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27-09-2021
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:
 Voltijds gewoon secundair onderwijs: financiering (aanvulling)
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31
juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het voltijds
secundair onderwijs en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)
internaten en tehuizen, wat betreft de berekening van het pakket
De toelichting bij het ontwerp in Op Stapel 2021-28 van 21 september 2021 stelde wat
summier dat aan de coëfficiënten voor de bijkomende (degressieve) omkadering per
leerlingenschijf niets verandert1.
Voor het ASO moeten we dat preciseren. Ook de structuuronderdelen in het ASO krijgen nu in
(de tabel bij) het besluit een vaste coëfficiënt per structuuronderdeel (standaard 1,45), die in
mindering gebracht wordt op de coëfficiënt per leerlingenschijf. De coëfficiënten voor de
bijkomende omkadering per leerlingenschijf zien er dan als volgt uit:
- 1 tot en met 25 leerlingen:
0,45;
- 26 tot en met 50 leerlingen:
0,25;
- 51 tot en met 100 leerlingen:
0,15;
- vanaf de 101ste leerling:
nihil.

1

Op de degressieve omkadering per leerlingenschijf na voor niet KSO-scholen die KSO-richtingen aanbieden.
Die valt weg: er is in het gemoderniseerde secundair onderwijs geen onderscheid meer in de financiering
van het KSO-aanbod in homogene en in niet-homogene KSO-scholen.
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