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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:
 GOK/SES: trekkende bevolking en niet-begeleide minderjarige vreemdeling
 Onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in
het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd
ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs, wat
betreft de bewijslast voor de indicator “trekkende bevolking” en
de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in kader (sic) van
de berekening van de omkadering en de werkingsmiddelen
Voor het berekenen van de bijkomende omkadering en werkingsmiddelen in het gewoon
basis- en secundair onderwijs (op basis van SES- en GOK-kenmerken) kunnen binnenschippers
aantonen dat ze tot de trekkende bevolking behoren met een attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat beide ouders binnenschipper (of, desgevallend, binnenschipper en kermis- of
circusexploitant of -artiest) zijn of aan de hand van een kopie van de aanvraag tot
vermindering van kostgeld voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben.
Kermis- en circusexploitanten en -artiesten kunnen het aantonen met een attest van
gezinssamenstelling waaruit blijkt dat beide ouders kermis- of circusexploitant of artiest zijn
(of, desgevallend, kermis- of circusexploitant of -artiest en binnenschipper), met een kopie van
de aanvraag tot vermindering van kostgeld voor kinderen van wie de ouders geen vaste
verblijfplaats hebben, een kopie uit het handelsregister waaruit blijkt dat beide ouders kermisof circusexploitant of -artiest zijn en met een lid(maatschaps)kaart van foorreiziger of
kermisexploitant.
Omdat gemeenten in hun attesten van gezinssamenstelling niet altíjd het beroep van de
ouders opgeven en ook kinderen van schippers uit Frankrijk en Nederland hier al eens
schoollopen, wordt in de regelgeving in een bijkomende mogelijkheid voorzien: een attest,
afgegeven door een instantie onafhankelijk van de school, waaruit blijkt dat beide ouders tot
de betrokken beroepsgroepen behoren. Er wordt concreet gedacht aan attesten van de
werkgever, van een beroepsvereniging, een sociaal secretariaat, een ondernemersloket, de
FOD Economie… Het toezicht gebeurt door de verificatie.
Dat een leerling een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is, wordt aangetoond aan de
hand van een attest van een officiële instantie.
De maatregelen gaan in op 1 september 2019.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 maart 2004 betreffende de diensten met
onderwijsbehoeften en het besluit van de Vlaamse Regering van
13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke
kinderen en jongeren
A. De wijziging aan het besluit van 5 maart 2004 is van louter technische aard (een
actualisering van een verwijzing).
B. In Op Stapel 2018-26 van 5 november 2018 las u al dat de regeling voor tijdelijk onderwijs
aan huis sedert 1 januari is uitgebreid naar kleuters vanaf 2,5 jaar. De uitbreiding slaat niét
op Synchroon Internetonderwijs (Bednet), dat mogelijk blijft vanaf vijf jaar.
De bepaling dat een aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis enkel schriftelijk kan, wordt
geschrapt. De school bepaalt zelf op welke wijze ouders en leerlingen de aanvraag kunnen
doen.
Ook de bepaling, voor niet-chronisch zieke leerlingen, dat de aanvraag voor onderwijs aan
huis bij een verlenging van hun afwezigheid, hernieuwd moet worden, wordt geschrapt. Er
is dus géén nieuwe aanvraag nodig bij een verlenging van hun afwezigheid; ook niet als de
leerling binnen een termijn van drie maanden opniéuw afwezig is wegens ziekte of een
ongeval.
Voor chronisch zieke leerlingen moet er (per school) voor de hele (verdere) duur van hun
schoolloopbaan maar één keer een aanvraag gebeuren. Er is voor de duur van hun
schoolloopbaan dus ook maar één attest van de arts-specialist nodig (als de leerling van
school verandert, moet dat wel opnieuw worden voorgelegd).
Op de regel dat tijdelijk onderwijs aan huis niét in de school zelf kan plaatsvinden, is er een
uitzondering mogelijk voor chronisch zieken. Voor hen kan het eventueel ook (als alle
betrokkenen het erover eens zijn) gedeeltelijk op school, in aanvulling op hun reguliere
lessen (in een aantal gevallen heeft onderwijs aan huis tijdens de afwezigheid van de
leerling zelf ook geen zin: het gaat dan vaak om een crisissituatie of een intensief
behandelingstraject, of de leerling is afwezig op onvoorziene momenten). In het
basisonderwijs moet het dan gebeuren buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen
op school (de periode die aanvangt 15 minuten vóór de eerste les ’s morgens en eindigt 15
minuten na de laatste les ’s middags en de periode die aanvangt 15 minuten vóór de eerste
les ’s middags en eindigt 15 minuten na de laatste les ’s avonds) en kan het ook niet tijdens
de middagpauze. In het secundair onderwijs kan het niet tijdens de reguliere lesuren voor
de betrokken leerling en ook niet tijdens de middagpauze.
De wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2019.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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