Op Stapel 2020
OVERZICHT
 Op Stapel 2020-01

(21 januari)

- Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen
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 Meubelmakerij, Schrijnwerkerij en
Specifieke personenzorg
en
BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de
bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

 Op Stapel 2020-02

(2 maart)

- Onderwijsdecreet XXX
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX

 Op Stapel 2020-03

(24 april)

- Begrotingsmaatregelen
Voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

 Op Stapel 2020-04

(4 mei)

- Personeel: reaffectatie en wedertewerkstelling
- Pedagogische begeleidingsdienst: 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 de toevoeging van de pedagogische begeleidingsdiensten en de reactivering van de
reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie voor het
basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs

 Op Stapel 2020-05

(8 mei)

- Onderwijsdecreet XXX - programmadecreet

Onderwijsorganisatie en -personeel
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 Op Stapel 2020-06

(11 mei)

- Personeel: bekwaamheidsbewijzen gewoon en buitengewoon basis- en
secundair onderwijs en levensbeschouwelijke vakken
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen
van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en
buitengewoon onderwijs
en
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen
van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon secundair onderwijs en de
leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

 Op Stapel 2020-07

(15 mei)

- Personeel: loopbaanonderbreking
Ontwerp-BVR tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor
zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking
en
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 tot wijziging 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 het
ouderschapsverlof met een tiende, de flexibilisering van de loopbaanonderbreking, de
loopbaanonderbreking voor mantelzorg en het corona-ouderschapsverlof

 Op Stapel 2020-08

(11 juni)

- Secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde: vakken
Ontwerp-BVR tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs

- Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof: verlenging
maatregel
Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

 Op Stapel 2020-09

(17 juni)

- Voltijds gewoon secundair onderwijs: schaarste op de arbeidsmarkt
Ontwerp-BVR over het tijdelijke project “Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”
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 Op Stapel 2020-10

(25 juni)

- Deeltijds kunstonderwijs: allerlei
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

 Op Stapel 2020-11

(25 juni)

- Secundair onderwijs: allerlei
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het secundair
onderwijs en over de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

 Op Stapel 2020-12

(30 juni)

- Corona-ouderschapsverlof
Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

- Personeel: nabevallingsrust
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003
betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het
onderwijs en 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

 Op Stapel 2020-13

(9 juli)

- Corona-ouderschapsverlof
Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

- Basisonderwijs: zorgenveloppe
Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende
de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, wat betreft de
omkadering van leerlingondersteuners

- Basis- en secundair onderwijs: zij-instromers en terugstromers
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van
sommige personeelsleden van het onderwijs

- Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen
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 administratie, horeca, land- en
tuinbouw, lassen, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal richtgraad
1 en 2, ruwbouw, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en
Scandinavische talen
en
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de
bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs
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 Op Stapel 2020-14

(9 juli)

- Onderwijsdecreet 30: amendementen
Onderwijsdecreet 30 – amendementen

 Op Stapel 2020-15

(27 augustus)

- Personeel: loopbaanonderbreking voor mantelzorg
 Op Stapel 2020-16

(8 september)

- Volwassenenonderwijs: (niet-)verrekening werkingsmiddelen en
inschrijvingsgelden
Ontwerp-BVR tot wijziging van artikel 3 en opheffing van artikel 1 en 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 maart 2019 betreffende de inschrijvingsgelden in het
volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor
volwassenenonderwijs

 Op Stapel 2020-17

(6 oktober)

- Personeel: salaris
Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de toekenning van een bijkomende
lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging, ter uitvoering van
cao_XI_leerplicht, cao_IV_basiseducatie en cao V_hoger onderwijs en tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde nietverworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs

 Op Stapel 2020-18

(16 oktober)

- Personeel: extra-benoemingsronde
- Pedagogische Begeleidingsdienst: werkingsmiddelen
Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021

 Op Stapel 2020-19

(29 oktober)

- Schooljaar 2020-21: bijkomende begeleidende maatregelen (coronagerelateerd)

Op Stapel 2020
4

 Op Stapel 2020-20

(17 november)

- CLB: bekwaamheidsbewijzen

+ Personeel: verlof wegens overmacht
Ontwerp-BVR betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht en
betreffende de dringende aanpassing van de bekwaamheidsbewijzen van de artsen in de centra
voor leerlingenbegeleiding

- Personeel: vervanging
Ontwerp-BVR 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 en houdende wijzing 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 COVID19 m.b.t. de internaten

Link naar Op Stapel op Go! Pro
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