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OVERZICHT  

 

 Op Stapel 2019-1  (18 januari 2019) 

- Commissies: presentiegeld 
Ontwerp-BVR tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters, de leden en de secretarissen 

van de bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten en de commissie zorgvuldig 

bestuur 

en  

Ontwerp-BVR tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters, de leden en de secretarissen 
van de kamers van beroep en van de leden van de kamers van het college van beroep die 
bevoegd zijn voor het personeel in het onderwijs 
  

 Op Stapel 2019-2  (30 januari 2019) 

- GOK/SES: trekkende bevolking en niet-begeleide minderjarige vreemdeling 
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 

- Onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren   
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 

      

 Op Stapel 2019-3  (7 februari 2019) 

- Onderwijsinspectie: procedure voor de selectie van kandidaten  
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 

- Secundair onderwijs: indeling structuuronderdelen   

- Secundair onderwijs: capaciteitsmiddelen 1A en 1B  
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 

Op Stapel 2019  

Onderwijsorganisatie en -personeel 
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 Op Stapel 2019-4   (1 maart 2019) 

- Personeel: opvangverlof (adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg) en 

pleegzorgverlof 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende het opvangverlof en het 

pleegzorgverlof voor de personeelsleden van het onderwijs 

 
 

 Op Stapel 2019-5   (11 maart 2019) 

- Duale trajecten buitengewoon secundair onderwijs: 
uitvoeringsmaatregelen  
Ontwerp-BVR houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het 
buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen 

- CLB: regioafbakening netoverstijgende regionale ondersteuningscellen  
Ontwerp-BVR tot regioafbakening van de netoverstijgende regionale ondersteuningscellen 
 

 Op Stapel 2019-6  (13 maart 2019) 

Duaal leren OV 4: zetduivel  
Ontwerp-BVR houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het 
buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen 
 

 Op Stapel 2019-7  (1 april 2019) 

- Onderwijsdecreet XXIX: aanvullingen  
-  Deeltijds Kunstonderwijs: organisatie  

Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning 
van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van 
artikel 7, 9, 11 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de 
lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis-secundair onderwijs (sic), 
instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs 

- Personeel: bekwaamheidsbewijzen godsdienst  
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de 
bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars 

- Educatief graduaat  
Ontwerp-BVR betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding 

voor secundair onderwijs 

 

 Op Stapel 2019-8  (12 april 2019) 

Personeel: bekwaamheidsbewijzen (onder meer)  
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en 
salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs 
en buitengewoon onderwijs 
 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-04.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-05.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-06.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-07.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-08.pdf
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 Op Stapel 2019-9  (24 april 2019) 

- Personeel: Europese Richtlijn 2005/36  
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het 
onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 

- TAO leden van de inspectie   
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot 
regeling van de administratieve en geldelijke toestandvan bepaalde vastbenoemde 
personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische 
begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld 
of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn 
 
 

 Op Stapel 2019-10  (25 april 2019) 

- Kleuteronderwijs: werkingsmiddelen  
Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de 
werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft 
 
 

 Op Stapel 2019-11  (10 mei 2019) 

- Basis- en secundair onderwijs: inschrijvingsrecht  
Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex 
Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft 

- Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen  
Ontwerp-BVR tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de 
indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de 
regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Afwerking bouw, Europese neventalen 
richtgraad 1 en 2, Huishoudhulp, Ruwbouw en Slavische talen 

- Personeel: arts CLB  
- Personeel: niet-verworven salarisschaal 030  

Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot 
vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de 
centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 
september2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan 
personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs wat 
betreft uitvoeringsmodaliteiten 

 

 Op Stapel 2019-12  (14 mei 2019) 

- Personeel: vakantiegeld en eindejaarstoelage 
Ontwerp-BVR tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de 
toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van’slands algemeen bestuur en het 
koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan 
sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt 
 
 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-09.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-10.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-11.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202019-12.pdf
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- GKK en EVC 
Ontwerp-BVR betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende het 
kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk 
kwaliteitskader 
en 
Ontwerp-BVR betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een 
geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties 

 

 Op Stapel 2019-13  (27 mei 2019) 

- Basis- en secundair onderwijs: 
verdere uitvoering modernisering secundair onderwijs 
inschrijvingsdecreet 

- Internaten, tehuizen, semi-internaten, IPO’s: aanvangsbegeleiding 
- Ondersteuningsnetwerken: coördinatie 

Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis-en 
secundair onderwijs 
 
 

 Op Stapel 2019-14  (19 augustus 2019) 

- Kleuteronderwijs: werkingsmiddelen 
BVR betreffende de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs, ter uitvoering van artikel     

                   76bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

 

 Op Stapel 2019-15  (28 augustus 2019) 

- Kleuteronderwijs: werkingsmiddelen (bis) 
      BVR betreffende de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs, ter uitvoering van artikel     
     76bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

 

 Op Stapel 2019-16  (4 november 2019) 

- Begrotingsmaatregelen 2019 en 2020        
       Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de   
      begroting 2019 
 

 Op Stapel 2019-17  (5 november 2019) 

- Inschrijvingsdecreet       
       Inschrijvingsdecreet 
 

Link naar Op Stapel op Go! Pro 
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