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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling 
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij 
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams 
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt 
goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Onderwijsorganisatie en -personeel 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 
 Kleuteronderwijs: werkingsmiddelen (bis) 
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BVR betreffende de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs, 
ter uitvoering van artikel 76bis van het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 

In Op Stapel 2019-14 van 19 augustus 2019 kreeg u een toelichting over het optrekken van de 
werkingsmiddelen in het kleuteronderwijs vanaf komend schooljaar. 

We kregen daar, vóór de start van het schooljaar, enthousiast vragen over en ondertussen is 
ook al wat meer informatie beschikbaar. 

Om misverstanden te vermijden: de gelijktrekking van de werkingsmiddelen slaat wel op het 
héle schooljaar, maar werkingsmiddelen worden uitbetaald in twee schijven, een eerste schijf 
(pas) in januari (na het eerste trimester dus), een tweede in juni. Wie dus verwacht volgende 
week al een ponk extra-geld te vinden, komt bedrogen uit. 

Er ook nog even op wijzen dat het GO! bij het verdelen van de middelen uit de dotatie zelf 
(herverdelende) parameters hanteert en dat het GO! kleuters en lagere-schoolleerlingen, wat 
de werkingsmiddelen betreft, nú al gelijk bedeelt. De extra-middelen die de overheid ter 
beschikking stelt, komen dus al onze kleuters én lagere-schoolleerlingen ten goede. 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-14.pdf

