Op Stapel 2021-25
1 september 2021

01-09-2021
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en
Belangenbehartiging 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
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging
Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen
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:






Buitengewoon onderwijs OV1 en OV2: digisprong
DBSO: digisprong
CLB’s: COVID-middelen
Kleuteronderwijs: kinderverzorgers
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Buitengewoon onderwijs OV1 en OV2: digisprong
DBSO: digisprong
CLB’s: COVID-middelen
Kleuteronderwijs: kinderverzorgers

Ontwerp-BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICTmiddelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1
en OV2 ,de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor
de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot
toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het
kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging
van het aantal uur kinderverzorging
Het besluit bevat de (lang toegezegde, zie Op Stapel 2021-12 van 2 april 2021) ICT-versterking
in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2 en het deeltijds beroepssecundair
onderwijs, een verhoging van de uren kinderverzorging in het gewoon basisonderwijs en de
voortzetting in 2021-22 van de COVID-ondersteuning van de CLB’s.
O
OO

Digisprong
In het kader van de digisprong (het digitaliseringsproject in het onderwijs) verdeelt de overheid
(eenmalig):
- 4.523.640 euro voor ICT-infrastructuur in de ruime zin en ICT-toestellen voor de
opleidingsvormen 1 en 2 van het buitengewoon secundair onderwijs;
- 4.954.200 euro voor ICT-infrastructuur in de ruime zin en ICT-toestellen voor de centra
voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.
Per leerling (op de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar
2020-21) gaat het om 552 euro.
De toestellen kunnen worden aangekocht, geleased of gehuurd1 (het bestuur bepaalt vrij om
welk type toestel het gaat). De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten is van
toepassing op de aankoop van ICT-toestellen.
De middelen moeten uiterlijk in het schooljaar 2022-23 worden uitgegeven. Schoolbesturen die
in 2020-21 al werkten met een huur, huurkoop of aankoopprogramma voor ICT- toestellen,
kunnen ze aanwenden tot in het schooljaar 2023-24.
De aanwending van de middelen wordt bij AgODi verantwoord (uiterlijk op 30 april 2024;
30 april 2025 voor schoolbesturen die in 2020-21 al werkten met een huur, huurkoop of
aankoopprogramma) aan de hand van facturen (factuurdatum vanaf 1 januari 2021). Er wordt
een sjabloon voor de verantwoording ter beschikking gesteld. De verantwoordingsstukken
moeten (ook) op school bewaard worden.

1

De optie leerlingen gebruik te laten maken van hun éigen apparatuur, gaat ook door voor ‘huur’. Er wordt dan
een bedrag in mindering gebracht op de schoolrekening. Het bedrag wordt afgesproken in de schoolraad.
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Het kennis- en adviescentrum digisprong zal de scholen en centra informeren over
duurzaamheidaspecten bij de inzet van ICT-middelen.
CLB-ondersteuning (COVID)
Voor de periode van 1 september 2021-30 juni 2022 wordt voor de CLB’s 14.141.183 euro
uitgetrokken, om:
- (samen met de scholen) te detecteren welke leerlingen extra zorg (op elk van de vier
begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychosociaal functioneren
en preventieve gezondheidszorg) nodig hebben ten gevolge van de coronapandemie en op
welke noden nog geen antwoord gekomen is;
- actief een onthaal aan te bieden aan leerlingen en ouders met (mogelijk) noden ten
gevolge van de coronapandemie waarop nog geen antwoord kwam. Het staat leerlingen en
hun ouders vrij op het aanbod in te gaan;
- het contactonderzoek in scholen en internaten (voort) uit te voeren.
De middelen worden onder de CLB ’s verdeeld a rato van hun aandeel in de omkadering (artikel
40 en 41 van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding).
De aanwending van de middelen wordt gemonitord. Over de modaliteiten van de monitoring
maakt de overheid afspraken met de centrumnetten.
Gewoon basisonderwijs – kinderverzorgers
Er wordt ruim 23 mio euro extra geïnvesteerd voor het aanstellen van kinderverzorgers in het
gewoon kleuteronderwijs.
Daardoor komen er ook middelen vrij voor het aanstellen van kinderverzorgers in scholen met
minder dan 35 kleuters. Die krijgen 4 (klok)uren (eigenlijk: 0,05999 (klok)uur per gewogen2
kleuter, maar scholen waarvoor het resultaat van die berekening lager is dan 4 uur (en dat zijn
ze allemaal), krijgen hoe dan ook 4 uur).
Scholen met 35 kleuters of méér krijgen die 0,05999 per gewogen kleuter boven op wat zij
voordien al kregen3. Afronding naar het gehele getal gebeurt naar boven bij ≥0,5, naar beneden
daaronder.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

2

3

Kleuters die voldoen aan een of meer leerlingkenmerken – thuistaal niet Nederlands, laagopgeleide moeder
of ontvangen van een schooltoeslag – tellen voor 1,2.
Ter herinnering: het ging om 8 uur, vermeerderd met 1 uur voor elke bijkomende schijf van 55 kleuters. Scholen
met verschillende kleutervestigingsplaatsen krijgen per vestgingsplaats 2 uren extra.
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 Personeel: omstandigheidsverlof

Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de
personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de
Hogere Zeevaartschool en van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens
overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof, in geval
van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden
van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof
voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de
afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid
ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding, wat betreft de uitbreiding van het omstandigheidsverlof
bij overlijden van een partner of een kind
Het aantal dagen omstandigheidsverlof waarop een personeelslid aanspraak kan maken bij het
overlijden van de partner (echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner) of van een
kind (van het personeelslid of van zijn echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner) of
van een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg4 wordt van vier naar tien
werkdagen gebracht. Het moment van overlijden doet er niet toe (het zou dus ook al kunnen
dateren van vóór de ingangsdatum van het wijzigingsbesluit (1 september 2021)). Drie dagen
kan het personeelslid opnemen in de periode die aanvangt op de dag van het overlijden tot de
dag van de begrafenis; de overige zeven kan het opnemen binnen het jaar na de dag van het
overlijden. Met akkoord van het school- of centrumbestuur kan voor beide perioden in een
afwijking worden voorzien.
Daarnaast is er een recht op omstandigheidsverlof:
- bij het overlijden van de pleegvader of pleegmoeder (op het moment van het overlijden)
van het personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg: vier werkdagen. Het
personeelslid kan ze opnemen in de periode die aanvangt op de dag van het overlijden tot
de dag van de begrafenis; met akkoord van het school- of centrumbestuur kan voor die
periode in een afwijking worden voorzien;
- bij het overlijden van een pleegkind van het personeelslid of van zijn echtgenoot of
echtgenote of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg: één
werkdag, op te nemen op de dag van de begrafenis. Met akkoord van het school- of
centrumbestuur kan die dag op een ander moment worden opgenomen.
Het verlof moet worden opgenomen in volledige dagen.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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De pleegzorg zoals omschreven in artikel 30sexies § 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en waarbij het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de
gemeente waar het gezin of de pleegouder zijn verblijfplaats heeft, is ingeschreven als deel uitmakend van het
gezin.
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