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Betreft: Uitvoerbaarheidstoets ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

tot wijziging van het BVR van 17/06/1997 betreffende de personeelsformatie in
het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omzetting van lestijden in uren
kinderverzorging en de daarbij horende nota aan de Inspectie van Financiën en
de nota aan de Vlaamse Regering.
Het voorliggende ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering verlengt een
maatregel die al enkele jaren bestaat. Vermits het louter gaat om een verlenging
voor de komende twee schooljaren heeft AGODI geen enkele opmerking.
Het voorstel heeft geen enkele impact op het personeelsbestand en de
informaticabudgetten van het Agentschap.
Zoals gevraagd werd de tabel van de omzettingen voor het schooljaar 2017-2018
aangevuld.

Met vriendelijke groeten,

Guy Janssens
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten.
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BIJLAGE
Actualiseren van de cijfergegevens m.o.o. de onderhandelingen
Tabel 1 Overzicht van het omzetten van de (instap)lestijden in uren kinderverzorging

1/9/2014
18/5/2015

Toegekende
uren KV
21.227
21.227

Uren
EPD
21.763
26.697

Verschil EPD – toegekende
omkadering in uren KV
536
5.470

Verschil EPD – toegekende omkadering in
FTE kinderverzorger
16,75
170,9375

1/9/2015
9/5/2016

21.213
21.213

21.766
27.088

553
5.875

17,2813
183,594

1/9/2016
6/3/2017*

21.324
21.324

22.088
23.791

764
2.467

23,875
77,09375

1/09/2017

21.346
21.346

21.966
26.625,
5

620
5.279,5

19,375
164,984

23/05/2018

* na 6/3 zijn er nog enkele instapdata wat zal leiden tot bijkomende herberekende lestijden kleuteronderwijzer (= de zogenaamde
instaplestijden) en dus ook tot een stijging van het aantal lestijden dat zal worden omgezet naar uren kinderverzorger

Tabel 2 Aanwending van de lestijden waarbij schooljaar 2016-2017 afgezet wordt t.o.v. schooljaar 2017-2018

2017-2018

LT kleuter op
1/9/2017
% van totale
omkadering aan
lestijden kleuter
1/9/2017
LT kleuter op
23/05/2018
% van totale
omkadering aan
lestijden kleuter
/05/2018

Totaal # LT
toegekend

Aangewend in
kleuteronderwijzer
of leermeester LO
in kleuterschool
(EPD )

Herverdeeld
naar lager
onderwijs

Inschatting van
de lestijden
omgezet in uren
kinderverzorging*

Resterend verschil in EPDtoegekende omkadering:
lesopdracht directie, niet
aangewend,...**

398.179

394.563,5

2.795

620

200,5

100,00%

99,09%

0,70%

0,16%

0,05%

419.925

411.024

2.731

5.279,5

890,5

100,00%

97,88%

0,65%

1,26%

0,21%

* De uren uit tabel in punt 1 a rato van 1 lestijd = 2 uur kinderverzorging
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** Of de lesopdracht directie ingevuld wordt met lestijden kleuteronderwijs is niet te achterhalen in de databanken.

Evolutie
2014/15-2017/18
% van totale
omkadering aan
lestijden kleuter
1/9/2014
% van totale
omkadering aan
lestijden kleuter
1/9/2017
verschil 14 - 17

Aangewend in
kleuteronderwijzer of
leermeester LO in kleuterschool
(EPD )

Herverdeeld
naar lager
onderwijs

Inschatting van
de lestijden
omgezet in uren
kinderverzorging*

Resterend verschil in EPD toegekende omkadering:
lesopdracht directie, niet
aangewend,...**

98,00%

1,52%

0,07%

0,41%

99,09%

0,70%

0,16%

0,05%

1,09%

-0,82

0,09%

-0,36%

* De uren uit tabel in punt 1 a rato van 1 lestijd = 2 uur kinderverzorging
** Of de lesopdracht directie ingevuld wordt met lestijden kleuteronderwijs is niet te achterhalen in de databanken.
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