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Overzicht Op Stapel 2023 
 

Op Stapel 2023-01  (16 januari) 

- Academies voor deeltijds kunstonderwijs 

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de 

bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor 

deeltijds kunstonderwijs 

 

Op Stapel 2023-02  (28 januari) 

- Decreet over leersteun 

Voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet over 
leersteun 

 

Op Stapel 2023-03  (2 februari) 

- Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over tijdelijke projecten in het basis- en 
secundair onderwijs in het kader van de herwaardering van het lerarenambt. 

Schoolbesturen kunnen van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2025 in scholen van 

het basisonderwijs en in scholen van het secundair onderwijs tijdelijke projecten organiseren 

die, met het oog op een al dan niet organieke implementatie, leiden tot het verzamelen van 

gegevens die toelaten om beleidsconclusies te trekken. 

 

Op Stapel 2023-04  (17 februari) 

 

- Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 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.  

Dit voorontwerp van besluit wijzigt 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. Voor protestantse godsdienst zijn er enkele 

toevoegingen aan de bekwaamheidsbewijzen naar aanleiding van naamswijzigingen van 
sommige opleidingen. 

 

Op Stapel 2023-05  (17 maart) 

- Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII 

Voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII en Protocol van het GO! Onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap bij het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over 
het onderwijs XXXIII 

 

Op Stapel 2023-06  (24 maart) 

- Besluit van de Vlaamse Regering over de Onderwijsinternaten 

Dit ontwerp van besluit handelt over de onderwijsinternaten. Dit ontwerp van besluit vormt 

samen met het decreet over de onderwijsinternaten, voor het eerst, een coherent en 
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volwaardig regelgevend kader voor de onderwijsinternaten en hun internen. 

 

Op Stapel 2023-07  (17 april) 

- Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling 
wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning 
van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de onderwijsinternaten en de 
leersteuncentra. 

Dit voorontwerp van besluit wijzigt 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 onderwijsinternaten en de leersteuncentra. Het 

voorontwerp bevat wijzigingen naar aanleiding van nieuwe beleidsmaatregelen betreffende 

de onderwijsinternaten en de leersteuncentra. Beiden worden met de bijhorende principes 

betreffende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en 

wedertewerkstelling als onderwijsniveau ingevoegd in het besluit van 29 april 1992. 

Daarnaast bevat het voorontwerp nog enkele beperkte aanpassingen onder andere naar 

aanleiding van de invoering van een selectieambt van adjunct-directeur in het 

basisonderwijs. 

 

Op Stapel 2023-08  (5 april) 

- Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begrotingsaanpassing 2023 

• Aanpassing aanvullende werkingsmiddelen voor centra voor volwassenenonderwijs in het 
kader van EVC-trajecten  

• Aanpassing asielmiddelen voor centra voor volwassenenonderwijs in het kader van 
zomeraanbod NT2  

• Aanpassing aanvullende werkingsmiddelen voor centra voor volwassenenonderwijs in het 
kader van EVC-trajecten  

• Aanpassing asielmiddelen voor centra voor volwassenenonderwijs in het kader van 
zomeraanbod NT2  

• Technische correctie van het bedrag van de nascholingsmiddelen voor de centra 
• Projectspecifieke DBFM en DBFM-Scholen van Vlaanderen – Overschrijding machtiging  

• DBFM-Scholen van Vlaanderen – Aandelenparticipatie  
• DBFM-Scholen van Vlaanderen – ODII-verdeling  

• Extra werkingsbudget voor bijkomende capaciteit voor leerlingen met een verslag  
• Ondersteuningsbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen  

• Ten laste neming van juridische kosten van schoolbesturen  
• Extra werkingsbudget voor materiaalintensief studieaanbod in het secundair onderwijs  

• Extra werkingsbudget digitalisering Centra voor Leerlingenbegeleiding  
• Extra werkingsbudget Centra voor Leerlingenbegeleiding  

• Ondersteuning Duaal Leren door de regionale technologische centra (RTC’s) 
  

• Bijkomende omkadering voor de afstemming tussen school, internaat en sportfederatie voor 
topsportleerlingen  

• Verhoging van de nascholingsmiddelen voor de instellingen van het basisonderwijs en het 
secundair onderwijs in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs  

 

Op Stapel 2023-09  (5 mei) 

- Voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt 

• Tijdelijke maatregelen die een school in het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid 
bieden om vervangingen flexibeler in te vullen  
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• Tijdelijk versoepelen van de mogelijkheid om een voordrachtgever (gastleraar) in te 
schakelen in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds 
kunstonderwijs en invoeren van dit principe in het basisonderwijs en in het buitengewoon 

secundair onderwijs  

• Een kader dat een schoolbestuur in het basis- en secundair onderwijs en een centrumbestuur 
van de centra voor volwassenenonderwijs de mogelijkheid biedt om bij een lerarentekort 
een vacature in een school in te vullen via een dienstverleningsovereenkomst met een bedrijf 
of organisatie  

• Versoepelen van de LIO-baan  

• Invoeren van het mandaat van leraar-specialist in het basis- en secundair onderwijs   
• Invoeren van het selectieambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs  

   

• De inzetbaarheid van personeelsleden in het zomeraanbod in de centra voor 
volwassenenonderwijs   

• Aanpassing aan de administratieve stand van terbeschikkingstelling in functie van de re-
integratie van een personeelslid na afwezigheid wegens ziekte  

• Invoeren van de mogelijkheid tot een flexibele werkregeling in uitvoering van de Europese 
Richtlijn EU 2019/1158  

• Vereenvoudiging van de overgangsmaatregelen betreffende de verwerving van het recht op 
een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  

• Inwerkingtreding  
 

Op Stapel 2023-10  (5 mei) 

 
- Voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen 

Dit decreet heft een aantal onderwijsbepalingen op in meerdere bestaande niveau- en 

themadecreten, met het oog op een vereenvoudiging van de onderwijsregelgeving. 
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