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DE VLAAMSE MINISTER VAN Onderwijs

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende
maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en
houdende wijziging van diverse besluiten betreffende
personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
De groeiende diversiteit, de groeiende aandacht voor inclusie, maar ook de juridisering van de
samenleving zorgen ervoor dat er vandaag veel verwacht wordt van ons onderwijs. Scholen staan
elke dag opnieuw voor uitdagingen. Alle onderzoeken en ook de jaarlijkse verslagen van onze
onderwijsinspectie wijzen naar het beleidsvoerend vermogen van de school als een belangrijke
factor van goed onderwijs in Vlaanderen. Dit schoolleiderschap willen we versterken. In het kader
van de begrotingscontrole 2018 zijn 3 maatregelen beslist waarmee we concrete stappen zetten
voor de versterking van het basisonderwijs:
1. werkingsmiddelen voor het project “ondersteuning leerkrachten in het basisonderwijs 2018-2019”
2. afbouw lesopdracht van directeurs basisonderwijs
3. gelijkschakeling lonen van directeurs basisonderwijs
De eerste maatregel m.b.t. de eenmalige extra ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs
voor het schooljaar 2017-2018 is decretaal opgenomen in het decreet van 27 juni 2018 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018. De uitvoering van dit artikel
vereist verdere uitvoering. Dit gebeurt in het voorliggend besluit van de Vlaamse Regering.
De uitvoering van maatregel 2 en 3 betreft wijzigingen aan bestaande besluiten van de Vlaamse
regering en gebeurt in het voorliggend besluit van de Vlaamse Regering.
Dit besluit werd de eerste keer principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 8 juni 2018. Op
19 juni 2018 werd het besluit onderhandeld. De protocollen van de onderhandelingen werden
afgesloten op 6 juli 2018. De onderhandelingen gaven geen aanleiding tot wijzigingen van het
besluit.
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2. Wijzigingen n.a.v. het advies van de Raad van State
De Raad van State gaf zijn advies op 23 augustus 2018. Dit gaf aanleiding tot de volgende
technische wijzigingen:
1)

In de aanhef dient de verwijzing naar de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs
van 28 oktober 2016 aangevuld te worden met de verwijzing naar de artikelen V.2, V.4, en
V.48.
2) Artikel 4 van het ontwerp van besluit heft artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 31 juli 1990 op. Dit artikel werd echter reeds opgeheven met ingang van 1 januari 1994.
Deze opheffing wordt dus geschrapt, wat leidt tot een hernummering van het besluit.
3) De datum van het besluit wordt toegevoegd aan (in de nieuwe nummering) artikel 5.
4) In het ontwerp van besluit was voorzien dat de werkingsmiddelen voor het project
“ondersteuning leerkrachten in het basisonderwijs 2018-2019” worden uitbetaald op 31
augustus 2018. De Raad van State merkte op dat het artikel, in het “decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018”, dat artikel 172sexies,
dat de rechtsgrond vormt voor deze werkingsmiddelen, invoegt in het decreet
basisonderwijs pas op 1 september 2018 in werking treedt. Daarom wordt de uitbetaling nu
voorzien in de loop van de maand september 2018.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Voor de drie maatregelen worden onderstaande budgetten voorzien op de onderwijsbegroting.
Deze middelen worden bij begrotingsaanpassing 2018 naar de voorziene begrotingsartikels
overgeheveld.
Artikel

Libellé

VAK
(euro)
1.400.000
1.200.000
8.300.000

FCO-1FDE2AA-WT
FCO-1FDE2AA-WT
FCO-1FDE2AB-WT

Lonen basisonderwijs
Lonen basisonderwijs
Werking gewoon basis

FCo-1FDE2AC-WT

Werking buitengewoon 700.000
basis
11.600.000

VEK
(euro)
1.400.000
1.200.000
8.300.000
700.000
11.600.000

Toelichting
Gelijkschakeling loon directeurs
Afbouw lesopdracht directeurs
Onderdeel project
ondersteuning
Onderdeel project
ondersteuning
TOTAAL

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 14 mei 2018.
Het begrotingsakkoord werd gegeven op 5 juni 2018.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het ontwerp van besluit heeft geen weerslag op personeel, werkingsuitgaven, investeringen en
schulden noch ontvangsten van de lokale besturen.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
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personeelsbudget van de Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

6. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/165 van 24 april 2018.
Voor dit ontwerp is een reguleringsimpactanalyse (RIA) niet noodzakelijk gelet op de dringende
noodzakelijkheid en hoogdringendheid van de uitvoering van de maatregel in het kader van het
programmadecreet. Bovendien is er geen discretionaire beslissingsmarge meer in het kader van
de genomen begrotingsmaatregelen.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande besluit van
de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en
houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen
en salarisschalen.
De Vlaamse minister van Onderwijs

Hilde CREVITS

Bijlagen:
- het definitief goed te keuren besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter
ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende
personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen
- de bijlagen bij het besluit
- protocol onderhandelingen
- het advies van de Raad van State
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