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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
Jan Brewée
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 Begrotingsmaatregelen
 Bekwaamheidsbewijzen katholieke godsdienst
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Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding
van de aanpassing van de begroting 2017
Basisonderwijs
De huidige regelgeving legt de coëfficiënt voor administratieve ondersteuning in het (gewoon
en buitengewoon) basisonderwijs van het GO! lager dan in het gesubsidieerd onderwijs. De
administratieve ondersteuning bestaat uit een sokkel van 9 punten per school en een
enveloppe voor elke gewogen regelmatige leerling op de teldag (of het gemiddelde aantal
gewogen regelmatige leerlingen tijdens de telperiode). In het gewoon basisonderwijs is de
puntenwaarde per leerling 0,1543 voor het GO! en 0,1745 voor het gesubsidieerd onderwijs.
In het buitengewoon basisonderwijs bedragen de coëfficiënten respectievelijk 0,2378 (GO!)
en 0,2857. De coëfficiënten liggen lager in het GO! omdat daar nog een aantal voormalige
rekenplichtig-correspondenten aan de slag is (waarvoor het GO! extra middelen krijgt via de
zogenaamde Rago-puntenenveloppe). Sedert een aantal jaar worden de vrijgekomen uren
van de afvloeiende voormalige rekenplichtig-correspondenten niet langer gefinancierd; de
loonkost die daardoor beschikbaar komt, wordt toegevoegd aan het globale pakket
werkingsmiddelen voor het gefinancierd en gesubsidieerd gewoon en buitengewoon
basisonderwijs.
Vanaf 1 september 2017 wordt de lagere coëfficiënt van het GO! niet langer in voldoende
mate gecompenseerd door de Rago-puntenenveloppe. Vanaf 2017 worden de coëfficiënten
voor het GO! dan ook opgetrokken en gelijkgeschakeld met die voor het gesubsidieerd
onderwijs. De financiering van de voormalige rekenplichtig-correspondenten via de Ragopuntenenveloppe wordt stopgezet, maar de nog in dienst zijnde voormalige rekenplichtigcorrespondenten worden op de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning voor
slechts de helft van hun puntenwaarde aangerekend. Concreet: voor een voltijdse
betrekking moeten in plaats van 63 punten maar 32 punten uit de puntenenveloppe worden
genomen (afronding gebeurt altijd naar de hogere eenheid).
Het globale bedrag van de beschikbare werkingsmiddelen basisonderwijs wordt vanaf 2017
nog eenmaal verhoogd met 486.000 euro (gewoon basisonderwijs) en 53.000 euro
(buitengewoon basisonderwijs).

Volwassenenonderwijs
- Om te voorkomen dat HBO5 door de groeinorm te sterk afgetopt wordt, worden sedert
2016 extra middelen ter beschikking gesteld van de centra voor volwassenenonderwijs.
Voor het schooljaar 2016-17 werden met die extra middelen 41.622,70 bijkomende
leraarsuren gefinancierd/gesubsidieerd. Dat aantal van 41.622,70 bijkomende leraarsuren
om de groei op te vangen, wordt ook de volgende jaren gegarandeerd.
- Sedert 1 september 2014 is het niveau van de taalcursus Nederlands voor inburgeraars
verhoogd van A1 naar A2. Centra voor volwassenenonderwijs en centra voor
basiseducatie krijgen daar sindsdien aanvullende middelen voor.
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Voor het schooljaar 2017-18 wordt dat:
 voor de CVO’s: 54.645 aanvullende leraarsuren, 720 aanvullende punten en een
bedrag van 465.372,43 euro aan werkingsmiddelen;
 voor de CBE’s: 106,03 aanvullende vte, 1.574 aanvullende punten en een bedrag
van 1.109.902,18 euro aan werkingsmiddelen.
- In Op Stapel 2016-13 van 24 oktober 2016 gaven we toelichting bij de aanvullende
middelen die voor 2017, in het kader van de vluchtelingencrisis, werden ingeschreven om
acute noden in de organisatie van het aanbod NT2 op te vangen.
Om tegemoet te komen aan de noden wordt de hoogte van de ter beschikking gestelde
middelen bijgesteld: 73.900 aanvullende leraarsuren, 1.080,81 aanvullende punten en
een bedrag van 666.550,71 euro aan werkingsmiddelen voor de centra voor
volwassenenonderwijs en 136,30 aanvullende vte, 2.247,19 aanvullende punten en een
bedrag van 1.609.718,00 euro aan werkingsmiddelen voor de centra voor basiseducatie.

Leren en werken
Voor de organisatie van persoonlijk ontwikkelingstrajecten (POT) wordt aan de centra voor
deeltijdse vorming per werkingsgebied een vast pakket deelnemersuren toegekend.
Afhankelijk van de noden kan er, na schriftelijke aanvraag bij AgODi, tussen de centra met
deelnemersuren worden geschoven.
Voortaan (vanaf 1 september 2017) kan tijdens het schooljaar tot 15 % van de toegekende
middelen binnen eenzelfde centrum worden overgedragen van het ene werkingsgebied naar
het andere.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het voorontwerp.
Het GO! is er tevreden over dat de overheid uiteindelijk toch de principes* respecteert die
aan de basis lagen van de al langer lopende overgangsmaatregelen voor de voormalige
rekenplichtig-correspondenten in het GO! (art. 29).
Met betrekking tot de middelen NT2 (art. 36) betreurt het GO! dat die nog altijd niet
organiek zijn gemaakt. Het optrekken van de taalkennisvereisten van A1 naar A2 voor
inburgeraars dateert al van 2014 en is een structureel gegeven. Het is niet meer dan logisch
dat ook de middelen die daarvoor worden uitgetrokken, structureel worden. Enkel met
reguliere middelen kunnen centra plannen op de lange termijn, voorzien in de nodige
infrastructuur en hun personeel een stabiele tewerkstelling bieden.
* t.w.: het niet voor de volle 100% aanrekenen van de voormalige rekenplichtig-correspondenten op de
puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning.

*
4

Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de
bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de
godsdienstleraars
De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bekwaamheidsbewijzen voor de leermeesters
en de leraars AV katholieke godsdienst: een vereenvoudiging en verfijning van het stelsel, in
lijn met de bekwaamheidsbewijzen voor andere ambten en voor (algemene) vakken in het
secundair onderwijs, en een actualisatie naar aanleiding van recente naamswijzigingen van
diploma’s.
Er zijn overgangsmaatregelen voor wie voortaan niet meer over een vereist of voldoend
bekwaamheidsbewijs zou beschikken en:
- uiterlijk op 31 augustus 2017 vast benoemd is voor het ambt van leermeester
katholieke godsdienst of voor het algemeen vak katholieke godsdienst;
- (zolang hij/zij ononderbroken in dienst blijft) voor wie er in een van de laatste drie
schooljaren tijdelijk in was aangesteld of mee belast was.
Overigens is het is hoe dan ook de bevoegde instantie van de betrokken eredienst die het
personeelslid voordraagt. Zij kan dus boven op de bekwaamheidsbewijzen nog altijd
bijkomende eisen stellen.
De overheid is in overleg met de bevoegde instanties van de andere erkende
levensbeschouwingen om ook daar tot een vereenvoudiging van het stelsel van
bekwaamheidsbewijzen te komen.
De wijzigingen gaan in op 1 september 2017.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

5

