Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving
betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de
personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon
basisonderwijs en buitengewoon onderwijs
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 74, vervangen bij de
gecodificeerde decreten van 28 oktober 2016;
Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016,
bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.2, V.4, V.47,§2, en artikel
V.48;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon
basisonderwijs;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 februari 2019;
Gelet op protocol nr. 132 van 5 april 2019 houdende de conclusies van de
onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van
Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité
voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend
onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van
onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op advies
van de Raad van State, gegeven op
, met toepassing van
artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het
gewoon basisonderwijs
Artikel 1. Aan artikel 4, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het
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gewoon basisonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari
2014, worden een punt 18° tot en met een punt 22° toegevoegd, die luiden als volgt:
“18° het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;
19° het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;
20° het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;
21° het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;
22° het diploma van educatieve master.”.
Art. 2. In artikel 6, §1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 2bis wordt vervangen door wat volgt:
“2bis. het diploma van master, met inbegrip van het diploma van educatieve master;”;
2° er wordt een punt 29ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“29ter. het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;”;
3° er wordt een punt 30ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“30ter. het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;”;
4° punt 35bis wordt vervangen door wat volgt:
“35bis. het diploma van gegradueerde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, met
inbegrip van het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;”;
5° er wordt een punt 36ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“36ter. het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;”;
6° er wordt een punt 38bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“38bis. het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs dans;”.
Art. 3. In artikel 7, §1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 november 2007 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
“een bekwaamheidsbewijs van het hoger onderwijs van het korte type, afgekort HOKT :
a)

een diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

b)

een diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad;

c)

een diploma van technisch ingenieur;

d)

een diploma van een basisopleiding van één cyclus;

e)

een diploma van gegradueerde in de godsdienstwetenschappen;

f)

een diploma van hoger onderwijs voor sociale promotie;

g)

een diploma van het hoger onderwijs, uitgereikt door een centrum voor
volwassenenonderwijs;
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h)

de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot, uitgereikt of
erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart,
ongeacht de periode(s) waarvoor de vergunning geldt;

i)

de vergunning van beroepsbestuurder of beroepsvliegtuigbestuurder, uitgereikt of
erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart,
met de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen voor zover de kandidaten
geslaagd zijn voor de examens over de algemene kennis voor het verkrijgen van de
vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot, ongeacht de
periode(s) waarvoor de vergunning geldt;

j)

het diploma van gegradueerde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, met
inbegrip van het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;

k)

het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig en beperkt leerplan;

l)

het diploma van onderwijzer en vanaf 1 september 2006 het diploma van bachelor in
het onderwijs : lager onderwijs en vanaf 1 september 2019 het diploma van
educatieve bachelor lager onderwijs;

m)

het diploma van kleuteronderwijzer en vanaf 1 september 2006 het diploma van
bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs en vanaf 1 september 2019 het diploma
van educatieve bachelor kleuteronderwijs;

n)

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs of het diploma
van regent(es);

o)

het diploma van geaggregeerde leraar van het middelbaar onderwijs van de lagere
graad of van regentes voor de middelbare scholen;

p)

het diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de
lagere graad;

q)

het diploma van de middelbare technische normaalschool;

r)

het diploma van de technische normaalafdeling met volledig leerplan gerangschikt in
de categorie D;

s)

een diploma van geaggregeerde voor het godsdienstonderricht in het lager secundair
onderwijs;

t)

een diploma van gegradueerde voor het godsdienstonderricht in het lager secundair
onderwijs;

u)

het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 en vanaf 1
september 2006 het diploma van bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs en
vanaf 1 september 2019 het diploma van educatieve bachelor secundair onderwijs.

Met dit bekwaamheidsbewijs wordt evenwel niet bedoeld het diploma of getuigschrift van
het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of voor sociale
promotie of van pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie of het pedagogisch
getuigschrift, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, alsmede het
getuigschrift van de middelbare technische normaalleergangen of van de pedagogische
leergangen, of het diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding; “;
2° in punt 21° wordt de zin ”Onder HSKO wordt niet verstaan het deeltijds kunstonderwijs,
vermeld in titel V van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II” vervangen
door de zin “Onder HSKO wordt niet verstaan het deeltijds kunstonderwijs, als vermeld in
artikel 3, 16° van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;”;
3° punt 37° wordt vervangen door wat volgt:
“37° ten minste bachelor + BPB:
a)

een van de studiebewijzen, vermeld in punt 7°, samen met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4;
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b)

GLSO;

c)

GVSO-groep 1;

d)

bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs: vanaf 1 september 2006;

e)

onderwijzer;

f)

bachelor in het onderwijs : lager onderwijs: vanaf 1 september 2006;

g)

kleuteronderwijzer;

h)

bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs: vanaf 1 september 2006;

i)

educatieve bachelor in het kleuteronderwijs: vanaf 1 september 2019;

j)

educatieve bachelor in het lager onderwijs: vanaf 1 september 2019;

k)

educatieve bachelor in het secundair onderwijs: vanaf 1 september 2019;

l)

educatief graduaat in het secundair onderwijs: vanaf 1 september 2019;

m)

educatieve master: vanaf 1 september 2019;

Onder ten minste bachelor + BPB wordt niet verstaan het diploma of het getuigschrift van
het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van het
pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie, of het pedagogisch getuigschrift,
uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, evenmin het getuigschrift van de
middelbare technische normaalleergangen of van de pedagogische leergangen, of het
diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding;”.
Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid wordt de zinsnede “de opleiding tot bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs” vervangen door de zinsnede “de opleiding tot bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs of de opleiding educatieve bachelor in het kleuteronderwijs”;
2° in het derde lid wordt de zinsnede “de opleiding tot bachelor in het onderwijs: lager
onderwijs” vervangen door de zinsnede “de opleiding tot bachelor in het onderwijs: lager
onderwijs of de opleiding educatieve bachelor in het lager onderwijs”;
3° het zesde lid wordt vervangen door wat volgt:
“Het schoolbestuur brengt het Agentschap voor Onderwijsdiensten zo snel mogelijk op de
hoogte van de ontvangst van de melding door het personeelslid dat het de opleiding tot
bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, de opleiding educatieve bachelor in het
kleuteronderwijs, de opleiding tot bachelor in het onderwijs: lager onderwijs of de opleiding
educatieve bachelor in het lager onderwijs gestart is of die opleiding heeft stopgezet.”.
Art. 5. In artikel 15bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 juli 2004 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7
september 2018, wordt het jaartal “2018” vervangen door het jaartal “2019”.
Art. 6. De bijlage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7
september 2018, wordt vervangen door de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het
buitengewoon onderwijs
Art. 7. Aan artikel 4, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het

Pagina 4 van 8

buitengewoon onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli
2013, worden een punt 18° tot en met een punt 22° toegevoegd, die luiden als volgt:
“18° het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;
19° het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;
20° het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;
21° het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;
22° het diploma van educatieve master.”.
Art. 8. In artikel 7, §1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 2bis wordt vervangen door wat volgt:
“2bis. het diploma van master, met inbegrip van het diploma van educatieve master;”;
2° er wordt een punt 29ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“29ter. het diploma van educatieve bachelor in het lager onderwijs;”;
3° er wordt een punt 30ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“30ter. het diploma van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;”;
4° punt 35bis wordt vervangen door wat volgt:
“35bis. het diploma van gegradueerde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, met
inbegrip van het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;”;
5° er wordt een punt 36ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“36ter. het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs;”;
6° er wordt een punt 38bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“38bis. het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs dans;”.
Art. 9. In artikel 8, §1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 november 2007 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
“5° een bekwaamheidsbewijs van het hoger onderwijs van het korte type, afgekort HOKT :
a)

een diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

b)

een diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad;

c)

een diploma van technisch ingenieur;

d)

een diploma van een basisopleiding van één cyclus;

e)

een diploma van gegradueerde in de godsdienstwetenschappen;

f)

een diploma van hoger onderwijs voor sociale promotie;

g)

een diploma van het hoger onderwijs, uitgereikt door een centrum voor
volwassenenonderwijs;
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h)

het diploma van gegradueerde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, met
inbegrip van het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs;

i)

de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot, uitgereikt of
erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart,
ongeacht de periode(s) waarvoor de vergunning geldt;

j)

de vergunning van beroepsbestuurder of beroepsvliegtuigbestuurder, uitgereikt of
erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart,
met de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen voor zover de kandidaten
geslaagd zijn voor de examens over de algemene kennis voor het verkrijgen van de
vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot, ongeacht de
periode(s) waarvoor de vergunning geldt.

Voor het onderwijs van beroepsgerichte vorming in de opleidingsvormen 2 en 3 van het
buitengewoon secundair onderwijs wordt met dit bekwaamheidsbewijs evenwel niet
bedoeld:
a)

het diploma of getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type
met volledig leerplan of voor sociale promotie of van pedagogisch hoger onderwijs
voor sociale promotie of het pedagogisch getuigschrift, uitgereikt door een centrum
voor volwassenenonderwijs, alsmede het getuigschrift van de middelbare technische
normaalleergangen of van de pedagogische leergangen, of het diploma van leraar,
uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding;

b)

het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig en beperkt leerplan;

c)

het diploma van onderwijzer en vanaf 1 september 2006 het diploma van bachelor in
het onderwijs : lager onderwijs en vanaf 1 september 2019 het diploma van
educatieve bachelor in het lager onderwijs;

d)

het diploma van kleuteronderwijzer en vanaf 1 september 2006 het diploma van
bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs en vanaf 1 september 2019 het diploma
van educatieve bachelor in het kleuteronderwijs;

e)

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs of het diploma
van regent(es);

f)

het diploma van geaggregeerde leraar van het middelbaar onderwijs van de lagere
graad of van regentes voor de middelbare scholen;

g)

het diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de
lagere graad;

h)

het diploma van de middelbare technische normaalschool;

i)

het diploma van de technische normaalafdeling met volledig leerplan gerangschikt in
de categorie D;

j)

een diploma van geaggregeerde voor het godsdienstonderricht in het lager secundair
onderwijs;

k)

een diploma van gegradueerde voor het godsdienstonderricht in het lager secundair
onderwijs;

l)

het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1 en vanaf 1
september 2006 het diploma van bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs en
vanaf 1 september 2019 het diploma van educatieve bachelor in het secundair
onderwijs;”;

2° in punt 22° wordt de zin “Onder HSKO wordt niet verstaan het deeltijds kunstonderwijs,
vermeld in titel V van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II” vervangen
door de zin “Onder HSKO wordt niet verstaan het deeltijds kunstonderwijs, vermeld in
artikel 3, 16° van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;”;
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3° punt 38° wordt vervangen door wat volgt:
“38° HOKT + BPB :
a)

een van de studiebewijzen, vermeld in punt 5°, samen met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4;

b)

GLSO;

c)

GVSO-groep 1

d)

onderwijzer;

e)

kleuteronderwijzer;

f)

educatief graduaat voor het secundair onderwijs;

Onder HOKT + BPB wordt niet verstaan het diploma of het getuigschrift van het
pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van het
pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie, of het pedagogisch getuigschrift,
uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, evenmin het getuigschrift van de
middelbare technische normaalleergangen of van de pedagogische leergangen, en het
diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding;”;
4° punt 39° wordt vervangen door wat volgt:
“39° bachelor + BPB:
a)

het diploma van professioneel gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt
34° bis, samen met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, als vermeld in
artikel 4, §2;

b)
het diploma van academisch gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt 34°
ter, samen met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4, §2;
c)

GLSO;

d)

GVSO-groep 1;

e)

bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs : vanaf 1 september 2006;

f)

onderwijzer;

g)

bachelor in het onderwijs : lager onderwijs : vanaf 1 september 2006;

h)

kleuteronderwijzer;

i)

bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs : vanaf 1 september 2006;

j)

educatieve bachelor in het kleuteronderwijs: vanaf 1 september 2019;

k)

educatieve bachelor in het lager onderwijs: vanaf 1 september 2019;

l)

educatieve bachelor in het secundair onderwijs: vanaf 1 september 2019;”;

5° punt 40° wordt vervangen door wat volgt:
“40° ten minste bachelor + BPB:
a)
een van de studiebewijzen, vermeld in punt 7°, samen met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4;
b)

GLSO;

c)

GVSO-groep 1;

d)

bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs : vanaf 1 september 2006;

e)

onderwijzer;

f)

bachelor in het onderwijs : lager onderwijs : vanaf 1 september 2006;
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g)

kleuteronderwijzer;

h)

bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs : vanaf 1 september 2006;

i)

educatieve bachelor in het kleuteronderwijs: vanaf 1 september 2019;

j)

educatieve bachelor in het lager onderwijs: vanaf 1 september 2019;

k)

educatieve bachelor in het secundair onderwijs: vanaf 1 september 2019;

l)

educatief graduaat in het secundair onderwijs: vanaf 1 september 2019;

m)

educatieve master: vanaf 1 september 2019;

Onder ten minste bachelor + BPB wordt niet verstaan het diploma of het getuigschrift van
het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van het
pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie, of het pedagogisch getuigschrift,
uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, evenmin het getuigschrift van de
middelbare technische normaalleergangen of van de pedagogische leergangen, en het
diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding;”.
Art. 10. In artikel 11 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juli 2009, wordt paragraaf 1bis vervangen door wat volgt:
“ §1bis. Voor de GVSO-groep 1, de bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs en de
educatieve bachelor in het secundair onderwijs, met uitzondering van de verkorte
educatieve bachelor in het secundair onderwijs, wordt de onderwijsbevoegdheid bepaald per
gevolgde opleidingseenheid, of per gevolgd onderwijsvak.”.
Art. 11. In artikel 19bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 28 november 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 september 2018, wordt het jaartal “2018” vervangen door het jaartal “2019”.
Art. 12. De bijlage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7
september 2018, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 2 bij dit besluit is
gevoegd.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.
Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van
dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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