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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
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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 2019-10 van 25 april 2019 kon u lezen dat de werkingsmiddelen in het
kleuteronderwijs op gelijke hoogte komen met die voor het lager onderwijs. De concrete
uitwerking zou per besluit worden geregeld.
In zijn laatste zitting vóór het zomerreces heeft de Vlaamse Regering dan ook beslist:
- dat vanaf komend schooljaar een kleuter eenzelfde bedrag aan werkingsmiddelen (met
inbegrip van de correctie voor leerlingenkenmerken) genereert als een leerling lager
onderwijs. Dat gebeurt door middel van een bijkomende investering (70,992 mio euro voor
het gewoon onderwijs; 0,992 mio euro voor het buitengewoon onderwijs): de maatregel
heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor het bedrag dat een school krijgt voor een
leerling van het lager onderwijs;
- het gewicht van een kleuter en van een leerling lager onderwijs voor het berekenen van de
werkingsmiddelen bedraagt 8 punten in het gewoon basisonderwijs, 15 punten voor een
kleuter of leerling in type 4 van het buitengewoon basisonderwijs en 13 punten voor een
kleuter of leerling in de andere types van het buitengewoon basisonderwijs. Het
aanwendingspercentage voor het kleuteronderwijs wordt geschrapt;
- de 10 mio euro die het kleuteronderwijs sedert 2017 extra kreeg (als opstap naar de
gelijkschakeling), valt weg;
- voor het kleuteronderwijs spelen levensbeschouwelijke vakken geen rol voor de verrekening
van de schoolkenmerken.
Het gaat (nog) om een principiële goedkeuring. Na het advies van de Raad van State volgt nog
de definitieve goedkeuring. Over het besluit werd niet onderhandeld in Sectorcomité X.
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