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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: 

 Secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde: vakken 

 Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof: verlenging maatregel 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:jan.brewee@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR tot vastlegging van de vakken in de instellingen 
voor secundair onderwijs 

Het besluit legt de limitatieve lijst van vakken vast voor het voltijds gewoon secundair 
onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, OV 4 van het buitengewoon secundair 
onderwijs en HBO5-verpleegkunde vanaf 1 september 20231. 

In hun communicatie met ouders, leerlingen, personeel en derden moeten de scholen en 
centra en hun besturen altijd minstens ook de officiële benamingen van de vakken gebruiken 
(ook al zouden daarnaast alternatieve vakbenamingen worden gebruikt). 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

De overheid gaat voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij de keuze van de vakbenamingen. 
Het GO! gaat daarin mee. 

Maar de nadruk op herkenbaarheid impliceert een zeker conservatisme. Het kan een verdere 
evolutie in de weg zitten van het denken over leerinhouden en de wijze waarop ze het best 
kunnen worden aangebracht. Het GO! betreurt dan ook dat STEM niet als zodanig (wel als 
project STEM) voorkomt in de vakkenlijst. 

Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof 

In Op Stapel 2020-07 van 15 mei 2020 kreeg u toelichting bij de loopbaanonderbreking voor 
corona-ouderschapsverlof in de periode 11 mei-30 juni 2020. 

Coronamaatregelen en de interpretatie ervan wijzigen van dag tot dag. Overheden erkennen 
dat zij zelf ternauwernood kunnen volgen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Vlaamse Regering delen we u alvast mee dat de maatregel wordt verlengd tot 31 augustus 
2020. 

In de toelichting las u ook dat een lopende loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in de 
betrokken periode kan worden geschorst voor, of omgezet naar, een loopbaanonderbreking 
voor corona-ouderschapsverlof. Zo’n schorsing of omzetting naar loopbaanonderbreking voor 
corona-ouderschapsverlof kan vanuit een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor 
medische bijstand, voor palliatieve zorg en ook vanuit het Vlaamse zorgkrediet. 

U leest er meer over in omzendbrief PERS/2020/02. 

                                                           
1 Ten minste voor zover de overheid tegen die datum rondgeraakt met het vastleggen van de bijhorende 

bekwaamheidsbewijzen. 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202020-07.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15650

