Op Stapel 2018
OVERZICHT



Op Stapel 2018-1 (9 januari 2018)
- HBO5 en lerarenopleiding
Ontwerpdecreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen
en de overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen
Ontwerp- BVR houdende de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve
bacheloropleiding voor het secundair onderwijs



Op Stapel 2018-2 (10 januari 2018)
- Leerlingenbegeleiding
voorontwerp van decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding



Op Stapel 2018-3 (10 januari 2018)
- DKO: eindtermen
ontwerp –BVR betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs



Op Stapel 2018-4 (29 januari 2018)
- Inspectie: procedure doorlichting
ontwerp –BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1
oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de
kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige
bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd en tot opheffing van het
besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 houdende de vaststelling
van de criteria ter beoordeling van verbeterplannen



Op Stapel 2018-5 (26 februari 2018)
- CAO XI
CAO XI



Op Stapel 2018-6 (1 maart 2018)
- DKO: samenwerkingsinitiatieven

Onderwijsorganisatie en -personeel
1

ontwerp –BVR betreffende lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basissecundair (sic)onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds
kunstonderwijs

-

Personeel: beroepstermijn tegen tuchtmaatregel
ontwerp –BVR tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters van de
kamers van beroep en van de voorzitters van de kamers van het college van
beroep bevoegd voor het personeel van het onderwijs



Op Stapel 2018-7 (13 maart 2018)
- M-decreet: wijzigingen
voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs
van 25 februari 1997 en de Codex secundair onderwijs van 17 december 2010,
wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

-

Onderwijsdecreet XXVIII
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII



Op Stapel 2018-8 (14 maart 2018)
- DKO: niveaudecreet, amendementen
Ontwerpdecreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs – amendementen

-

DKO: niveaudecreet, uitvoeringsbesluiten: opleidingsaanbod, organisatie,
samenwerkingsinitiatieven, bekwaamheidsbewijzen
Ontwerp-BVR betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs



Op Stapel 2018-9 (27 maart 2018)
- Leerlingenbegeleiding: personeelsaspecten
Ontwerp-BVR betreffende de vastlegging en indeling van de ambten, de prestatieregeling, de
vaststelling van het recht op een salaris en de aanwending van de omkaderingsgewichten in een
centrum voor leerlingenbegeleiding

-

Directeur Buitengewoon Basisonderwijs: salaris
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de
concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het
buitengewoon onderwijs en van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding
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-

Rechthebbenden niet-verworven salarisschaal 030
Ontwerp-BVR betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
leerlingenbegeleiding



Op Stapel 2018-10 (27 maart 2018)
- Duaal leren: ‘Schoolbank op de werkplek’
- Leren en Werken: aanvullende werkingsmiddelen
- Buitengewoon onderwijs: meldingen aan de Inspectie
Ontwerp-BVR tot uitbreiding van het tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal
leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het
buitengewoon secundair onderwijs



Op Stapel 2018-11 (27 maart 2018)
- Leerlingenbegeleiding: operationalisering
Ontwerp-BVR tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding



Op Stapel 2018-12 (16 april 2018)
- Reaffectatiebesluit
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 maatregelen voor de centra voor leerlingenbegeleiding en het
deeltijds kunstonderwijs

-

Bekwaamheidsbewijzen: islamitische 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

-

Bekwaamheidsbewijzen: DKO
Ontwerp-BVR tot wijziging van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de
personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs

-

Aanvullingen en correcties: DKO
Ontwerp-BVR betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de
ambtshalve concordantie



Op Stapel 2018-13 (30 april 2018)
- Educatieve masteropleidingen
Ontwerp-BVR houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen
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Op Stapel 2018-14 (2 mei 2018)
- Begrotingsmaatregelen
- Uitvoering CAO XI
Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2018



Op Stapel 2018-15 (4 mei 2018)
- Correcties en aanvullingen



Op Stapel 2018-16 (18 mei 2018)
- M-decreet: amendementen
Amendementen -Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs,
het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010,
wat betreft de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

-

M-decreet: uitvoering
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van
de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014
betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

-

Volwassenenonderwijs: opleidingsprofielen
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het
secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Huishoudelijke decoratie-en
naaitechnieken en Slagerij



Op Stapel 2018-17 (24 mei 2018)
- Secundair onderwijs: capaciteitsmiddelen
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, wat de uren-leraar
van het eerste leerjaar A en B betreft

-

Zorgkrediet: aanvraagprocedure
Ontwerp-BVR houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet



Op Stapel 2018-18 (30 mei 2018)
- Onderwijsdecreet XXVIII – amendementen
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Decreet betreffende het onderwijs XXVIII –amendementen



Op Stapel 2018-19 (27 juni 2018)
- Duaal leren: uitvoeringsmaatregelen
Ontwerp-BVR houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase
en diverse andere maatregelen

-

Onderwijsdecreet XXVIII – aanvullingen
Decreet betreffende het onderwijs XXVIII –aanvullingen



Op Stapel 2018-20 (9 juli 2018)
- Basisonderwijs: extra middelen
Ontwerp-BVR betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende
wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en
salarisschalen



Op Stapel 2018-21 (12 juli 2018)
- Buitengewoon secundair onderwijs: duale trajecten
Voorontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs
van opleidingsvorm 3 en 4



Op Stapel 2018-22 (13 juli 2018)
- Volwassenenonderwijs: personeelsaspecten
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot
vaststelling en indeling van de ambten in de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling
en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor
volwassenenonderwijs, naar aanleiding van de overdracht van het hoger beroepsonderwijs en
de specifieke lerarenopleiding naar het hoger onderwijs
en
Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 3 tot en met 8, artikel 8 septies, artikel 8 decies en de
bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een
aantal aangelegenheden voor de centra voorvolwassenenonderwijs in uitvoering van het
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
en
Ontwerp-BVR betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum
voorvolwassenenonderwijs
en
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie
en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs
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-

Volwassenenonderwijs: gegevensverstrekking
Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de centra voor
basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs



Op Stapel 2018-23 (4 september 2018)
- Kleuteronderwijs: omzetting lestijden naar uren kinderverzorging
ontwerp –BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997
betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omzetting van
lestijden in uren kinderverzorging.



Op Stapel 2018-24 (6 september 2018)
- CAO XI: salarisverhoging
Ontwerp – BVR houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs



Op Stapel 2018-25 (24 september 2018)
- Volwassenenonderwijs: werkingsmiddelen
Ontwerp – BVR betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de
werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs



Op Stapel 2018-26 (5 november 2018)
- Programmadecreet
Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

-

Uitvoering CAO
Voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI
vanaf het schooljaar 2019-2020

-

Volwassenenonderwijs: personeelsgevolgen overdracht SLO en HBO5
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en
bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs



Op Stapel 2018-27 (4 december 2018)
- Beroepskwalificerende trajecten buiten het onderwijs: gemeenschappelijk
kwaliteitskader (GK)
Voorontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende
trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader
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-

EVC
Voorontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd beleid inzake de erkenning van
verworven competenties



Op Stapel 2018-28 (7 december 2018)
- Onderwijsdecreet XXIX
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX



Op Stapel 2018-29 (20 december 2018)
- Onderwijsdecreet XXIX: aanvulling
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX – aanvulling

-

Personeel: volwassenenonderwijs, boventalligheid
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 maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs

-

Personeel: omstandigheidsverlof
ontwerp – BVR tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering 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

-

Personeel: salarisverhoging
ontwerp – BVR tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de aanpassing aan het besluit
van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde
personeelsleden van het onderwijs en tot toekenning van een bijkomende lineaire
loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao XI onderwijs,
cao IV basiseducatie en van cao V hoger onderwijs

-

Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen
Ontwerp –BVR tot wijziging van 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
Ambachtelijk erfgoed, Auto, Bedrijfsbeheer en Horeca
En
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Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de
prestatieregeling, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het
volwassenenonderwijs



Op Stapel 2018-30 (21 december 2018)
- Buitengewoon secundair onderwijs – lesbijwoning elders in het
buitengewoon secundair onderwijs
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIX
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