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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:
 Volwassenenonderwijs: werkingsmiddelen
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Ontwerp-BVR betreffende de inschrijvingsgelden in het
volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra
voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs
Vanaf 2019-20 krijgt elk CVO een vast bedrag (sokkel) van 0,40 euro aan werkingsmiddelen per
ongewogen financieringspunt. De rest van het globaal voor Vlaanderen voor werkingsmiddelen
beschikbare budget wordt verdeeld op basis van ‘gewogen’ financieringspunten: het
beschikbare budget voor het schooljaar n – n+1 wordt gedeeld door de som van de gewogen
financieringspunten van alle centra samen; elk centrum krijgt dan werkingsmiddelen (boven de
sokkel) in verhouding tot zijn ‘bijdrage’ in het totaal aan ‘gewogen financieringspunten’.
De ongewogen financieringspunten worden bepaald door het aantal lesurencursist dat
gemiddeld wordt gegenereerd in de drie kalenderjaren 1 januari tot 31 december n-4,
1 januari tot 31 december n-3 en 1 januari tot 31 december n-2(1) door cursisten die zijn
ingeschreven en de betrokken modules al dan niet met goed gevolg hebben afgewerkt. Telt het
aantal lesurencursist gegeneerd door een cursist die voor de module slaagt, voor 100% mee,
dan telt het aantal gegenereerd door een cursist die de module niét met goed gevolg heeft
afgewerkt, maar voor 80% mee.
Op die ongewogen financieringspunten worden de volgende wegingscoëfficiënten toegepast:
 een coëfficiënt voor de infrastructureel dure nijverheidstechnische studiegebieden,
concreet voor de studiegebieden Afwerking bouw, Ambachtelijk erfgoed, Auto, Bakkerij,
Chemie, Groot transport, Horeca, Huishoudelijk koken, Koeling en warmte, Land- en
tuinbouw, Lassen, Lichaamsverzorging, Maritieme diensten, Mechanica-elektriciteit,
Meubelmakerij, Ruwbouw, Schrijnwerkerij, Slagerij en Textiel: 1,38;
 een coëfficiënt voor het aantal vestigingsplaatsen (= het aantal gemeenten of, voor
gemeenten die op 1 januari 2016 meer dan 100 000 inwoners telden, het aantal
deelgemeenten, waar het centrum lesplaatsen heeft) met een effectief georganiseerd
aanbod in de referteperiode 1 januari–31 december n-1 (oplopend van 1,00 voor een
centrum met een aanbod in 1 vestigingsplaats tot 1,06 voor een centrum met aanbod in
15 of meer vestigingsplaatsen).
De regeling voor de uitbetaling (verdiscontering) van de werkingsmiddelen is enigszins anders
dan oorspronkelijk in het financieringsdecreet werd bepaald: de verdiscontering gebeurt met
de inschrijvingsgelden van een jaar vroéger. Het financieringsdecreet zal in die zin worden
aangepast.
In 2019-20 is er geen verdiscontering van de werkingsmiddelen en de inschrijvingsgelden. Ten
laatste op de eerste maart 2020 krijgen de centra 50% van hun werkingsmiddelen voor 201920; de resterende 50% krijgen ze uiterlijk op de eerste oktober. De centra van hun kant moeten
ten laatste op 31 maart 2020 de van september tot december 2018 geïnde inschrijvingsgelden

(1)

Om begrotingstechnische redenen (de overheid moet middelen kunnen vrijmaken ter compensatie voor
cursisten die geen inschrijvingsgeld betalen) valt de referteperiode voor de werkingsmiddelen niét samen
met die voor de personeelsomkadering.
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integraal doorstorten naar het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen (doorstorten gebeurt dus niet langer naar het Fonds
inschrijvingen, dat wordt opgeheven); de inschrijvingsgelden die de centra geïnd hebben in de
periode januari–augustus 2019 moeten integraal worden doorgestort ten laatste op 31 oktober
2020.
Vanaf 2020-21 worden de werkingsmiddelen verrekend met de inschrijvingsgelden die het jaar
voordien werden geïnd. Uiterlijk op 31 maart n wordt de eerste schijf van 50% van de
werkingsmiddelen voor het schooljaar n-1 – n verdisconteerd met de inschrijvingsgelden die
werden geïnd in de periode september–december n-2; uiterlijk op 31 oktober wordt de tweede
schijf van 50% van de werkingsmiddelen verdisconteerd met de inschrijvingsgelden die werden
geïnd in de periode januari–augustus n-1. De centra worden telkens een maand op voorhand
op de hoogte gebracht van het saldo dat zij nog gaan ontvangen of moeten doorstorten.
Nog even aan herinneren dat centra die in 2020-21 tot 2022-23 leraarsuren, punten
ondersteuning of werkingsmiddelen verliezen ten opzichte van 2018-19, dat verlies
gecompenseerd krijgen: 100% van dat verlies in 2020-21, 66% in 2021-22 en 33% in 2022-23.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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