
 

Overzicht Op Stapel 2021 

 

 Op Stapel 2021-01 (6 januari) 

- Volwassenenonderwijs: opleidingsprofielen 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in 
opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de 
geletterdheidsmodules en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs 
voor de studiegebieden administratie, auto, bakkerij, Hebreeuws, horeca, slagerij en 
mechanica-elektriciteit 
+ 
Ontwerp-BVR over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het 
studiegebied Hebreeuws 
+ 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie, de 
prestatieregeling en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs 

- Personeel: omstandigheidsverlof n.a.v. bevalling 
Ontwerp-BVR tot wijziging 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 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 geboorteverlof voor de personeelsleden van het onderwijs 

 

 Op Stapel 2021-02 (7 januari) 

- Basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs: coronamaatregelen 
Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding 
van de coronacrisis (V) 

 

 Op Stapel 2021-03 (13 januari) 

- Personeel: mantelzorg, inlooptraject directies, omzetting lestijden kleuteronderwijzer 
Ontwerp-BVR over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden 
in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde 
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 en over een 
meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair 
onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 

 Op Stapel 2021-04 (14 januari) 

- Personeel: meelooptrajecten directies (rechtzetting) 
 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-01.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-02.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-03.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-04.pdf
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 Op Stapel 2021-05 (25 januari) 

- Coronamaatregelen: verlenging 
BVR houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het 
onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders 
in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding 
voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021 

 

 Op Stapel 2021-06 (24 februari) 

- Personeel: TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie 
 

 Op Stapel 2021-07 (3 maart) 

- Basis- en secundair onderwijs: extra-middelen voor remediëring 
Voorstel van decreet betreffende de toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren-
leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door covid-19 
(bijsprong) 

 

 Op Stapel 2021-08 (9 maart) 

- Basis- en secundair onderwijs: extra-middelen voor remediëring 
Voorstel van decreet betreffende de toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren-
leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door covid-19 
(bijsprong) 

 

 Op Stapel 2021-09 (15 maart) 

- Personeel: coronmaatregelen 
BVR tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 houdende 
diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, 
het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor 
volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen 
van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen 
maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen 
verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten 
Voorstel van decreet betreffende de toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren-
leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door covid-19 
(bijsprong) 

 

 Op Stapel 2021-10 (26 maart) 

- Onderwijsdecreet XXXI 
Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXI 

 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-05.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-06.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-07.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-08.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-09.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-10.pdf
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 Op Stapel 2021-11 (29 maart) 

- Basis- en secundair onderwijs: extra-middelen voor remediëring 
Voorstel van decreet betreffende de toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren-
leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door covid-19 
(bijsprong) 

 

 Op Stapel 2021-12 (2 april) 

- Basis- en secundair onderwijs: digisprong 
Ontwerp-BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in 
het kader van de digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair 
onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde 

 

 Op Stapel 2021-13 (13 april) 

- Onderwijsdecreet XXXI: amendementen 
 

 Op Stapel 2021-14 (29 april) 

- Basisonderwijs: diversen 
- Secundair onderwijs: diversen 

Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de organisatie van het schooljaar 
in het basisonderwijs, de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, de 
puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, het 
ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs, en 
de Rijdende kleuterschool Vlaanderen 
+ 
Ontwerp-BVR over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het 
secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat 
betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen 

 

 Op Stapel 2021-15 (6 mei) 

- Buitengewoon basisonderwijs: hertelling 
- Pedagogische begeleidingsdienst: aanvullende middelen brede basiszorg en verhoogde zorg 
- Relance: kaderschets 
- TADD: overgangsmaatregelen 

Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot  begeleiding van de begroting 
2021 
+ 
Nieuwe regels voor het verwerven van het recht op TADD: overgangsmaatregelen 

 

 Op Stapel 2021-16 (6 mei) 

- Coronamaatregelen: volwassenenonderwijs, DKO, internaten, doorlichting 
Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding 
van de coronacrisis (VII) 

 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-11.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-12.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-13.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-14.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-15.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-16.pdf
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 Op Stapel 2021-17 (7 mei) 

- Aan de lezer 
 

 Op Stapel 2021-18 (27 mei) 

- Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen 
- Gewoon secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs: 

bekwaamheidsbewijzen 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in 
opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire 
structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Horeca, 
Huishoudhulp, Koeling en warmte en Logistiek en verkoop 
+ 
Ontwerp-BVR tot wijziging van bepalingen over de nuttige ervaring, de concordantie en de 
bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs 
+ 
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 
betreffende de bekaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de 
bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs 
+ 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en 
salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs 

 

 Op Stapel 2021-19 (3 juni) 

- Basisboost 
 

 Op Stapel 2021-20 (9 juni) 

- Kleuteronderwijs-Kinderopvang-Buitenschoolse opvang 
Ontwerp-BVR over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande 
lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang 

 

 Op Stapel 2021-21 (21 juni) 

- Deeltijds kunstonderwijs: organisatie 
Ontwerp-BVR tot wijziging 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 

 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-17.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-18.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-19.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-20.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-21.pdf
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 Op Stapel 2021-22 (24 juni) 

- ICT-coördinatie 
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
ICT-coördinatie 

- Basisonderwijs/secundair onderwijs: bijsprong/Basisonderwijs: lerarenplatform 
Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 
van de begroting 2021 –amendementen 

- COVID-19: vaccinweigeraars/Secundair onderwijs/volwassenenonderwijs: vervanging in juni 
Ontwerp-BVR tot bepaling van enkele maatregelen voor het onderwijspersoneel ten gevolge 
van COVID-19 

- Onderwijsdecreet XXXI: amendementen (bis) 
Onderwijsdecreet XXXI: amendementen 

 

 Op Stapel 2021-23 (5 juli) 

- Personeel: loopbaanonderbreking 
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het Vlaams 
personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 
2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de 
centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot 
toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking 

- Personeel: reaffectatie 
Scholengemeenschapsinstelling: basiscomité 
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 
betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis 
van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of 
wachtgeldtoelage, wat betreft de invoering van de scholengemeenschapsinstelling in het basis- 
en secundair onderwijs en van het ambt van ICT-coördinator in het deeltijds kunstonderwijs, 
het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 augustus 2000 houdende 
oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het 
gemeenschapsonderwijs, wat betreft de oprichting van een basiscomité in een 
scholengemeenschapsinstelling 

 

 Op Stapel 2021-24 (14 juli) 

- Onderwijsdecreet XXXI – amendementen (ter) 
 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-22.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-23.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-24.pdf
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 Op Stapel 2021-25 (1 september) 

- 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 ICT-middelen 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 

- 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 

 

 Op Stapel 2021-26 (10 september) 

- Ondersteuningsmodel: professionalisering 
Ontwerp-BVR tot toekenning van lestijden, lesuren en uren op basis van het 
ondersteuningsmodel en van extra werkingsbudget voor de professionalisering van 
ondersteuners voor het schooljaar 2021-2022 

 

 Op Stapel 2021-27 (14 september) 

- cao XII 
 

 Op Stapel 2021-28 (21 september) 

- Voltijds gewoon secundair onderwijs: financiering 
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 

 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-25.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-26.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-27.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-28.pdf
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 Op Stapel 2021-29 (27 september) 

- Voltijds gewoon secundair onderwijs: financiering (aanvulling) 
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 

 

 Op Stapel 2021-30 (21 oktober) 

- Volwassenenonderwijs: middelen asiel 
- PBD: opdracht en financiering 

Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2022 

 

 Op Stapel 2021-31 (21 oktober) 

- Volwassenenonderwijs: duale trajecten 
Ontwerpdecreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het 
volwassenenonderwijs  

 

 Op Stapel 2021-32 (25 oktober) 

- CAO XII: uitvoering 
Voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII 
leerplicht, cao V basiseducatie en cao VI hoger onderwijs vanaf school- of academiejaar 2021-
2022 
+ 
Ontwerp-BVR tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor basiseducatie, cao VI voor het 
hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus, die uitwerking hebben op 1 
september 2021 en 1 januari 2022 

 

 Op Stapel 2021-33 (26 oktober) 
- Personeel: mantelzorg 

Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de 
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft de 
loopbaanonderbreking voor mantelzorg 

 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-29.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-30.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-31.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-32.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-33.pdf
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 Op Stapel 2021-34 (23 november) 
- Personeel: verlof wegens overmacht-corona 

Ontwerp-BVR betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de 
personeelsleden van het onderwijs 

 

 Op Stapel 2021-35 (30 november) 
- Personeel: verlof wegens overmacht-corona 

Ontwerp-BVR betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de 
personeelsleden van het onderwijs 

 

 Op Stapel 2021-36 (8 december) 
- Personeel: verlof wegens overmacht-corona 

Ontwerp-BVR betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de 
personeelsleden van het onderwijs 

 
Link naar Op Stapel op Go! Pro 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-34.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-35.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-36.pdf
http://pro.g-o.be/personeel/statutair-personeel/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving

