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BELEIDSDOMEIN F 
ONDERWIJS EN VORMING 

 
 
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 
 
 
Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) 

Onderwijs en Vorming   BO 2014 
Beleidskredieten = 10.924.672 
Betaalkredieten = 10.896.967 

 
 
Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) 

Onderwijs en Vorming   BO 2014 

Vastleggingskredieten (VAK) + 10.790.758 

Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 89.293 

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 335.653 

Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet 
behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) - -51.663 

TOTAAL = 10.596.061 
 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) 

Onderwijs en Vorming   BO 2014 

Vereffeningskredieten (VEK) + 10.793.786 

Variabele kredieten (VRK) + 89.347 

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 313.990 

TOTAAL = 10.569.143 
 
  

3Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Onderwijs en Vorming    BO 2014  
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde     
Gesplitste vastleggingskredieten + 87.005 
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 
Interne verrichtingen - 0 
SUBTOTAAL   87.005 
      
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde     
Vereffeningskredieten + 268.431 
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 
Interne verrichtingen - 14.122 
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve 
kredieten - Vereffeningskredieten + -12.703 
SUBTOTAAL = 241.606 
      
TOTAAL = 328.611 

 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Onderwijs en Vorming   BO 2014 
Vereffeningskredieten + 421.201 
    Correcties voor:     
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 
Interne verrichtingen - 93.377 
TOTAAL = 327.824 
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DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S  
 
 

PROGRAMMA FA 
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 8 1.668 0 
BO 2014 8 1.668 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 72.448 74.001 1.868 0 
BO 2014 71.166 71.718 1.868 0 

 
 

PROGRAMMA FA 
AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 

 
 

PROGRAMMA FA 
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS,  

VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

 (in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 
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PROGRAMMA FA 
AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 

 
 

PROGRAMMA FA 
AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN  

ONDERWIJS EN VORMING 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 

 
 

PROGRAMMA FB – PROVISIES 
 

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  
(in duizend euro) 

 ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 
BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.950 3.950 0 0 
BO 2014 127.958 127.958 0 0 
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PROGRAMMA FD 
FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 65.021 0 
BO 2014 0 65.281 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 7.419.138 7.419.138 65.021 0 
BO 2014 7.454.654 7.454.654 65.281 0 

 
 

PROGRAMMA FE 
FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 758 0 
BO 2014 0 897 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.588.899 1.588.644 751 0 
BO 2014 1.637.937 1.638.164 897 0 

 
 

PROGRAMMA FF 
FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS  

EN HET VOLWASSENENONDERWIJS 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 15.711 0 
BO 2014 0 15.949 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 581.430 581.644 15.022 0 
BO 2014 591.553 591.517 15.665 0 
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PROGRAMMA FG 
ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 20.957 4.565 0 
BO 2014 21.730 4.932 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 796.655 796.878 4.079 304.849 
BO 2014 841.777 842.412 5.070 339.703 

 
 

PROGRAMMA FH 
BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 2.615 510 0 
BO 2014 2.615 566 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 63.199 61.029 510 0 
BO 2014 65.713 67.363 566 0 
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 
 
 
A. DEPARTEMENT 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
FB0/9FA-I-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 8 0 0 
BO 2014 8 0 0 
 
Op deze basisallocatie worden ‘toevallige’ ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen ingeschreven 
zoals terugbetalingen van tickets, rechtzettingen van facturen, …  
Het ingeschreven budget is geraamd op basis van de ontvangsten van de voorgaande jaren. 
De ontvangsten worden integraal doorgestort naar de centrale ontvangstenrekening. 
 
 
FB0/9FA-I-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 1.668 0 
BO 2014 0 1.668 0 
 
Op dit artikel worden enerzijds ontvangsten ingeschreven van salarissen en toelagen van 
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of 
waarvan het salaris ten laste wordt opgenomen door andere overheden of vakorganisaties 
1658 keur). Decretale grondslag: decreet dd. 22.12.2006 – houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2007 – artikel 92. Oprichting van een fonds personeelsleden 
met verlof voor opdracht. De ontvangsten worden aangewend voor het betalen van wedden 
en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden. 
 
Anderzijds worden de ontvangsten ingeschreven die verband houden met het fonds opgericht 
voor de managementondersteunende dienstverlening van de MOD van Onderwijs en 
Vorming met de bedoeling de infrastructuur en dienstencatalogus van de MOD van 
Onderwijs en Vorming ten dienste te stellen van entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid en 
derden (10.000 euro). 
De middelen van het Fonds kunnen in het kader van een efficiënte en effectieve overheid 
door de managementondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming aangewend worden 
voor het onderhouden en in stand houden van de aangeboden logistieke infrastructuur en voor 
kosten verbonden aan de aangeboden logistieke dienstverlening. 
 
 
FB0/9FH-I-A-M/OW - ontvangsten werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 2.610 0 0 
BO 2014 2.610 0 0 
 

9Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



Op dit begrotingsartikel worden zeer uiteenlopende ontvangsten geboekt. Het gaat over 
terugvorderingen van toegekende subsidies (vervoerskosten, nascholing, schrijftolkuren,…), 
ontvangsten in het kader van arbeidsongevallen, inschrijvingsgelden studiedagen en 
terugvorderingen diverse projecten en subsidies. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FB0/1FA-I-2-Y/IS - interne stromen - apparaatkredieten VLOR 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 2.626 2.626 0 0 
BO 2014 2.521 2.521 0 0 
 
Zie deel G. Strategische adviesraden - VLOR 
 
 
FB0/1FA-I-2-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 54.547 54.547 0 0 
BO 2014 54.472 54.472 0 0 
 
Met deze kredieten worden de wedden en toelagen uitbetaald aan het personeel van het 
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming (conform de personeelsplannen van de 
entiteiten Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, 
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Agentschap 
voor Onderwijscommunicatie en Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) 
en het personeel van het regeringscommissariaat bij het hoger onderwijs. Het budget wordt 
centraal beheerd door de MOD.  
 
 
FB0/1FA-I-4-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 1.858 0 
BO 2014 0 0 1.858 0 
 
Decretale grondslag: decreet dd. 22.12.2006 – houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2007 – artikel 92. Oprichting van een fonds personeelsleden met verlof voor 
opdracht. 
Aard/herkomst: terugvordering van wedden en ermee samenhangende vergoedingen of 
kosten met betrekking tot personeelsleden van OV, die ten laste genomen worden door 
andere overheden of vakorganisaties. 
Aanwending: betaling van wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven 
personeelsleden. 
 
 
FB0/1FA-I-2-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 15.275 16.828 0 0 
BO 2014 14.173 14.725 0 0 
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Dit artikel heeft betrekking op de werkingsmiddelen die nodig zijn om de personeelsleden 
van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming toe te laten hun takenpakket op een 
degelijke manier te kunnen uitvoeren.  
 
Concreet gaat het om:  
 
De algemene werkingsmiddelen: Dit zijn kosten met betrekking tot huisvesting, 
verzendingskosten, telefonie, de exploitatiekosten van het reprocenter, bewaking van het 
gebouw, het beheer van het wagenpark, het aankopen van kantoormateriaal, papier en 
enveloppen, drukwerk, kosten gebonden aan welzijn op het werk, catering, verplaatsings-
onkosten van het personeel voor dienstopdrachten, erelonen en gerechtskosten, … ter 
ondersteuning van het personeel van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook 
vorming en opleiding van de personeelsleden wordt op deze kredieten betaald, net als de 
werving- en selectieprocedures. 
 
De informaticawerkingsmiddelen: Dit zijn de prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur, het 
‘beschikbaar houden van’ gebruikersinfrastructuur en telewerkinfrastructuur, uitgaven voor 
onderhoud aan toepassingen in productie (het zogenaamde ‘klein werk’) en exploitatiekosten. 
De prestaties m.b.t. gebruikersinfrastructuur omvatten kosten voor installaties van software, 
reparaties, verhuizen of herconfiguratie van nieuwe en bestaande gebruikersinfrastructuur. 
Het beschikbaar houden van gebruikersinfrastructuur omvat diensten voor het beschikbaar 
houden van alle desktops, laptops, netwerkprinters, randapparatuur en breedband-
verbindingen (antivirus, beschikbaar houden van dienstencatalogus, up-to-date houden van 
softwarebuild, …) 
De middelen voor klein werk dienen voor allerhande aanpassingen en onderhoud van IT- 
applicaties in productie. De exploitatiekosten omvatten de uitgaven voor het hosten van onze 
applicaties. 
 
Schadevergoedingen aan derden: Met deze middelen worden schadevergoedingen aan 
derden betaald waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest op grond van de art 
1382, 1383 en 1384, lid 3 van het b.w. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of 
krachtens een minnelijke schikking. 
 
De algemene investeringskosten: Dit budget wordt gebruikt om aangekochte dienstwagens 
te vervangen of om machines voor het kopiecenter of de verzendingsdienst, apparaten en 
meubilair (met stukprijs van meer dan 1.000 euro -conform de omzendbrief vermogens-
goederen) aan te kopen. 
 
De informatica-investeringen: De kredieten dienen enerzijds voor investeringen in IT-
infrastructuur en anderzijds voor ontwikkelingsprojecten. Investeringen in IT-infrastructuur 
omvatten de update van overkoepelende licenties, het voorzien van printerfaciliteiten, de 
aankoop van gebruikersinfrastructuur en het uitvoeren van infrastructuuracties m.b.t. 
telewerken, security en collaboratief werken. 
De ontwikkelingsIT-projecten omvatten alle investeringen in de verschillende projectfasen 
(behoeftendefinities, analyses en ontwikkelingen) van een IT-project met als doel het 
ondersteunen van beleidsbeslissingen en alle doelstellingen van het beleidsdomein Onderwijs 
& Vorming. 
 
Kenniscentrum: Het concept bestaat uit een intensieve samenwerking om gegevens, 
informatie en kennis op een efficiënte en relevante manier uit te wisselen en te delen met alle 
actoren in het netwerk. Het online platform Mijn Onderwijs zal verder worden uitgebreid 
zowel naar inhoud als naar functionaliteiten toe. Het platform zal ook ter beschikking worden 
gesteld voor andere onderwijsniveaus. 
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FB0/1FA-I-4-Z/WT - werking en toelagen 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 10 0 
BO 2014 0 0 10 0 
 
Er werd een fonds opgericht voor de managementondersteunende dienstverlening van de 
MOD van Onderwijs en Vorming met de bedoeling de infrastructuur en dienstencatalogus 
van de MOD van Onderwijs en Vorming ten dienste te stellen van entiteiten met eigen 
rechtspersoonlijkheid en derden. 
De middelen van het Fonds kunnen in het kader van een efficiënte en effectieve overheid 
door de management ondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming aangewend 
worden voor het onderhouden en in stand houden van de aangeboden logistieke infrastructuur 
en voor kosten verbonden aan de aangeboden logistieke dienstverlening. 
 
 
FB0/1FB-I-2-Z/PR - provisies 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.811 2.811 0 0 
BO 2014 122.789 122.789 0 0 
 
Op dit artikel worden middelen voorzien: 
- voor cao-Onderwijs (122.000 euro); 
- voor GO! personeel in overtal (789.000 euro). Op 1 november 2005 vond de implementatie 
van de personeelsformatie plaats in het GO!. Overtallige personeelsleden werden na 
toepassing van het overgangsbesluit met behoud van rechten toegewezen aan de diensten van 
de Vlaamse regering. Dit impliceerde dat zij werden aangemeld aan werkwijzer. Om de 
procedure te bespoedigen werd voor de betrokken personeelsleden een financiële 
compensatie toegekend van respectievelijk 70, 60, 50 % per jaar aan de overnemende entiteit. 
Voor personen met een handicap geldt een compensatie van 100%.  
 
Bij BO 2014 is het volledige nog te verdelen krediet op de ‘Algemene Middelen’ herschikt 
als gevolg van het doortrekken van reeds eerder opgestarte projecten en verdeelde middelen 
en het in rekening brengen van enkele opstappen (projecten DKO, werkingsmiddelen 
personeelsvertegenwoordiging hoger onderwijs, projectenbundel ‘ondersteuning van het 
onderwijsveld’, ICT-middelen weddesysteem,…).  
 
 
FB0/1FE-I-2-B/WT - werking en toelagen - hoger onderwijs - andere 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 5.996 5.996 0 0 
BO 2014 6.076 6.076 0 0 
 
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van twee instellingen van openbaar 
nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienst-
verlening en van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente 
kunstopleidingen organiseren. 
 
De financiering van de Antwerp Management School en de Vlerick Business School is 
vervat in het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut 
voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienst-
verlening. 
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De kernopdracht van deze instellingen is het verschaffen van postinitieel onderwijs, het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke 
dienstverlening op het gebied van managementwetenschappen 
In uitvoering van dit decreet zijn beheersovereenkomsten tussen deze instellingen en de 
Vlaamse Regering afgesloten. In deze beheersovereenkomsten worden onder andere de 
kwantiteit en de kwaliteit van de studenteninstroom geregeld alsmede de rechtspositie van de 
studenten en de studiegelden. De beheersovereenkomsten bevatten tevens bijzondere 
bepalingen in verband met de opmaak van een beleidsplan, de regeling van de kwaliteitszorg 
en het personeelsbeleid. De instellingen moeten jaarlijks een jaarverslag, een jaarrekening en 
een begroting voorleggen. 
 
De financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die 
excellente kunstopleidingen organiseren is vervat in artikel 340sexies van het decreet van 
13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. Overeenkomstig dit 
decreet heeft de Vlaamse Regering beheersovereenkomsten afgesloten met de volgende 
instituten: Orpheus Instituut, HISK, P.A.R.T.S., Operastudio en PoPoK.  
In deze beheersovereenkomsten zijn verscheidene te realiseren doelstellingen opgenomen 
aangaande de onderwijs- en dienstverleningsactiviteiten, de kwaliteits- en kwantiteits-
bewaking, het personeelsbeleid en de inschrijvingsgelden 
Deze instituten moeten jaarlijks een jaarverslag, een jaarrekening en een begroting 
voorleggen. 
 
 
FB0/1FE-I-2-C/WT - werking en toelagen - hoger onderwijs - ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 888 888 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 
 
In de begrotingsjaren 2008  tot en met 2013 ontvingen de universiteiten een aanvullende 
uitkering voor het versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen, meer specifiek 
in de volgende disciplines: de Historische wetenschappen, de Letteren (inclusief informatie- 
en documentatiewetenschappen, de bibliotheek- en archiefwetenschappen) en de 
Wijsbegeerte (inclusief de moraalwetenschappen). 
In het kader van het integratiedecreet is beslist om deze middelen vanaf 2014 te heroriënteren 
en als een bijkomende opstartfinanciering toe te kennen aan iedere universiteit die met ingang 
van het academiejaar 2013-2014 academische hogeschoolopleidingen integreert (artikel 23, 
§1, punt 5 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van 
de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen). 
Voor de uitvoering hiervan wordt dit budget overgeheveld naar het begrotingsartikel  
FDO/1FE-I-2-A/WT 
 
 
FB0/1FG-I-2-E/WT - werking en toelagen - leerling-, student- en instellinggebonden 
ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 27.323 27.323 0 0 
BO 2014 27.323 27.323 0 0 
 
De middelen voor leerlingenvervoer omvatten de uitgaven voor individueel vervoer, de 
betoelaging van de busbegeleiding op het collectief vervoer en de werkingsmiddelen van het 
steunpunt leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. De uitgaven voor individueel vervoer 
(gewoon en buitengewoon onderwijs) behelzen 4 grote posten: facturen van De Lijn, facturen 
van de NMBS, facturen van MIVB/TEC en tussenkomst in de reiskosten van het eigen 
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vervoer. De betoelaging van de busbegeleiding (voornamelijk buitengewoon onderwijs) 
bedraagt het brutoloon en de werkgeversbijdragen voor de busbegeleiders. De 
werkingsmiddelen van het steunpunt gaan grotendeels naar het up-to-date houden van de 
webapplicatie (onderhoudscontracten, veiligheidslicenties, …). 
 
 
FB0/1FG-I-2-J/IS - interne stromen - capaciteit 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.663 1.663 0 0 
BO 2014 1.663 1.663 0 0 
 
Via het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (hoofdstuk 22. 
Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur) is o.a. voorzien dat scholen in het kader van de 
capaciteitsproblematiek nu ook gebouwen kunnen inhuren en hiervoor een beschikbaarheids-
vergoeding ontvangen. Dit om de problematiek zo soepel mogelijk aan te kunnen pakken. 
Het krediet op dit artikel kan hiervoor worden aangewend. Daarnaast kunnen via dit artikel 
ook middelen worden voorzien voor andere dringende infrastructuurwerken of 
eigenaarsonderhoud. 
 
 
FB0/1FG-I-5-J/IS - interne stromen - capaciteit 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 15.000 15.000 0 30.000 
BO 2014 20.000 20.000 0 50.000 
 
Voor 2014 wordt 50 miljoen euro aan machtigingen en 20 miljoen euro aan correlatieve 
kredieten ingeschreven voor schoolinfrastructuur in het kader van capaciteit. 
 
 
FB0/1FG-I-2-K/WT - werking en toelagen - specifieke ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.216 2.278 0 0 
BO 2014 2.247 2.309 0 0 
 
In uitvoering van punt 4.7.2.2. van cao VIII wordt een subsidie voorzien voor de vzw Vlaams 
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden 
van het MVD- en onderhoudspersoneel. Via de tussenkomst van het tewerkstellingsfonds van 
het VSKO worden in eerste instantie alle precaire contracten minimaal omgezet in 10-
maandencontracten, worden voorts maatregelen aangeboden om de omzetting van 10-
maanden naar 12-maandencontracten van onbepaalde duur te stimuleren, en wordt extra 
tewerkstelling gecreëerd.  
 
 
FB0/1FH-I-2-A/WT - werking en toelagen - professionalisering 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.720 3.599 0 0 
BO 2014 8.435 8.434 0 0 
 
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het stimuleren van de competentie-
ontwikkeling. Dit gebeurt via nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering, 
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middelen ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen, internationale 
nascholingsprojecten en middelen aan de vzw SNPB. 
 
De Vlaamse Regering stelt ten behoeve van de personeelsleden van het onderwijs 
beleidsprioriteiten vast voor nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn om de 
implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen. Dit initiatief vindt zijn 
rechtsgrond in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. Voor het 
schooljaar 2014-2015 wordt ingezet op ondersteunende thema’s bij maatregelen uit de 
talennota, nl. breed evalueren, taalontwikkeling Nederlands en CLIL (OD 3.6.).  
 
Op dit begrotingsartikel staan tevens de middelen voor de nascholing internationale 
projecten.  Op dit artikel worden kredieten ingeschreven die vooral dienen om engagementen 
in het kader van bilaterale samenwerking uit te voeren. Voor de samenwerking tussen de drie 
gemeenschappen worden ook middelen uitgetrokken op het vlak van nascholing. Hiermee 
worden nascholingscursussen georganiseerd (OD 3.5) met het oog op het verbreden en 
verdiepen van competenties van leerkrachten om het leren van vreemde talen van hun 
leerlingen te bevorderen. 
 
Er worden tevens middelen voorzien ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen. 
De professionalisering van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs is één van de vele 
thema’s van de beleidsnota. Zowel het schoolbestuur als de directeur moeten een visie op 
kwaliteitsvol onderwijs kunnen koppelen aan leiderschap en professioneel werkgeverschap 
(OD 7.1). De subsidies die aangewend kunnen worden in het schooljaar 2013-2014 voor de 
nascholing van schoolbesturen kunnen betrekking hebben op volgende thema’s: 
- het inrichten van informatievergaderingen over ontwikkelingen in de onderwijsactualiteit; 
- initiatie voor beginnende bestuurders; 
- verdieping in specifieke materies en verantwoordelijkheden; 
- de eigen werking leren evalueren. 
 
Alle projectmiddelen aan de vzw SNPB worden vanaf 2014 op dit begrotingsartikel 
ingeschreven, inclusief  de loonkredieten voor de projecten buitengewone onderwijs-
ontwikkeling en de ASS-coördinatoren. De beschrijving van de thema’s of speerpunten 
waarrond de vzw SNPB activiteiten kan opzetten, wordt generieker geformuleerd, zodat de 
vzw SNPB steeds optimaal in kan spelen op de noden van de scholen. De 4 speerpunten zijn:  
- zorgbreed en kansrijk onderwijs; 
- versterken van digitaal leren; 
- optimaliseren van levenslang en levensbreed leren; 
- versterken van taalvaardigheid en talenbeleid.  
De stijging van het krediet is het gevolg van deze operatie. 
 
 
FB0/1FH-I-2-B/WT - werking en toelagen - onderzoek en innovatie 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 6.030 6.138 0 0 
BO 2014 6.060 6.101 0 0 
 
Voor de onderbouwing van het beleidsvoorbereiding moet de Vlaamse overheid een beroep 
kunnen doen op relevante kennisproducten. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering 
hebben er expliciet voor gekozen om de administratie te belasten met de realisatie van de 
beleidscyclus (vanaf de beleidsvoorbereiding tot de -evaluatie en over de beleidsuitvoering).  
Beleidskeuzes moeten kunnen steunen op betrouwbare en valide kennis en gekaderd worden 
binnen een toekomstgerichte strategische planning. De beleidsvoorbereiding van de Vlaamse 
administratie moet een adequate ondersteuning vormen voor een geïntegreerde en 
toekomstgerichte politiek/politieke beleidskeuzes.   
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Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de professionalisering van de 
beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en –evaluatie via o.m. volgende initiatieven: 
Kortlopend ad-hoc wetenschappelijk onderzoek en consultatie van externe wetenschappelijke 
expertise (€ 465.000), o.a.: 
 

- de evaluatie van de financiering hoger onderwijs (OD 7.8), evaluatie leren en 
werken (OD 4.4),  evaluatie pilootprojecten DKO (OD 1.5), evaluatie van het 
decreet studiekosten (OD 2.81), evaluatie van het integratiedecreet (OD 2.7), … 

 
- Voor de subsidie aan het Universitair Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen dat 

op 1 januari 2013 van start ging, wordt € 1.690.000 uitgetrokken (OD 7.2). 
 
- In 2014 bedraagt de kostprijs voor international vergelijkende onderzoeken € 

1.301.000. Hierbij wordt rekening gehouden met Vlaamse deelname aan: 
- PISA 2012: Programme for International Student Assessment – OESO (OD 7.2); 
- PISA 2015: Programme for International Student Assessment – OESO (OD 7.2); 
- TALIS 2013: Teaching and Learning International Survey – OESO (OD 5.3); 
- ICCS 2016: International Civic and Citizenship Education Study – IEA (OD 1.1); 
- ESLC 2016: European Survey on Language Competences – EC (OD 3.6); 
- TIMSS 2015: Trends In International Mathematics and Science Study – Grade 4 –

IEA(OD7.2); 
- PIRLS 2016: Progress in Reading Literacy Survey – IEA (OD7.2(OD 3.5) 

 
- Internationale overhead 

Aan deze wetenschappelijke onderzoeksprojecten, alsook aan het PIAAC-onderzoek 
(OD 3.4) is in 2014 een internationale deelnamekost van € 250.000 verbonden. 

 
- Voor beleidsrelevante vraagstukken van juridische aard moet soms een beroep 

kunnen gedaan worden op externe expertise. Dit kan zijn omdat de interne expertise niet 
of niet voldoende aanwezig is, of omdat de tijd ontbreekt het probleem in al zijn omvang 
uit te diepen, of om naast het advies van de administratie een tweede extern advies te 
hebben. Hiervoor is € 120.000 voorzien. 

 
- De 3de generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek zijn opgestart. De 

middelen voor de uitvoering van de beheersovereenkomst Steunpunt Studie- en 
Schoolloopbanen worden op de begroting wetenschapsbeleid aangerekend. Vanuit de 
onderwijsbegroting wordt in cofinanciering voorzien. Voor 2014 is een cofinanciering 
voorzien van minstens € 355.000.  

 
- Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

(obpwo) uitbesteed aan universitaire onderzoekscentra vormt een essentiële bron voor de 
kennisontwikkeling van het beleidsdomein en de planning, opvolging en evaluatie van 
de beleidsprojecten. De themazetting spoort met de strategische en operationele 
doelstellingen geformuleerd in de beleidsnota en –brieven van de Vlaamse minister 
bevoegd voor onderwijs. Hiervoor is € 1.545.000 voorzien. 

- Voor het Gamefonds wordt een subsidie in 2014 aan het Vlaams Audiovisueel Fonds 
(VAF) toegekend voor € 334.000. Dit Gamefonds moet op lange termijn de dynamiek 
van de gamesector bestendigen, verhogen en bijdragen tot zijn professionalisering, de 
band met het publiek vergroten, en originele en nieuwe creaties extra kansen geven (OD 
2.12). 
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FB0/1FH-I-2-C/WT - werking en toelagen - internationalisering 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 4.738 4.598 0 0 
BO 2014 4.623 4.473 0 0 
 
Dit artikel heeft betrekking op beleidsinitiatieven die door het departement Onderwijs en 
Vorming worden genomen op het vlak van internationalisering van het onderwijs. 
 
Er wordt niet enkel gezorgd voor een optimale participatie aan en impact op de 
beleidsvoorbereiding van de voor het onderwijsbeleid belangrijkste multilaterale organisaties, 
maar daarnaast wordt ook getracht om de Europese dimensie in het eigen onderwijs te 
versterken en de onderwijswereld te sensibiliseren voor de toegenomen impact van Europa op 
het beleid. 
 
Er worden onder meer middelen voorzien voor: 

- de samenwerking tussen de drie gemeenschappen van België; 
- de multilaterale onderwijssamenwerking; 
- subsidies voor Vlaamse onderwijsinstellingen en hun studenten voor EU-programma’s 

mobiliteit buiten Europa; 
- uitwisselingsprojecten van klassen, directeurs of leerkrachten in het basisonderwijs 

(buurlandenbeleid) en in het secundair onderwijs (GROS/EUROKLASSEN); 
- tussenkomst in de kosten van de internationale olympiades; 
- subsidies aan de vzw Epos voor de werking van het agentschap, de cofinanciering van 

de acties in het kader van Erasmus+, Erasmus Belgica en de uitoefening van haar taak 
als Nationaal Europass Centrum; 

- twinningprojecten tussen Vlaamse en Marokkaanse scholen. 
 
In het kader van het hoger onderwijs worden de volgende initiatieven voorzien. 
 
Met het oog op de uitvoering van de engagementen in het kader van de bilaterale 
samenwerking op het vlak van het hoger onderwijs wordt een budget van 800.000 euro 
voorzien. Deze bilaterale samenwerking heeft betrekking op onder andere de toekenning van 
beurzen, de financiering van specifieke samenwerkingsprogramma’s met Frankrijk 
(Tournesol) en van diverse leerstoelen aan buitenlandse universiteiten. 
 
Voor de opvolging en de uitvoering van de communiqués van de tweejaarlijkse ministeriële 
conferenties in Leuven/Louvain-la-Neuve en Boekarest en de voorbereiding van de volgende 
ministeriële conferentie in Jerevan wordt een budget van 225.000 euro voorzien. Deze 
middelen worden ingezet voor een actieve participatie van Vlaanderen aan de verschillende 
werkgroepen, voor de organisatie van internationale seminaries om de wisselwerking tussen 
het Vlaamse Hoger Onderwijs en de ontwikkelingen van de Europese Hoger 
Onderwijsruimte te versterken en voor de organisatie van vergaderingen van die 
werkgroepen. Daarnaast worden middelen voorzien voor de organisatie van peer learning 
activities en de organisatie van een ASEM Universities business conferentie. 
 
Een budget van 1.542.000 euro wordt voorzien voor de toekenning van subsidies in het 
kader van de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en het stimuleren 
van de studentenmobiliteit. In het Leuven/Louvain-la-Neuve communiqué van de ministers 
bevoegd voor het hoger onderwijs zijn nieuwe gezamenlijke doelstellingen van het hoger 
onderwijs gedurende de komende tien jaar geformuleerd. Het communiqué benadrukt het 
belang van mobiliteit van zowel studenten, onderzoekers als staf als de kern van het Bologna 
proces en van de externe dimensie van het Bologna proces. Mobiliteit zal dan ook het 
keurmerk worden van de Europese Hoger Onderwijsruimte. In het communiqué van de 
ministeriële conferentie in Boekarest wordt nogmaals opgeroepen de mobiliteit te stimuleren 
en te monitoren. Overeenkomstig de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement van 8 
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juli 2010 over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de conclusies van het 
maatschappelijk debat over de mogelijke integratie van de academiserende opleidingen van 
de hogescholen in de universiteiten (VR2010 1607 DOC.0668BIS) wordt voor 2014 in 
bijkomende middelen voorzien voor studentenmobiliteit. 
Meer specifiek heeft dit budget betrekking op de subsidiëring van de vzw “Flanders 
Knowledge Area” (voorheen FLAMENCO), de toekenning van mobiliteitsbeurzen in het 
kader van het ASEM-DUO programma, de aanmoediging van bedrijfsstages via het 
Washington Center for Internships and Academic Seminars, de toekenning van 
mobiliteitsbeurzen met prioritaire landen (Brazilië, Turkije, Marokko en Zuid Afrika), de 
subsidiëring van Summer Schools, intensieve vormingsprogramma’s en gezamenlijke 
opleidingen (joint degrees). 
Al deze initiatieven kaderen in het actieplan voor studentenmobiliteit “Brains on the move” 
dat de Vlaamse Regering op 6 september 2013 heeft goedgekeurd (OD 2.9) 
 
 
FB0/1FH-I-2-D/WT - werking en toelagen - onderwijs-arbeidsmarkt 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 6.762 6.802 0 0 
BO 2014 6.741 6.737 0 0 
 
In dit artikel worden de initiatieven gebundeld die betrekking hebben op de relatie onderwijs-
arbeidsmarkt. Het begrotingsartikel omvat onder andere de Regionale Technologische Centra 
(RTC’s), de voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid en de 
specifieke projecten en subsidies die rond dit thema opgebouwd zijn. Het budget wordt onder 
meer verdeeld over volgende initiatieven: 
 
Ook in 2014 wordt er verder gebouwd aan de vijf regionale technologische centra (RTC’s). 
Zij krijgen hiervoor in 2014 3.270.000 euro om hun vier doelstellingen te volbrengen. Ten 
eerste het onderling afstemmen tussen scholen en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van 
infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch- en beroepsonderwijs die een 
pedagogische rol kunnen vervullen; ten tweede het onderling afstemmen tussen scholen en 
bedrijven op vlak van vraag en aanbod van werkplekleren; ten derde het faciliteren of het 
coördineren van nascholing op vlak van nieuwe technologieën; en ten laatste de creatie van 
een platform waarbinnen scholen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Het 
RTC-Netwerk vzw brengt het lokale en centrale niveau van de uitvoering van verschillende 
aspecten van het beleid op het snijvlak van onderwijs, werk en vorming samen. Opdrachten 
en modaliteiten van subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en het RTC-Netwerk vzw.  De beheersovereenkomst is afgesloten voor de 
periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015. Deze looptijd is afgestemd op de 
beheersovereenkomsten met de provinciale RTC’s. Het budget voor dit begrotingsjaar 
bedraagt 655.000 euro. (OD 4.7) 
 
Overeenkomstig onderwijsdecreet VII draagt de Vlaamse regering jaarlijks bij in de 
financiële middelen van de vzw EPON, voor 2014 is dit 1.431.000 euro. De middelen 
worden gebruikt als pre- en cofinanciering voor de verderzetting van lopende projecten 
ingediend onder een bepaalde doelstelling van het Europees Sociaal Fonds, EFRO en het 
Leonardo da Vinci-programma. 
 
In het Brugge Communiqué van december 2010, in het Actieplan voor het stimuleren van 
loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek, in het Actieplan Ondernemend 
Onderwijs, in de initiatieven in het kader van VIA en in de beleidslijnen zoals geschetst in de 
beleidsnota onderwijs 2009-2014 worden afspraken opgenomen die verder uitwerking geven 
aan een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid. Ter ondersteuning van dit beleid en 
om de gemaakte afspraken te realiseren zijn onder andere volgende acties voorzien: 
- verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze; 
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- verderzetten proefproject ihkv het Actieplan Ondernemend Onderwijs; 
- verder uitvoeren van het STEM-actieplan door onder andere in te zetten op het 
aantrekkelijker maken van het STEM-onderwijs en het aanpassen van het opleidingsaanbod 
- allerhande communicatie initiatieven zoals organisatie van studiedagen, uitgave van 
brochures, website werkplekleren, …; 
- ondersteunen van allerlei initiatieven onder de vorm van subsidies. 
 
Op het vlak van afstandsleren en e-leren wordt via het project Toll-net (vzw SNPB) ingezet 
op het verder uitwisselen en opbouwen van expertise inzake kwaliteitsvol e-leren en 
gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs, de opleidingen van VDAB, SYNTRA en 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De daling van het budget is het gevolg van de 
herschikking van deze middelen naar begrotingsartikel FB0/1FH-I-2-A/WT 
(professionalisering). Alle kredieten SNPB worden nl. vanaf 2014 op dit begrotingsartikel 
ingeschreven. 
 
Daarnaast worden subsidies toegekend aan de vzw VOCVO. Dit budget wordt gebruikt voor 
het kunnen doorbetalen van het salaris van de projectleider van het Strategisch Plan 
Geletterdheid Verhogen, tewerkgesteld bij de vzw VOCVO. 
 
- Ook om de samenwerking tussen onderwijs en werk aan te moedigen, wordt een 
budget voorzien. De thema’s waarmee de komende jaren ondermeer gewerkt zal worden, 
zijn: innovaties, energie, de vergrijzing en de versterking van de beroepsopleidingen.  
 
- Met Het Beroepenhuis vzw werd een kaderovereenkomst afgesloten waarin 
afgesproken werd dat de Vlaamse overheid, onder voorbehoud van beschikbare 
begrotingskredieten, instaat voor een jaarlijkse ondersteuning van de werking van het 
beroepenhuis onder de vorm van een subsidie. Een subsidiëring van het Beroepenhuis kadert 
binnen de beleidslijnen waarbij de nadruk gelegd wordt op het versterken van de studiekeuze- 
en schoolloopbaanbegeleiding. De subsidiëring van Het Beroepenhuis sluit eveneens aan bij 
het voornemen om de aantrekkelijkheid van de beroepsopleiding te verbeteren. 
 
 
FB0/1FH-I-2-E/WT - werking en toelagen - transversale samenwerking 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.972 2.814 0 0 
BO 2014 2.825 2.825 0 0 
 
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het versterken van het Brusselbeleid 
en het lokaal flankerend onderwijs beleid. 
 
Voor de ondersteuning van scholen in Brussel worden middelen uitgetrokken die via 
subsidies toegekend worden aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel (voor ondersteuning in het 
basisonderwijs). Daarbij worden ook middelen voorzien voor de ondersteuning van scholen 
op het vlak van het voeren van een talenbeleid en het omgaan met meertaligheid. 
 
De uitbouw van expertise en de vorming en coaching van scholen in Vlaanderen en het SO in 
Brussel rond het versterken van taalvaardigheid en talenbeleid wordt als één van de 
speerpunten aan de opdracht van de vzw SNPB toegevoegd. In dat kader wordt de werking 
van de vzw BROSO en de daaraan verbonden middelen toegekend aan de vzw SNPB. De 
daling van het budget is het gevolg van de herschikking naar begrotingsartikel FB0/1FH-I-2-
A/WT (professionalisering). Alle kredieten SNPB worden nl. vanaf 2014 op dit 
begrotingsartikel ingeschreven. 
 
In het kader van het planlastendecreet moeten steden en gemeenten vanaf 1 januari 2014 de 
aanvragen voor lokaal flankerend onderwijsbeleid indienen via de nieuwe applicatie. 

19Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



Binnen de onderwijsbegroting wordt blijvend voorzien in subsidies voor lokale projecten. 
Deze projectsubsidies moeten het lokaal flankerend onderwijsbeleid versterken in de 
centrumsteden en in sommige niet-centrumsteden die kampen met specifieke lokale 
problemen. 
 
 
FB0/1FH-I-2-J/WT - werking en toelagen - gelijke kansen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.327 1.328 0 0 
BO 2014 1.134 1.134 0 0 
 
Aan de vzw Dieslektikus wordt een subsidie toegekend voor de werking van ADIBIB 
Vlaanderen. Het project ADIBIB komt tegemoet aan een reële nood om te voorzien in 
aangepaste digitale handboeken voor het gebruik door leerlingen met ernstige dyslexie. 
  
Een subsidie wordt toegekend aan de vzw Çavaria om het holebithema en ook het gender- en 
transgenderthema meer en beter bespreekbaar te maken binnen het onderwijs. 
 
Een budget van 254.000 euro wordt voorzien voor een Steunpunt Inclusief Hoger 
Onderwijs. 
Op 18 juli 2008 sloot de Vlaamse Regering voor de duur van vijf jaar (periode 2008-2013) 
een beheersovereenkomst af met de Hogeschool West-Vlaanderen, de Universiteit Gent en de 
Vrije Universiteit Brussel rond de financiering van het steunpunt Leren en Werken met 
Functiebeperkingen in het Hoger Onderwijs. Dit steunpunt speelt een ondersteunende rol bij 
de operationalisering en de uitvoering van het zorgbeleid in het hoger onderwijs. Artikel 36 
van deze beheersovereenkomst voorziet in een jaarlijks te indexeren werkingsenveloppe van 
250.000 euro.  
Het is de intentie van de minister om voor 2014 een nieuwe beheersovereenkomst af te 
sluiten voor de duur van vijf jaar. Het is de bedoeling om tot een Steunpunt Inclusief Hoger 
Onderwijs (SIHO) te komen waarin alle Universitaire Associaties vertegenwoordigd zijn. Er 
is een principieel akkoord tussen alle Associaties. Momenteel wordt de verdere 
operationalisering besproken. Die gesprekken zullen uiterlijk begin december 2013 afgerond 
zijn. Het SIHO zal een cruciale rol spelen bij de realisatie van de doelstellingen die met 
betrekking tot het hoger onderwijs opgenomen zijn in het Vlaams Doelstellingenkader 
Handicap, dat op 2 december 2011 door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Het SIHO zal 
ook een ondersteunende en coördinerende rol  opnemen bij de implementatie in het hoger 
onderwijs van het door Vlaanderen geratificeerde VN-verdrag van 13 december 2006 over de 
rechten van personen met een handicap (OD 2.8). 
 
Een budget van 237.000 euro wordt toegekend aan de vzw Bednet voor een project rond 
afstandsonderwijs voor zieke kinderen (SD 2). Het is de bedoeling om de leerachterstand bij 
langdurig zieke kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en het contact van zieke kinderen 
met de klasgenootjes en de omgeving te behouden door hen via internet met hun leerkracht te 
verbinden. 
 
Voor de ondersteuning van het gelijke onderwijskansenbeleid worden middelen voorzien 
waarmee projecten worden gesubsidieerd die specifiek gericht zijn op kansengelijkheid in het 
onderwijs.(OD 2.1, OD 2.2, OD 3.3).  
 
Er wordt verder gewerkt aan de sensibiliserende aanpak rond kostenbeheersing in het 
secundair onderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs wordt er geen maximumfactuur in 
het secundair onderwijs vooropgesteld. De minister van onderwijs heeft zich in november 
2009, samen met de vertegenwoordigers van de netten, geëngageerd om dit belangrijke thema 
blijvend in de aandacht te brengen en de nodige acties te ondernemen. De middelen voor het 
begrotingsjaar 2014 bedragen 75.000 euro. (OD 2.1) 
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FB0/1FH-I-2-K/WT - werking en toelagen - levenslang leren 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 180 179 0 0 
BO 2014 534 534 0 0 
 
Dit begrotingsartikel bevat diverse beleidsinitiatieven die worden genomen op het vlak van 
het levenslang leren. 
 
In 2014 zal er verder uitvoering gegeven worden aan de evaluatie van het decreet 
volwassenenonderwijs (OD 2.11). De evaluatie moet leiden tot eventuele bijsturingen van de 
regelgeving in de volgende legislatuur met het oog op een versterking van het 
volwassenenonderwijs. Het is de bedoeling om op het einde van de evaluatie ook een 
slotevenement te organiseren. Daarnaast zullen er mogelijk ook één of meerdere studiedagen 
over volwassenenonderwijs georganiseerd worden. Voor de uitvoering van deze initiatieven 
die gericht zijn op de verbetering van het onderwijsaanbod in het volwassenenonderwijs 
wordt een budget van 150.000 euro voorzien. 
 
Studiekeuzebegeleiding en -oriëntering zijn een kerntaak van de school. Toch zijn er op dit 
vlak nog verschillende knelpunten en grote verschillen tussen scholen. Het uiteindelijke doel, 
namelijk een systeem van continue studie- en beroepskeuzebegeleiding met aandacht voor de 
talenten en de interesses van de leerlingen, is echter nog niet bereikt. Dit doel wordt verder 
uitgewerkt in de hervorming van het secundair onderwijs en het nieuwe decreet 
leerlingenbegeleiding. Voor deze thematiek wordt een budget van 50.000 euro voorzien. (OD 
1.6) 
 
Door het decreet betreffende het onderwijs XIII is voorzien in een verlenging van de 
middelen voor de pilootprojecten DKO. Via de pilootprojecten wordt nagegaan wat de 
mogelijke invoering van een nieuw decreet DKO inhoudelijk zou kunnen betekenen voor het 
werkveld. Voor dit initiatief wordt een budget van 334.000 euro voorzien. 
 
 
FB0/1FH-I-2-M/LO - lonen - andere beleidsthema's onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 663 663 0 0 
BO 2014 663 663 0 0 
 
Dit artikel bundelt alle loonaandelen binnen de projecten onderwijs. Concreet gaat het over 
de lonen en detacheringsvergoedingen binnen de volgende projecten: studiekeuzebegeleiding, 
veiligheidsproblematiek in secundair en volwassenenonderwijs, samenwerking onderwijs-
welzijn, erkenningscommissie hoger onderwijs, HBO-commissie, geïntegreerd onderwijs- en 
vormingsbeleid, vzw Epos, … 
 
 
FB0/1FH-I-2-M/WT - werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 17.821 17.765 0 0 
BO 2014 19.900 19.840 0 0 
 
Het budget van dit begrotingsartikel gaat o.m. naar volgende initiatieven. 
 
Er worden middelen voorzien om diverse onderwijsprojecten te realiseren. Er worden 
overeenkomsten afgesloten die tot doel hebben kortlopend onderzoek te financieren dat snel 
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een antwoord moet geven op dringende beleidsvragen en waarvoor de procedure van het 
OBPWO geen ruimte laat. Andere projecten zijn gericht op de uitvoering van 
aandachtspunten van de beleidsnota onderwijs. Zo worden bv. regelmatig publicaties met 
betrekking tot belangrijke onderwijsvernieuwingen of uitwerking van bepaalde beleidsopties 
ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. Ook kunnen er concrete opdrachten 
geformuleerd worden voor de beleidsvoorbereiding of implementatie van onderwijs-
vernieuwingen.  
 
Er worden ook diverse onderwijsprojecten gesubsidieerd. Door het toekennen van subsidies 
kan men ondersteunend en stimulerend optreden.  Zo wordt er o.a. een bedrag van € 849.000 
voorzien voor het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (pIE.O), waarin dertien 
scholen met een hoog percentage GOK-leerlingen stappen om te komen tot maximale 
leerwinst, leerprestaties en welbevinden. Ze krijgen intensieve coaching om een 
innovatietraject afgestemd op de eigen situatie uit te tekenen. We volgen de vorderingen 
wetenschappelijk op a.d.h.v. een innovatie- en excellentie-monitor. (OD 2.1)  
 
Met de lotto-middelen worden ad-hoc projecten gesubsidieerd bv. Activiteiten in het kader 
van de herdenking van De Groote Oorlog of in het kader van herinneringseducatie. (OD 1.2) 
 
Bij het uitbouwen van scholen tot uitnodigende en stimulerende werk- en leefomgevingen 
vormt veiligheid een belangrijk thema. De middelen, voorzien voor dit thema, worden 
aangewend ter betaling van de loonkost en opleiding van een veiligheidsadviseur en voor de 
bijhorende werkingskosten voor het opstarten van projecten. Doel van deze projecten is de 
scholen te ondersteunen in de uitbouw van een eigen veiligheidsbeleid. Voor 2014 is er een 
budget voorzien van 131.000 euro. (OD 8.1) 
 
In 2014 zal er verder gewerkt worden aan het welbevinden van leerlingen. In dit kader willen 
we de vzw Limits blijven subsidiëren voor het organiseren van het Steunpunt Ongewenst 
Gedrag op School. De subsidie voor het begrotingsjaar 2013 bedraagt 80.000 euro. Het 
steunpunt heeft als doel iedereen die bij het onderwijsgebeuren betrokken is degelijk te 
informeren en te ondersteunen om zodoende de psychische en fysieke gezondheid van 
leerlingen te verhogen. (OD 1.8) 
 
Er wordt 1.125.000 euro voorzien voor de samenwerking onderwijs-welzijn. Hiervan wordt 
957.000 euro aangewend voor de financiering van time-out projecten. Deze overige middelen 
(168.000 euro) worden gebruikt voor het implementeren van de initiatieven rond Integrale 
Jeugdhulp, voor het realiseren van initiatieven in het kader van de implementatie van het 
spijbelactieplan en voor het uitwerken van acties in het verlengde van het strategisch en 
operationeel plan voor geestelijke gezondheid/welbevinden op school. Ze worden vooral 
ingezet voor sensibiliserings- en informatieactiviteiten, zowel binnen de sector onderwijs als 
naar de andere betrokken sectoren. (OD 1.6, 1.7 en 1.8) 
 
De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en secundair 
onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, 
zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging, als in los georganiseerd of 
ongeorganiseerd verband. De Stichting Vlaamse Schoolsport staat in voor de organisatie en 
ontvangt hiervoor een subsidie van 4.993.000 euro. (OD 1.8) 
 
Voor de specifieke werkingskosten van het departement wordt 511.000 euro voorzien. De 
middelen worden onder andere ingezet voor een aantal projecten binnen het departement 
(datawarehouse, kenniscentrum, paperless office, …) en allerlei onkosten in verband met de 
organisatie van studiedagen, werkgroepen, … 
 
In het ondersteunen van het pedagogisch partnerschap tussen scholen en ouders spelen de 
ouderkoepelverenigingen een grote rol. Via het decreet van 20 juni 1996 ontvangen de 
ouderkoepelverenigingen subsidies voor hun werking. Voor 2013 is dit 1.333.000 euro. Met 
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de 3 ouderkoepelverenigingen werd een nieuwe driejaarlijkse beheersovereenkomst 
afgesloten voor de periode 2012-2014. Hierin wordt het takenpakket van de ouderkoepels 
uitgewerkt in strategische en operationele doelstellingen. De operationele doelstellingen 
omvatten zowel de basiswerking als enkele nieuwe thema’s. (OD 6.1) 
 
Een deel van het budget wordt ingezet voor de buitenlandse zendingen van niet-
ambtenaren en voor het ontvangen van buitenlandse delegaties.  
 
Om de digitale kloof weg te werken op het vlak van het gebruik van ICT worden diverse 
ondersteuningsprojecten m.b.t. het ICT-beleid opgezet. Zo neemt Vlaanderen samen met vijf 
andere landen/regio’s deel aan een internationaal pilootproject ‘eSafety Label’, waarbij men 
scholen instrumenten voor zelfevaluatie aanreikt met als doel de visieontwikkeling en 
sensibilisering omtrent ICT-veiligheid en de ontwikkeling van een veilig ICT-beleid op 
schoolniveau te stimuleren. Daarnaast worden middelen voorzien voor de ondersteuning van 
diverse netwerken van innovatieve scholen die experimenteren met bijvoorbeeld tablets of 
nieuwe leermiddelen. Inzake veilig ICT-gebruik zal er in uitvoering van de conceptnota 
mediawijsheid een grootschalige sensibiliseringscampagne opgezet worden rond online 
privacy, digitale identiteit en het gebruik van sociale netwerksites.  
 
Een subsidie wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting (KBS) voor vormingen en 
materiaal rond burgerschapseducatie. Met deze subsidie zal de KBS haar aanbod aan 
burgerschapseducatie voor het leerplichtonderwijs en de lerarenopleiding verder uitbreiden en 
het onderwijsbeleid ter zake ondersteunen. Via deze weg wordt actief burgerschap in en via 
het onderwijs gestimuleerd. 
 
Dit begrotingsartikel bevat ook diverse beleidsinitiatieven die worden genomen op het vlak 
van het hoger onderwijs. Concreet gaat het over initiatieven rond de lerarenopleidingen in 
Vlaanderen en de kwaliteitsbewaking. 
 
In het kader van de operationele doelstelling OD5.4 “De lat voor de initiële lerarenopleiding 
hoger leggen” heeft de Vlaamse Regering nieuwe beheersovereenkomsten met vier 
expertisenetwerken en één regionaal platform afgesloten. Deze netwerken zijn door de 
universiteiten, de hogescholen en de centra voor volwassenenonderwijs opgericht in het kader 
van de organisatie van de lerarenopleidingen, met name de onderwijs- en studieactiviteiten, 
de kwaliteitszorg en het gebruik van infrastructuur. De financiering (2.877.000 euro) van de 
verschillende expertisenetwerken en regionale platformen is decretaal verankerd in de 
artikelen 71 en 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en 
de artikelen 55decies en 55undecies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de 
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.  
 
Daarnaast wordt voorzien in de ondersteuning (711.000 euro) van specifieke projecten in 
het kader van de lerarenopleiding (OD5.4). Dit omvat onder andere de financiering van 
innovatieprojecten in de lerarenopleidingen, de Hogere Instituten voor Opvoedkunde en het 
project leerkracht Islamitische godsdienst. De Vlaamse Regering kan jaarlijks middelen 
toekennen aan projecten die de kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komen door 
middel van innovatie en legt hiervoor jaarlijks de beleidsprioriteiten vast. Een 
innovatieproject kan ingediend worden door één of meerdere initiële lerarenopleidingen, één 
of meerdere expertisenetwerken of regionaal platform, of een combinatie daarvan. Een 
commissie maakt een gemotiveerde rangschikking van de voorstellen.  
Op dit ogenblik lopen twee projecten in het kader van de opleiding leerkracht islamitische 
godsdienst in de Erasmushogeschool en de Groep T Internationale Hogeschool Leuven. 
Beide hogescholen hebben hiervoor een coördinator aangesteld om de instroom van 
studenten in deze opleiding en de doorstromingskansen van studenten van allochtone afkomst 
te verhogen.  
In Vlaanderen zijn tien Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO) actief. Doel van de 
opleiding is leerkrachten en leidinggevenden een brede pedagogische en agogische visie laten 
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verwerven en het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar. Het behalen 
van een getuigschrift (GHOS na 2 jaar) of diploma van hogere opvoedkundige studiën 
(DHOS na 3 jaar) , uitgereikt door een hoger instituut voor opvoedkunde erkend door de 
Vlaamse Gemeenschap, geeft tot op vandaag recht op een niet-verworven salarisschaal. Het 
is de bedoeling deze projecten verder te ondersteunen. 
 
Op 6 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering het decreet dat het stelsel van kwaliteitszorg en 
accreditatie aanpast, bekrachtigd. Het nieuwe stelsel bestaat uit een instellingsreview en 
opleidingsaccreditaties als basis van de accreditaties door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze accreditatieorganisatie is verdragsrechtelijk belast met 
de taak om zowel de Nederlandse als de Vlaamse opleidingen te accrediteren. Daarnaast staat 
de NVAO ook in voor de beoordelingen in het kader van HBO5 en de validering van domein 
specifieke leerresultaten (OD 7.4). Voor de uitvoering van deze opdrachten wordt een budget 
van 2.573.000 euro toegekend aan NVAO.   
 
Op dit begrotingsartikel wordt ook een budget van 237.000 euro voorzien voor specifieke 
uitgaven met betrekking tot het hoger onderwijs. Deze uitgaven omvatten onder andere de 
werkingskosten (o.a. de honoraria en de reis- en verblijfkosten) van de commissie Hoger 
Onderwijs (in opvolging van de Erkenningscommissie HO en de HBO5-commissie) en van 
de commissie voor de evaluatie van de beheersovereenkomsten van de bijzondere instituten 
en de bijdrage van het beleidsdomein O&V aan het Expertisecentrum O&O monitoring 
(ECOOM).  
 
Een budget van 100.000 euro wordt voorzien als opstartfinanciering van een optie 
‘Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’ die vanaf september 2014 zal worden 
ingebed in de masteropleiding in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de 
religiestudies van de KU Leuven. Deze opleiding voorziet niet in een opleiding tot imam, 
maar biedt een traject voor wie reeds een academisch diploma heeft en zich bijkomend wenst 
te bekwamen om vanuit en in dienst van de moslimgemeenschap, de rol op te nemen van 
islamconsulent en, in combinatie met een specifieke lerarenopleiding islam, van 
islamleerkracht (OD1.1). 
 
 
FB0/1FH-I-2-Y/IS - interne stromen - VLOR 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 42 42 0 0 
BO 2014 42 42 0 0 
 
Zie deel G. Strategische adviesraden - VLOR 
 
 
2. DAB ’s  
 
2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
2.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
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B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 
 
B.1. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
FC0/9FD-I-T-G/OW - ontvangsten werking en toelagen - specifieke loonbetalingen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 65.021 0 
BO 2014 0 65.281 0 
 
De globale kredieten voor het recuperatiefonds ‘wedden onderwijzend personeel’ zijn 
gebaseerd op de realisaties 2012 en kennen, rekening houdend met de verwachte loonevolutie 
een lichte stijging tov 2013. Deze middelen worden aangewend voor de betalingen van 
wedden en weddentoelagen.  
 
 
FC0/9FF-I-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 15.667 0 
BO 2014 0 15.905 0 
 
De raming van de inschrijvingsgelden in 2014 stijgt licht ten opzichte van het vorige jaar. 
Deze evolutie heeft te maken met het verwacht aantal inschrijvingen en de evolutie van de 
tarieven van het inschrijvingsgeld. 
 
 
FC0/9FG-I-A-K/OW - ontvangsten werking en toelagen - specifieke ondersteuning 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 13 0 0 
BO 2014 13 0 0 
 
Voor de verkoop van de leerplannen voor de examencommissie SO en voor de levering van 
gegevens aan gemeenten en andere instellingen wordt in 2014 een ontvangst geraamd van 13 
Keuro. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
Algemene toelichting lonen onderwijs initieel  2014 
 
In dit algemene luik worden de wijzigingen toegelicht die gelden voor alle lonen van de 
onderwijsbegroting. 
 
Bij de initiële begroting 2014 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 
2012. De uitgaven van 2013 zijn immers nog niet gekend.   
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In de lonen van 2014 zit er geen aanpassing van de spilindex, de mogelijke aanpassing van de 
lonen wordt immers steeds op een centrale provisie ingeschreven.  
 
In het raamakkoord dat eind 2012 werd afgesloten tussen de Vlaamse regering en de sociale 
partners werd afgesproken om 100 miljoen euro te besparen op personeels(gerelateerde) 
kredieten. Voor onderwijs betekende dit het schrappen van 10 miljoen euro cao provisie en 
het verlagen van het vakantiegeld ten bedrage van 72 miljoen euro. (10 miljoen euro is ten 
laste van het hoger onderwijs en de onderwijsinspectie). Deze besparing wordt in 2014 
doorgetrokken. De verhoging van de eindejaarstoelage in 2014 die deze verlaging 
neutraliseert, blijft samen met de overige cao middelen op een provisie staan. Op het moment 
dat de cao wordt afgesloten zullen de juiste bedragen naar de desbetreffende artikelen worden 
getransfereerd. 
 
De reële vergrijzing 2013 is slechts bij budgetcontrole 2014 gekend. De geraamde vergrijzing 
van budgetcontrole 2013 wordt daarom doorgetrokken naar 2014. Gemiddeld komt de 
vergrijzing op 0,354% te liggen. Het budgettair effect van deze bijstelling is 29,9 miljoen 
euro. 
 
De bijkredieten voorgaande jaren dalen met  2,6 miljoen euro ten opzichte van 
budgetcontrole 2013. Voor 2014 gaan we er vanuit dat de 2 dossier afgehandeld geraken in 
2013 (1 dossier bij de Raad van State& 1 dossier i.v.m. nog aan te geven verjaarde RSZ 
kwartalen). 
 
Gefaseerd wordt de TBS voorafgaand aan het rustpensioen afgebouwd of in het geval van de 
kleuterleiders beperkt tot 2 jaar, alsook wordt het wachtgeld verminderd. De impact deze 
maatregel werd geactualiseerd bij budgetcontrole 2013.  Bij deze initiële opmaak zijn te 
weinig nieuwe data voor handen om deze verder te actualiseren. Op basis van de huidige 
inschattingen wordt verwacht dat de BFT’s verder dalen met 598 FTE, wat een budgettaire 
daling van 29,1 miljoen euro betekent. 
 
Omwille van de opgetrokken pensioenleeftijd wordt ook een beperkt hogere vergrijzing 
verwacht (los van de normale vergrijzing). Voor 2014 wordt dit ingeschat op 0,8 miljoen 
euro. 
 
 
FC0/1FD-I-2-A/WT - werking en toelagen - lonen basisonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.941.322 2.941.322 0 0 
BO 2014 2.968.362 2.968.362 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de 
algemene toelichting van de lonen. Een korte samenvatting belangrijkste elementen met de 
budgettaire impact : 
 
vergrijzing:      +9,9 miljoen 
volume-effect:     +40,0 miljoen 
natuurlijke afvloei AMVD:      -1,5 miljoen 
Bijkredieten voorgaande jaren:     -0,9 miljoen 
afschaffen TBS:     -13,4 miljoen 
vergrijzing pensioenen:     +0,3 miljoen 
herschikking middelen SNPB:    -3,7 miljoen 
 
De ramingen zijn nu gebaseerd op de gekende gegevens t.e.m. april 2013 i.p.v. december 
2012 bij budgetcontrole 2013. De raming van schooljaar 2013-2014 is gebaseerd op de (bijna 
volledig) geverifieerde leerlingen van telling 1/2/2013. De raming van schooljaar 2014-2015 
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is gebaseerd op de geactualiseerde leerlingenprognose (bevolkingsprognose planbureau o.b.v. 
gekende bevolkingsgegevens 1/1/2012). De elasticiteiten werden zoals de vorige jaren 
behouden op 125% bij stijging en 75% bij daling van de leerlingen. T.o.v. 2013 stijgen de 
BFT’s met 871. 
 
Door de natuurlijke afvloei van het meester-, vak- en dienstpersoneel in het gemeenschaps-
onderwijs komt er 1,5 miljoen euro vrij in de lonen, deze middelen worden echter toegevoegd 
aan de werkingsmiddelen. 
 
Alle projectmiddelen aan de vzw SNPB worden vanaf 2014 samengevoegd tot één enveloppe 
inclusief  de loonkredieten voor de projecten buitengewone onderwijsontwikkeling en de 
ASS-coördinatoren. 
 
 
FC0/1FD-I-2-B/WT - werking en toelagen - werking gewoon basisonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 442.636 442.636 0 0 
BO 2014 453.132 453.132 0 0 
 
Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het 
leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, 
nu opgenomen in het decreet Basisonderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot 
dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de 
leerlingen speelden geen rol. Nochtans moet een school met bv. veel anderstalige leerlingen 
meer dan gemiddeld investeren om succes te boeken. In de gewone basisscholen tellen de 
leerlingenkenmerken mee bij de verdeling van de middelen. Bovendien wordt de lat tussen de 
onderwijsnetten gelijk gelegd.  
 
De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en 
buitengewoon  basis onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de 
leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. 
 
De kredieten die in de begroting zijn ingeschreven, worden jaarlijks voor 100% aangepast 
aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend 
op basis van het puntengewicht van iedere leerling. 
 
Leerlingenkenmerken  
 
Om de scholen er via een systeem van gedifferentieerde financiering toe aan te sporen een 
sterk beleid van gelijke kansen te voeren, moeten leerlingenkenmerken gebruikt worden die 
ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij en die meer voorkomen in bepaalde sociale milieus 
dan in andere. Daarom werd er gekozen voor de volgende indicatoren: 
 
- opleidingsniveau van de moeder 
- schooltoelage 
- thuistaal 
- woonplaats/buurt (statistische sector) 
 
Het percentage van het deelbudget dat voor leerlingenindicatoren uitgetrokken wordt, ten 
opzichte van het totaal van dat deelbudget, wordt de bandbreedte genoemd. In het deelbudget 
van het gewoon basisonderwijs is in de begrotingsjaren 2009, 2010 en 2011 14% voor extra 
werkingsmiddelen op basis van leerlingenindicatoren bestemd. Vanaf 2012 is er jaarlijkse 
stijging met 0,1875%. In 2014 wordt het 14,5625%. 
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De kredieten van de initiële begroting 2014 zijn in totaal 10.496.000 euro hoger dan de 
kredieten van de aangepaste begroting 2013. 
De indexering van de werkingsmiddelen heeft een stijging van 6.600.000 euro tot gevolg. 
De evolutie van de leerlingencijfers zorgt voor een stijging van 2.483.000 euro.  
De verrekening van de afvloei het meesters- vak- en dienstpersoneel brengt een stijging van 
1.413.000 euro teweeg. 
 
 
FC0/1FD-I-2-C/WT - werking en toelagen - werking buitengewoon basisonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 40.143 40.143 0 0 
BO 2014 40.865 40.865 0 0 
 
Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het 
leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, 
nu opgenomen in het Decreet Basisonderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was tot 
dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de 
leerlingen speelden geen rol. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. 
 
De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en 
buitengewoon  basisonderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de 
leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. 
 
De kredieten die in de begroting zijn ingeschreven, worden jaarlijks voor 100% aangepast 
aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend 
op basis van het puntengewicht van iedere leerling (type buitengewoon onderwijs). 
 
De kredieten van de initiële begroting 2014 zijn in totaal 722.000 euro hoger dan de kredieten 
van de aangepaste begroting 2013. 
De indexering van de werkingsmiddelen heeft een stijging van 595.000 euro tot gevolg.  
De evolutie van de leerlingencijfers zorgt voor een daling van 28.000 euro.  
De verrekening van de afvloei het meesters- vak- en dienstpersoneel brengt een stijging van 
155.000 euro teweeg. 
 
 
FC0/1FD-I-2-D/WT - werking en toelagen - lonen secundair onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.506.236 3.506.236 0 0 
BO 2014 3.495.963 3.495.963 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de 
algemene toelichting van de lonen. Een korte samenvatting belangrijkste elementen met de 
budgettaire impact : 
 
vergrijzing:   +14,3 miljoen 
volume-effect:      -5,3 miljoen 
natuurlijke afvloei MVD:    -0,7 miljoen 
Bijkredieten voorgaande jaren:    -1,5 miljoen 
afschaffen TBS:   -15,2 miljoen 
vergrijzing pensioenen:    +0,5 miljoen 
herschikking middelen SNPB: -0,8 miljoen 
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De ramingen zijn nu gebaseerd op de gekende gegevens t.e.m. april 2013 i.p.v. december 
2012 bij budgetcontrole 2013. De raming van schooljaar 2013-2014 is gebaseerd op de (bijna 
volledig) geverifieerde leerlingen van telling 1/2/2013. De raming van schooljaar 2014-2015 
is gebaseerd op de geactualiseerde leerlingenprognose (bevolkingsprognose planbureau o.b.v. 
gekende bevolkingsgegevens 1/1/2012). De elasticiteiten werden zoals de vorige jaren 
behouden op 125% bij stijging en 75% bij daling van de leerlingen. T.o.v. 2013 stijgen de 
BFT’s met 35. Een actualisatie van 2013 leidt echter tot een daling van de behoeften van 4,5 
miljoen euro, die daling werd in 2014 verrekend. 
 
Door de natuurlijke afvloei van het meester-, vak- en dienstpersoneel in het gemeenschaps-
onderwijs komt er 0,7 miljoen euro vrij in de lonen, deze middelen worden echter toegevoegd 
aan de werkingsmiddelen. 
 
De middelen voor SNPB worden herschikt zodat alle middelen worden samengevoegd in één 
enveloppe. 
 
 
FC0/1FD-I-2-E/WT - werking en toelagen - werking gewoon secundair onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 421.777 421.777 0 0 
BO 2014 428.165 428.165 0 0 
 
Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het 
leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, 
nu opgenomen in de Codex Secundair Onderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was 
tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de 
leerlingen speelden geen rol. Nochtans moet een school met bv. veel anderstalige leerlingen 
meer dan gemiddeld investeren om succes te boeken. In de gewone secundaire scholen tellen 
de leerlingenkenmerken mee bij de verdeling van de middelen. Bovendien wordt de lat tussen 
de onderwijsnetten gelijk gelegd.  
 
De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en 
buitengewoon  secundair onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de 
leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. 
 
De kredieten die in de begroting zijn ingeschreven, worden jaarlijks voor 100% aangepast 
aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend 
op basis van het puntengewicht van iedere leerling (onderwijsvorm, studiegebied). 
 
Leerlingenkenmerken  
 
Om de scholen er via een systeem van gedifferentieerde financiering toe aan te sporen een 
sterk beleid van gelijke kansen te voeren, moeten leerlingenkenmerken gebruikt worden die 
ongelijk verdeeld zijn in de maatschappij en die meer voorkomen in bepaalde sociale milieus 
dan in andere. Daarom werd er gekozen voor de volgende indicatoren: 
 
- opleidingsniveau van de moeder 
- schooltoelage 
- thuistaal 
- woonplaats/buurt (statistische sector) 
 
Het percentage van het deelbudget dat voor leerlingenindicatoren uitgetrokken wordt, ten 
opzichte van het totaal van dat deelbudget, wordt de bandbreedte genoemd. In het deelbudget 
van het gewoon secundair onderwijs is in de begrotingsjaren 2009, 2010 en 2011 10% voor 
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extra werkingsmiddelen op basis van leerlingenindicatoren bestemd. Vanaf 2012 tot en met 
2019 is er jaarlijkse stijging met 0,125%. In 2014 wordt het 10,375%. 
 
De kredieten van de initiële begroting 2014 zijn in totaal 6.388.000 euro hoger dan de 
kredieten van de aangepaste begroting 2013. De indexering van de werkingsmiddelen heeft 
een stijging van 6.250.000 euro tot gevolg. De evolutie van de leerlingencijfers en de 
verrekening van de afvloei het meesters- vak- en dienstpersoneel brengt een stijging van 
138.000 euro teweeg. 
 
 
FC0/1FD-I-2-F/WT - werking en toelagen - werking buitengewoon secundair onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 27.281 27.281 0 0 
BO 2014 27.976 27.976 0 0 
 
Met ingang van het begrotingsjaar 2009 (schooljaar 2008-2009) werd in het 
leerplichtonderwijs een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd (decreet van 4 juli 2008, 
nu opgenomen in de Codex Secundair Onderwijs). Het net waartoe de school behoorde, was 
tot dan toe doorslaggevend bij de verdeling van de werkingsmiddelen. De kenmerken van de 
leerlingen speelden geen rol. Bovendien wordt de lat tussen de onderwijsnetten gelijk gelegd. 
 
De architectuur voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon en 
buitengewoon  secundair onderwijs is gelijkaardig. Een belangrijk verschil is wel dat de 
leerlingenindicatoren enkel in het gewoon onderwijs verrekend worden. 
 
De kredieten die in de begroting zijn ingeschreven, worden jaarlijks voor 100% aangepast 
aan de gezondheidsindex en voor 40% aan de evolutie van het totaal aantal punten berekend 
op basis van het puntengewicht van iedere leerling (type buitengewoon onderwijs). 
 
De kredieten van de initiële begroting 2014 zijn in totaal 695.000 euro hoger dan de kredieten 
van de aangepaste begroting 2013. De indexering van de werkingsmiddelen heeft een stijging 
van 409.000 euro tot gevolg. De evolutie van de leerlingencijfers en de verrekening van de 
afvloei van het meesters-, vak- en dienstpersoneel brengt een stijging van 286.000 euro 
teweeg.  
 
 
FC0/1FD-I-2-G/WT - werking en toelagen - specifieke loonbetalingen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 15.950 15.950 0 0 
BO 2014 16.043 16.043 0 0 
 
Onder dit begrotingsartikel ressorteren: 
- de salariskosten voor de Nederlandstalige peutertuinen, de kinderdagverblijven en het voor- 
en naschools toezicht van de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Brussel-hoofdstad 
- de salariskost van de gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen Ministerie van 
Onderwijs 
- de salarissen voor tijdelijke werkonbekwaamheid van het contractueel personeel van het 
gemeenschapsonderwijs.   
 
Tussen 2013 en 2014 blijft het aantal gesubsidieerde contractuelen op hetzelfde peil. Voor de 
peutertuinen, kinderdagverblijven en het voor- en naschools toezicht is dit ook zo.  
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De salarissen voor het tijdelijke werkonbekwaamheid contractueel personeel van het  
gemeenschapsonderwijs is een vervangingsinkomen. De prognose is afhankelijk van het 
aantal arbeidsongevallen waarbij betaling aan een contractueel personeelslid van het 
gemeenschapsonderwijs nodig is en afhankelijk van de afwezigheidsperiode.   
 
De toename van de behoefte kan vooral verklaard worden door de toename van de salarissen 
van het personeel(baremieke verhoging).   
 
 
FC0/1FD-I-4-G/WT - werking en toelagen - specifieke loonbetalingen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 65.021 0 
BO 2014 0 0 65.281 0 
 
De globale kredieten voor het recuperatiefonds ‘wedden onderwijzend personeel’ zijn 
gebaseerd op de realisaties 2012 en kennen, rekening houdend met de verwachte loonevolutie 
een lichte stijging t.o.v. 2013. Deze middelen worden aangewend voor de betalingen van 
wedden en weddentoelagen. 
 
 
FC0/1FD-I-2-H/WT - werking en toelagen - werking internaten 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 23.793 23.793 0 0 
BO 2014 24.148 24.148 0 0 
 
De werkingsmiddelen van de internaten worden volgens de bepalingen van artikel 3ter van 
het decreet  van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II berekend. 
 
Artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 bepaalt dat de gesubsidieerde internaten naast de 
gewone werkingsmiddelen, bijkomende werkingsmiddelen ontvangen. Dit gebeurde een 
eerste maal tijdens het schooljaar 1998-1999. Dit bedrag wordt per internaat verdeeld op 
basis van het aantal interne leerlingen die tijdens het vorige schooljaar een schooltoelage 
ontvingen. 
 
Het bedrag van de bijkomende werkingsmiddelen wordt jaarlijks vermenigvuldigd met de 
coëfficiënt A2 die in artikel 3ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II 
is vermeld.  
 
Deze bijkomende werkingsmiddelen zijn bedoeld voor de werking en uitrusting van de 
gesubsidieerde internaten. Ook kunnen hiermee de salarissen van de bijkomende opvoeders 
worden betaald.  
 
Op 17 juli 1991 werd er tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Koninklijk Werk IBIS 
een overeenkomst gesloten waarbij deze vzw de algemene opdracht kreeg 
zeevisserijonderwijs te organiseren voor leerlingen van wie de ouders vissers, zeelieden of 
binnenschippers zijn en een internaat in te richten. Voor deze opdracht werd de vzw in 
overeenstemming met de decreten en besluiten zoals elke andere school gesubsidieerd. Het 
Koninklijk Werk IBIS kreeg ook de bijzondere opdracht de volledige opvang en opvoeding 
van de leerlingen op zich te nemen indien de ouders dit wensen. Hiervoor ontving het 
Koninklijk Werk IBIS een bijkomende subsidiëring voor ten hoogste 100 internen.  
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Om aan het Koninklijk Werk IBIS rechtszekerheid voor zijn werking te geven, werden de 
bepalingen uit de overeenkomst die op de subsidiëring betrekking hebben, in het decreet van 
31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II opgenomen (artikel 3quinquies).  
 
De kredieten van de initiële begroting 2014 zijn in totaal 355.000 euro hoger dan de kredieten 
van de aangepaste begroting 2013. De indexering van de werkingsmiddelen heeft een stijging 
van 299.000 euro tot gevolg. De evolutie van het aantal internen brengt een stijging van 
56.000 euro mee. 
 
 
FC0/1FF-I-2-A/WT - werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 206.857 206.857 0 0 
BO 2014 207.577 207.577 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene 
toelichting van de lonen. 
 
In de initiële begroting 2014 wordt het aantal cursisten dat het schooljaar 2013-2014 start 
geraamd op 179.230. Dit komt overeen met  4.269 voltijdse betrekkingen in de begroting 
2014. Dit is een minimale stijging in vergelijking met het begrotingsjaar 2013. De gegevens 
worden geraamd op basis van de gekende gegevens van de tellingen 1/10/2012 en 1/2/2013. 
De toename van de lonen wordt veroorzaakt door de beperkte stijging van de fulltimes en de 
baremieke verhoging van de lonen in 2014. 
 
 
FC0/1FF-I-4-A/WT - werking en toelagen - lonen deeltijds kunstonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 14.978 0 
BO 2014 0 0 15.621 0 
 
De inschrijvingsgelden van het deeltijds kunstonderwijs zijn toegewezen ontvangsten.  
De raming van de ontvangsten van het schooljaar 2013-2014 worden aangewend in het 
loonmodel 2014. Momenteel worden deze  inschrijvingsgelden geraamd op 15.621 Deur. De 
voorspelde stijging is een gevolg van de indexering van de tarieven van het inschrijvingsgeld 
en van de verwachte leerlingengroei in het deeltijds kunstonderwijs.  
 
De verdeling van deze loonkredieten over het officieel gesubsidieerd, het vrij gesubsidieerd 
en het gemeenschapsonderwijs, gebeurt aan de hand van de verhouding tussen de ontvangen 
inschrijvingsgelden in elk net.  
 
 
FC0/1FF-I-2-B/WT - werking en toelagen - werking deeltijds kunstonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 4.954 4.954 0 0 
BO 2014 5.129 5.129 0 0 
 
Dit budget bevat de werkingsmiddelen bestemd voor de instellingen van het vrij en officieel 
gesubsidieerd onderwijs en de globale dotatie aan het gemeenschapsonderwijs. De dotatie 
wordt intern verder verdeeld over de scholengroepen en binnen die scholengroepen over de 
individuele instellingen voor deeltijds kunstonderwijs. 
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De werkingsmiddelen stijgen in 2014 door toepassing van een indexering. 
 
 
FC0/1FG-I-2-A/LO - lonen - lonen pedagogische begeleiding en inspectie 
levensbeschouwelijke vakken 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.572 3.572 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 
 
Vanaf de begroting 2014 worden de lonen inspectie levensbeschouwelijke vakken 
aangerekend op het begrotingsartikel FCO/1FG I 2 A/WT (Lonen pedagogische begeleiding 
en inspectie levensbeschouwelijke vakken). 
 
 
FC0/1FG-I-2-A/WT - werking en toelagen - lonen pedagogische begeleiding en inspectie 
levensbeschouwelijke vakken 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 17.460 17.464 0 0 
BO 2014 21.020 21.020 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene 
toelichting van de lonen. 
 
Op basis van de recentste gegevens werd het krediet 2014 berekend. Vanaf 2014 worden de 
lonen inspectie levensbeschouwelijke vakken (voorheen begrotingsartikel FCO/1 FG I 2 
A/LO en de forfaitaire vergoedingen onderwijsinspectie (voorheen begrotingsartikel 
FC0/1FO-I-2-Z/WT) eveneens aangerekend op dit begrotingsartikel. Dit verklaart de 
aangroei tussen 2013 en 2014. 
 
 
FC0/1FG-I-2-B/WT - werking en toelagen - werking pedagogische begeleiding en inspectie 
levensbeschouwelijke vakken 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.097 3.097 0 0 
BO 2014 3.126 3.126 0 0 
 
Met dit budget worden de werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties 
levensbeschouwelijke vakken en aan de pedagogische begeleidingsdiensten van het 
gesubsidieerd onderwijs.  
 
De basis van de werkingstoelagen aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke 
vakken bevindt zich in het decreet van 1/12/1993 betreffende de inspectie en de begeleiding 
van de levensbeschouwelijk vakken, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2012. 
 
De werkingstoelagen aan de pedagogische begeleidingsdiensten vinden hun basis in het 
decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.  
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FC0/1FG-I-2-C/WT - werking en toelagen - lonen centra voor leerlingenbegeleiding 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 139.849 139.849 0 0 
BO 2014 140.967 140.967 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden opgenomen in de algemene 
toelichting van de lonen. 
 
De toename van de loonkredieten kan verklaard worden door de minimale stijging van de 
fulltimes(+11) en de inschatting van de vergrijzing 2014. 
 
 
FC0/1FG-I-2-D/WT - werking en toelagen - werking centra voor leerlingenbegeleiding 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 15.923 15.923 0 0 
BO 2014 16.099 16.099 0 0 
 
De centra voor leerlingenbegeleiding ontvangen elk schooljaar werkingstoelagen voor de 
werking en de uitrusting van de centra. 
 
De werkingsbudgetten worden berekend zoals beschreven in het CLB-decreet.  
Het globale werkingsbudget voor de centra ligt vast voor alle netten samen. Vervolgens 
wordt dit budget verdeeld over de verschillende centra, rekening houdend met het 
omkaderingsgewicht voor ieder centrum. 
 
Vanaf 1 september 2012 startte een nieuwe periode van de verdeling van de 
omkaderingsgewichten. Het aantal gewogen leerlingen (geteld op 1 februari 2011) van de 
scholen waarmee een beleidsplan of -contract is afgesloten, is de basis voor de berekening 
van het omkaderingsgewicht voor de periode 2012-2014. Deze nieuwe verdeling is geldig 
voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014. Vanaf 1 september 2014 start een nieuwe 
driejaarlijkse periode van de verdeling van de omkaderingsgewichten. 
 
 
FC0/1FG-I-2-E/LO - lonen - leerling-, student- en instellinggebonden ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 90 90 0 0 
BO 2014 77 77 0 0 
 
Deze uitgaven hebben betrekking op de detacheringsvergoedingen van de LOP-deskundigen. 
 
 
FC0/1FG-I-2-E/WT - werking en toelagen - leerling-, student- en instellinggebonden 
ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 32.139 32.141 0 0 
BO 2014 31.994 32.326 0 0 
 
Sinds de invoering van het nieuwe financieringsmechanisme in het leerplichtonderwijs (vanaf 
het begrotingsjaar 2009) werd er voor het secundair gemeenschapsonderwijs een 
transitiefonds (Codex Secundair Onderwijs, artikel 249, §3 ,3°) ten bedrage van 1.250.000 
euro opgebouwd. Deze werkingsmiddelen worden toegevoegd aan de dotatie om de som van 
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alle verliezen van de secundaire scholen in het gemeenschapsonderwijs op te vangen. 
Jaarlijks wordt dit fonds over een periode van tien jaar (tot en met 2018) met 125.000 euro 
afgebouwd. Het gemeenschapsonderwijs verdeelt deze werkingsmiddelen over zijn 
scholengroepen. Voor het begrotingsjaar 2014 bedraagt het transitiefonds 625.000 euro. 
 
 De gemeenschapsbijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders 
geen vaste verblijfplaats hebben, was tot het begrotingsjaar 2008 opgenomen in de kredieten 
van de werkingsmiddelen van de scholen. Bij de invoering van een nieuw 
financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs in 2009 is deze bijdrage op een 
afzonderlijke basisallocatie in de begroting ingeschreven. 
 
Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op 
instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de onthaalperiode.  
Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in 
het basisonderwijs van 22 september 1998 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse 
regering van 8 februari 2002 bepaalt dat er een toelage wordt toegekend per anderstalige 
nieuwkomer .Deze toelage bedraagt 12,5 euro per anderstalige nieuwkomer per volledige 
maand dat deze anderstalige nieuwkomer opgenomen is in de onthaalklas. 
 
De uitgaven met betrekking tot de uitbouw en begeleiding van het lokaal overleg vinden hun 
weerslag in het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I. 
Eén van de belangrijkste krachtlijnen van bovenvermeld decreet is de oprichting van 70 
lokale overlegplatforms, deels voor het basisonderwijs (41) en deels voor het secundair 
onderwijs (29). Deze overlegplatforms hebben ter ondersteuning van hun lokale werking een 
Lop-deskundige en Lop-voorzitter toegewezen gekregen. 
Daarnaast zijn er een aantal kosten voor de werking van de Commissie Leerlingenrechten wat 
in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten 
van 27 september 2002. 
Tenslotte worden aan de organisaties met vertegenwoordigers in de lokale overlegplatforms 
ter ondersteuning werkingsmiddelen gegeven. Dit is overeengekomen in de 
engagementsverklaring “diversiteit als meerwaarde” 
 
Verschillende scholen spannen zich extra in om kansarme leerlingen te leren omgaan met 
muziek, beeldende kunst, theater, …. Ze willen zo het zelfbeeld verhogen van leerlingen die 
risico lopen op schoolse achterstand. 
De kunstinitiatie verloopt via 21 projecten, die ook de buurt en de ouders meer bij de school 
betrekken. Kinderen uit gezinnen die leven van een vervangingsinkomen, of waar geen 
Nederlands gesproken wordt, moeten vaker dan gemiddeld een schooljaar overdoen. Ze raken 
hierdoor ontmoedigd en lopen het risico om in een neerwaartse spiraal te belanden. 
Met de projecten voor kunstinitiatie, die kaderen in het GOK-decreet, moeten dit fenomeen 
bestrijden. De ervaringen uit eerdere projecten bevestigen dit.  Leerlingen krijgen de kans om 
zich creatief en artistiek te ontplooien, maar ook op andere terreinen blijken de projecten 
succesvol: leerlingen worden taalvaardiger, krijgen meer zelfvertrouwen en hun leermotivatie 
in het algemeen stijgt. De projecten kunnen in die zin dus ook beschouwd worden als een 
gelijke kanseninstrument. 
 
Er is een krediet dat bestemd is voor de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het 
gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs. 
 
Met de integratie van personen met een handicap wordt de ondersteuning beoogd van de 
werking van de gewone scholen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair 
onderwijs, het hoger en academisch onderwijs en het volwassenenonderwijs in de opvang van 
leerlingen en studenten met een handicap. Ook ondersteuning via doventolken wordt langs 
deze weg gesubsidieerd 
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In uitvoering van CAO V wordt er voorzien in de toekenning van een fietsvergoeding en in 
de terugbetaling van de kosten van het openbaar vervoer.  
Deze maatregel ondersteunt de leerkrachten die voor hun woon-werkverplaatsingen kiezen 
voor een duurzame mobiliteit. 
 
De middelen die ter beschikking worden gesteld voor ICT-coördinatie vinden hun grondslag 
in OD XIV en moeten tegemoetkomen aan de nood aan ondersteuning op het vlak van 
informatie- en communicatietechnologie. 
 
In het onderwijsdecreet XIV stelt de Vlaamse regering een budget ter beschikking voor 
onderwijs aan zieke kinderen. Leerlingen die wegens ziekte of ongeval niet op school 
aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op deze vorm van 
onderwijs. 
 
Met invoering van CAO VIII (punt 4.7.2.2.) wordt een dotatie verleend aan het 
Gemeenschapsonderwijs met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van 
het contractueel MVD- en onderhoudspersoneel in het GO. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2000 regelt de procedure voor de 
subsidiëring van de leerlingenkoepelverenigingen. De subsidies worden toegekend voor 
werkings- en personeelsuitgaven. Naast de opdracht die in het decreet van 30 maart 1999 is 
omschreven, werd vanaf het begrotingsjaar 2005 aan de Vlaamse Scholierenkoepel  gevraagd 
aan de scholen een bijkomende ondersteuning te geven om de leerlingenparticipatie te 
stimuleren.  
 
Aan de busbegeleiders van het niet-zonale leerlingenvervoer die op 1 juni tewerkgesteld zijn 
via een arbeidsovereenkomst wordt tijdens de maanden juli en augustus een 
bestaanszekerheidsvergoeding van 5 euro per dag toegekend (zie punt 4.7.2.1. van cao VIII) 
De maatregel werd op vraag van de sociale partners uitgebreid naar de busbegeleiders van het 
zonaal leerlingenvervoer (zie BVR betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding voor 
busbegeleiders). 
 
 
FC0/1FG-I-2-F/WT - werking en toelagen - nascholing 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 13.015 13.015 0 0 
BO 2014 13.129 13.129 0 0 
 
Het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 8 tot 11) bepaalt 
dat er elk jaar kredieten ter beschikking van de instellingen worden gesteld om hun 
nascholingsplan uit te voeren. Dat nascholingsplan bevat op een samenhangende wijze alle 
vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de 
personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en 
begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. 
 
 
FC0/1FG-I-2-K/WT - werking en toelagen - specifieke ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 4.084 4.239 0 0 
BO 2014 4.070 4.311 0 0 
 
Er is een krediet dat bestemd is voor de terugbetaling van de kosten die verband houden met 
de opleiding van startbaners. De Vlaamse Gemeenschap richt zich tot jongeren die de school 
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voortijdig verlaten hebben of hun studies na het secundair onderwijs hebben stopgezet.  
Doelgroepen zoals jongeren van allochtone afkomst en jongeren uit kansarme gezinnen 
worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren. 
 
Het project “Jongeren voor Scholen en Scholen voor Jongeren” (JoJo) heeft de preventie van 
antisociaal gedrag op school tot doel. In 2006 werd het met 200 startbanen uitgebreid. Er 
kunnen nu ook startbaners als onderhoudsmedewerker tewerkgesteld worden en dit zowel 
binnen de scholengemeenschappen van het secundair onderwijs als van het basisonderwijs. 
Voor deze functie komen ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs in de rubrieken 
onderhoud, land- en tuinbouw en decoratie in aanmerking. Zij komen dan in een systeem van 
alternerend leren terecht, waarbij ze via een startbaan praktijkervaring kunnen opdoen in een 
school. Het JoJo-project geeft bij een volledige invulling van de startbanen jaarlijks 343 
laaggeschoolden de kans om werkervaring op te doen in een schoolse omgeving. 
 
Met het project "Verkeersveiligheid naar en van school" (VeVe) wenst de Vlaamse 
Gemeenschap bij te dragen aan een verkeersveilige schoolomgeving en het school-
woonverkeer veiliger te maken. In tegenstelling tot het JoJo-project worden de startbanen niet 
rechtstreeks aan een school toegewezen. Aangezien de veiligheid van de leerlingen zowel 
voor basisscholen als voor secundaire scholen een belangrijk thema is, werd beslist om de 
startbanen toe te wijzen aan steden, gemeenten, provinciebesturen en verkeersorganisaties. 
Bij een volledige invulling zijn er 105 startbaners verkeersveiligheid aan het werk.  
 
Specifieke werkingskosten zoals deze verbonden aan de geneeskundige dienst voor het 
leerplichtonderwijs, DKO, CLB’s , HO en VW. De werkingskosten TOAH, CABO, 
allerhande facturen en ondersteuning van de syndicale werkzaamheden in het onderwijs en 
vakbondspremies m.b.t. het onderwijs worden eveneens op dit begrotingsartikel aangerekend.  
Via informatie, opleidingen, en cursussen voor schoolsecretariaten wil Agodi bijdragen om 
het beleidsvoerend vermogen van scholen te versterken en de professionalisering van de 
schoolleiding versterken. 
 
Er wordt voorzien in een tegemoetkoming voor de VZW’s in de gesubsidieerde sector die 
ingevolge de gewijzigde VZW wetgeving een bedrijfsrevisor moeten aanstellen voor hun 
financiële controle. Daarnaast is er voor het gemeenschapsonderwijs een overeenkomst (voor 
4 jaar) waarbij de financiële controle uitbesteed wordt aan een privé-organisatie.  
 
De werkingskosten van de kamer van beroep en de commissie zorgvuldig bestuur worden via 
dit begrotingsartikel geregeld. 
 
De ziektecontrole van het onderwijspersoneel wordt uitbesteed aan een privé-controle orgaan. 
De kosten hiervan worden aangerekend op hogervermeld begrotingsartikel.  
 
Tenslotte is er nog de sociale dienst van het gemeenschapsonderwijs die instaat voor 
individuele en collectieve hulpverlening op materieel en niet-materieel vlak aan haar 
personeelsleden. Om de werking van de VZW te garanderen wordt er voorzien in subsidies.  
 
 
FC0/1FG-I-2-V/WT - werking en toelagen - GO! - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 7.926 7.926 0 0 
BO 2014 7.926 7.926 0 0 
 
Zie deel I. Vlaamse instellingen van openbaar nut – categorie sui generis – 
Gemeenschapsonderwijs 
 
 

37Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



FC0/1FG-I-5-V/WT - werking en toelagen - GO! - infrastructuur 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 12.088 12.088 0 12.166 
BO 2014 12.274 12.274 0 12.336 
 
Zie deel I. Vlaamse instellingen van openbaar nut – categorie sui generis – 
Gemeenschapsonderwijs 
 
 
FC0/1FG-I-5-V/IS - interne stromen - GO! - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 19.385 19.385 0 40.800 
BO 2014 36.027 36.027 0 47.053 
 
Zie deel I. Vlaamse instellingen van openbaar nut – categorie sui generis – 
Gemeenschapsonderwijs 
 
 
FC0/1FG-I-2-X/IS - interne stromen - GO! - werking 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 25.316 25.316 0 0 
BO 2014 21.211 21.211 0 0 
 
Zie deel I. Vlaamse instellingen van openbaar nut – categorie sui generis – 
Gemeenschapsonderwijs 
 
 
FC0/1FG-I-2-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 124 124 0 0 
BO 2014 453 453 0 0 
 
Zie deel E. EVA’s (AGIOn) 
 
 
FC0/1FG-I-5-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 198.825 198.825 0 197.147 
BO 2014 218.000 218.000 0 205.231 
 
Zie deel E. EVA’s (AGIOn) 
 
 
FC0/1FG-I-2-Y/IS - interne stromen - AGIOn - werking 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 6.451 6.451 0 0 
BO 2014 6.041 6.041 0 0 
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Zie deel E. EVA’s (AGIOn) 
 
 
FC0/1FH-I-2-D/WT - werking en toelagen - onderwijs-arbeidsmarkt 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 10.648 10.648 0 0 
BO 2014 10.443 10.443 0 0 
 
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap voorziet in de subsidiëring van: 
 
1° Persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming organiseren 
voor kwetsbare jongeren in problematische situaties waarbij door middel van intensieve 
begeleiding en aangepaste activiteiten de zelfredzaamheid en het maatschappelijk 
functioneren van deze jongeren wordt verhoogd en waarbij ze worden voorbereid op een 
arbeidstraject. De subsidie omvat zowel de personeels- als werkingskosten. 
 
2° Samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra deeltijdse 
vorming: 
Centra voor deeltijdse vorming kunnen de algemene vorming binnen het deeltijds 
beroepssecundair organiseren. Hiervoor worden uren-leraar overgedragen naar het centrum 
voor deeltijdse vorming die in een krediet worden omgezet. 
 
3° Aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs: 
Deze werkingsmiddelen zijn bestemd voor activiteiten of producten die bijdragen tot de 
optimalisering van de band tussen de component leren en de component werkplekleren. 
 
4° Voortrajecten: dit zijn specifieke opleidings- en begeleidingsmodules, die bedoeld zijn 
voor jongeren die nog niet voldoende attitudes en vaardigheden hebben verworven en die 
passen in een arbeidsgerichte context. 
 
Het project attractief (SNPB vzw) stopt op 31 december 2013. Er dienen hiervoor dan ook 
geen middelen meer te worden ingeschreven. 
 
 
FC0/1FH-I-2-M/WT - werking en toelagen - andere beleidsthema's onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 17 0 0 
BO 2014 0 0 0 0 
 
Vanaf 2013 werden de middelen voor de projecten gefinancierd met de netto-opbrengst van 
de winst van de nationale loterij overgeheveld naar het departement (FB0/1FH-I-2-M/WT). 
 
 
2. DAB ’s 
 
2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
2.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
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B.2. AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS 
EN STUDIETOELAGEN 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
FD0/9FE-I-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - Hoger Onderwijs - 
basisfinanciering 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 758 0 
BO 2014 0 897 0 
 
Onder dit begrotingsartikel staan de terugvorderingen binnen het hogescholenonderwijs 
enerzijds en de terugvorderingen van het kinéfonds anderzijds. Om de terugvorderingen op de 
enveloppe hoger onderwijs te ramen wordt een gemiddelde gemaakt van de laatste 4 gekende 
kwartalen. Voor de terugvorderingen van het kinéfonds worden de bedragen van 2014 
gebaseerd op gemiddelden van het verleden. Via begrotingsartikel FD0/1FE-I-4-A/WT 
worden deze middelen terug uitgekeerd aan de instellingen. Het betreft bijgevolg een 
budgettair neutrale operatie. 
 
 
FD0/9FF-I-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - lonen Volwassenenonderwijs 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 44 0 
BO 2014 0 44 0 
 
Door de inwerkingtreding van het decreet Volwassenenonderwijs voor de sector 
basiseducatie worden vanaf 01.09.2008 de lonen van de personeelsleden in die sector 
uitbetaald door de afdeling Volwassenenonderwijs. 
Artikel 115 van het decreet Volwassenenonderwijs (dd. 15.06.2007) bepaalt dat elk ten 
onrechte uitbetaald salarisgedeelte wordt teruggevorderd van het betrokken personeelslid, als 
het centrumbestuur niet verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan. 
De ontvangsten worden in mindering gebracht bij de benodigde loonkredieten. 
 
 
FD0/9FG-I-A-I/OW - ontvangsten werking en toelagen - investeringen Hoger Onderwijs 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 20.944 0 0 
BO 2014 21.717 0 0 
 
Aan het Universitair Ziekenhuis wordt jaarlijks een toelage toegekend waarvan het bedrag 
gelijk is aan drie procent van de geactualiseerde waarde op 31 december van het tweede 
voorafgaande jaar van het onroerend patrimonium dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt 
ter beschikking gesteld aan het UZ Gent. Dit bedrag wordt eveneens opgenomen in 
begrotingsartikel FD0/1FG-I-2-I/WT van de algemene uitgavenbegroting. Het betreft 
bijgevolg een budgettair neutrale operatie. 
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FD0/9FG-I-T-G/OW - ontvangsten werking en toelagen - studiefinanciering 
(in duizend euro) 

 ALGEMENE 
ONTVANGST 

TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 4.050 0 
BO 2014 0 3.912 0 
 
In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007 vordert de 
afdeling Studietoelagen de reeds betaalde toelage terug.  
 
Het besluit van 7 september 2007 legt de modaliteiten hiervoor vast.  
Redenen van terugvordering zijn onder meer: 

• uitschrijving; 
• wijziging studiepunten (HO); 
• nagezien inkomen blijkt hoger dan het vermoedelijke inkomen op basis waarvan de 

school- of studietoelage werd toegekend; 
• foutieve berekening van de toelage; 
• wijziging in de voorwaarden op basis waarvan de toelage werd toegekend; 
• nieuwe feiten die zich voordoen, bv. kot, wijziging gezinssituatie; 
• problematische afwezigheid basisonderwijs en secundair onderwijs. 

 
Vanaf schooljaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen zowel HO, SO, LO als KO 
terug. Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.  
 
De afgelopen jaren vormde een goede leerschool voor de afdeling Studietoelagen om het te 
verwachte recuperatiepatroon te bepalen. Immers, er is geen achterstand meer in het 
verwerken van de controlebatchen (zoals in 2010), de afdeling Studietoelagen zette in op de 
automatisering van de terugvorderingen en de kwaliteitscontrole werd opgedreven. 
Op basis van historische gegevens wordt er voor het begrotingsjaar 2014 een inschatting van 
de inkomsten gemaakt. Eens de definitieve inkomsten in het kalenderjaar 2013 gekend zijn, 
kan de afdeling Studietoelagen, bij de begrotingscontrole, een betere inschatting maken. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FD0/1FB-I-2-Z/PR - provisies 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.139 1.139 0 0 
BO 2014 5.169 5.169 0 0 
 
Bij budgetcontrole 2013 was op deze provisie de groeinorm voor volwassenenonderwijs 
ingeschreven m.b.t. 2013-2014. Bij de initiële opmaak 2014 worden deze middelen 
onmiddellijk ingeschreven in de loonkredieten.   
Daarnaast wordt er terug in afwachting van een beslissing van de Vlaamse Regering een 
groeinorm berekend voor 2014-2015  ten belope van 0,8% groei voor de CVO en 2,59% 
groei voor de CBE.  Dit gaat om een bedrag van 1.169.000 euro. 
 
Daarnaast wordt er in functie van de implementatie van de nieuwe taalvereisten van het 
inburgerings- en integratiedecreet bijkomend 4.000.000 euro ingeschreven om de uitbreiding 
van het NT2-aanbod mogelijk te maken vanaf 1 september 2014. Op kruissnelheid wordt dit 
vanaf 2015 een krediet van 12.000.000 euro. 
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FD0/1FE-I-2-A/WT – werking en toelagen – Hoger Onderwijs – basisfinanciering 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.560.147 1.560.147 0 0 
BO 2014 1.609.942 1.609.942 0 0 
 
De beheersovereenkomst tussen het Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenonderwijs 
en studietoelagen enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds stelt dat dit Agentschap 
instaat voor het leveren van een optimale dienstverlening aan de klanten van AHOVOS. Zo 
staat ze in voor een correcte en tijdige betaling van de middelen ten behoeve van de 
hogescholen, universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs. Een deel van het 
budget wordt eveneens ingezet voor een tijdige en correcte betaling van de personeelsleden 
aan de hogescholen. Deze engagementen zijn terug te vinden in volgende operationele 
doelstellingen: 
 
S.D 1.1. Het verzorgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening met betrekking tot de 
salarissen. 

O.D. 1.1.1. Het tijdig betalen van het salaris van het personeel van het hoger 
onderwijs. 
O.D. 1.1.2. Het correct betalen van het salaris van het personeel van het hoger 
onderwijs. 

 
S.D. 1.2. Het verzorgen van kwaliteitsvolle dienstverlening voor de instellingen uit het hoger 
onderwijs 

O.D. 1.2.1. Het tijdig toekennen van financiële middelen aan de hogescholen en 
universiteiten. 
O.D. 1.2.2. Het tijdig toekennen van financiële middelen aan de andere instellingen 
hoger onderwijs. 
O.D. 1.2.3. Het correct toekennen van financiële middelen aan de hogescholen en 
universiteiten. 
O.D. 1.2.4. Het correct toekennen van financiële middelen aan de andere instituten 
voor hoger onderwijs. 

 
Binnen dit begrotingsartikel worden de volgende middelen ingeschreven: de 
werkingsenveloppes hoger onderwijs, de wachtgelden voor de terbeschikkingsgestelden 
voorafgaand aan het pensioen binnen het hoger onderwijs, een aanmoedigingsfonds voor de 
financiering van beleidsspeerpunten, de centrale personeelsuitgaven voor de hogescholen, de 
sociale voorzieningen aan de hogescholen en de universiteiten, de aanvullende 
onderzoeksmiddelen, de toelagen aan het instituut voor ontwikkelingsbeleid, het instituut 
voor joodse studies, het instituut voor Europese studiën, de middelen voor het praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek, de aanvullende werkingsmiddelen voor het onderwijs in 
Brussel, de werkgeversbijdragen aan de universiteiten en de werkingsmiddelen aan de hogere 
Zeevaartschool. 
 
Binnen de werkingsenveloppes van het hoger onderwijs worden volgende bijkomende 
middelen voorzien: 
 

-  Klikbedragen in begrotingsjaar 2014 (uitvoering artikel 10 van het decreet van 14 
maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de 
universiteiten in Vlaanderen). 
 
Professioneel hoger onderwijs:   + 9.894.000 euro 
Universitair hoger onderwijs: + 13.572.000 euro 
Hogere Zeevaartschool:         + 86.000 euro 
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In totaal wordt de werkingsenveloppe hoger onderwijs door het kliksysteem verhoogd 
met 23.542.000 euro. 
 

- Ondersteuning van de professionele bacheloropleidingen 
Na de integratieoperatie moeten de professionele bachelors tot volle ontplooiing 
komen. Alhoewel de professionele opleidingen grotendeels buiten de integratieoperatie 
blijven, worden hier toch ook bijkomende middelen voorzien voor de versterking en de 
verdere uitbouw van deze opleidingen. De samenleving heeft immers nood aan goed 
opgeleide en snel inzetbare hoog gekwalificeerde krachten. 
 
Professioneel onderwijs : 2.300.000 euro 
 

-  Ondersteuning van de academische opleidingen 
De ratio van het aantal studenten per ZAP-lid is geëvolueerd van 20,39 studenten naar 
26,38 studenten. De middelen die de voorbije twee decennia vooral via 
wetenschapsbeleid zijn geïnvesteerd, zijn immers vooral naar de zgn. tweede en derde 
geldstroom gevloeid met het oog op de ondersteuning van het wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Om het aantal ZAP-leden in het totale personeelsbestand opnieuw te laten stijgen, 
wordt in begrotingsjaar 2013 een bijkomend bedrag voorzien. 
 
Uitbreiding aandeel ZAP’ers : 3.000.000 euro 
 

-  Verhoging budget universiteiten door harmonisatie puntengewichten 
Deze verhoging maakt het mogelijk om de systematiek van de puntengewichten van de 
academische hogeschoolopleidingen af te stemmen op de systematiek van de 
puntengewichten van de universiteiten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het variabel 
onderwijsdeel van de universiteiten. 
 
Harmonisatie puntengewichten: 2.000.000 euro. 

 
-  Daling uitgaven wachtgelden terbeschikkingsgestelden hoger onderwijs 

Het optrekken van de pensioenleeftijd en de aanpassing van het TBS stelsel 
(vermindering wachtgeld en afschaffen) zorgt t.o.v. de berekeningen constant beleid 
voor een geraamde daling van 2.712.000 euro ten opzicht van het budget 2013. 
 

-  Bijkomende aanvullende middelen 
Ten behoeve van de aanvullende onderzoeksmiddelen wordt  in begrotingsjaar 2014 
voor 6.600.000 euro aan bijkomende middelen voorzien. Door de verwevenheid van 
onderwijs en onderzoek te versterken, moesten de twee-cycli opleidingen aan de 
hogescholen uitgroeien tot volwaardige academische opleidingen.  In de beslissing van 
de Vlaamse regering van 16 juli 2010 worden voor de versterking van de academische 
opleidingen aan de hogescholen 73.600.000 euro extra middelen voorzien tegen 2023.  
 

-  Bijkomende middelen Hoger Onderwijs in Brussel 
Ten behoeve van het Brussels Hoger Onderwijs wordt er voor 3.000.000 euro aan 
bijkomende middelen voorzien. Deze bijkomende middelen moet de kwetsbaarheid 
van de Brusselse instellingen en opleidingen, die na een mogelijke integratie van de 
academische opleidingen nog dreigt toe te nemen, gedeeltelijk kunnen verhelpen. 
 

-  Sociale voorzieningen aan de universiteiten. 
Ten behoeve van de studentenvoorzieningen aan de Universiteiten werd een bijkomend 
budget voorzien van 500.000 euro. Deze extra middelen zijn noodwendig om de 
kwaliteit van de studentenvoorzieningen blijvend te garanderen en om via een 
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geleidelijk groeipad tot een vergelijkbare financiering te komen ten opzichte van de 
hogescholen. 

 
 
FD0/1FE-I-4-A/WT - werking en toelagen - Hoger Onderwijs - basisfinanciering 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 751 0 
BO 2014 0 0 897 0 
 
1) Terugvorderingen hogescholenonderwijs 
Het hogescholendecreet bepaalde niet expliciet de bestemming van deze teruggevorderde 
bedragen. In 1996 en 1997 werden ze geboekt als derdengelden.  
Vanaf 1998 werd dit probleem begrotingstechnisch opgelost door op de middelenbegroting 
en op de uitgavenbegroting een basisallocatie te creëren voor de terugvorderingen enveloppe 
hogescholen (artikel 239 van het hogescholendecreet). Dit betreft dus een budgetneutrale 
operatie.  
Op basis van gemiddelden uit het verleden kan voor 2014 geraamd worden dat er ongeveer 
680.000 euro teruggevorderd zal worden . 
Wat betreft de ontvangsten en uitgaven voor 2014, wordt per kwartaal het in het voorgaand 
kwartaal van de personeelsleden ontvangen bedrag van de terugvorderingen betaald aan de 
hogescholen. Van het totale bedrag dat in 2014 teruggevorderd zal worden, zullen bijgevolg 
de eerste drie kwartalen van 2014 en het laatste kwartaal van 2013 uitgegeven worden. De 
uitgaven worden geraamd op 679.000 euro.  
 
2) Terugvorderingen kiné  
Wanneer personeelsleden zoals bedoeld in artikel 195ter, §1 van het hogescholendecreet een 
tewerkstelling krijgen buiten de opleiding kinesitherapie, dient de tewerkstellende instantie 
70% van het bruto-aanvangssalaris van deze personeelsleden terug te storten in het 
recuperatiefonds. Aangezien deze personeelsleden vanaf het 4de kwartaal 2002 betaald 
worden uit het centraal fonds, gebeurt deze recuperatie vanaf 2004 ook via hetzelfde fonds. 
Voor 2014 zal ongeveer 217.000 euro teruggevorderd worden. De raming van deze 
inkomsten is gebaseerd op de gemiddelden van de voorbije jaren. Deze middelen worden 
doorgestort naar de betrokken hogescholen binnen hetzelfde begrotingsjaar. De uitgaven 
worden bijgevolg ook geraamd op 217.000 euro.  
 
3) Totaal  
De totale ontvangsten worden dus geraamd op de som van de terugvorderingen enveloppe en 
de terugvorderingen kiné (680.000 euro + 217.000 euro) of 897.000 euro.  
De uitgaven worden geraamd op de som van het laatste kwartaal 2013, de eerste drie 
kwartalen van 2014 en de terugvorderingen kiné (679.000 euro + 217.000 euro) of 896.000 
euro.  
 
4) Bijstelling 
Bij de begrotingsaanpassing 2013 waren de terugvorderingen van het 1ste kwartaal 2013 een 
raming. Als voortschrijdend gemiddelde had men toen de terugvorderingen geraamd op 
148.000 euro. Bij de initiële begrotingsopmaak 2014 zijn de deze terugvorderingen definitief 
gekend en werd er effectief 241.871 euro teruggevorderd. Als gevolg van deze stijging 
worden ook de terugvorderingen als voortschrijdend gemiddelde in begrotingsjaar 2014 
opwaarts bijgesteld met 146.000 euro. 
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FD0/1FE-I-2-B/WT - werking en toelagen - Hoger Onderwijs - andere 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 19.435 19.180 0 0 
BO 2014 19.479 19.706 0 0 
 
Onder dit begrotingsartikel vallen de toelagen aan het UZ Gent zijnde: 

- Loonlasten uit akkoorden met de Vlaamse Regering inzake sectorale programmatie 
- Verhoging vakantiegeld 
- Cao Eindejaarstoelage 

 
Daarnaast worden volgende toelagen op dit begrotingsartikel ingeschreven. 
 

- Evangelische theologische faculteit 
- Faculteit der protestantse godsgeleerdheid 
- Open hoger onderwijs 
- Toelage associaties 
- Instituut voor tropische geneeskunde 

 
Bijstelling  
Het budget ten behoeve van de Evangelische Theologische faculteit en de Faculteit voor 
Protestantse godsgeleerdheid wordt in begrotingsjaar 2014 verhoogd met 100.000 euro.  
Dit bedrag is afkomstig van een heroriëntering van middelen; de financiering van de 
geïntegreerde lerarenopleiding eindigt immers in begrotingsjaar 2014. Het betreft bijgevolg 
een budgettair neutrale operatie. 
 
 
FD0/1FE-I-2-C/LO - lonen - Hoger Onderwijs - ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 56 56 0 0 
BO 2014 59 59 0 0 
 
Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve 
geregistreerde instelling kan een verzoekschrift indienen bij de Raad wanneer hij een 
studievoortgangsbeslissing wil betwisten. De Raad kan op korte termijn tot een einduitspraak 
komen, waardoor de student op een gepast tijdstip weet of hij en onder welke voorwaarden 
hij het volgende jaar kan aanvatten. Een beslissing van de Raad is gerechtelijk van aard en 
kan dus door de student aangevochten worden bij de Raad van State bij wijze van 
administratief cassatieberoep. De oprichting van de Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen doet geen afbreuk aan het feit dat studenten zich nog steeds tot 
de gewone rechtbanken kunnen wenden ingeval van geschillen.  
 
Het krediet betreft de loonkost van 1 contractueel personeelslid van de Raad. 
 
 
FD0/1FE-I-2-C/WT - werking en toelagen - Hoger Onderwijs - ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.377 2.377 0 0 
BO 2014 2.381 2.381 0 0 
 
Het krediet wordt samengesteld uit de algemene werkingskosten AHOVOS en de enveloppe 
voor personeel en werking van de Regeringscommissarissen hoger onderwijs. 
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1)  Algemene werkingskosten AHOVOS 
Het budget wordt o.a. aangewend voor: 

-  Communicatie (interen en extern) 
- IT-projecten van de afdelingen Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen 
- Organisatiebeheersing 
- Vergoedingen aan de leden van de Raad voor betwistingen inzake 

studievoortgangsbeslissingen. 
- Werkingskosten personeelsleden representatieve vakorganisaties (begeleiding 

onderwijsvernieuwingen in het HO). 
- Algemene werkingskosten. 

 
2)  Enveloppe personeel en werking Regeringscommissarissen hoger onderwijs 

Het budget wordt aangewend voor de loonkost van 7 medewerkers (detacheringen van 
hogescholen en universiteiten) en de algemene werkingskosten zoals huur, energie en 
water, vervoer, representatie en catering, uitrusting en verzending etc. 

 
 
FD0/1FF-I-2-C/WT - werking en toelagen - lonen Volwassenenonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 349.361 349.361 0 0 
BO 2014 358.730 358.730 0 0 
 
De elementen die gelden voor alle onderwijsniveaus werden uitvoerig opgenomen in de 
algemene toelichting van de lonen. Een korte samenvatting belangrijkste elementen met de 
budgettaire impact : 
 
vergrijzing:    + 3,4 miljoen 
volume-effect:    + 7,0 miljoen 
Bijkredieten voorgaande jaren:  -  0,3 miljoen 
afschaffen TBS:    - 0,6 miljoen 
groeinorm HBO:       0,2 miljoen 
 
De ramingen zijn nu gebaseerd op de gekende gegevens t.e.m. april 2013 i.p.v. december 
2012 bij budgetcontrole 2013. De raming van schooljaar 2013-2014 is gebaseerd op de 
groeinorm van 0,8% bij de CVO’s en 2,59% bij de CBE. Voor schooljaar 2014-2015 wordt in 
de lonen geen verdere groei ingeschreven, maar wordt die op een aparte provisie voorzien. 
In het kader van het ontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger 
beroepsonderwijs wordt er voor HBO naast de groeinorm voor het volwassenenonderwijs een 
groeipad voorzien. Voor 2014 komt dit neer op een stijging van 182.250 euro. 
 
 
FD0/1FF-I-4-C/WT - werking en toelagen - lonen Volwassenenonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 44 0 
BO 2014 0 0 44 0 
 
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt een uitgavenkrediet van 44.000 euro ingeschreven  t.g.v. 
de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde salarissen aan personeelsleden van de sector 
Basiseducatie. De teruggevorderde bedragen worden opnieuw aangewend voor het betalen 
van lonen aan de sector. 
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FD0/1FF-I-2-D/WT - werking en toelagen - werking Volwassenenonderwijs 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 6.034 6.034 0 0 
BO 2014 6.203 6.203 0 0 
 
Dit artikel heeft betrekking op de werkingstoelage die in het kader van artikel 89 van het 
decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 aan de Centra voor Basiseducatie wordt 
toegekend. De Centra voor Basiseducatie ontvangen ten laste van de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar n/n+1 een werkingstoelage per lesuurcursist, 
gerealiseerd tijdens de referteperiode van 1 april n-1 tot 31 maart n. De Vlaamse Regering 
bepaalt de werkingstoelage per cursist, rekening houdend met de toegestane groeinorm. Deze 
maximale groei werd door de Vlaamse Regering voor schooljaar 2013-2014 vastgelegd op 
2,59% voor de Centra voor Basiseducatie. 
 
Er wordt aan het CVO Brussels Education Center een bijkomende subsidie van 10.000 euro 
toegekend voor de ontwikkeling en het beheer van de taaltoetsen voor de examencommissie. 
Dit centrum werd aangeduid als examencommissie met het MB van 4 oktober 2013. 
 
 
FD0/1FF-C-2-E/WT - werking en toelagen - Volwassenenonderwijs - ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 4.980 4.980 0 0 
BO 2014 5.129 5.129 0 0 
 
Er wordt aan de Huizen van het Nederlands een subsidie toegekend van 4.980.000 euro. 
De Huizen van het Nederlands dragen bij tot de integratie van anderstalige volwassenen en de 
inburgering van Nederlands-onkundige nieuwkomers in de Vlaamse samenleving. De Huizen 
hebben in het kader van het inburgeringsbeleid een specifieke opdracht gekregen ter 
ondersteuning van dit beleid. Ze oriënteren de Nederlands-onkundigen op een deskundige en 
neutrale wijze naar de aanbodverstrekkers (Centra voor Basiseducatie, Centra voor 
Volwassenenonderwijs en Universitaire Talencentra) voor het ontvangen van het meest 
gepaste aanbod Nederlands tweede taal. Samen met de Onthaalbureaus en de VDAB vormen 
de Huizen van het Nederlands een geïntegreerd samenwerkingsverband, gericht op een 
efficiënte dienstverlening ten aanzien van de anderstalige nieuwkomers.   
Daarnaast zal het bestaand project rond taalpromotie en taalbeleid in 2014 verder worden 
ondersteund zodat de resultaten van het voorafgaande werk geconcretiseerd en 
geïmplementeerd kunnen worden. 
 
Er wordt een bedrag voorzien van 149.000 euro voor de uitvoering van ondersteunende 
projecten gericht op de realisatie van de opdracht van de Huizen van het Nederlands. 
Specifiek zal in 2014 het budget opnieuw gebruikt worden voor de verdere analyse en 
vernieuwing van de Kruispuntbank Inburgering (KBI), meer bepaald voor de ontwikkeling 
van webservices die de communicatie tussen alle partners in het HvN-verhaal moeten 
garanderen. 
 
 
FD0/1FF-I-2-E/WT - werking en toelagen - Volwassenenonderwijs - ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 5.536 5.750 0 0 
BO 2014 5.596 5.560 0 0 
 

47Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



Dit artikel betreft vooral de toekenning van toelagen en subsidies aan intermediaire 
organisaties betreffende het volwassenenonderwijs. 
 
Aan de Consortia voor het Volwassenenonderwijs wordt voor het begrotingsjaar 2014 een 
subsidie toegekend van 3.229.000 euro.  
De Consortia Volwassenenonderwijs realiseren volgende doelstellingen, opgenomen in 
artikel 74 van het Decreet Volwassenenonderwijs:  

1° het aanbod van opleidingen optimaliseren en afstemmen; 
2° nastreven van samenwerking en afstemming met andere publieke opleidings-

verstrekkers; 
3° knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren 

aan de overheid; 
4° fungeren als intermediair aanspreekpunt tussen de centra en andere opleidings-

verstrekkers; 
5° optimaliseren van de dienstverlening voor cursisten; 
6° stimuleren en ondersteunen van alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de 

centra. 
 
Aan vzw De Link wordt voor het begrotingsjaar 2014 een subsidie toegekend van 376.000 
euro. 
Vzw De Link is de enige door de Vlaamse overheid erkende organisatie die de rekrutering, 
toeleiding tot onderwijs en toeleiding naar tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in 
armoede en sociale uitsluiting mag uitvoeren. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 
mei 2009 voorziet in een structurele verankering van de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in 
armoede en sociale uitsluiting’ in het reguliere volwassenenonderwijs. Deze vierjarige 
opleiding worden sinds 2005 verstrekt in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk. De 
onderwijstaken (o.a. procesbegeleiding, lokale coördinatie,…) worden uitgevoerd en 
gefinancierd vanuit het reguliere onderwijs (Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra 
voor basiseducatie). Vzw De Link ontvangt een subsidie om een aantal specifieke 
begeleidingsopdrachten uit te voeren.  
 
Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het Volwassenenonderwijs voorziet een tweeledig 
ondersteuningsmodel voor het volwassenenonderwijs: 

- Enerzijds werd het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs 
(VOCVO) opgericht voor de ondersteuning van de Centra voor Basiseducatie en de niet 
bij een koepel aangesloten Centra voor Volwassenenonderwijs. Zij krijgen middelen voor 
de ondersteuning van de bij hen aangesloten centra. 

 
- Anderzijds zijn er de pedagogische begeleidingsdiensten verbonden aan de koepels. De 

vzw SNPB (Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten) 
ontvangt hiervoor de nodige middelen, naast middelen die dienen om OD 2.11 
“Participatie aan levenslang leren verhogen” te ondersteunen. 
 
Om OD 3.4. “Strategisch plan Geletterdheid verder uitvoeren” te realiseren, zetten de vzw 
SNPB en VOCVO het project ‘Doorstroom’ op. Hierin brengen ze drempels en goede 
praktijkvoorbeelden in kaart en ontwikkelen ze tools om de leertrajectbegeleiding en de 
doorstroom van laaggeletterde cursisten tussen CBE, CVO, Syntra, VDAB te 
optimaliseren.  

 
Daarnaast voorziet het decreet een structureel samenwerkingsverband tussen alle 
ondersteuningsdiensten binnen de Decretale Stuurgroep, waarin eveneens de leraren en 
directies vertegenwoordigd zijn. Dit samenwerkingsverband moet aan kennis- en 
expertiseontwikkeling op het vlak van het volwassenenonderwijs doen. Hiervoor dienen 
zowel het VOCVO als de pedagogische begeleidingsdiensten elk 20% van de hen toegekende 
middelen aan te wenden.  
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Op 23 mei 2008 werden de 3 samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. 
 
Aan VOCVO wordt voor het begrotingsjaar 2014 een subsidie toegekend van 976.000 euro, 
aan de vzw SNPB wordt voor het begrotingsjaar 2014 een subsidie toegekend van 652.000 
euro.  
Deze kredieten dienen aangewend te worden voor de realisering van onderstaande 
doelstellingen: 

1° agogische en organisatorische ondersteuning aan de centra bieden; 
2° bevorderen van de deskundigheid van de personeelsleden; 
3° coördineren, stimuleren en faciliteren van onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg; 
4° centra ondersteunen bij het realiseren van de eindtermen, de specifieke eindtermen, 

erkende beroepskwalificaties en basiscompetenties bij de cursisten;  
5° instaan voor de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs (dit 

gebeurt in de Decretale Stuurgroep). 
 
Voor de realisering van S.D. 3 ‘Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om 
mee te doen in de geglobaliseerde samenleving’ van de beleidsbrief van Onderwijs wordt er 
voor het begrotingsjaar 2014 volgende budgetten voorzien: 
 

- 256.000 euro voor de organisatie van het project ‘Zomeraanbod NT2’. 
Aan de centra, met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied Nederlands tweede taal, 
wordt de mogelijkheid geboden om opleidingen te laten doorlopen tijdens de 
zomermaanden en om opleidingen tijdens de zomermaanden op te starten. De decretale 
basis hiervoor is terug te vinden in artikel 107bis t.e.m. 107quinquies van het Decreet 
betreffende het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.  
Voor begrotingsjaar 2014 worden 2.815 lestijden toegekend aan een bedrag van 90,92 
euro/lestijd. 
 

- 107.000 euro voor de Universitaire Talencentra i.k.v. het Vlaams inburgeringsbeleid. 
Onthaalbureaus verwijzen anderstalige nieuwkomers door naar de Huizen van het 
Nederlands voor een taalintake. Deze taalintake verloopt volgens een gestandaardiseerde 
intake-procedure. Op basis van deze intake wordt de nieuwkomer doorverwezen naar 
hetzij een Centrum voor Basiseducatie, hetzij een Centrum voor Volwassenenonderwijs, 
hetzij een Universitair Talencentrum. In tegenstelling tot de opleidingen in de 
Basiseducatie of het Volwassenenonderwijs zijn de opleidingen georganiseerd door de 
Universitaire Talencentra betalend voor cursisten Nederlands tweede taal. Deze 
ongelijkheid wordt met de voorziene weggewerkt zodat de ganse doelgroep onder 
dezelfde voorwaarden een inburgeringstraject kan aanvatten.  
Per opleidingstraject krijgt het Universitair Talencentrum een bedrag van 630 euro 
terugbetaald door de overheid. 

 
 
FD0/1FF-I-2-Y/IS - interne stromen - DAB Volwassenenonderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 3.708 3.708 0 0 
BO 2014 3.189 3.189 0 0 
 
Dit artikel betreft de dotatie van de Vlaamse Regering aan de DAB ‘Fonds Inschrijvingsgeld 
Centra voor Volwassenenonderwijs’ zoals bepaald in artikel 110 van het Decreet betreffende 
het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. 
De maatregelen die werden genomen via het decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de tweede aanpassing van de begroting 2012, o.a. het inschrijvingsgeld voor bepaalde 
categorieën verhogen komt in 2014 op kruissnelheid. Hierdoor kan de dotatie aan de DAB 
dalen. Niettegenstaande deze daling van de dotatie stijgen de totale inkomsten, welke 
integraal worden aangewend voor dekking van de uitgaven. Ook daar is een stijging waar te 
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nemen, te wijten aan een verdere stijging van het  aantal cursisten die geen of verminderd 
inschrijvingsgeld betalen. 
 
 
FD0/1FG-I-2-E/WT - werking en toelagen - leerling-, student- en instellinggebonden 
ondersteuning 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 201 201 0 0 
BO 2014 201 201 0 0 
 
Studentenkoepelverenigingen – hoger onderwijs 
 
Er wordt een bedrag van 201.000 euro begroot voor de dotatie aan de Vlaamse vereniging 
voor Studenten. Deze subsidie kadert in de beleidsoptie om in de school - benaderd als 
leefgemeenschap - de betrokkenheid van alle actoren te stimuleren door hun participatie en 
inspraak te verhogen.  
 
 
FD0/1FG-I-2-F/WT - werking en toelagen - nascholing 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 1.346 1.346 0 0 
BO 2014 1.349 1.349 0 0 
 
Dit artikel heeft betrekking op de nascholing van onderwijzend personeel. 
Voor begrotingsjaar 2014 wordt een bedrag van 424.000 euro voorzien voor de Centra voor 
Volwassenenonderwijs en een bedrag van 27.000 euro voor de Centra voor Basiseducatie. 
Voor het Sectoraal Vormingsfonds voor Hoger Onderwijs wordt de overige 898.000 euro 
bestemd. 
 
 
FD0/1FG-I-2-G/WT - werking en toelagen - studiefinanciering 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 148.580 148.580 0 0 
BO 2014 152.741 152.741 0 0 
 
Dienstverlening van de Vlaamse infolijn ten behoeve van de afdeling "Studietoelagen" 
(899.000 euro) 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 april 2002 betreffende de 
financiering van de Vlaamse Infolijn, worden diensten die via hun eigen nummer 
ondersteuning krijgen van de Vlaamse Infolijn geacht te betalen voor de dienstverlening via 
de Vlaamse Infolijn. De berekening van de kostprijs van de samenwerking met de Vlaamse 
Infolijn dient te gebeuren op basis van de afhandeltijd van het aantal contacten dat door het 
frontoffice van de Vlaamse Infolijn wordt afgehandeld of het aantal voorlichters nodig om de 
dienstverlening te garanderen. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van de afhandeltijd 
van de oproepen. Op basis van rapportering kan de correctheid van de facturatie nagezien 
worden. De prognose is gebaseerd op overleg tussen de Infolijn en de afdeling Studietoelagen 
en op historische gegevens.  
In de maanden september, oktober, november en december worden er veel meer telefoons en 
mails verwacht dan juli en augustus, omdat de meeste mensen hun aanvraag versturen in het 
begin van het school- en academiejaar. 
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In de nieuwe samenwerking, die is ingegaan op 1 augustus 2012, worden andere 
facturatieregels gehanteerd voor de berekening van de kostprijs. De prijs per contact ligt in de 
nieuwe samenwerking lager. De geraamde kost voor de Infolijn in het begrotingsjaar 2014 
wordt lager ingeschat. 
 
Gezinsbond voor zijn studiefonds, met waarborg van de door de gemeenschap 
aangegane leningen (4.000 euro) 
 
De afdeling Studietoelagen betaalt twee derde van de intrestlasten van de leningen die de 
Gezinsbond bij de Fortis Bank is aangegaan voor zijn Studiefonds. De intrestlasten voor 2014 
zijn reeds gekend.  
De interestlasten van de leningen die de VZW “De Gezinsbond” onder garantie van de 
Gemeenschap uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 2014 gedeeltelijk door de 
Gemeenschap en gedeeltelijk door de VZW “De Gezinsbond” gedragen worden volgens een 
tussen de minister die bevoegd is voor onderwijs, en de lener overeen te komen 
verdeelsleutel. 
Deze verdeelsleutel wordt voor het jaar 2014 vastgesteld als volgt: twee derde van 
voornoemde interestlasten worden ten laste genomen door de Gemeenschap en één derde 
door “De Gezinsbond”, zoals bepaald in de nota van 28.04.1982 van de heer 
Gemeenschapsminister LENSSENS. 
 
Studiefinanciering voor het basis-, secundair en hoger onderwijs (151.838.000 euro) 
 
De afdeling Studietoelagen betaalt het merendeel van de school- en studietoelagen. Het 
omvat het grootste budget van de afdeling Studietoelagen. Een klein deel van de betalingen 
gebeurt via het recuperatiefonds. 
Door een betere monitoring en sturing van de dossierbehandeling slaagt de afdeling 
Studietoelagen er in om de dossiers die in beraad staan sneller af te handelen.  
  
We verwachten in 2014 een budget van 151.838.000 euro nodig te hebben om de school- en 
studietoelagen te betalen. 
 
 
FD0/1FG-I-4-G/WT - werking en toelagen - studiefinanciering 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 3.564 0 
BO 2014 0 0 4.050 0 
 
In toepassing van de artikelen 62 en volgende van het decreet van 8 juni 2007 vordert de 
afdeling Studietoelagen onterecht betaalde toelagen terug. De modaliteiten hiervoor werden 
vastgelegd in het besluit van 7 september 2007. 
  
De ontvangsten voor 2013 worden terug aangewend voor het uitbetalen van school- en 
studietoelagen. 
 
 
FD0/1FG-I-2-I/WT - werking en toelagen - investeringen Hoger Onderwijs 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 59.822 59.822 0 0 
BO 2014 61.109 61.109 0 0 
 
Dit begrotingsartikel behelst de  investeringsdotaties aan de universiteiten, het instituut voor 
tropische geneeskunde, de hogere zeevaartschool en het Universitair ziekenhuis Gent.  
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De investeringskredieten ten behoeve van de hogescholen worden beheerd door het 
Agentschap voor de infrastructuur in het onderwijs. 
De infrastructuurmiddelen worden onder andere aangewend ten behoeve van  auditoria, 
leslokalen, labo's, studentenhuisvesting, moderne onderzoeksinfrastructuur, aanpassen van 
gebouwen aan nieuwe normen op het vlak van veiligheid, toegankelijkheid en 
energiebesparing. Eveneens de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de 
universiteiten vraagt bijkomende capaciteit. 
 
In het kader van de evaluatie en bijsturing van de financiering van het hoger onderwijs 
(OD7.8) zal in het komende werkjaar grondige evaluatie uitgevoerd worden van de 
verschillende systemen van toekenning van investeringsmiddelen aan de instellingen van 
hoger onderwijs (verschil hogescholen en universiteiten), alsook van de wijze waarop deze 
investeringsdotaties per instelling tot stand komen. Op basis hiervan zullen dan voorstellen 
gelanceerd worden om te komen tot een nieuw objectief model voor de toekenning van 
investeringsmiddelen in het hoger onderwijs, rekening houdende met de budgettaire 
beperkingen, de noden aan moderne infrastructuur en de gevolgen van het integratiedecreet. 
 
UZ gent terbeschikkingstelling van gebouwen (+773.000 euro) 
De terbeschikkingstellingsdotatie wordt aangepast aan de netto actuele waarde per 31/12/x-2 
van het onroerend goed. 
 
De indexering van de investeringskredieten conform de geldende regelgeving (+514.000 
euro). 
 
 
FD0/1FG-I-2-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 881 881 0 0 
BO 2014 881 881 0 0 
 
Zie deel E. EVA’s – AGIOn 
 
 
FD0/1FG-I-5-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 23.172 23.172 0 24.736 
BO 2014 25.017 25.017 0 25.083 
 
Zie deel E. EVA’s – AGIOn 
 
 
2. DAB ’s 
 
2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs 
 
Overzicht ontvangsten : 

1. Overgedragen overschot vorig boekjaar : 2.872.000 euro 
2. Vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden : 2.720.000 euro  
3. Dotatie Vlaamse Regering (FD0/1FF-I-2-Y/IS) : 3.189.000 euro  
4. Dotatie Brussel : 633.000 euro (constant  t.o.v. 2011, 2012 en 2013) 
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2.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs 
 
Overzicht uitgaven : 

1. Premiebetalingen aan cursisten :  407.000 euro 
2. Terugbetaling gederfde inschrijvingsgelden : 6.135.000 euro  

 
Zie toelichting bij FD0/1FF-I-2-Y/IS - interne stromen - DAB Volwassenenonderwijs 
 
 
B.3. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
FE0/9FH-I-A-L/OW - ontvangsten werking en toelagen - onderwijscommunicatie en 
cultuureducatie 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 5 0 0 
BO 2014 5 0 0 
 
De verkoop van publicaties en de daaraan gekoppelde inkomsten vormen geen doel op zich. 
Het instellen van een prijs wordt eerder gebruikt als afremmiddel voor ongemotiveerde 
aanvragen en om verspilling tegen te gaan. De prijsbepaling gebeurt op basis van parameters 
(die gewogen worden): doel van de publicatie, doelgroep, soort exemplaar, soort drager, 
oplage, aanmaakprijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat een objectieve beslissing kan 
genomen worden over het al dan niet betalen voor een publicatie.  
 
De ontvangsten schommelen sterk van jaar tot jaar afhankelijk van de soort en het aantal 
verschillende publicaties die gemaakt worden.  
 
 
FE0/9FH-I-T-L/OW - ontvangsten werking en toelagen - onderwijscommunicatie en 
cultuureducatie 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 510 0 
BO 2014 0 566 0 
 
Via het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 is een nieuwe 
bepaling ingediend. Er wordt een begrotingsfonds Dienstverlening Onderwijscommunicatie 
opgericht. Dit fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 
2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en 
de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.  
 
Het fonds wordt gespijsd uit alle ontvangsten die voortvloeien uit: 
 

- De publiciteit in, de abonnementen op en andere ontvangsten met betrekking tot het 
tijdschrift Klasse. De publiciteit wordt gerealiseerd door een actieve werving van 
advertenties. De publiciteitsregie wordt volledig in eigen beheer gehouden. Het 
resultaat is iedere maand afhankelijk van nieuwe contracten en onderhandelingen en 
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dus moeilijk voorspelbaar. De tarieven voor publiciteit die gehanteerd worden voor 
de publiciteit zijn gebaseerd op een vergelijkbare studie van diverse tijdschriften met 
een vergelijkbare oplage en worden jaarlijks aangepast.  

- Communicatie-initiatieven (oa. KlasCement). 
- Projectsubsidies verkregen door Europese of internationale (co)financiering van 

projecten.  
 
Het fonds wordt aangewend ter financiering van de specifieke werkingskosten in verband met 
onderwijscommunicatie, Klasse, KlasCement en projecten met Europese of internationale 
(co)financiering. Daarnaast wordt het ook aangewend voor alle personeels- en 
werkingskosten verbonden aan projecten met internationale en Europese (co)financiering.  
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FE0/1FH-I-2-L/LO - lonen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 742 742 0 0 
BO 2014 760 760 0 0 
 
Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de detacheringsvergoedingen van de 
gedetacheerde leerkrachten en voor de lonen van bepaalde contractuele personeelsleden die 
werken voor het Agentschap voor Onderwijscommunicatie. De verhoging van 18.000 euro is 
het gevolg van een overdracht van het begrotingsartikel FEO/1FH-I-2-L/WT voor de 
verhoging in graad van één van de personeelsleden van Klasse.   
 
 
FE0/1FH-I-2-L/WT - werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 7.554 5.694 0 0 
BO 2014 3.653 5.477 0 0 
 
Voor het drukken en verzenden van de publicaties van Klasse werd de overheidsopdracht 
verlengd met een periode van 2 jaar. De opdracht loopt tot 30 juni 2015. Hiervoor werd in de 
begroting 2013 éénmalig een bedrag van 3.684.000 euro VAK opgenomen, dit wordt nu in 
mindering gebracht.  
De kosten voor organisatieontwikkeling van het agentschap, diverse uitgaven zoals bv. 
betaling van onkosten, werkbezoeken ed. worden op dit artikel betaald.  
 
Er wordt 18.000 euro overgedragen naar het begrotingsartikel FEO/1FH-I-2-L/LO.  
 
 
Link naar beleidsbrief 2013-2014: 
 
SD1: Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen 
OD 1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie 
 
Er wordt prioritair ingezet op communicatie en sensibilisatie rond het thema herinnerings-
educatie via expertisedeling, de verspreiding van de toetssteen herinneringseducatie en ‘14-
‘18, de verspreiding van goede praktijkvoorbeelden en de ontsluiting van beeldmateriaal. Met 
dit doel zal begin 2014 een inspiratiebrochure beschikbaar zijn en zal cultuurkuur.be 
bemiddelend optreden met betrekking tot het evenementenaanbod rond de herdenking. 
Daarnaast lopen dit schooljaar 4 LABO-trajecten rond het thema WOI in de lerarenopleiding. 
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SD1: Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen 
OD 1.4. Meer en betere kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen uitwerken 
 
Het komende schooljaar zal er verder uitvoering worden gegeven aan de acties in de 
conceptnota ‘Groeien in Cultuur’:  
- Een nieuwe versie van het cultuureducatieve platform cultuurkuur.be wordt op 4 

november gelanceerd. Voor verdere optimalisatie en integratie met onze overige 
websites voorzien we in 2014. 

- De verderzetting van het ondersteunen van de zeven regionale ExpertiseNetwerken 
voor CultuurEducatie (ENCE) samen met Jeugd en Cultuur, vragen een input van 
100.000 euro van CANON Cultuurcel. 

- Intussen hebben zich ruim 1.600 scholen via dynamo3 geëngageerd voor meer 
cultuur op school. Voor dynamo3 subsidies wordt een budget van 570.000 euro 
voorzien. 

- De labotrajecten met de lerarenopleidingen worden in samenwerking met Beeldende 
en Audiovisuele Media (BAM) verdergezet (100.000 euro) en er worden 
cultuurdagen voor de studenten van de lerarenopleidingen georganiseerd.  

- De jaarlijkse dag van de cultuureducatie zal in 2014 rond het thema verlies gaan. 
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de collega’s van Cultuur.  

- Het onderzoek ‘Cultuur in de spiegel in Vlaanderen’ gaat tijdens deze tweede fase in 
op cultuureducatie in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en de lerarenopleiding. In 
september 2014 gaat de experimentele fase van CIS in testscholen van start. Daarvoor 
wordt in 2014 153.000 euro voorzien. 

 
CANON Cultuurcel, VIAA, de VRT en klascement bundelen de krachten en verrijken 
samen ingebeeld.be.  
 
SD2: Kansen geven aan elk talent 
 
Leerkrachten, ouders en leerlingen worden verder maximaal geïnformeerd opdat zij zich met 
kennis van zaken kunnen engageren in onderwijs en samenleving. Dit gebeurt onder andere 
door de organisatie van de jaarlijkse studie- en informatiebeurzen (SID-In’s) en het voorzien 
van kwaliteitsvolle, gedifferentieerde en complementaire communicatiekanalen (on- en 
offline), zoals het onderwijsluik van de Vlaamse Infolijn (gratis nummer 1700), het ter 
beschikking stellen van onderwijspublicaties, het beheer van Wetwijs en Edulex, het beheer 
van de onderwijswebsite www.ond.vlaanderen.be en de onderwijskanalen binnen sociale 
media.  
Op het vlak van online communicatie kiest AIC vernieuwende pistes zoals het aanbieden van 
apps en het implementeren van een doelgroepenbenadering voor de onderwijswebsite, en dit 
op een nieuw platform (Kanooh) in samenwerking met het beleidsdomein DAR. 
 
SD4: Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt 
OD 4.8. Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie 
 
De bestaande projectsite STEM wordt verder beheerd door KlasCement. 
 
SD 5 De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open, veelzijdige en sterke 
persoonlijkheden 
OD 5.1. Een professioneel personeelsbeleid mogelijk maken 
 
KlasCement is volledig geïntegreerd en gaat diepere synergiën aan met de andere afdelingen 
van het agentschap. Onderhoud en uitbouw van het leermiddelennetwerk wordt verder 
gewaarborgd door een professioneel beheer. KlasCement is verder dienstig voor projecten als 
‘mediawijsheid’, STEM, herinneringseducatie…Het leermiddelennetwerk is nu dé (digitale) 
plaats waar de leerkracht zijn inspiratie haalt en zijn kennis deelt.  
 

55Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T

http://ingebeeld.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/


FE0/1FH-I-4-L/WT - werking en toelagen - onderwijscommunicatie en cultuureducatie 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 510 0 
BO 2014 0 0 566 0 
 
Zie de toelichting bij FE0/9FH-I-T-L/OW - ontvangsten werking en toelagen – onderwijs-
communicatie en cultuureducatie 
 
 
2. DAB ’s 
 
2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
2.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
 
 
B.4. AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN 
VORMING 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
FH0/9FG-I-T-H/OW - ontvangsten werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 515 0 
BO 2014 0 1.020 0 
 
Het fonds wordt gespijsd vanuit:  
 

1.  NARIC Vlaanderen 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.1 
 

2. de examencommissie Secundair Onderwijs 
Beheersovereenkomst AKOV SD1 –SD1.2 
 

3. het toelatingsexamen Arts en Tandarts 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.3 
 
 

1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FH0/1FG-I-2-H/LO - lonen - kwaliteit en kwalificaties 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 14.250 14.250 0 0 
BO 2014 13.965 13.965 0 0 
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Dit artikel bevat de salarissen van de inspecteurs-adviseurs van de vroegere Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling. In uitvoering van het decreet Kwaliteit worden de ontslagnemende 
leden van Curriculum (inspecteurs Curriculum) niet vervangen door personeelsleden in 
hetzelfde statuut. Zij worden binnen het personeelskader van het Agentschap voor 
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming vervangen door personeelsleden binnen het VPS. 
Daarom worden vrijkomende middelen overgeheveld naar de apparaatkredieten van het 
beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 
 
Verder bevat dit artikel, na overheveling,  de salarissen en forfaitaire vergoedingen van de 
onderwijsinspectie (decreet Kwaliteit en uitvoeringbesluiten)  
 
Ten slotte bevat het artikel de detacheringsvergoedingen voor de experten voor curriculum-
ontwikkeling, leren en werken en examencommissie SO (gedetacheerde leerkrachten). 
 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.2, SD3, SD4, SD7 en SD8 
 
Voor de beleidsbrief 2013-2014 wordt verwezen naar de toelichting onder FH0/1FC-I-2-
Z/WT (onderdelen: Examencommissie SO, Peilingen en Paralleltoetsen, Curriculum-
ontwikkeling , Leren en Werken, Kwalificatiestructuur en Onderwijsinspectie). 
 
 
FH0/1FG-I-2-H/WT - werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.857 2.857 0 0 
BO 2014 2.867 2.867 0 0 
 
De werkingsmiddelen van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming zijn 
als volgt samengesteld: 
 
DIENSTVERLENING 
 
1. Dienstverlening Algemeen: 77 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD1 – recurrente uitvoering 
 
2. NARIC Vlaanderen: 212 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.1 en SP2 – recurrente uitvoering 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Uitvoering van de nieuwe regelgeving, m.i.v. een financiële bijdrage van de aanvrager, 
zodat aanvragen sneller en kwaliteitsvoller kunnen afgehandeld worden. Vrijstelling 
van betaling voor doelgroepen. (OD 6.8 Gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s 
sneller erkennen) 

 
3. Examencommissie Basis en Secundair Onderwijs: 541 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.2 – recurrente uitvoering (nieuwe regelgeving 
ingegaan op 1/10/2012) 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

-  Uitwisselbaarheid tussen (deel)studiebewijzen van de examencommissie en het 
tweedekansonderwijs verbeteren (OD 2.5 Diplomagerichte trajecten in het 
volwassenenonderwijs en de werking van de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap bijsturen) 

-  Bijsturen van de examenprogramma’s (OD 2.5 Diplomagerichte trajecten in het 
volwassenenonderwijs en de werking van de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap bijsturen) 
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4. Toegangsexamen Arts-Tandarts: 257 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.3 – recurrente uitvoering 
 
PROGRAMMA CURRICULUM 
 
5. Curriculumontwikkeling: 51 kEUR voor de ontwikkelcommissies, studiewerk, 
expertiseopbouw, experten, communicatie en disseminatie van einddoelen 
Beheersovereenkomst AKOV SD 3 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

-  Beeldgeletterdheid in de eindtermen (OD 1.1 Jongeren voorbereiden op actief 
burgerschap) 

-  Eindtermen natuurwetenschappen (OD 1.11 Bestaande einddoelen actualiseren en 
nieuwe eindtermen ontwikkelen) 

-  Eindtermen aardrijkskunde (OD 1.11 Bestaande einddoelen actualiseren en nieuwe 
eindtermen ontwikkelen) 

- Ontwikkelingsdoelen voor de opleidingsvormen 1 en 2 van het BuSO (OD 1.11 
Bestaande einddoelen actualiseren en nieuwe eindtermen ontwikkelen) 
Bijsturing van een format voor eindtermen (in het kader van het masterplan 
hervorming SO), ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen en basiscompetenties 
met bijhorende toelichting (OD 1.11 Bestaande einddoelen actualiseren en nieuwe 
eindtermen ontwikkelen) 

-  Studiewerk m.b.t. einddoelen, opleidingenstructuur, … in het kader van de hervorming 
secundair onderwijs: screeningen en matrix (OD 2.4 De hervorming van het secundair 
onderwijs op de sporen zetten) 

-  Overleg rond eindtermen moderne vreemde talen (OD 3.1 Nieuwe ontwikkelings-
doelen en eindtermen implementeren) 

 
6. Peilingen: 44 kEUR voor de valorisatie van de Peilingen.  
De werking m.b.t. de schoolfeedback paralleltoetsen wordt vanaf 2014 aan het steunpunt 
Peilingen toevertrouwd. 
 
Beheersovereenkomst AKOV SD2 & SD8 – recurrente uitvoering 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Bekendmaking van de resultaten van de peiling Nederlands lezen en luisteren in het 
lager onderwijs en de peiling Project Algemene Vakken in de 3de graad bso 
(uitgevoerd in 2013) en opzetten van een opvolgingstraject (OD 7.2 Informatierijke 
omgevingen ontwikkelen) 

- Opvolgingstrajecten voor de peiling Frans luisteren met praktische proef spreken in de 
derde graad aso, tso en kso (2012) en voor de peilingen informatieverwerving en -
verwerking met praktische proef ICT in het lager onderwijs (2012) en in de 1ste graad 
secundair onderwijs (2011) (OD 7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen) 

 
PROGRAMMA VKS &EVC 
 
7. Uitwerken van onderwijskwalificaties: 5 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD6, SP2 en SP3 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Ontwikkelen onderwijskwalificaties op basis van nieuwe regelgeving ((OD 4.2 De 
Vlaamse kwalificatiestructuur invullen) 

 
8. Ondersteuning van aanbieders van EVC-procedures: 90 kEUR voor de uitvoering van het 
EVC beleid (o.a. instrumentontwikkeling, expertiseopbouw, communicatie, …), de werking 
van het promotorenteam en kennisnetwerk EVC (o.a. studiedagen, …) 
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Beheersovereenkomst AKOV SD5, SP2 en SP3 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Meewerken aan de totstandkoming van een EVC-beleid (OD 2.11 Participatie aan 
levenslang leren verhogen) 

 
9. Adviezen met betrekking tot de erkende opleidingen, onderwijs- en beroepskwalificaties 
ifv de invulling van de Vlaamse kwalificatiestructuur: 50 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD6, SP2 en SP3 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties op VKS-niveau 5 realiseren (OD 2.6 
Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven) 

- Meewerken aan de uitvoering van het actieplan ‘Voorkomen en remediëren van 
vroegtijdig schoolverlaten’ (OD 4.1 Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk 
en Vorming) 

- Ontwikkeling van nieuwe beroepskwalificaties ondersteunen op basis van de 
prioriteitenlijst (OD 4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen) 

- Advieswerk m.b.t. opleidingsprofielen volwassenenonderwijs, rekening houdend met 
de uitrol van de VKS (OD 4.5 De beroepsopleidingen versterken) 

- Meewerken aan de ontwikkeling van de beroepenstructuur en beroepskwalificaties 
voor leraar (OD 5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen) 

- Meewerken aan de totstandkoming van een geïntegreerd kwaliteitskader voor 
beroepskwalificerende opleidingen en EVC-trajecten. (OD7.3 De externe 
kwaliteitszorg verder uitbouwen) 

 
10. Loket/Vlaams aanspreekpunt m.b.t. de kwalificatiestructuur en EVC-procedures: 120 
kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SP2 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Meewerken aan de totstandkoming van een EVC-beleid (OD 2.11 Participatie aan 
levenslang leren verhogen) 

 
KWALITEITSBORGING 
 
11. Enveloppe onderwijsinspectie 638 kEUR werkingsmiddelen 
Beheersovereenkomst AKOV SD7 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014: 

- Meewerken aan de totstandkoming van een geïntegreerd kwaliteitskader voor 
beroepskwalificerende opleidingen en EVC-trajecten (OD 7.3 De externe 
kwaliteitszorg verder uitbouwen) 

- Versterken van het toezicht door de inspectie (o.a. zorg en controle andere regelgeving) 
(OD 7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen) 

- Zittenblijven is thema tijdens doorlichtingen 2013-2014 (OD 2.3 Leerzorg en een 
zorgcontinuüm uitbouwen) 

- afronden van het onderzoek van de onderwijsinspectie over het talenbeleid in de 
scholen (OD 3.6 Een talenbeleid in elke school aanmoedigen) 

- doorlichting van alle basis- en secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest doorlichten (OD 6.6 Het onderwijs in Brussel aanpakken) 

 
ORGANISATIE 
 
12. Werkingsmiddelen agentschap: 25 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV - Werkingsmiddelen 
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13. Terugbetaling van de salarissen van de personeelsleden met een verlof wegens opdracht 
met terugbetaling belast met decretale opdracht m.b.t. Curriculumontwikkeling en Leren en 
Werken: 757 kEUR 
Beheersovereenkomst AKOV SD4 
 
Beleidsbrief onderwijs en vorming, 2013-2014:  

- Curriculum: zie programma curriculum 
- Leren en werken: Meewerken aan de evaluatie van het decreet leren en werken (OD 

4.4 Leren en werken consolideren) 
 
 
FH0/1FG-I-4-H/WT - werking en toelagen - kwaliteit en kwalificaties 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 0 0 515 0 
BO 2014 0 0 1.020 0 
 
Het fonds wordt aangewend voor de organisatie van:  
 

1.  NARIC Vlaanderen 
Beheersovereenkomst AKOV SD1 –SD1.1 
 

2.  de examencommissie Secundair Onderwijs 
Beheersovereenkomst AKOV SD1 –SD1.2 
 

3.  het toelatingsexamen Arts en Tandarts 
Beheersovereenkomst AKOV SD1-OD1.3 

 
 
2. DAB ’s 
 
2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
2.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
 
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 
 
D.1. UZ GENT 
 
De toelichting bij de budgetten UZ Gent zijn geïntegreerd in verschillende artikels van 
AHOVOS. (zie deel B2. AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENEN-
ONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN) 
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E. EVA’s 
 
E.1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 
 
De volgende artikels geven een overzicht van de uitvoering van de onderwijswetgeving met 
betrekking tot onderwijsinfrastructuur voor zowel de gesubsidieerde scholen van het niet-
hoger onderwijs als voor de hogescholen. In de tweede plaats ressorteren daaronder de 
specifieke projecten en aandachtspunten om de aanwending van de voorziene middelen 
verder te optimaliseren zoals beschreven in de OD 8.1 ‘Scholen uitbouwen tot uitnodigende 
en stimulerende werk- en leefomgevingen’ en 8.2 ‘Aandacht voor het duurzaam karakter van 
de schoolinfrastructuur’ van de beleidsbrief onderwijs. 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
N.v.t. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FC0/1FG-I-2-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 124 124 0 0 
BO 2014 453 453 0 0 
 
Dit artikel bevat de dotatie voor rentetoelagen die AGIOn verleent als gevolg van de 
overgangsperiode 1989-1990. De uitgaven hiervoor nemen stelselmatig af en zullen voor 
2014 93.000 euro bedragen. 
 
Voor de inhaaloperatie met betrekking tot scholenbouw (DBFM) worden er voor de eerste 
maal uitgaven voorzien enerzijds voor de subsidie van de beschikbaarheidsvergoeding 
(358.000 euro) anderzijds voor de decretaal voorziene koepelsubsidiëring voor de begeleiding 
van de DBFM-dossiers (2.000 euro). Het bedrag van deze stromen (360.000 euro) wordt 
gecompenseerd op de machtigingen voor het niet-hoger onderwijs (FC0/1FG-I-5-W/IS). 
 
 
FC0/1FG-I-5-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 198.825 198.825 0 197.147 
BO 2014 218.000 218.000 0 205.231 
 
Dit artikel bevat de machtigingskredieten 2014 en de correlatieve kredieten daarbij voor het 
niet-hoger gesubsidieerd onderwijs. De dotatie neemt toe met 19.175.000 euro door de 
compensatie van de eenmalige terugname op het begrotingssaldo in 2013. De geraamde 
uitgaven bedragen 218.000.000 euro, hetzelfde niveau als in 2013. 
Bij de machtigingskredieten wordt de eenmalige verhoging voor de capaciteitsdossiers terug 
uitgefilterd, de voorziene indexatie toegepast en wordt er voor de financiering van de DBFM-
toelagen 360.000 euro in mindering gebracht.  
Binnen dit budget kan er aandacht gegeven worden aan het leggen van accenten in de richting 
van ‘brede school’, toegankelijkheid’, ‘masterplanning’, capaciteit  om tot een zo optimaal 
mogelijke aanwending van de voorzien kredieten te kunnen komen. 
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FC0/1FG-I-2-Y/IS - interne stromen - AGIOn - werking 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 6.451 6.451 0 0 
BO 2014 6.041 6.041 0 0 
 
Dit artikel bevat de werkingsdotatie van AGIOn. De dotatie wijzigt hoofdzakelijk door het 
terug in rekening te brengen van een eenmalige correctie van 331.000 euro in 2013. Verder 
worden de desindexering en de besparingen in rekening gebracht samen met een overdracht 
van budget naar de DAB Schoonmaak voor de overname  van het onderhoud van de 
kantoren. 
 
Binnen dit budget worden ook alle kosten opgevangen met betrekking tot activiteiten die niet 
rechtstreeks tot subsidie-uitgaven leiden maar wel gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. 
Hieronder vallen onder meer:  

• Het initiatief rond integrale toegankelijkheid 
• De website ‘www.scholenbouwen.be’ 
• De begeleiding van de passiefscholen-projecten 

Het organiseren en uitvoeren van de vijfjaarlijkse schoolgebouwenmonitor 
 
 
FD0/1FG-I-2-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 881 881 0 0 
BO 2014 881 881 0 0 
 
Dit artikel bevat de dotatie voor eigenaarsonderhoud waar de Vlaamse autonome hogescholen 
een beroep op kunnen doen. 
Dit artikel geeft rechtstreeks uitvoering aan het hogescholendecreet. 
 
 
FD0/1FG-I-5-W/IS - interne stromen - AGIOn - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 23.172 23.172 0 24.736 
BO 2014 25.017 25.017 0 25.083 
 
Dit artikel bevat de machtigingskredieten 2014 en de correlatieve kredieten daarbij voor de 
Vlaamse hogescholen. De machtigingskredieten worden geïndexeerd en de dotatie neemt 
licht toe tot het niveau van de machtigingskredieten. 
Dit artikel geeft rechtstreeks uitvoering aan het hogescholendecreet. 
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G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN 
 
G.1. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
FB0/1FA-I-2-Y/IS - interne stromen - apparaatkredieten VLOR 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 2.626 2.626 0 0 
BO 2014 2.521 2.521 0 0 
 
De werkingsdotatie van de Vlaamse Onderwijsraad wordt verminderd met 100.000 euro 
(besparingen politiek conclaaf BO 2014). Daarnaast vermindert de dotatie nog met 5.000 
euro door de besparingen op het apparaat (‘besparing op koppen’). 
 
De werkingsindex wordt niet toegekend voor begrotingsjaar 2014. 
 
De besparingen worden gerealiseerd door in 2014 de managementondersteunende diensten (2 
voltijdse functies) te integreren in de MOD-afdeling van een grotere entiteit. Verder zal de 
secretaris van de Raad Secundair Onderwijs (onderwijsgedetacheerde) niet vervangen worden 
bij zijn terugkeer naar de functie in zijn school. 
 
 
FB0/1FH-I-2-Y/IS - interne stromen - VLOR 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 42 42 0 0 
BO 2014 42 42 0 0 
 
In overleg met de minister van Onderwijs worden elk jaar de conventionele opdrachten 
vastgelegd. 
 
 
I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI 
GENERIS 
 
I.1. GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
N.v.t. 
 
 
  

63Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T



1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
FC0/1FG-I-2-V/WT - werking en toelagen - GO! - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 7.926 7.926 0 0 
BO 2014 7.926 7.926 0 0 
 
Bovenstaande betreft de dotatie eigenaarsonderhoud die wordt toegekend aan de 
scholengroepen van het GO!.  
 
Eens de historische achterstand inzake infrastructuur weggewerkt is kan men stellen dat gelet 
op de leerlingenevolutie hoofdzakelijk middelen nodig zijn om het patrimonium in stand te 
houden (eigenaarsonderhoud) en de nodige aanpassingswerken te doen om de gebouwen 
functioneel te houden in functie van wijzigende pedagogische noden en in overeenstemming 
te brengen met allerhande nieuwe regelgeving (o.a. veiligheid, milieuwetgeving, 
toegankelijkheid gehandicapten; energie…) 
 
In doorlichtingsverslagen worden de scholen van het Gemeenschapsonderwijs vaak negatief 
geadviseerd omwille van infrastructuur. Om te voldoen aan de door de inspectie gestelde 
voorwaarden is het huidige budget voorzien voor eigenaarsonderhoud ruimschoots 
onvoldoende.  
Daarnaast beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een aantal als monument geklasseerde 
gebouwen. Om tegemoet te komen aan de vereisten van monumentenzorg voor deze 
gebouwen is een aanzienlijk budget noodzakelijk.  
 
 
FC0/1FG-I-5-V/WT - werking en toelagen - GO! - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 12.088 12.088 0 12.166 
BO 2014 12.274 12.274 0 12.336 
 
Binnen deze dotatie worden zowel de toegekende vastleggingsmachtiging voor kleine 
infrastructuurwerken van het Gemeenschapsonderwijs opgenomen, als de betalingskredieten 
die hiervoor nodig zijn. 
 
Vastleggingsmachtiging 
 
Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het 
Gemeenschapsonderwijs. 
Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur, 
zowel voor gebouwen die reeds in ons bezit zijn, als voor gebouwen uit overnames, voor: 
 

 Opvangen historische achterstand inzake infrastructuur ( éénmalig bedrag) 
 Nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen 
 Renovatie van bestaande infrastructuur 
 Vervanging van voorlopige paviljoenen 
 Capaciteitsproblematiek 

 
De machtiging stijgt met 170.000 euro. Dit is het gevolg van de aanpassing met 1,4 %. 
 
=12.166 K EUR* (1+0,014)= 12.166 K EUR +170 K EUR=12.336 K EUR 
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Betaalkredieten 
 
Op basis van een rondvraag blijkt de doorlooptijd, voor de dossiers i.v.m. KIW, tussen de 
vastlegging en de betaling 5 maanden te bedragen. Dit betekent dat alle vastgelegde bedragen 
einde 2013 zullen betaald zijn (of worden) in 2014 evenals 7/11 van de 
vastleggingsmachtiging van 2014. We gaan ervan uit dat gedurende 1 vakantiemaand noch 
vastleggingen noch betalingen gebeuren. Op basis van de toegekende machtigingen de 
voorbije jaren levert dit volgend vereffeningskrediet op voor 2014.  
 
Effectief verwachte betalingen 2014:  
 
12.336* 7/11= 7.850 EURO 
 
Nog te betalen op machtiging 2013 
 
12.166*4/11= 4.424 EURO 
 
Bepaling noodzakelijk budget 2014 KIW 
 

KIW Geschatte betalingen 
vastgelegde bedragen 

Ordonnancerings-
krediet 

2000 10.402 4.650 
2001 10.402 8.510 
2002 10.558 13.802 
2003 10.716 10.651 
2004 9.387 10.401 
2005 11.096 10.474 
2006 16.901 14.135 
2007 11.487 14.200 
2008 11.717 11.545 
2009 11.717 11.669 
2010 11.717 11.717 
2011 11.717 11.802 
2012 11.951 11.866 
2013 12.166 12.088 
2014 7.850 12.274 
 169.785 169.784 
 
 
FC0/1FG-I-5-V/IS - interne stromen - GO! - infrastructuur 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 19.385 19.385 0 40.800 
BO 2014 36.027 36.027 0 47.053 
 
Binnen deze fiche worden zowel de toegekende vastleggingsmachtiging voor grote 
infrastructuurwerken van het Gemeenschapsonderwijs opgenomen, als de betalingskredieten 
die hiervoor nodig zijn. 
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Vastleggingsmachtiging 
 
Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het 
Gemeenschapsonderwijs. 
Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur 
voor: 
 

 Opvangen historische achterstand inzake infrastructuur ( eenmalig bedrag) 
 Nieuwbouw om tekorten t.o.v. de fysische norm op te vangen 
 Renovatie van bestaande infrastructuur 
 Vervanging van voorlopige paviljoenen 
 Capaciteitsproblematiek 

 
Het vastleggingsbedrag werd als volgt bepaald: 
 
De machtiging toegekend bij BC 2013 (40.800), verminderd met de éénmalige extra reguliere 
middelen na politiek conclaaf (4.928), vermeerderd met de geschrapte middelen machtiging 
ter compensatie middelen verhuis (4.022), index berekend op voorgaand saldo (559), 
vermeerderd met het aandeel van het Gemeenschapsonderwijs in de bijkomende reguliere 
middelen bij de begrotinsopmaak 2014 ( 6.600). 
 
40.800-4.928+4.022+559+6.600= 47.053 
 
Benodigde betalingskredieten 
 
Uitgaande van een machtiging van 47.053 K EUR verwacht het Gemeenschapsonderwijs 
voor 36.027 K EUR aan betalingen in 2014. Dit bedrag is als volgt verdeeld over 
verschillende projecten 
 

 BO 2014 85% Nieuwbouw 
Nieuwbouw 38.956.231 33.112.797 
Consultancy 30.000 30.000 
Overige kosten 1.383.002 1.383.002 
Inhuring units 1.460.984 1.460.984 
Inhuring gebouw 40.000 40.000 
Totaal 41.870.217 36.026.783 
 
 
FC0/1FG-I-2-X/IS - interne stromen - GO! - werking 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 
BA 2013 25.316 25.316 0 0 
BO 2014 21.211 21.211 0 0 
 
De interne stromen van het Gemeenschapsonderwijs zijn opgebouwd uit 5 verschillende 
dotaties, namelijk dotatie MVD, Administratie, overtal, CFO, en PBD die elk apart besproken 
zullen worden. 
 
Enerzijds worden middelen toegekend voor meester, - vak en dienstpersoneel. Deze middelen 
worden voorzien op basis van CAO VIII. 
Vermits deze dotatie binnen de indexprovisie valt, wordt voorlopig hetzelfde bedrag als 
toegekend bij BC 2013 ingeschreven, namelijk 227 K EUR. 
 
Daarnaast worden voor de werking van de administratie ook bijkomende middelen 
toegekend. Deze middelen worden toegekend op basis van de volgende overeenkomsten:  
- Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 - art. 79 § 2 
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- Politiek akkoord van 18 juni 1998 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 2 april 2004 
- 3 besluiten gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2004: 
 1. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
 2.Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het 
personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. 
 3.Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de 
pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs van 24 mei 2013 
 
Op 1 november 2005 vond de implementatie van de 218 plaats waardoor de volledige 
uitvoering van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 wat betreft de centrale diensten van het 
Gemeenschapsonderwijs een aanvang kon nemen. 
 
De dotatie administratie werd als volgt berekend: 
 
Als basis werd de dotatie toegekend bij begrotingsaanpassing 2013, verminderd met de CFO 
vergoeding, verminderd met de extra middelen die het Gemeenschapsonderwijs ontving in 
2013 ter compensatie van de kosten van haar verhuis, gehanteerd. Hierop werd de index niet 
loon berekend 
 
(23.969-1-4022)*(1+0,21*0,0105)=19.946+44=19.990 
 
Rekening houdend met een besparing van 87 K EUR (aandeel in de 60 miljoen euro 
personeelsbesparing van de Vlaamse overheid), een toevoeging van 24 K EUR voor de 
ventilatie van het sectoraal akkoord 2010-2012_2087 en het niet doorvoeren van de 
werkingsindex van 44 K EUR als besparingsmaatregel, leidt dit tot een dotatie van 19.883 K 
EUR. 
 
Op 1 november 2005 vond de implementatie van de personeelsformatie plaats. Overtallige 
personeelsleden werden na toepassing van het overgangsbesluit met behoud van rechten 
toegewezen aan de diensten van de Vlaamse regering. Dit impliceerde dat zij werden 
aangemeld aan werkwijzer. Om de procedure te bespoedigen werd voor de betrokken 
personeelsleden een financiële compensatie toegekend van respectievelijk 70, 60, 50 % per 
jaar aan de overnemende entiteit. Voor personen met een handicap geldt een compensatie van 
100%. 
 
Gezien zowel werkwijzer als de rugzak worden opgenomen binnen de begroting onderwijs, 
vraagt het Gemeenschapsonderwijs enkel de middelen voor de lonen van de mensen uit 
werkwijzer die terugkeerden naar het Gemeenschapsonderwijs. Dit gaat om 344 K EUR, 
exclusief index.  
 
Vanaf 2011 is er geen dotatie CFO meer voorzien in de begroting van de Vlaamse Overheid. 
Op basis van het protocolakkoord van 1998 blijft Gemeenschapsonderwijs echter recht 
hebben op deze vergoeding. Deze dotatie wordt sinds 2011 gestort als een gedeelde dotatie 
werking administratie. 
Het bedrag voor BO 2014 wordt gelijkgesteld aan 1 K EUR, overeenkomstig het bedrag voor 
BA 2013. 
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1. pedagogische begeleiding 
 
Met dit budget worden de werkingstoelagen betaald aan de pedagogische 
begeleidingsdiensten van het Gemeenschapsonderwijs. 
 
De behoeften 2014 worden vastgesteld op: 756.000 euro.  
Een index van 8.000 euro is voorzien 
Anderzijds dient er een bijstelling te gebeuren van -8.000 euro ten gevolge van de nieuwe 
ambtentelling op 1/2/2013 en de daarbij afgeleide punten. 
 
(zie berekening AGODI). 
 

2. Voornaamste wijzingen in ESR tabel 
 
In het hiernavolgende gedeelte zullen, naast de dotaties nog niet besproken in bovenstaande, 
enkel deze getallen worden verklaard, die meer dan 10 % afwijken van het begrotingsvoorstel 
ingediend bij BO 2014. 
 
Inkomsten 
 
08.21 overdracht 2013 naar 2014 
 
Het overgedragen saldo einde 2013 wordt geraamd op 67.979 K EUR. Hiervan bestaat 344 K 
EUR uit gekleurde middelen. Deze gekleurde middelen omvatten: 

- 189 K EUR van de middelen van de Pedagogische begeleidingsdienst: 25 % dotatie 
BA 2013 

- 66 K EUR van de middelen van het Centrum voor Nascholing: 25 % dotatie BA 2013 
- 89 K EUR middelen van het Europese project Taccle II 

Zowel de middelen van de Pedagogische begeleiding, als deze voor Nascholing zijn 
overdraag baar op basis van het “Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, d.d. 8 mei 
2009” 
 
16.12 Diverse ontvangsten 
 
In 2014 wordt 201 K EUR meer verwacht wegens: 

-  Een hogere raming van de inschrijvingsgelden voor nascholingsactiviteiten (+ 131 K 
EUR) 

-  Een hogere raming van de inkomsten uit verhuringen en erfpachten (+ 76 K EUR) 
 

16.2 Verkopen aan de overheid 
 
In 2014 zal 30 K EUR minder worden teruggevorderd, omdat voor één personeelslid de 
detachering eindigt aan het einde van de legislatuur van de Vlaamse regering (30/06/2014). 
Hierdoor zal  slechts ½ jaar worden teruggevorderd i.p.v. een volledig jaar zoals voorzien bij 
BA 2013. 
 
39.10 Projecten gefinancierd door EU instellingen 
 
Er worden in 2014 voor 167 K EUR minder inkomsten uit Europese projecten verwacht: 

- Project “Circe” gaat niet meer door in 2014, terwijl hiervoor in 2013 nog voor 40 K 
EUR aan inkomsten zijn voorzien; 

- Voor project “Taccle II” zijn er in 2014 geen inkomsten meer voorzien, vermits de 
uitbetaling van de derde schijf voorzien is in 2013. 
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46.10 Dotatie Nascholing (FC0/1FM-I-2-D/WT) 
 
De middelen opgenomen als dotatie nascholing, 469 K EUR, omvatten de volgende delen  
 
Dotatie NAS 262.092,00 
Anders omgaan met verschillen 49.992,00 
Functiebeschrijving en evaluatie 84.596,00 
Vormingsfonds directeurs 72.274,00 
 468.954,00 
 
46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2012-2013 
 
Voor de projecten derdengelden van de pedagogische begeleidingsdienst  is  er in 2013 nog 
een bedrag van 48 K EUR voorzien vanuit het Departement Onderwijs en Vorming, terwijl 
hiervoor in 2014 een bedrag van 15 K EUR wordt voorzien. 
 
46.10 Dotatie Ruimtelijke Ordening 
 
In 2013 werd een restauratiepremie vanuit Ruimtelijke Ordering voorzien voor 275 K EUR, 
terwijl dit in 2014 niet het geval is. 
 
46.50 Inkomensoverdrachten  van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 
 
De overdrachten uit de onderwijsinstellingen stijgen met 250 K EUR ( 54 %). Enerzijds 
betreft dit de bijdrage van de scholengroepen voor de onderwijsconventie (80999), van 425 K 
EUR.  
Anderzijds worden ook de terugvorderingen van de vzw SNPB hier opgenomen voor 233 K 
EUR. 
Daarnaast wordt vanaf 2014 een bijdrage voorzien van de scholengroepen voor de 
ontwikkeling van een aantal specifieke rapporteringen in ons boekhoudpakket. 
 
Code 48.12 Specifieke uitkeringen van provincies 
 
Er worden in 2014 geen subsidies verwacht vanuit de provincies, terwijl hiervoor  in 2013 
een bedrag van 83 K EUR is opgenomen. 
 
Code 48.22 Specifieke uitkeringen van gemeenten 
 
Er worden in 2014 geen subsidies verwacht vanuit de gemeenten, terwijl hiervoor  in 2013 
een bedrag van 458 K EUR is opgenomen. 
 
76.12 Verkopen van gronden 
 
Voor 2014 wordt verwacht dat voor 6.430 K EUR aan gronden zal worden verkocht. 

69Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-F 

V L A A M S  P A R L E M E N T


	BELEIDSDOMEIN F ONDERWIJS EN VORMING
	DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
	DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S
	PROGRAMMA FA DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
	PROGRAMMA FA AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN
	PROGRAMMA FA AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS,  VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN
	PROGRAMMA FA AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE
	PROGRAMMA FA AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN  ONDERWIJS EN VORMING
	PROGRAMMA FD FINANCIERING VAN HET KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS
	PROGRAMMA FE FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS
	PROGRAMMA FF FINANCIERING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS  EN HET VOLWASSENENONDERWIJS
	PROGRAMMA FG ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD
	PROGRAMMA FH BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

	DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
	A. DEPARTEMENT
	B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
	B.1. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN
	B.2. AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN
	B.3. AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE
	B.4. AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN VORMING
	D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A
	D.1. UZ GENT
	E. EVA’s
	E.1. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS
	G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN
	G.1. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
	I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS
	I.1. GEMEENSCHAPSONDERWIJS



