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Vergadering van vrijdag 8 juli 2022 

__________________________________ 

VR PV 2022/36 - punt 0043 

Betreft : 

Leersteun 

Voorontwerp van decreet over leersteun 

Principiële goedkeuring m.h.o. op onderhandelingen en adviesaanvragen 

(VR 2022 0807 DOC.0791/1BIS, DOC.0791/2TER en DOC.0791/3QUATER) 

Beslissing :  

Mits voldaan wordt aan de voorwaarden, geformuleerd in het akkoord van 4 juli 2022 van de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, beslist de Vlaamse Regering: 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet en aan

de bijbehorende memorie van toelichting;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming:

2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse adviesraad handicap (NOOZO), de Vlaamse 

Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en de Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV), 

2.2. te gelasten de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd voor-

ontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering 

van het Sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van 

het Comité voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten voor onderhandeling 

over alle artikelen met personeelsconsequenties, 

De notificatie VR PV 2022/36 - punt 0043 wordt ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering van 
15 juli 2022 (zie VR PV 2022/37 - punt 0001) vervangen door de volgende tekst:



2/2 

2.3. te gelasten voornoemd voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een 

vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd 

onderwijs voor onderhandeling over alle artikelen met personeelsconsequenties, 

2.4. te machtigen te beoordelen of voornoemde adviezen en voornoemde onderhandelingen 

aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering 

principieel goedgekeurde tekst, 

2.5. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 

Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig  

dagen, zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State als de Vlaamse minister oordeelt dat voornoemde adviezen en  

voornoemde onderhandelingen geen aanleiding geven tot aanpassing van de heden 

door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst; 

3. haar toestemming te verlenen om, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, over de

inhoud van de maatregelen uit voornoemd voorontwerp van decreet te communiceren.

Jeroen OVERMEER, 

secretaris. 



 

 

Afschriften 
- De minister-president van de Vlaamse Regering 
- De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
- De secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken 
- De secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting 
- De secretaris-generaal van het departement Onderwijs 
- De inspecteur van Financiën, coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Voorontwerp van decreet over leersteun - Principiële goedkeuring           

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 9 juni 2022 voorgelegde dossier omvat: 
- het ontwerp van decreet; 
- de nota aan de Vlaamse Regering; 
- de memorie van toelichting; 
- een Excel tabel met een overzicht van de kost secundaire processen; 
- een Excel tabel met een berekening van de punten per leersteun; 
- de overmakingsnota aan IF 
 
Het dossier werd op 20 juni toegelicht aan de IF. Aansluitend werden 
geactualiseerde berekeningstabellen bezorgd. 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Aan de Vlaamse Regering wordt ter principiële goedkeuring een voorontwerp 
van decreet over leersteun voorgelegd. 
 
Voorliggend decreet geeft vorm aan de beleidsdoelstellingen en 
beleidsmaatregelen zoals die zijn opgenomen in de op de Vlaams Regering op 
25 juni 2021 geagendeerde Conceptnota decreet leersteun (VR 2021 
2506MED.0220-TER).  

Vlaamse overheid 
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Het voorgestelde leersteunmodel komt in de plaats van het huidige omkaderingsmodel. De voornaamste 
wijzigingen zijn : 

- Er worden 46 leersteuncentra opgericht die alle expertise bundelen en die leersteunen dienen aan 
te bieden voor alle types. Ad hoc of structurele samenwerking is mogelijk. Voor de types 4, 6 of 7 
is het mogelijk om specifieke leersteuncentra op te richten. De omkadering die een school 
genereert wordt ingebracht in het leersteuncentrum waar ze zijn bij aangesloten. Ze kiezen vrij bij 
welk leersteuncentrum ze aansluiten. Elke school wordt vertegenwoordigd in het 
leersteuncentrum. Het leersteuncentrum wordt opgericht als een zelfstandige instelling of als een 
afdeling van een school buitengewoon onderwijs. Aan de leersteuncentra wordt een zekere 
flexibiliteit toegekend over het inzetten van de leersteun over de scholen. 

- Daar waar de ondersteuners momenteel tijdelijk aangesteld zijn, wordt met het nieuwe decreet 
het ambt van leerondersteuner uitgewerkt met stabiele arbeidsvoorwaarden. 

- Er komt een kwaliteitskader dat wordt uitgewerkt door de onderwijsinspectie en waarmee ze 
toezicht kan houden op de werking van de leersteuncentra. 

- Er worden maatregelen genomen om de overstap te faciliteren van buitengewoon naar gewoon 
onderwijs. Er zal enkel nog gewerkt worden met individueel aangepaste curricula. De 
mogelijkheden tot deeltijdse of tijdelijke lesbijwoning worden verruimd en het wordt duidelijk 
gemaakt dat er voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs waar mogelijk moet worden 
gewerkt aan de terugkeer naar het gewoon onderwijs. 

- De financieringsregeling wordt gewijzigd. De basisprincipes en het onderscheid tussen type 2-4-6-7 
met een open-end regeling en type ba-3-9 met een gesloten (en gewaarborgde) enveloppe blijven 
behouden, maar de omkadering wordt nu omgezet naar punten. Op die manier wordt aan de 
leersteuncentra meer vrijheid te bieden om invulling te geven aan het ambt van leerondersteuner 
met een aanstelling van minstens bachelor of master, zonder onderscheid in type personeel 
(onderwijzend, medisch, sociaal, psychologisch, orthopedisch). Van de gesloten enveloppe type ba-
3-9 wordt 3% in mindering gebracht voor coördinatie/administratie, waarvoor ook extra budget 
wordt uitgetrokken. In elk leersteuncentrum wordt een directeur of coördinator aangesteld. Het 
verdelingsmechanisme van de gesloten enveloppe wordt ook gewijzigd waarbij een groter 
gewicht wordt toegekend aan de leerlingen met een verslag. 

- De detachering van 1,5 VTE naar de vzw Ouders voor Inclusie wordt decretaal vastgelegd. Dit 
aantal komt in mindering van de contigent dat momenteel door de minister kan worden ingevuld 
(en waar ze nu worden op aangerekend). 

 
Voor een omstandige toelichting verwijst de IF naar de nota aan de Vlaamse Regering en de memorie bij 
het voorontwerp van decreet. 
 
Het decreet zal in werking treden op 1 september 2023. 

 
3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 
 



 

pagina 3 van 6 

 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
Er is voor geopteerd om alle bepalingen met betrekking tot de leersteun te bundelen in een 
afzonderlijk decreet. Dit komt de transparantie ten goede. Het gevolg is wel dat het aantal 
wijzigingsbepalingen dat in dit decreet opgenomen is aanzienlijk is. Zo dienen de decreten m.b.t. de 
rechtspositie, de onderhandelingscomités, het basis- en secundair onderwijs, het stelsel leren en 
werken en m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs gewijzigd te worden. 
 
In artikel 118 van het voorontwerp van decreet is punt 7, dat de definitie van referentiekader 
kwaliteitsvolle leersteun moet bevatten, nog onvolledig. Dit dient aangevuld te worden. 
 
De Inspectie van Financiën heeft verder geen specifieke bemerkingen inzake wettigheid en 
regelmatigheid. 
 

3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
3.2.1 Financiering  
 

• Voor de omkadering van de leersteuncentra wordt vertrokken van de omkadering zoals die nu bestaat in 
het kader van het ondersteuningsmodel en waar gewerkt wordt op basis van de toekenning van 
lestijden/lesuren, uren en begeleidingseenheden aan scholen voor buitengewoon onderwijs. 
Deze worden nu omgezet naar punten op basis van de omzettingstabellen die zijn opgenomen in het BVR 
tot uitvoering van de CAO-maatregelen. 
 
De bouwstenen voor het omkaderingsmechanisme voor leersteun zijn de volgende : 
• Voor het berekenen en toekennen van omkadering, uitgedrukt in punten, aan de leersteuncentra 
wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag3 type 2, 4, 6 
of 7, leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, en leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag 
of GC-verslag4 type basisaanbod, 3 of 9. 
• Leerlingen met een IAC-verslag of een OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7, genereren omkadering die gelijk 
is aan omkadering voor een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag van hetzelfde type in het 
buitengewoon onderwijs.; 
• Leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 en 7 generen een vast aantal punten per leerling.  
• Leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9 krijgen 
ondersteuning op basis van een gegarandeerde omkadering.  
 
Voor de omzetting van de lestijden/lesuren, uren en begeleidingseenheden werd vertrokken van de 
huidige invulling binnen het huidige budgettaire kader. De werkwijze is omstandig toegelicht in de 
adviesvraag aan de IF en opgenomen in de aan het dossier toegevoegde omrekeningstabellen. De IF heeft 
geen specifieke bemerkingen bij de omrekening. 
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Voor wat betreft de omkadering voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type 
basisaanbod, 3 en 9 wordt vertrokken van de huidige gegarandeerde omkadering die wordt omgezet in 
180.293 punten. Er wordt wel 3% (5.409 punten) in mindering gebracht die wordt toegevoegd aan de 
middelen voor de secundaire processen. 
Opgemerkt dient wel dat de verdeelsleutel wordt gewijzigd, waarbij het aandeel op basis van leerlingen 
met een verslag stijgt van 30% naar 40%.  
De omkadering in het kader van het leersteunmodel is bedoeld om leerlingen met specifieke noden te 
ondersteunen. Het lijkt de IF dan ook maar logisch dat bij de verdeling van de omkadering hierbij zo veel 
als mogelijk wordt rekening gehouden. In dat opzicht lijkt het aandeel van 40% zelfs na de verhoging nog 
aan de lage kant. 
 

• Voor de berekening van de werkingsmiddelen is vertrokken van de kredieten zoals voorzien bij de 
begrotingsaanpassing 2022 (14.569.397,39 euro).  
Op basis van het totale puntenaantal werd het budget omgerekend naar een vast bedrag per punt (48,5 
euro) voor de leerlingen met een GC-verslag type 2-4-6-7 en voor de leerlingen met een IAC-verslag, OV4-
verslag en GC verslag type basisaanbod-3-9. Voor de andere leerlingen wordt gewerkt met een bedrag per 
leerling, dat wordt overgenomen uit de huidige regelgeving. 
In het decreet is dezelfde indexformule voorzien als deze die nu van toepassing is.  
 
Op zich heeft de IF geen bemerking bij de omrekening. Ze wijst er wel op dat de berekening is gebeurd op 
basis van de cijfers BA2022. Het decreet treedt in werking op 1 september 2023. De bedragen zoals ze nu 
worden opgenomen in het decreet zullen dus de referentiebedragen bij de inwerkingtreding van het 
decreet zijn.  Het houdt dus geen rekening met een eventuele index-aanpassing in 2023. De facto zal dit 
neerkomen op een budgetdaling. 
 

• Voor de secundaire processen wordt bijkomend 4,3 miljoen euro voorzien. Dit wordt aangevuld met de 
3% die in mindering wordt gebracht van de gegarandeerde omkadering. Het budget wordt in de eerste 
plaats aangewend voor de aanstelling van een directeur in elk zelfstandig leersteuncentrum, of een 
coördinator van een leersteuncentrum verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs. Het 
resterend budget wordt omgezet in punten en samengevoegd met de 3% die in mindering werd gebracht 
van de gegarandeerde ondersteuning.  
 
Bij de kostenraming en de bepaling van het aantal punten wordt uitgegaan van een zekere verhouding 
master-bachelor. Het is momenteel nog onduidelijk wat de reële verhouding zal zijn.  
 
De bijkomende middelen zullen moeten bevestigd worden in het kader van de begrotingsopmaak 2023. 
 

• Voor de zelfstandige centra zal ook infrastructuur (gebouwen, …) nodig zijn. Dit kan een potentiële impact 
hebben op de investeringsmiddelen. Dit wordt niet toegelicht in de nota. 
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3.2.2 punctuele bemerkingen  
 

• Het decreet voorziet de erkenning van 46 leersteuncentra. Dit zijn er 10 meer dan voorzien in de 
conceptnota. Hoe dit aantal is bepaald wordt niet toegelicht. 
 

• In de loop van het schooljaar 2022-2023 zal de regering in overleg met de koepels bepalen waar en welke 
leersteuncentra zullen worden opgericht. Hiervoor zal een protocol worden afgesloten. De leersteuncentra 
opgenomen in dat protocol worden voorlopig erkend. Tegen eind 2023 zal de regering dan op basis van 
de erkenningscriteria een definitieve beslissing nemen over de erkenning. 

 
Een vangnet voor het geval er geen akkoord met de koepels kan worden bereikt is niet opgenomen in het 
decreet.  
 
Het is ook onduidelijk wat er gebeurt met een leersteuncentrum waarvoor de Vlaamse Regering beslist 
geen erkenning te geven. Behoudt dit dan voor het schooljaar 2022-2023 de voorlopige erkenning 
,ondanks het feit dat er is vastgesteld dat er niet aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan? 
 

• Elke school is vrij om het leersteuncentrum te kiezen waarbij het aansluit. Potentieel kan dit tot gevolg 
hebben dat er centra zijn die heel veel scholen ondersteunen, en centra waar bijna geen scholen bij 
aangesloten zijn. In de erkenningsvoorwaarden is geen rationalisatienorm opgenomen. Er wordt enkel 
vereist dat het centrum dient samen te werken met scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. 
Rekening houdend met het feit dat elk centrum een gegarandeerde omkadering krijgt (directeur of 
coördinator), lijkt het de IF toch aangewezen om een minimum aantal scholen of leerlingenaantal in de 
erkenningsvoorwaarden op te nemen. 
 

• Het decreet voorziet een flexibelere inzet van de omkadering over de scholen heen. In het licht van een 
efficiënte werking lijkt dit de IF een goede zaak. De vraag kan wel gesteld worden in hoeverre dit in de 
praktijk zal werken gelet op het feit dat elke school vertegenwoordigd is in het centrum en dus kan 
meebeslissen over de inzet van de omkadering.  

 

• De detachering van 1,5 VTE naar de vzw Ouders voor Inclusie wordt decretaal verankerd. In het decreet 
zijn nu een aantal voorwaarden opgenomen. Hoe deze verder uitgewerkt en gecontroleerd worden is niet 
bepaald. Het lijkt aangewezen hiervoor een delegatie aan de Vlaamse Regering te voorzien. 

 

• Artikel 124 : verdeling nascholingsmiddelen : 
 

Er wordt 167.000 euro in mindering gebracht en toegewezen aan de leersteuncentra. 
 
De IF merkt op dat : 

- De bedragen zoals die momenteel in de decreet kwaliteit zijn opgenomen worden overgenomen, 
behalve voor de basiseducatie (28.000 ipv 75.000). 
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- de overgenomen bedragen zijn niet-geïndexeerde bedragen (jaar 2014). In het voorontwerp van 
decreet worden deze bedragen voorzien vanaf het begrotingsjaar 2024, met een indexatie vanaf 
begrotingsjaar 2025. Gaat hiermee niet de indexatie uit het verleden verloren? 

 
 3.3 Lokale Besturen 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, 
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
 3.4 RIA  
 
In de memorie van toelichting is een impactanalyse opgenomen. 
 
 

4. Besluit 
 
Mits rekening wordt gehouden met de bemerkingen, zoals opgenomen in punt 3.1 en 3.2 van dit advies, en 
onder voorbehoud van de toekenning van extra middelen voor de secundaire processen in het kader van 
de begrotingsopmaak 2023, kan de Inspectie van Financiën een gunstig advies verlenen aan het 
voorontwerp van decreet over leersteun. 
 
Met toepassing van artikel 31, § 1 van het besluit VCO is het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse minister 

bevoegd voor de begroting vereist. 

 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 

Kristof 
Sampers 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
Kristof Sampers 
(Signature) 
Datum: 2022.06.24 
17:06:31 +02'00'
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: - voorontwerp van decreet over leersteun

- Principiële goedkeuring

Samenvatting

Op 25 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nota “Naar een
begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”. Op 25 juni 2021 hechtte
de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de Conceptnota decreet leersteun. In deze conceptnota
werden de krijtlijnen uitgezet voor het decreet leersteun.

Op basis van de beleidsdoelstellingen en beleidsmaatregelen die werden geformuleerd in de
conceptnota decreet leersteun werd het voorontwerp van decreet over leersteun vormgegeven.
Het decreet behelst maatregelen voor het gewoon onderwijs, voor de leersteun voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in scholen voor gewoon onderwijs én voor het
buitengewoon onderwijs.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK
STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING

Dit voorontwerp van decreet betreft het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Op 25 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nota “Naar een
begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” (VR 2019 2510 DOC.1123-1TER).

Op 25 juni 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de Conceptnota decreet leersteun
(VR 2021 2506 MED.0220-TER). Bij de conceptnota decreet leersteun werd advies gevraagd en
verkregen van volgende adviesraden:
- De Vlaamse onderwijsraad
- De Vlaamse adviesraad handicap (Noozo)
- De Vlaamse raad WVG
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De conceptnota en de verkregen adviezen vormden de basis voor het ontwerp van het decreet over
leersteun.

Voor het voorontwerp van decreet over leersteun werden de volgende adviezen verkregen:
- Wetgevingstechnisch en taaldvies op 12 mei 2022
- JoKER-advies op 18 mei 2022
- Advies van Inspectie van Financiën op 24 juni 2022
- Begrotingsakkoord op 04 juli 2022

In uitvoering van artikel 11bis van het decreet basisonderwijs en artikel 70 van de Codex Secundair
Onderwijs werd over voorliggend ontwerp van decreet overleg gepleegd met enerzijds de
afgevaardigden van de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties. Deze
overlegmomenten vonden plaats op 4 en 6 juli 2022.

2. INHOUD

Het voorliggend decreet heeft als doelstelling dat elke leerling in Vlaanderen de juiste ondersteuning
krijgt. Het mikt op onderwijskwaliteit, maximale leerwinst en een optimale ontwikkeling voor alle
leerlingen, met een model dat doenbaar en haalbaar blijft voor de schoolteams en alle andere
betrokkenen.

Dit decreet vervangt het huidige M-Decreet, dat dezelfde nobele doelstellingen had, maar in de
praktijk met tekortkomingen kampte. We maken daarom een aantal belangrijke nieuwe keuzes ten
aanzien van het M-decreet en het huidige ondersteuningsmodel. We behouden integraal het
beschikbare budget van het ondersteuningsmodel (> 190 miljoen euro jaarlijks) maar kiezen bewust
voor een nieuwe richting zodat mensen en middelen veel minder versnipperd worden en veel
efficiënter aangewend worden. Zo kunnen we met hetzelfde budget betere resultaten bereiken.

We kiezen voor het adagium: gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon onderwijs als het nodig
is. We verzoenen op deze manier het recht op inclusief kwaliteitsvol onderwijs voor de individuele
leerling met het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. De klassenraad neemt de finale
beslissing over de toegang tot het gewoon onderwijs. De school beoordeelt hierbij de
(dis)proportionaliteit van de te treffen maatregelen.

We gaan schoolteams beter wapenen en ondersteunen om sterke brede basiszorg en verhoogde zorg
aan te bieden. Er komt ook een beter aanbod voor leerlingen waarvan het CLB inschat dat ze bovenop
de sterke brede basiszorg en de verhoogde zorg nog extra leersteun nodig hebben. Mensen, middelen
en expertise worden geconcentreerd in nieuwe leersteuncentra, die anders georganiseerd zijn dan de
huidige ondersteuningsnetwerken. We kiezen voor een beperkt aantal leersteuncentra die de
mogelijkheden maximaal bundelen én garanderen met een voldoende kritische massa. Scholen voor
gewoon onderwijs kiezen vrij het leersteuncentrum waarbij ze willen aansluiten en nemen een
belangrijke rol op in de leersteunraad. Zij brengen immers de middelen in. Jaarlijks kunnen ze kiezen
om hun middelen in dat leersteuncentrum onder te brengen waar hun noden optimaal beantwoord
worden. Omdat scholen als het ware aandeelhouders worden in het leersteuncentrum, werkt het
systeem ook responsabiliserend. We sturen het financieringsmodel ook bij zodat we de leerlingen en
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hun leerkrachten die nood hebben aan leersteun nog beter kunnen bereiken. De middelen moeten
veel meer dan vandaag het geval is terecht komen in de klassen zelf.

Vlaanderenbreed creëren we consensus over kwaliteitsvolle leersteun, via een specifiek
referentiekader. De pedagogische begeleidingsdiensten, de centra voor leerlingenbegeleiding en de
onderwijsinspectie zetten in op het ondersteunen en toezicht houden op de kwaliteit van de
leerlingenbegeleiding.

Vanuit de specifieke bezorgdheid omtrent de beschikbaarheid van expertise voor leerlingen met een
motorische beperking, visuele beperking, auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis
voorzien we de mogelijkheid voor een beperkt aantal scholen van het buitengewoon onderwijs die
zich op een welzijnscampus bevinden om die specifieke leersteun achterliggend aan te bieden.

De leerondersteuners zelf krijgen voor het eerst echt stabiele arbeidsvoorwaarden. Concreet komt er
één ambt van leerondersteuner. De bekwaamheidsbewijzen voor dit ambt worden ruim gelaten.
Hierdoor geven we autonomie en vertrouwen aan de Leersteuncentra om een modern
personeelsbeleid te voeren. Voor de meer dan 3.000 personeelsleden die momenteel reeds als
ondersteuner aan de slag zijn, creëren we een mogelijkheid om over te stappen naar een
leersteuncentrum, zodat zij perspectief krijgen op werkzekerheid. De ondersteuners die overstappen
en vastbenoemd zijn of al beschikken over een TADD nemen dit mee in hun aanstelling als
leerondersteuner.

Dit decreet leersteun heeft ook oog voor het buitengewoon onderwijs, dat zorgt voor kwaliteitsvol
onderwijs aan leerlingen die nood hebben aan een doorgedreven ondersteuning in een aangepaste
context gedurende de periode die nodig is. Scholen voor buitengewoon onderwijs stellen hoge doelen
voor hun leerlingen en werken actief aan de mogelijkheid tot overstap of terugkeer naar het gewoon
onderwijs. Er wordt daarom ingezet op meer samenwerking en afstemming tussen gewoon en
buitengewoon onderwijs.

Voor de artikelsgewijze toelichting verwijzen we naar de memorie van toelichting.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Voor de realisatie van het decreet over leersteun is op de begroting een budget van 4,3 miljoen
ingeschreven. Voor meer toelichting over het omkaderingsmechanisme van het leersteunmodel,
verwijzen we naar de uitgebreide nota aan de Inspectie van Financiën.

Het advies van de Inspectie van Financiën werd ontvangen op 24 juni 2022.

Het begrotingsakkoord werd ontvangen op 04 juli 2022.

B. ESR-TOETS

Geen impact.
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C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget
van de Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorontwerp van decreet heeft geen directe weerslag op de financiën van de lokale en provinciale
besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en
schuld en de ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

Volgend op de eerste principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet over leersteun zal
advies gevraagd worden aan de volgende adviesraden:

- De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
- De Vlaamse adviesraad handicap (Noozo)
- De Vlaamse raad welzijn, volksgezondheid en gezin (raad WVG)
- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Het ontwerp van decreet zal ook ter advies voorgelegd worden aan de Vlaamse Toezichtscommissie
(VTC).

Het ontwerp van decreet zal voorgelegd worden aan de bevoegde onderhandelingscomités.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorontwerp van decreet over
leersteun en de bijhorende memorie van toelichting;

2. de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs te gelasten:

1. over dit voorontwerp van decreet over leersteun een advies in te winnen van de
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse adviesraad handicap (Noozo), de Vlaamse
raad welzijn, volksgezondheid en gezin (raad WVG), en de Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen (SERV);

2. De minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voormeld voorontwerp
van decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van
het Sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van
het Comité voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten voor
onderhandeling over alle artikelen met personeelsconsequenties;
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3. Voormeld voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een vergadering
van het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs
voor onderhandeling over alle artikelen met personeelsconsequenties;

4. De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs te machtigen te beoordelen of
voornoemde onderhandelingen aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de heden
door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd tekst, te gelasten over voornoemd
voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek
het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald in artikel
84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als de
Vlaamse minister oordeelt dat voornoemde onderhandelingen geen aanleiding geven
tot aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde
tekst.

3. haar toestemming te verlenen om, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, over de
inhoud van de maatregelen uit dit voorontwerp van decreet te communiceren.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     KRAB 2022002139

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Betreft: Voorontwerp decreet leersteun

Waarde collega,

Op 29 juni 2022 verzocht U mijn begrotingsakkoord te verlenen aan het onder 
betreft vermelde.

Gelet op 

• het gunstig advies met opmerkingen van de Inspectie van Financiën van 24 
juni 2022 (KS/2022002013),

• de informatie verstrekt in de begrotingsaanvraag 

kan ik U het begrotingsakkoord verlenen mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:

• de budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten.

• De toekenning aan vzw “Ouders voor Inclusie” van een verlof wegens 
bijzondere opdracht van  1,5 voltijds equivalent conform artikel 77quater, §2, 16°, 
van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 
maart 1991 en artikel 51quater, §2, 16°, van het decreet rechtspositie 
personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991¨gebeurt voor 
maximaal 5 jaar waarna wordt geëvalueerd of een vernieuwing met 5 jaar de 

Kabinet van de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 7 
1210 BRUSSEL
T 02 552 66 00
F 02 552 66 01
kabinet.diependaele@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

De heer Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand
Kreupelenstraat 2
1000  Brussel
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meest doelmatige oplossing is voor de voorziene opdrachten. Hierbij worden ook de  mogelijke 
alternatieven geëvalueerd. 

• Indien een recht op ondersteuning voor een leerling in een leersteuncentrum erkend 
wordt tussen twee teldata in, wordt de financiering van de omkadering aangepast na de 
volgende teldag en dient de ondersteuning in afwachting te gebeuren vanuit de 
bestaande omkadering.

• Vooraleer de 46 door het decreet voorziene algemene leersteuncentra definitief erkend 
worden,  gebeurt er een onderzoek naar de meest doelmatige schaalgrootte van die 
leersteuncentra met het oog op een uitgavenefficiënte en planlastminimale werking. Op 
basis van die evaluatie zijn samenvoegingen mogelijk. Het decretaal voorziene 
maximum van 46 algemene leersteuncentra blijft daarbij de bovengrens. Het onderzoek 
bepaalt tevens voor de algemene leersteuncentra een minimum aantal VTE als 
voorwaarde tot erkenning.

• De eventuele aan de leersteuncentra gerelateerde extra huisvestingsbehoeften leiden 
niet tot meervragen in meerjarig perspectief. 

• art. 41 § 2, houdende de eventuele toevoeging van een extra puntenaantal aan de 
leersteun op basis van artikel 173septies van het decreet basisonderwijs en artikel 
314/5 van de Codex Secundair Onderwijs, kan er niet toe leiden dat er dubbeltelling van 
de minimumomkadering verkregen wordt en dient bij definitieve goedkeuring 
verduidelijkt te worden.

• De gehanteerde indexcodes worden niet gewijzigd door dit decreet.

Met collegiale groeten,

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Matthias Diependaele (Si
Getekend op:2022-07-04 12:30:07 +02:0
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Ontwerp van decreet over leersteun 

 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand is 

ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het 

ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 

 

  

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen  

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

Art. 2. Dit decreet is van toepassing op: 

1° de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde basis- 

en secundaire scholen; 

2° de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs; 

3° de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 

ondernemingen, voor wat duale structuuronderdelen en 

aanloopstructuuronderdelen betreft; 

4° de scholen voor voltijds secundair onderwijs die de opleiding 

verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs organiseren; 

5° de leersteuncentra. 

 

Art. 3. In uitvoering van artikel 22ter van de Grondwet en het recht op redelijke 

aanpassingen dat erin vervat is, beoogt dit decreet voor alle leerlingen een 

kwaliteitsvolle leer- en leefcontext in het Vlaamse algemeen onderwijssysteem. 

 

Art. 4. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten voor een verdere versterking 

van de brede basiszorg en verhoogde zorg in de scholen. 

 

Hoofdstuk 2. Afkortingen en definities 

 

Art. 5. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 

1° AGODI: Agentschap voor onderwijsdiensten; 

2° bestuur: het bestuur met rechtspersoonlijkheid dat voor een 

leersteuncentrum de bestuurshandelingen verricht overeenkomstig de 
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bevoegdheden die naargelang het geval, door of krachtens de wet, het 

decreet, het bijzonder decreet of de statuten, toegewezen zijn;  

3° CLB: een centrum voor leerlingenbegeleiding zoals bepaald in het decreet 

betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 27 april 2018. 

4° Codex Secundair Onderwijs: de Codex Secundair Onderwijs van 17 

december 2010; 

5° decreet basisonderwijs: het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

6° GC-verslag: verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum, 

vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs en artikel 352 van de 

Codex Secundair Onderwijs; 

7° handelingsplanmatig werken: een manier van werken waarbij een cyclisch 

proces wordt gehanteerd dat bestaat uit een beginsituatiebepaling, 

doelenselectie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie; 

8° IAC-verslag: verslag individueel aangepast curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 

15 van het decreet basisonderwijs en in artikel 294, §2, 1°, van de Codex 

Secundair Onderwijs;  

9° leerondersteuner: een personeelslid van een leersteuncentrum dat is 

aangesteld in het ambt van leerondersteuner; 

10° leersteuncentrum: een zelfstandig centrum of een centrum dat afdeling is 

van een school voor buitengewoon onderwijs dat leersteun biedt aan 

scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een GC-verslag, IAC-

verslag of OV4-verslag;  

11° OV4-verslag: het verslag, vermeld in artikel 294, §2, 2° van de Codex 

Secundair Onderwijs; 

12° school voor gewoon onderwijs: een autonome entiteit die voltijds gewoon 

onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt 

gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek 

nummer wordt geïdentificeerd. Onder school voor gewoon onderwijs wordt 

ook een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs verstaan 

alsook een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en 

middelgrote ondernemingen wat duale structuuronderdelen en 

aanloopstructuuronderdelen betreft alsook een school voor voltijds 

secundair onderwijs die de opleiding verpleegkunde van het hoger 

beroepsonderwijs organiseert; 

13° specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7: een leersteuncentrum dat een 

afdeling is van een school voor buitengewoon onderwijs en dat alleen 

leersteun biedt voor leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-

verslag type 4, type 6 of type 7; 

14° structurele samenwerking voor leersteun type 4, 6 of 7: een 

samenwerking van een leersteuncentrum met een ander leersteuncentrum 

voor het voorzien van leersteun voor de leerlingen met een GC-verslag, 

IAC-verslag of OV4-verslag type 4, type 6 of type 7 in de scholen die zijn 

aangesloten bij het leersteuncentrum. 

15° types: de types basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7, 9, vermeld in artikel 10, §1, 

eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° en 8° van het decreet basisonderwijs of 

artikel 259, §1, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° en 8 van de Codex Secundair 

Onderwijs.  
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Hoofdstuk 3. Het leersteunmodel met leersteuncentra 

 

Afdeling 1. Opdracht van de leersteuncentra 

 

Art. 6. Leersteun is ondersteuning die: 

1° de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de 

zelfredzaamheid en de volwaardige participatie bevordert van leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair 

onderwijs die beschikken over een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-

verslag;  

2° de competenties versterkt van leerkrachten en schoolteams in scholen 

voor gewoon basis- en secundair onderwijs in het begeleiden van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een 

inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur; 

3° leerlinggericht, leerkrachtgericht of teamgericht ingezet wordt. 

 

Art. 7. §1. Een leersteuncentrum heeft de opdracht om scholen voor gewoon 

basis- en secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam met 

een maximaal effect op de klasvloer. De leersteun krijgt vorm op basis van een 

proces van handelingsplanmatig werken en vanuit een samenwerking tussen 

minstens de leerondersteuner, de leerkracht, de leerling, de ouders en het 

schoolteam. Verschillende vormen van expertise als vermeld in artikel 8, worden 

daarvoor ingezet.  

 

§2. De leersteun die in scholen voor gewoon onderwijs geboden wordt, is van 

toepassing op de fase van uitbreiding van zorg en de ondersteuning van een 

individueel aangepast curriculum binnen het zorgcontinuüm, vermeld in artikel 3, 

59°, van het decreet basisonderwijs en in artikel 3, 47°/2, van de Codex Secundair 

Onderwijs.  

 

Art. 8. §1. Elk leersteuncentrum beschikt over zowel onderwijskundige expertise, 

handicap-specifieke expertise, inclusie-expertise als expertise op het vlak van 

coaching.  

 

§2. Handicap-specifieke expertise heeft betrekking op alle types, vermeld in 

artikel 10, §1, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° en 8°, van het decreet 

basisonderwijs of artikel 259, §1, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° en 8°, van de Codex 

Secundair Onderwijs. Het is mogelijk om te voorzien in handicap-specifieke 

expertise voor type 4, 6 of 7 door middel van een structurele samenwerking met 

een ander leersteuncentrum.  

 

§3. Het leersteuncentrum beschikt over een team van leerondersteuners dat 

multidisciplinair is samengesteld, waarin onderwijskundige, paramedische, 

sociale, psychologische en orthopedagogische disciplines vertegenwoordigd zijn. 

 

§4. Het leersteuncentrum borgt en ontwikkelt de expertise, vermeld in paragraaf 

1 tot en met 3, die nodig is om leersteun te bieden en zet continu in op 

professionalisering van het team en betrekt daarbij relevante partners. 
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Art. 9. §1. Scholen voor gewoon onderwijs ontvangen leersteun voor 

regelmatige leerlingen voor wie na het doorlopen van een handelingsgericht 

diagnostisch traject, vermeld in artikel 2, 11°, f, van het decreet van 27 april 

2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, blijkt dat de maatregelen van 

de fasen van brede basiszorg en de verhoogde zorg van het zorgcontinuüm 

onvoldoende zijn en een GC-verslag, een IAC-verslag of OV4-verslag afgeleverd 

wordt door het CLB.  

 

In afwijking op het eerste lid kunnen leerlingen met een GC-verslag, een 

IAC-verslag of een OV4-verslag die doorheen het schooljaar het statuut van 

regelmatige leerling verliezen, leersteun blijven ontvangen gedurende het 

lopende schooljaar. 

 

§2. Gemotiveerde verslagen die werden opgemaakt voor 1 september 2023, 

worden gelijkgesteld aan GC-verslagen. Leerlingen die nog beschikken over een 

dergelijk gemotiveerd verslag, voldoen aan dezelfde voorwaarden en hebben 

dezelfde rechten als leerlingen met een GC-verslag. Een CLB heft een 

gemotiveerd verslag op als niet meer is voldaan aan de voorwaarden van een 

GC-verslag, vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs en artikel 352 

van de Codex Secundair Onderwijs. 

 

§3. Verslagen voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het 

gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs die werden opgemaakt voor 

1 september 2023, worden gelijkgesteld aan een IAC-verslag als het een verslag 

basisonderwijs of een verslag OV1, OV2 of OV3 betreft of een OV4-verslag als het 

een verslag OV4 betreft. Leerlingen die nog beschikken over een dergelijk 

verslag, voldoen aan dezelfde voorwaarden en hebben dezelfde rechten als 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag. Een CLB heft een verslag op als 

niet meer is voldaan aan de voorwaarden van een IAC-verslag, vermeld in artikel 

15 van het decreet basisonderwijs of de voorwaarden van een IAC-verslag of 

OV4-verslag, vermeld in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs. 

 

Afdeling 2. Werking  

 

Onderafdeling 1. Algemene werkingsprincipes 

 

Art. 10. Het leersteuncentrum ontwikkelt een visie en beleid over leersteun.  

 

 Het leersteuncentrum communiceert over dat beleid naar de scholen voor 

gewoon onderwijs die van het leersteuncentrum leersteun ontvangen, de ouders, 

de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten die 

verbonden zijn aan die scholen voor gewoon onderwijs. In geval van structurele 

samenwerking met een ander leersteuncentrum voor leersteun type 4, 6 of 7 

communiceert het leersteuncentrum ook actief over die samenwerking. 

  

 Leersteuncentra die structureel samenwerken, communiceren actief over 

hun visie en beleid met elkaar. 
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Art. 11. §1. Het bestuur van het leersteuncentrum voert een personeelsbeleid 

dat erop gericht is om de opdracht van het leersteuncentrum, vermeld in artikel 6 

tot en met 9, kwaliteitsvol uit te voeren.  

 

§2. De zorg voor kwaliteit is een taak van het leersteuncentrum. Het 

leersteuncentrum streeft naar een optimale realisatie van haar opdracht, vermeld 

in artikel 6 tot en met 9. Ze voert daarbij een beleid op leersteun dat is 

afgestemd op het referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun, vermeld in 

artikel 2, 16°/3 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 

onderwijs. Om dat te bereiken zet het leersteuncentrum in op continue 

kwaliteitsontwikkeling en bewaking, met betrokkenheid van de scholen voor 

gewoon onderwijs, leerlingen en hun ouders. 

 

Art. 12. Het leersteuncentrum, met uitzondering van een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7, bepaalt met inspraak van de scholen voor gewoon 

onderwijs, via de leersteunraad, vermeld in artikel 23, op welke wijze aanvragen tot 

leersteun worden gesteld, op welke wijze de aanvragen worden opgenomen, en op 

welke wijze leersteun kan worden geboden in de scholen voor gewoon onderwijs. 

 

Bij een structurele samenwerking voor leersteun type 4, 6 of 7 tussen 

leersteuncentra bepalen de leersteuncentra die de leersteun type 4, 6 of 7 

aanbieden, in overleg met de leersteuncentra waarmee ze samenwerken, de wijze 

waarop die aanvragen tot leersteun worden opgenomen en de wijze waarop 

leersteun wordt geboden in de scholen voor gewoon onderwijs. 

 

Art. 13. Een leersteuncentrum organiseert een informatiepunt voor ouders en 

scholen waar ze op een laagdrempelige manier informatie over leersteun kunnen 

verkrijgen. Bij vragen of onduidelijkheid over leersteun kunnen scholen en ouders 

bij het informatiepunt terecht. 

 

 Een leersteuncentrum voorziet in een klachtenprocedure voor leerlingen, 

ouders en scholen. 

 

Art. 14. Een leersteuncentrum bouwt samenwerkingsrelaties uit voor het voorzien 

van leersteun, alsook voor expertiseontwikkeling en expertisedeling, met de scholen 

voor gewoon onderwijs, de betrokken centra voor leerlingenbegeleiding, de 

pedagogische begeleidingsdiensten, scholen voor buitengewoon onderwijs, 

welzijnspartners en andere relevante partners.  

  

Onderafdeling 2. Werkingsprincipes op het niveau van de school voor gewoon 

onderwijs 

 

Art. 15. Elke individuele school voor gewoon onderwijs maakt in het kader van 

leersteun praktische afspraken met het leersteuncentrum. 

 

Art. 16. §1. De school voor gewoon onderwijs en het leersteuncentrum 

communiceren onderling over de leersteun die gevraagd en geboden wordt.  

 

§2. De school voor gewoon onderwijs communiceert minimaal via het 

schoolreglement aan de ouders over leersteun voor leerlingen met een GC-verslag, 
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IAC-verslag of OV4-verslag en over het leersteuncentrum waarbij het is 

aangesloten.  

 

§3. De school voor gewoon onderwijs informeert haar CLB, haar pedagogische 

begeleidingsdienst en andere relevante partners waarmee ze samenwerkt over het 

leersteuncentrum waar de school mee samenwerkt. 

 

Onderafdeling 3. Werkingsprincipes op het niveau van leersteuntrajecten 

 

Art. 17. De leersteuncentra starten met het bieden van leersteun in de scholen 

voor gewoon onderwijs vanaf de eerste schooldag van het lopende 

schooljaar voor alle leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag 

die al bekend zijn en waarvoor er nood is aan leersteun. 

 

 Elke nieuwe aanvraag tot leersteun van een school voor gewoon onderwijs 

voor de begeleiding van leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-

verslag, leidt tot het bieden van leersteun aan de school voor gewoon onderwijs 

binnen een week nadat het leersteuncentrum de aanvraag heeft ontvangen, 

vakantieperiodes niet inbegrepen. Bij een structurele samenwerking met een ander 

leersteuncentrum voor leersteun type 4, 6 of 7 wordt de aanvraag tot leersteun 

binnen een week nadat het leersteuncentrum de aanvraag heeft ontvangen, 

bezorgd aan het ander leersteuncentrum.  

 

Art. 18. De school voor gewoon onderwijs heeft de regie over het totale leerproces 

van een leerling. Ze is verantwoordelijk voor de coördinatie van en de afstemming 

met de partners die betrokken zijn of aanvullende vormen van ondersteuning die 

aan de leerling in de school worden geboden in functie van een kwaliteitsvol traject 

voor de leerling.  

 

Het leersteuncentrum geeft elk leersteuntraject vorm met betrokkenheid van 

de school, de ouders en indien mogelijk de leerling. De school en het 

leersteuncentrum betrekken het CLB waar nodig.  

 

Afdeling 3. Organisatie  

 

Art. 19. §1. Er kunnen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het 

Brussels hoofdstedelijk gewest maximaal 47 leersteuncentra opgericht worden, met 

uitzondering van specifieke leersteuncentra voor type 4, 6 of 7, waarvan 23 met 

een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuur, 12 met een scholengroep van het 

gemeenschapsonderwijs als bestuur, en 12 met een andere publiekrechtelijke 

rechtspersoon dan het gemeenschapsonderwijs als bestuur. 

 

§2. Naast de 47 leersteuncentra, vermeld in paragraaf 1, kunnen er specifieke 

leersteuncentra type 4, 6 of 7 worden opgericht die structureel samenwerken met 

de leersteuncentra, vermeld in paragraaf 1, voor de organisatie van leersteun type 

4, type 6 of type 7.  

 

§3. Elke bestaande privaatrechtelijke rechtspersoon, elke bestaande scholengroep 

en elke andere publiekrechtelijke rechtspersoon dan het gemeenschapsonderwijs 

kan een leersteuncentrum oprichten.  
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§4. Een bestuur, vermeld in paragraaf 3, kan alleen een specifiek leersteuncentrum 

type 4, 6 of 7 oprichten als het beschikt over een school voor buitengewoon 

onderwijs waarbinnen het specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 een afdeling zal 

vormen. Voorafgaand aan de oprichting van het specifiek leersteuncentrum type 4, 

6 of 7 moet voldaan zijn aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

1° de school voor buitengewoon onderwijs heeft type 4, 6 of 7 in haar 

onderwijsaanbod; 

2° de school voor buitengewoon onderwijs heeft in het kader van het 

ondersteuningsmodel een ondersteuningsaanbod voor type 4, 6 of 7 voor 

basis- en secundair onderwijs. Als de school voor buitengewoon onderwijs 

alleen een ondersteuningsaanbod voor type 4, 6 of 7 in het basisonderwijs 

of in het secundair onderwijs heeft, kan ze alleen een specifiek 

leersteuncentrum oprichten door een ondersteuningsteam van hetzelfde 

type of dezelfde types van een school voor buitengewoon onderwijs van 

het andere onderwijsniveau op te nemen in het specifiek 

leersteuncentrum;  

3° als er in de school voor buitengewoon onderwijs alleen een aanbod en 

ondersteuningsteam voor één van de drie types is, kan alleen voor dat 

type een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 worden opgericht. Als 

in de school voor buitengewoon onderwijs een aanbod en 

ondersteuningsteam voor meerdere van deze types aanwezig is, wordt 

één specifiek leersteuncentrum voor de verschillende types samen 

opgericht; 

4° in het schooljaar 2022-2023 heeft de school voor buitengewoon onderwijs, 

al dan niet door een ondersteuningsteam van een school voor 

buitengewoon onderwijs van een ander onderwijsniveau mee op te nemen 

als vermeld in punt 2°, voor type 4 of voor type 6 of voor type 7 minstens 

45 voltijdse equivalenten ondersteuners tewerkgesteld, of heeft ze voor 

verschillende types samen minstens 45 voltijdse equivalenten 

ondersteuners tewerkgesteld;  

5° de school voor buitengewoon onderwijs heeft een aantoonbare structurele, 

intensieve en nauwe samenwerking met welzijnspartners zoals een MFC, 

thuisbegeleidingsdienst, diagnostisch centrum of een revalidatiecentrum, 

die bijdraagt aan een kwaliteitsvolle ondersteuning type 4, 6 of 7. 

 

§5. Het bestuur van het leersteuncentrum bepaalt de administratieve zetel van 

het leersteuncentrum. Het leersteuncentrum dat een afdeling is van een school 

voor buitengewoon onderwijs heeft als administratieve zetel de administratieve 

vestigingsplaats van de school voor buitengewoon onderwijs. 

 

Art. 20. §1. Het leersteuncentrum, met uitzondering van een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7, kan de vorm aannemen van een zelfstandige 

instelling. 

 

§2. Het leersteuncentrum kan ook de vorm aannemen van een afdeling van een 

erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon onderwijs. 

 

§3. Ongeacht de vorm die het leersteuncentrum aanneemt, heeft het uitsluitend de 

opdrachten, vermeld in artikel 6 tot en met 9. In het leersteuncentrum kunnen 

geen leerlingen ingeschreven worden.  
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Art. 21. De Vlaamse Regering bepaalt in het schooljaar 2022-2023 in overleg met 

het gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende 

machten: 

1°  waar de 47 leersteuncentra worden opgericht; 

2°  waar specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 worden opgericht; 

3°  welke besturen een leersteuncentrum zullen oprichten. De besturen maken 

daarbij een overzicht van de scholen voor gewoon basis- en secundair 

onderwijs die willen aansluiten bij het leersteuncentrum, met uitzondering 

van de specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7. Voor een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 toont een bestuur aan dat het voldoet aan 

de voorwaarden, bepaald in artikel 19, §4, en toont het aan met welke 

leersteuncentra zal worden samengewerkt en voor welke types. 

 

De Vlaamse Regering sluit daarover met het gemeenschapsonderwijs en de 

representatieve verenigingen van inrichtende machten een protocol af. 

 

Art. 22. Om leersteun te ontvangen, sluiten scholen voor gewoon onderwijs zich 

aan bij één leersteuncentrum naar keuze, met uitzondering van een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7, georganiseerd door een bestuur van het eigen of 

een ander onderwijsnet. Het gekozen leersteuncentrum kan de school niet weigeren 

tenzij de school op een onredelijke afstand van het leersteuncentrum gelegen is die 

een efficiënte inzet van leerondersteuners onevenredig zou belasten. Een weigering 

op basis van afstand is enkel mogelijk indien er een akkoord is binnen de 

leersteunraad over de mogelijkheid tot het weigeren op basis van afstand, vermeld 

in artikel 23.   

 

Het leersteuncentrum motiveert een weigering op basis van afstand ten 

aanzien van de betrokken school en meldt de weigering aan AGODI. Het 

leersteuncentrum behandelt alle scholen op gelijke wijze. 

 

 De scholen voor gewoon onderwijs delen hun keuze mee aan het 

leersteuncentrum van keuze en aan AGODI na de publicatie van het protocol, 

vermeld in artikel 21. Daarna moet een school een wijziging van keuze voor een 

leersteuncentrum uiterlijk 1 februari van het voorafgaande schooljaar meedelen aan 

het leersteuncentrum van keuze en aan AGODI. 

 

Art. 23. Het bestuur van het leersteuncentrum richt een leersteunraad op. De 

leersteunraad legt zijn werkingsprincipes vast. 

 

Elke school voor gewoon onderwijs die bij het leersteuncentrum is 

aangesloten, is vertegenwoordigd in de leersteunraad. De leersteunraad kan andere 

partners betrekken bij zijn werkzaamheden. De leersteunraad volgt het beleid over 

leersteun van het leersteuncentrum op en geeft ten minste advies over de 

procedure voor het toewijzen van leersteun aan de verschillende scholen voor 

gewoon onderwijs, alsook over eventuele structurele samenwerking met andere 

leersteuncentra voor het bieden van leersteun voor type 4, type 6 of type 7.  

 

In het geval van een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 worden alle 

scholen voor gewoon onderwijs die leersteun ontvangen van het specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 vertegenwoordigd in de leersteunraad. De 

leersteunraad van een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 geeft ten minste 



 

Pagina 9 van 71 

advies over de organisatie en het bieden van leersteun in de scholen voor gewoon 

onderwijs. 

 

 De leersteunraad dient zich voorafgaandelijk akkoord te verklaren met de 

mogelijkheid om scholen te weigeren op basis van afstand, vermeld in artikel 22.  

 

 Een leersteuncentrum legt verantwoording af aan de leersteunraad over 

minstens de volgende elementen:  

1° de procedure voor het toewijzen van leersteun aan scholen; 

2° de eventuele structurele samenwerking met andere leersteuncentra voor het 

bieden van leersteun voor type 4 type 6 of type 7; 

3° in voorkomend geval, de toepassing van de mogelijkheid om scholen te 

weigeren op basis van afstand.  

 

Art. 24. Waar een leersteuncentrum van het gemeenschapsonderwijs en een 

leersteuncentrum van het officieel gesubsidieerd onderwijs in meerdere dezelfde 

gemeenten actief zijn, werken beide leersteuncentra verplicht samen. De 

leersteuncentra maken minstens afspraken omtrent de wijze waarop aanvragen tot 

leersteun worden opgenomen. 

 

Art. 25. §1. De scholen voor gewoon onderwijs richten zich voor elke vraag naar 

leersteun voor leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag tot het 

leersteuncentrum waarbij ze zijn aangesloten.  

 

§2. Voor vragen naar leersteun type 4, type 6 of type 7 kan een leersteuncentrum 

structureel samenwerken met een ander leersteuncentrum. Het leersteuncentrum 

meldt een structurele samenwerking aan AGODI uiterlijk 1 februari 2023. Daarna 

moet het leersteuncentrum een wijziging van structurele samenwerking uiterlijk op 

1 februari van het voorafgaande schooljaar meedelen aan AGODI. 

 

§3. Het leersteuncentrum kan in samenspraak met of op vraag van ouders voor een 

vraag naar leersteun ad hoc samenwerken met een ander leersteuncentrum als dat 

nodig is om specifieke expertise te kunnen bieden. 

 

Art. 26. Op de leersteuncentra die afdeling zijn van een school voor 

buitengewoon onderwijs zijn de bepalingen met betrekking tot scholen voor 

buitengewoon basis- en secundair onderwijs in het decreet basisonderwijs en de 

Codex Secundair Onderwijs alleen van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn 

met dit decreet.  

 

Afdeling 4. Erkennings-, subsidiërings- en financieringsvoorwaarden 

 

Art. 27. Een voorlopige erkenning of erkenning van een leersteuncentrum is de 

toekenning van de bevoegdheid aan het bestuur van het leersteuncentrum om 

leersteun te bieden. 

 

Art. 28. Het leersteuncentrum wordt erkend als het voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

1° het leersteuncentrum eerbiedigt in het geheel van de werking de 

internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de Rechten 

van de Mens en van het Kind in het bijzonder; 
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2° het leersteuncentrum is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van 

een bestuur; 

3° het bestuur kan aantonen, via een omgevingsanalyse, dat het 

leersteuncentrum doelmatig en leefbaar is;  

4° het leersteuncentrum is gevestigd in gebouwen en lokalen die aan de 

voorwaarden voor de hygiëne, de veiligheid en de bewoonbaarheid 

voldoen; 

5° het leersteuncentrum beschikt over een infrastructuur en uitrusting 

waardoor de taken kwaliteitsvol uitgevoerd kunnen worden en de 

reglementering over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

nageleefd kan worden; 

6° het bestuur maakt de controle van de onderwijsinspectie mogelijk; 

7° het leersteuncentrum leeft de bepalingen over de taalregeling in het 

onderwijs en de taalkennis van het personeel na; 

8° het leersteuncentrum voert de opdrachten uit conform dit decreet; 

9° het leersteuncentrum voert een kwaliteitsbeleid; 

10° het leersteuncentrum werkt samen met zowel scholen voor gewoon 

basisonderwijs als scholen voor gewoon secundair onderwijs;  

11° een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 heeft een structurele 

samenwerking met één of meerdere leersteuncentra voor de types 

waarvoor het leersteun aanbiedt. Een specifiek leersteuncentrum kan geen 

erkenning krijgen voor een type waarvoor het geen structurele 

samenwerking heeft; 

12° het leersteuncentrum beschikt over een leersteunraad, vermeld in artikel 

23; 

13° het leersteuncentrum voert een doeltreffend beleid rond het rookverbod, 

vermeld in artikel 4 tot en met 7 van het decreet van 6 juni 2008 

houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en 

centra voor leerlingenbegeleiding.  

 

Art. 29. §1. Leersteuncentra die opgenomen zijn in het protocol, vermeld in 

artikel 21, zijn voorlopig erkend voor schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-

2025. 

 

§2. In het schooljaar 2023-2024 onderzoekt de onderwijsinspectie, via een 

doorlichting ter plaatse, of het leersteuncentrum dat is opgenomen in het 

protocol, vermeld in artikel 21, en is opgericht vanaf schooljaar 2023-2024, 

voldoet aan de decretaal vastgelegde voorwaarden voor een erkenning, vermeld 

in artikel 28.  

 

Na de doorlichting bezorgt de onderwijsinspectie een rapport met een 

advies aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 30 

november 2024 over de erkenning. 

 

§3. Een erkenning of het besluit om een leersteuncentrum niet te erkennen heeft 

uitwerking vanaf de start van het schooljaar dat volgt op de beslissing van de 

Vlaamse Regering als vermeld in paragraaf 2. 

 

Art. 30. §1. Als een bestuur een leersteuncentrum, met uitzondering van een 

specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7, wil oprichten na het schooljaar 2023-

2024, kan dat als het maximale aantal leersteuncentra, vermeld in artikel 19, §1, 
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niet is bereikt. Een bestuur kan een aanvraag doen bij AGODI tot oprichting van 

een nieuw leersteuncentrum uiterlijk 1 oktober van het schooljaar dat voorafgaat 

aan de opstart van het leersteuncentrum.  

 

§2. Voor de oprichting van een nieuw leersteuncentrum, met uitzondering van 

een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7, wordt het protocol, vermeld in 

artikel 21, aangepast door middel van een addendum.  

 

Het addendum vermeldt: 

1°  welk leersteuncentrum is opgeheven; 

2°  waar het nieuwe leersteuncentrum wordt opgericht; 

3°  welk bestuur een leersteuncentrum zal oprichten. Het bestuur geeft daarbij 

een overzicht van de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs 

die willen aansluiten bij het leersteuncentrum. 

 

 De Vlaamse Regering sluit een akkoord over het addendum met het 

gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende 

machten. 

 

§3. Het leersteuncentrum dat wordt opgericht na het schooljaar 2023-2024 en 

dat opgenomen is in het bij addendum aangepaste protocol, vermeld in paragraaf 

2, is voorlopig erkend in het schooljaar van opstart. 

 

§4. Uiterlijk drie maanden na de start van het schooljaar onderzoekt de 

onderwijsinspectie, via een doorlichting ter plaatse, of het leersteuncentrum 

voldoet aan de voorwaarden voor een erkenning, vermeld in artikel 28.  

 

Na de doorlichting bezorgt de onderwijsinspectie een rapport met een 

advies aan de Vlaamse Regering.  

 

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie neemt de Vlaamse 

Regering een beslissing over de erkenning. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk 

op 31 december van het schooljaar van voorlopige erkenning over de erkenning. 

 

§5. Een erkenning of het besluit om een leersteuncentrum niet te erkennen heeft 

uitwerking vanaf de start van het schooljaar dat volgt op de beslissing van de 

Vlaamse Regering, vermeld in paragraaf 2. 

 

Art. 31. §1. Het bestuur van een leersteuncentrum dat voorlopig is erkend, 

verkrijgt financiering of subsidiëring vanaf het schooljaar waarin het voorlopig is 

erkend. De Vlaamse Gemeenschap komt financieel tegemoet, voor het 

gemeenschapsonderwijs door een financiering, en voor het gesubsidieerd 

onderwijs door een subsidiëring, in de vorm van: 

1° salarissen; 

2° een werkingsbudget; 

3° investeringsmiddelen. 

 

Het bestuur van een leersteuncentrum dat definitief erkend is, met 

uitzondering van een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7, blijft de 

financiering of subsidiering, vermeld in het eerste lid, ontvangen. 
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Een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 dat definitief erkend is, blijft de 

financiering of subsidiëring, vermeld in het eerste lid, ontvangen zolang het 

specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 een omkadering van minstens 3.825 

punten genereert. Indien een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 het 

minimum aantal 3.825 punten niet genereert, verliest het specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 haar erkenning vanaf 1 september van het 

daaropvolgende schooljaar. 

 

§2. Elk bestuur van een leersteuncentrum draagt de kosten van en de financiële 

verantwoordelijkheid voor de organisatie en de werking van het 

leersteuncentrum. 

 

Art. 32. Met inachtneming van artikel 36 tot en met 41 van het decreet van 8 

mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, kan de Vlaamse Regering de 

erkenning van een leersteuncentrum opheffen. Bij de opheffing van de erkenning 

wordt de financiering of subsidiëring van het leersteuncentrum stopgezet.  

 

De opheffing van de erkenning heeft uitwerking vanaf de start van het 

schooljaar dat volgt op de beslissing van de Vlaamse Regering vermeld in het 

eerste lid. 

 

Art. 33. Als een bestuur van een leersteuncentrum werken, leveringen of 

diensten laat uitvoeren die geheel of gedeeltelijk betaald worden met middelen 

uit de dotatie van het gemeenschapsonderwijs, met het werkingsbudget dat ter 

beschikking gesteld is van gesubsidieerde leersteuncentra of met middelen die 

ter beschikking gesteld zijn door de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering, 

past het bestuur de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten toe bij het 

sluiten van overeenkomsten. 

 

Art. 34. Een bestuur verkrijgt voor zijn personeelsleden een salaris als die 

personeelsleden: 

1° voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

a) onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese 

Vrijhandelsassociatie, behalve in geval van een door de Vlaamse 

Regering te verlenen vrijstelling; 

b) de burgerlijke en politieke rechten genieten, behalve in het geval 

van een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die 

samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt a); 

c) in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald 

bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin ze zijn aangesteld; 

d) voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 17bis tot en 

met 17quinquies van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, respectievelijk artikel 

19bis tot en met 19quinquies van het decreet rechtspositie 

personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991; 

2° aangeworven zijn conform de reglementering over de reaffectatie en 

wedertewerkstelling; 

3° in dienst zijn op grond van de reglementering over de personeelsformatie. 
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De salarissen worden door de bevoegde diensten van de Vlaamse 

Regering rechtstreeks en maandelijks aan de betrokken personeelsleden 

uitbetaald. 

 

Art. 35. Ieder bestuur van een gesubsidieerd leersteuncentrum houdt de 

verantwoordingsstukken over het gebruik van zijn werkingsbudget ter 

beschikking voor een controle door de verificatiediensten van AGODI, zonder dat 

deze controle betrekking mag hebben op de opportuniteit. 

 

Afdeling 5. Omkadering  

 

Onderafdeling 1. Omkadering voor leersteun voor leerlingen met een IAC-verslag 

type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 4, 6 of 7 

 

Art. 36. §1. De omkadering die leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 

of OV4-verslag type 4, 6 of 7 in scholen voor gewoon onderwijs genereren met 

toepassing van artikel 37, wordt toegekend aan het leersteuncentrum waarbij de 

school voor gewoon onderwijs is aangesloten. 

 

§2. Als een leersteuncentrum met toepassing van artikel 25, §2, structureel 

samenwerkt met een of meer andere leersteuncentra, kent AGODI de 

omkadering rechtstreeks toe aan het leersteuncentrum of de leersteuncentra 

waar het mee samenwerkt. De toegekende omkadering correspondeert met de 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 4, 6 of 7 waarvoor het 

leersteuncentrum met het ander leersteuncentrum of de andere leersteuncentra 

structureel samenwerkt. 

 

Art. 37. §1. Voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon 

basisonderwijs wordt voorzien in een omkadering in punten die gelijk is aan de 

omkadering voor een leerling met een IAC-verslag van hetzelfde type in het 

buitengewoon basisonderwijs en die bestaat uit:  

1°  de lestijden per type voor de eerste leerling met een IAC-verslag in de 

lestijdenschalen voor buitengewoon basisonderwijs, vermeld in artikel 

137bis en 137ter van het decreet basisonderwijs, met toepassing van het 

geldende aanwendingspercentage en verminderd met de gemiddelde 

omkadering die een leerling in het gewoon basisonderwijs genereerde op 

basis van de telling van de eerste schooldag van februari van 2014. Voor 

de berekening van de gemiddelde omkadering voor een leerling in het 

gewoon basisonderwijs werden de lestijden volgens de schalen, vermeld in 

artikel 132 van het decreet basisonderwijs, de SES-lestijden, vermeld in 

artikel 134 van het decreet basisonderwijs, en de lestijden 

levensbeschouwelijke vakken, vermeld in artikel 138, §1, eerste lid, 1°, 

van het decreet basisonderwijs, meegenomen; 

2°  de uren volgens de richtgetallen per type voor een leerling met een IAC-

verslag, vermeld in artikel 148 van het decreet basisonderwijs. 

 

§2. De lestijden die bekomen worden volgens de berekeningswijze, vermeld in 

paragraaf 1, 1°, worden vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 3,841 punten 

per lestijd. De uren volgens de richtgetallen, vermeld in paragraaf 1, 2°, worden 

vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 2,870 punten per uur. 

 



 

Pagina 14 van 71 

De punten per lestijd en per uur, vermeld in het eerste lid, worden per 

type gesommeerd tot een aantal punten voor leersteun per leerling met een IAC-

verslag: 

1° type 2: 23,583 punten; 

2° type 4: 26,741 punten; 

3° type 6: 22,046 punten; 

4° type 7: 24,343 punten. 

 

§3 Als de lestijden volgens de schalen, vermeld in artikel 137bis en 137ter van 

het decreet basisonderwijs, of de uren volgens de richtgetallen, vermeld in artikel 

148 van het decreet basisonderwijs, voor de type 2, 4, 6 of 7 worden aangepast, 

wordt die aanpassing doorgerekend in de punten voor leersteun voor de 

betreffende types, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, met toepassing van de 

coëfficiënten, vermeld in paragraaf 2, eerste lid.  

 

§4. Voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 4, 6 

of 7 in het gewoon secundair onderwijs wordt voorzien in een omkadering die 

gelijk is aan de omkadering voor een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag 

van hetzelfde type in het buitengewoon secundair onderwijs en die bestaat uit:  

1°  het gewogen gemiddelde van de lesuren van de telling van 1 februari 

2015 over de opleidingsvormen heen per type in buitengewoon secundair 

onderwijs met toepassing van de geldende aanwendingspercentages, 

vermeld in artikel 298, 301, 302 en 303 van de Codex Secundair 

Onderwijs, verminderd met de gemiddelde omkadering van de telling van 

1 februari 2015 die een leerling genereert in het gewoon secundair 

onderwijs, waarbij een uitzondering voorzien wordt voor opleidingsvorm 3, 

waar alleen verminderd wordt met de gemiddelde omkadering die een 

leerling genereert in de B-stroom, het BSO en DBSO op basis van de 

telling van 1 februari 2015. Die gemiddelde omkadering voor het gewoon 

onderwijs is gebaseerd op uren leraar volgens de coëfficiënten zoals 

vastgelegd in uitvoering van artikel 89 van het decreet van 10 juli 2008 

betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap 

en artikel 209 van de Codex Secundair Onderwijs;  

2°  de uren volgens de richtgetallen per type voor een leerling met een IAC-

verslag of OV4-verslag, vermeld in artikel 311 van de Codex Secundair 

Onderwijs. 

 

§5. De lesuren die bekomen worden volgens de berekeningswijze, vermeld in 

paragraaf 4, 1°, worden vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 4,232 punten 

per lesuur. De uren volgens de richtgetallen, vermeld in paragraaf 4, 2°, worden 

vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 2,949 punten per uur. 

 

De punten per lesuur en per uur, vermeld in het eerste lid, worden per 

type opgeteld tot een aantal punten voor leersteun per leerling met een IAC-

verslag of OV4-verslag: 

1° type 2: 21,354 punten; 

2° type 4: 24,797 punten; 

3° type 6: 23,199 punten; 

4° type 7: 21,014 punten. 
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§6. Als de lesuren volgens de richtgetallen, vermeld in artikel 301 en 302 van de 

Codex Secundair Onderwijs, of de uren volgens de richtgetallen, vermeld in 

artikel 311 van dezelfde codex, voor de types 2, 4, 6 of 7 worden aangepast, 

wordt die aanpassing doorgerekend in de punten voor leersteun voor de 

betreffende types, vermeld in paragraaf 5, tweede lid, met toepassing van de 

coëfficiënten, vermeld in paragraaf 5, eerste lid. 

 

Art. 38. De punten die de leersteuncentra ontvangen op basis van de leerlingen 

met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 4, 6 of 7 in scholen 

voor gewoon onderwijs die bij het leersteuncentrum zijn aangesloten of in geval 

van structurele samenwerking worden toegekend aan het betreffende 

leersteuncentrum of de betreffende leersteuncentra, worden telkens per type en 

apart voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs opgeteld en in 

geval van een decimaal getal naar de hogere eenheid afgerond. 

 

Art. 39. §1. De teldagen voor de berekening van het aantal punten dat wordt 

toegekend aan de leersteuncentra voor leersteun aan scholen voor gewoon 

onderwijs met leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag 

type 4, 6 of 7, zijn: 

1° de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar; 

2° de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar. 

 

§2. De punten die op basis van de telling op de eerste schooldag van oktober van 

het lopende schooljaar worden toegekend per type in het basisonderwijs en per 

type in het secundair onderwijs, vormen het gegarandeerde basispakket punten 

voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 4, 6 of 

7 voor het volledige schooljaar. 

 

Als op basis van artikel 37, 38 en 39, §1, op de eerste schooldag van 

februari van het lopende schooljaar een hoger aantal punten per type 

gegenereerd wordt voor het basisonderwijs of een hoger aantal punten per type 

gegenereerd wordt voor het secundair onderwijs in vergelijking met het aantal 

dat op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar is toegekend, 

ontvangt het leersteuncentrum dat verschil aan punten per type voor het 

basisonderwijs en per type voor het secundair onderwijs met ingang van de 

eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar. In geval van een 

daling behoudt het leersteuncentrum de punten per type voor het basisonderwijs 

of de punten per type voor het secundair onderwijs dat is berekend op basis van 

de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. 

  

Onderafdeling 2. Omkadering voor leersteun voor leerlingen met een GC-verslag 

type 2, 4, 6 of 7 

 

Art. 40. §1. De omkadering voor het bieden van leersteun aan scholen voor 

gewoon onderwijs met leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, wordt 

toegekend aan het leersteuncentrum waarbij de scholen voor gewoon onderwijs 

zijn aangesloten.  

 

§2. Als een leersteuncentrum met toepassing van artikel 25, §2, structureel 

samenwerkt met een of meer andere leersteuncentra, kent AGODI de 

omkadering rechtstreeks toe aan het leersteuncentrum of de leersteuncentra 



 

Pagina 16 van 71 

waar het mee samenwerkt. De toegekende omkadering correspondeert met de 

leerlingen met een GC-verslag type 4, 6 of 7 waarvoor het leersteuncentrum met 

het ander leersteuncentrum of de andere leersteuncentra structureel 

samenwerkt. 

 

Art. 41. §1. Per leerling met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon 

basisonderwijs worden de volgende punten voorzien: 

1° type 2: 6,865 punten; 

2° type 4: 6,865 punten; 

3° type 6: 12,220 punten; 

4° type 7: 7,208 punten. 

 

§2. Per leerling met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon secundair 

onderwijs worden de volgende punten voorzien: 

1° type 2: 8,218 punten; 

2° type 4: 8,218 punten; 

3° type 6: 14,423 punten; 

4° type 7: 9,780 punten. 

 

§3. De teldagen voor de berekening van het aantal punten dat wordt toegekend 

aan de leersteuncentra voor leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met 

leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, zijn: 

3° de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar; 

4° de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar. 

 

De punten die op basis van de telling op de eerste schooldag van oktober 

van het lopende schooljaar worden toegekend per type in het basisonderwijs en 

per type in het secundair onderwijs, vormen het gegarandeerde basispakket 

punten voor leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 voor het volledige 

schooljaar. 

 

Als op basis van §1 en §2, op de eerste schooldag van februari van het 

lopende schooljaar een hoger aantal punten per type gegenereerd wordt voor het 

basisonderwijs of een hoger aantal punten per type gegenereerd wordt voor het 

secundair onderwijs in vergelijking met het aantal dat op de eerste schooldag van 

oktober van het lopende schooljaar is toegekend, ontvangt het leersteuncentrum 

dat verschil aan punten per type voor het basisonderwijs en per type voor het 

secundair onderwijs met ingang van de eerste schooldag van februari van het 

lopende schooljaar. In geval van een daling behoudt het leersteuncentrum de 

punten per type voor het basisonderwijs of de punten per type voor het 

secundair onderwijs dat is berekend op basis van de eerste schooldag van 

oktober van het lopende schooljaar. 

 

§4. De punten die de leersteuncentra ontvangen op basis van de leerlingen met 

een GC-verslag in scholen voor gewoon onderwijs die bij het leersteuncentrum 

zijn aangesloten of in geval van structurele samenwerking worden toegekend aan 

het betreffende leersteuncentrum of -centra, worden telkens per type en binnen 

het onderwijsniveau opgeteld en in geval van een decimaal getal naar de hogere 

eenheid afgerond. 
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Onderafdeling 3. Omkadering voor leersteun voor leerlingen met een IAC-verslag, 

OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 of 9 

 

Art. 42. §1. Voor de leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen 

met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9 

garandeert de Vlaamse Regering elk schooljaar 174.903 punten. 

 

§2. Als in toepassing van artikel 173septies van het decreet basisonderwijs en 

artikel 314/5 van de Codex Secundair Onderwijs waarborglestijden, -lesuren of -

uren beschikbaar komen, worden deze met toepassing van de coëfficiënten, 

vermeld in artikel 37, §2 en §5, omgezet naar punten en toegevoegd aan het 

puntenaantal, vermeld in §1.  

 

Art. 43. De omkadering voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-

verslag type basisaanbod, 3 of 9, vermeld in artikel 42, §1, wordt door de 

Vlaamse Regering als volgt toegewezen aan de leersteuncentra, voor het bieden 

van leersteun in scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een IAC-

verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9: 

1° 60% wordt verdeeld op basis van het leerlingenaantal op de eerste 

schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar van de scholen 

voor gewoon onderwijs die aangesloten zijn bij het leersteuncentrum; 

2° 40% wordt verdeeld op basis van het gemiddelde aantal leerlingen met 

een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag type basisaanbod, 3 of 9 in 

de scholen voor gewoon onderwijs die aangesloten zijn bij het 

leersteuncentrum op de eerste schooldag van februari van de drie 

voorafgaande schooljaren. 

 

Voor het bepalen van het gemiddelde aantal leerlingen met een IAC-

verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 of 9, vermeld in 2°, 

wordt voor de schooljaren 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 het aantal 

leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3 en 9 

geteld. 

 

Onderafdeling 3. Aanwending van de omkadering voor leersteun 

 

Art. 44. §1. De omkadering wordt aangewend om de opdrachten, vermeld in 

artikel 6 tot en met 9, uit te voeren. 

 

§2. De omkadering wordt doeltreffend ingezet voor maximale ondersteuning op 

de klasvloer. Verplaatsingstijden worden beperkt en mogen de ondersteuningstijd 

die beschikbaar is voor leerlingen en leraren niet verminderen. 

  

Art. 45. §1. Voor een leerling met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-

verslag type 4, 6 of 7 wordt de omkadering zoals die wordt gegenereerd door de 

leerling, aangewend voor de leersteun voor die leerling, diens leerkrachten en het 

schoolteam. 

 

§2. In afwijking van paragraaf 1 kan het leersteuncentrum binnen de school voor 

gewoon onderwijs en over scholen voor gewoon onderwijs heen, na overleg met 

de school, de ouders en waar mogelijk de leerling, de omkadering voor leersteun 

voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 4, 6 of 
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7 flexibel aanwenden over verschillende leerlingen heen in functie van een 

optimale leersteun voor de betrokken leerlingen, hun leerkrachten en 

schoolteams. 

 

Art. 46. De omkadering voor leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 en 7 

kan door het leersteuncentrum flexibel aangewend worden op basis van de 

ondersteuningsbehoeften die er zijn bij de leerlingen met een GC-verslag type 2, 

4, 6 en 7, hun leerkrachten en schoolteams.  

 

Art. 47. De omkadering voor leerlingen met een GC-verslag type basisaanbod, 3, 

of 9, een IAC-verslag type basisaanbod, 3 of 9 of een OV4-verslag type 3 of 9 

kan door het leersteuncentrum flexibel aangewend worden op basis van de 

ondersteuningsbehoeften die er zijn bij de leerlingen, leerkrachten en 

schoolteams.  

 

Art. 48. Door de betrokken besturen van de leersteuncentra kunnen punten tussen 

de leersteuncentra worden overgedragen voor een ad-hoc-samenwerking. De 

overdracht vindt plaats tegen uiterlijk 1 november van het betrokken schooljaar, of 

tegen uiterlijk 1 maart van het betrokken schooljaar als er bijkomende punten zijn 

toegekend op basis van de telling van de eerste schooldag van februari van het 

lopende schooljaar, op voorwaarde dat voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

1° er is overlegd met het bevoegd lokaal comité; 

2° de overdracht heeft niet tot gevolg dat personeelsleden ter beschikking 

gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking. De niet-naleving 

daarvan heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling wegens 

ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de 

overheid;  

3° de betrekkingen die worden ingericht op basis van overgedragen 

omkadering komen niet in aanmerking voor vacantverklaring. Het 

schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, 

affecteren of muteren in die betrekkingen. Het niet-naleven daarvan heeft 

tot gevolg dat de vaste benoeming geen uitwerking heeft ten aanzien van 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming; 

4° het schoolbestuur bezorgt met het oog op de controle een verklaring op 

eer aan AGODI, waarin het verklaart de bepalingen van punt 1° tot en 

met 3° in acht te nemen. 

 

Onderafdeling 4. Omkadering voor secundaire processen 

 

Art. 49. §1. De Vlaamse Regering voorziet jaarlijks een pakket van 13.410 

punten voor directie, coördinatie en administratie in de leersteuncentra. Elk 

leersteuncentrum ontvangt punten uit het pakket naar rato van het aantal punten 

dat het leersteuncentrum voor leersteun ontvangt met toepassing van artikel 36 

tot en met 43. 

 

§2. Het leersteuncentrum stelt op basis van de toegekende punten 

personeelsleden aan voor directie, administratie en coördinatie. 

 

Ieder leersteuncentrum dat de vorm aanneemt van een zelfstandige 

instelling richt minstens één halftijdse betrekking in het ambt van directeur in, op 

basis van de punten vermeld in §1.  
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Ieder leersteuncentrum dat de vorm aanneemt van een afdeling van een 

bestaande school voor buitengewoon onderwijs richt minstens één volledige 

betrekking in, in het ambt van coördinator, op basis van de punten vermeld in 

§1.  

 

Afdeling 6. Werkingsbudget 

 

Art. 50. §1. Er wordt jaarlijks werkingsbudget toegekend aan de besturen van de 

leersteuncentra voor de werking en de uitrusting van het leersteuncentrum. Het 

werkingsbudget voor het leersteuncentrum is enerzijds gebaseerd op de 

omkadering die het leersteuncentrum ontvangt voor de leerlingen met een GC-

verslag type 2, 4, 6 en 7, voor de leerlingen met een IAC-verslag type 

basisaanbod, 3 en 9, de leerlingen met een OV4-verslag type 3 en 9 en de 

leerlingen met een GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9, en anderzijds op het 

aantal leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 in de 

scholen voor gewoon onderwijs die zijn aangesloten bij het leersteuncentrum.  

 

§2. Voor de leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 en 7 en voor de leerlingen 

met een IAC-verslag type basisaanbod, 3 en 9, de leerlingen met een OV4-

verslag type 3 en 9 en de leerlingen met een GC-verslag type basisaanbod, 3 en 

9 wordt het werkingsbudget voor het schooljaar (X, X+1) berekend door het 

aantal aan de besturen van de leersteuncentra toegekende punten voor 

schooljaar (X, X+1), te vermenigvuldigen met 48,506 euro per punt. 

 

Het bedrag wordt jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt 

A, die berekend wordt conform de volgende formule: 

A = (Cx-1/Cx-2), waarbij: 

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 

2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. 

 

In afwijking op het tweede lid wordt voor het schooljaar 2023-2024 de 

volgende formule gehanteerd: 

A = (Cx-1/Cx-3), waarbij: 

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 

2° Cx-3: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-3. 

 

§3. Voor de leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of OV4-verslag type 

4, 6 of 7 krijgt het leersteuncentrum als volgt werkingsbudget toegekend: 

1° voor het kleuteronderwijs: 

a) type 2, 6 of 7: 366,810 euro per leerling; 

b) type 4: 557,410 euro per leerling; 

2° voor het lager onderwijs: 

a) type 2, 6 of 7: 656,490 euro per leerling; 

b) type 4: 858,190 euro per leerling; 

3° voor het secundair onderwijs: 

a) type 2, 6 of 7: 361,110 euro per leerling; 

b) type 4: 538,280 euro per leerling. 

 

§4. Voor leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 en voor leerlingen met 

een IAC-verslag type basisaanbod, 3 of 9, OV4-verslag type 3 of 9, of GC-verslag 
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type basisaanbod, 3 of 9 wordt het werkingsbudget toegekend op basis van het 

aantal punten dat het leersteuncentrum het voorafgaande schooljaar toegekend 

kreeg voor leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een 

GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 en voor leerlingen met een IAC-verslag type 

basisaanbod, 3 of 9, OV4-verslag type 3 of 9, of GC-verslag type basisaanbod, 3 

of 9. 

 

§5. Voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 en 7 of OV4-verslag type 4, 

6 en 7 wordt het werkingsbudget toegekend aan het leersteuncentrum op basis 

van de leerlingen op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar 

en worden die gegarandeerd voor het volledige schooljaar. 

 

Als op basis van de telling op de eerste schooldag van februari van het 

lopende schooljaar en met toepassing van de bedragen, vermeld in paragraaf 3, 

een hoger bedrag aan werkingsbudget wordt bekomen voor een 

leersteuncentrum in vergelijking met het werkingsbudget dat is toegekend op 

basis van de telling van de eerste schooldag van oktober van het lopende 

schooljaar, ontvangt het leersteuncentrum dat verschil aan werkingsbudget. In 

geval van een daling behoudt het leersteuncentrum het werkingsbudget dat is 

berekend op basis van de eerste schooldag van oktober van het lopende 

schooljaar. 

 

§6. De bedragen, vermeld in paragraaf 3, worden jaarlijks vermenigvuldigd met 

de aanpassingscoëfficiënt A, die berekend wordt conform de volgende formule: 

A = (Cx-1/Cx-2), waarbij: 

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar 

x-1; 

2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar 

x-2. 

 

In afwijking op het eerste lid wordt voor het schooljaar 2023-2024 de 

volgende formule gehanteerd: 

A = (Cx-1/Cx-3), waarbij: 

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 

2° Cx-3: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-3. 

 

§7. Als het leersteuncentrum met toepassing van artikel 25, §2, structureel 

samenwerkt met een ander leersteuncentrum of met andere leersteuncentra voor 

de leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een GC-

verslag, IAC-verslag of OV4-verslag type 4, type 6 of type 7, keert AGODI het 

werkingsbudget dat correspondeert met de leerlingen type 4, type 6 en type 7 

rechtstreeks uit aan het leersteuncentrum of de leersteuncentra waarmee 

structureel wordt samengewerkt. 

 

Art. 51. Het ontvangen werkingsbudget moet worden aangewend voor de werking 

van het leersteuncentrum. Het bestuur van een leersteuncentrum dat een afdeling 

is van een school voor buitengewoon onderwijs, kan het werkingsbudget dat het 

heeft ontvangen voor het leersteuncentrum, gedeeltelijk samenvoegen met het 

werkingsbudget dat het heeft ontvangen voor de school voor buitengewoon 

onderwijs voor het financieren van gezamenlijke kosten. 
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Afdeling 7. Terugvorderingen, inhoudingen en sancties 

 

Art. 52. Elke ten onrechte uitbetaalde financiering of subsidiëring wordt 

teruggevorderd van het bestuur van het leersteuncentrum. Een ten onrechte 

uitbetaald salaris of salarisgedeelte wordt evenwel teruggevorderd van het 

betrokken personeelslid als het bestuur niet verantwoordelijk is voor dat ten 

onrechte uitbetaalde salaris.  

 

De ten onrechte uitbetaalde financiering of subsidiëring aan of voor 

rekening van het bestuur kan ook worden teruggevorderd door inhouding op het 

nog uit te betalen werkingsbudget. 

 

Art. 53. Met behoud van de toepassing van artikel 52 leiden de volgende 

overtredingen, na aanmaning, tot sancties:  

1° misbruik van werkingsbudgetten en investeringsmiddelen;  

2° misbruik bij de aanwending van de personeelsformatie.  

 

Het bestuur dat in overtreding is, kan gesanctioneerd worden met een 

gedeeltelijke terugbetaling van het werkingsbudget, zonder dat de terugvordering 

of inhouding meer kan bedragen dan 10% van het werkingsbudget van het 

leersteuncentrum waarbij de overtreding is vastgesteld. 

 

Art. 54. Het niet-naleven van de verplichtingen over het voeren van een 

boekhouding of over het invullen en tijdig doorsturen van de voorgeschreven 

formulieren of gevraagde gegevens voor elementen waarbij de directeur, of in 

voorkomend geval de coördinator, niet afhankelijk is van derden kan, na 

aanmaning, leiden tot tijdelijke inhouding van de betaling van het voorschot of 

het saldo op de werkingsbudgetten. 

 

Afdeling 8. Toegang tot en verwerking van persoonsgegevens 

 

Art. 55. §1. Een school die leersteun aanvraagt, draagt de gegevens van de 

leerling over aan het leersteuncentrum, onder de volgende voorwaarden:  

1° de gegevens hebben alleen betrekking op de leerlingspecifieke gegevens die 

relevant zijn voor het bieden van leersteun, waaronder op zijn minst het GC-

verslag, IAC-verslag of OV4-verslag; 

2° de overdracht gebeurt alleen in het belang van de persoon op wie de 

leersteun betrekking heeft; 

3° het schoolbestuur is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van 

de persoonsgegevens gedurende de looptijd dat die gegevens bewaard 

moeten worden; 

4° het centrumbestuur van het CLB dat het GC-verslag, IAC-verslag of OV4-

verslag heeft opgesteld, is verwerkingsverantwoordelijke van het GC-

verslag, IAC-verslag of OV4-verslag.  

 

 Een leersteuncentrum dat ad hoc of structureel samenwerkt met een ander 

leersteuncentrum, draagt de gegevens van de leerling, vermeld in het eerste lid, 

over naar dat andere leersteuncentrum.  
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§2. De Vlaamse Regering kan de regels bepalen over de opslagperioden en de 

verwerkingsactiviteiten en -procedures, waaronder maatregelen om te zorgen voor 

een behoorlijke, veilige en transparante verwerking. 

 

Art. 56. De betrokken leerling en de ouders hebben een recht op inzage in en 

toelichting bij de gegevens die betrekking hebben op de leerling. 

 

 Als na de toelichting blijkt dat de betrokken leerling of de betrokken 

personen een kopie willen van de leerlingengegevens waarover het 

leersteuncentrum beschikt, hebben ze kopierecht. Iedere kopie wordt persoonlijk en 

vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor de onderwijsloopbaan van de 

leerling. 

 

 Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de verordening (EU) 2016/679 

van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van richtlijn 95/46/EG wordt, in de gevallen waarin volledige inzage 

afbreuk zou doen aan de rechten van derden, inzage in de gegevens verleend in de 

vorm van een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 

 

Afdeling 9. Opvolging en monitoring  

 

 

Art. 57. §1. Het ministerie voor onderwijs en vorming monitort de implementatie 

van dit decreet. De monitoring omvat minstens: 

1° de evolutie van het aantal leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of 

OV4-verslag; 

2° de leerlingenbewegingen en schoolloopbaantrajecten voor leerlingen met 

een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag; 

3° de effecten op de tewerkstelling in het leersteunmodel. 

 

§2. Voor december 2024 gebeurt er een onderzoek naar de doelmatige 

schaalgrootte van de leersteuncentra. 

 

§3. Een onafhankelijke commissie van experten, academici, onderwijsprofessionals 

en ervaringsdeskundigen wordt opgericht met de opdracht een advies te 

formuleren over een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en 

buitengewoon onderwijs. Die onafhankelijke commissie wordt opgericht vanaf 1 

september 2023 en legt de resultaten van haar werk neer uiterlijk 30 juni 2024. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van deze commissie en 

concretiseert haar opdracht.  

 

Hoofdstuk 4. Opheffings-, wijzigings- en overgangsbepalingen 

 

Afdeling 1. Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 
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Art. 58. In artikel 2, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° tussen de zinsnede “- het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel;” en de 

zinsnede “die in het gemeenschapsonderwijs worden tewerkgesteld bij de 

scholengroep of in de volgende instellingen:” wordt de zinsnede “- het 

leerondersteunend personeel;” ingevoegd; 

 

2° tussen de zinsnede “- de pedagogische begeleidingsdienst;” en de zinsnede “- de 

centra voor leerlingenbegeleiding en in voorkomend geval hun permanente 

ondersteuningscel, verder aangeduid als CLB;” wordt de zinsnede “- de 

leersteuncentra;” ingevoegd.  

 

Art. 59. In artikel 3 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 3° worden de woorden “de centra voor volwassenenonderwijs” 

vervangen door de zinsnede “de centra voor volwassenenonderwijs, de 

leersteuncentra”; 

 

2° in punt 3° wordt de zin "Voor de personeelsleden die op basis van artikel 32 van 

de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bij de scholengroep 

aangesteld zijn, en voor de vastbenoemde personeelsleden van het meesters-, vak- 

en dienstpersoneel die bij de scholengroep aangesteld zijn, wordt de scholengroep 

voor de toepassing van dit decreet beschouwd als een instelling;" vervangen door 

de zinnen "Het leersteuncentrum dat de vorm aanneemt van een afdeling van een 

school volgens artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over leersteun, maakt 

deel uit van die school. Voor de personeelsleden die op basis van artikel 32 van de 

Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bij de scholengroep aangesteld 

zijn, en voor de vastbenoemde personeelsleden van het meesters-, vak- en 

dienstpersoneel die bij de scholengroep aangesteld zijn, wordt de scholengroep voor 

de toepassing van dit decreet beschouwd als een instelling;". 

 

3° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“4° het schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar;”; 

 

4° in punt 10° worden de woorden “in een ambt van het beleids- en ondersteunend 

personeel” vervangen door de zinsnede “in een ambt van het beleids- en 

ondersteunend personeel, van het leerondersteunend personeel”; 

 

5° in punt 24° worden de woorden “betreffende het gemeenschapsonderwijs” 

vervangen door de zinsnede “betreffende het gemeenschapsonderwijs, en van een 

leersteuncentrum”; 

 

6° er wordt een punt 45° toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“45° een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20, §1, van het 

decreet van [datum] over leersteun.”. 
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Art. 60. In artikel 17ter, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 

mei 2009, worden de woorden “tot het bestuurs- en onderwijzend personeel” 

vervangen door de zinsnede “tot het bestuurs- en onderwijzend personeel, tot het 

leerondersteunend personeel”. 

 

Art. 61. Aan hoofdstuk III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 9 juli 2021, wordt een afdeling 7quinquies toegevoegd, die luidt als 

volgt:  

 

"Afdeling 7quinquies. Inzetbaarheid van de personeelsleden die aangesteld zijn in 

een ambt van leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum of een 

leersteuncentrum als vermeld in artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over 

leersteun". 

 

Art. 62. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt aan afdeling 7quinquies, toegevoegd bij artikel 61, een artikel 40terdecies 

toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

"Art. 40terdecies. Zonder afbreuk te doen aan het principe dat een personeelslid 

wordt aangesteld in of geaffecteerd aan een instelling, kunnen de personeelsleden 

die zijn aangesteld in een ambt van leerondersteunend personeel in een 

leersteuncentrum of een leersteuncentrum als vermeld in artikel 20, §2, van het 

decreet van [datum] over leersteun, worden ingezet voor de vervulling van hun 

opdracht voor en in scholen voor gewoon onderwijs als vermeld in artikel 5, 12°, 

van het decreet van [datum] over leersteun. 

 

 Bij de toepassing van het eerste lid worden minstens de volgende principes 

gehanteerd: 

1° het personeelslid wordt altijd aangesteld in of geaffecteerd aan de instelling 

waar de betrekking reglementair wordt ingericht; 

2° er wordt altijd rekening gehouden met de statutaire toestand van het 

personeelslid die conform dit decreet is bepaald. 

 

 De bepalingen over de inzetbaarheid, vermeld in het eerste en het tweede 

lid, worden, met behoud van de toepassing van artikel 18 en 31, opgenomen in het 

geschrift waarin de aanstelling wordt vastgesteld, alsook in de functiebeschrijving, 

vermeld in hoofdstuk VIIIbis.”. 

 

Art. 63. In artikel 73quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

14 juli 1998 en vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “- het overleg en de samenwerking met 

directie, collega’s, en desgevallend CLB en ouders.” vervangen door de zinsnede “- 

het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, en in voorkomend geval 

CLB, leersteuncentra of leersteuncentra als vermeld in artikel 20, §2, van het 

decreet van [datum] over leersteun en ouders.”; 

 

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “- het overleg en de samenwerking met 

directie, collega’s, CLB en ouders.” vervangen door de zinsnede “- het overleg en de 
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samenwerking met directie, collega’s, CLB, leersteuncentra of leersteuncentra als 

vermeld in artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over leersteun en ouders”. 

 

 

Art. 64. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een artikel 103sexies decies ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art 103sexies decies. §1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

1°  een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20 van het 

decreet van [datum] over leersteun; 

2°  de opdracht van ondersteuner: de opdracht, vermeld in paragraaf 8 van 

artikel 172quinquies en 172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 

25 februari 1997 en van artikel 314/8 en artikel 314/9 van de Codex 

Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 

3°  een betrekking van ondersteuner: een betrekking die is opgericht op basis 

van de personeelsomkadering, vermeld in artikel 172quinquies en 

172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en 

artikel 314/8 en 314/9 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010. 

 

§2. In afwijking van hoofdstuk III gebeurt de aanstelling in een ambt van het 

leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum op 1 september 2023, van 

een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 is aangesteld in een 

betrekking van ondersteuner, volgens de volgende procedure. 

 

 Als het leersteuncentrum deel uitmaakt van de scholengroep waar 

personeelsleden zijn aangesteld in een betrekking van ondersteuner tijdens het 

schooljaar 2022-2023, geldt het volgende: 

1° een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 aangesteld is in een 

betrekking van ondersteuner, deelt aan de raad van bestuur van zijn 

scholengroep mee kandidaat te zijn voor een aanstelling in een ambt van 

het leerondersteunend personeel in het leersteuncentrum. Het personeelslid 

deelt op dat moment ook mee wat de gewenste omvang van aanstelling is 

in het leersteuncentrum en, als het een vastbenoemd personeelslid 

betreft, eveneens de gewenste statutaire toestand in het 

leersteuncentrum. De raad van bestuur beslist over de wijze van 

kandidaatstelling; 

2° de raad van bestuur kiest uit de personeelsleden, vermeld in punt 1°, de 

personeelsleden die op 1 september 2023 zullen worden aangesteld in het 

leersteuncentrum. Daarbij houdt hij ten minste rekening met de vereiste 

expertise, vermeld in artikel 8 van het decreet van [datum] over leersteun; 

3° uiterlijk op 23 juni 2023 doet de raad van bestuur via een aangetekende 

brief of via een e-mail met ontvangstbevestiging een voorstel van 

aanstelling in een betrekking in een ambt van het leerondersteunend 

personeel, aan de personeelsleden, vermeld in punt 1°, die in aanmerking 

zijn genomen. Een personeelslid dat niet akkoord gaat met het voorstel, 

meldt dat op de wijze die wordt bepaald door de raad van bestuur, binnen 

vijf werkdagen nadat het personeelslid het voorstel heeft ontvangen; 

4°  als de inrichtende macht van het leersteuncentrum beslist om een 

personeelslid uit de lijst, vermeld in punt 1°, niet in aanmerking te nemen, 

deelt ze dat mee via een aangetekende brief of via een e-mail met 
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ontvangstbevestiging aan het betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 

2023. Ze voegt daarbij een motivering voor die beslissing. 

 

 Als het leersteuncentrum geen deel uitmaakt van de scholengroep waar 

personeelsleden zijn aangesteld in een betrekking van ondersteuner tijdens het 

schooljaar 2022-2023, geldt het volgende: 

1° de raad van bestuur van de scholengroep sluit een overeenkomst met de 

inrichtende macht van een leersteuncentrum, met het oog op de aanwerving 

van personeelsleden die zijn aangesteld in een betrekking van ondersteuner 

tijdens het schooljaar 2022-2023; 

2° een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 aangesteld is in een 

betrekking van ondersteuner, deelt aan de raad van bestuur van zijn 

scholengroep mee kandidaat te zijn voor een aanstelling in een ambt van 

het leerondersteunend personeel in het leersteuncentrum waarmee de raad 

van bestuur een overeenkomst heeft afgesloten als vermeld in punt 1°. De 

raad van bestuur beslist over de wijze van kandidaatstelling; 

3° de raad van bestuur van de scholengroep bezorgt uiterlijk op 5 juni 2023 

een lijst met de personeelsleden, vermeld in punt 2°, aan de inrichtende 

macht van het leersteuncentrum waarmee de raad van bestuur een 

overeenkomst heeft afgesloten als vermeld in punt 1°; 

4° de lijst met personeelsleden als vermeld in punt 3° bevat: 

a) van elk personeelslid de identiteit en contactgegevens; 

b) van elk personeelslid alle diploma’s; 

c) van elk personeelslid het laatst uitgeoefende ambt; 

d) van elk personeelslid het aantal dagen dienstanciënniteit in een 

betrekking van ondersteuner; 

e) van elk personeelslid de statutaire toestand: vastbenoemd, ter 

beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tijdelijk 

aangesteld voor doorlopende duur, tijdelijk aangesteld voor bepaalde 

duur; 

f) van elk personeelslid de omvang van de laatste opdracht als 

ondersteuner; 

g) van elk personeelslid de omvang van de gewenste aanstelling in het 

leersteuncentrum; 

h) van elk vastbenoemd personeelslid de gewenste statutaire toestand 

in het leersteuncentrum; 

5° de inrichtende macht van het leersteuncentrum kiest uit de lijst, vermeld in 

punt 3°, de personeelsleden die op 1 september 2023 zullen worden 

aangesteld in het leersteuncentrum. Daarbij houdt ze ten minste rekening 

met de vereiste expertise, vermeld in artikel 8 van het decreet van [datum] 

over leersteun; 

6° uiterlijk op 23 juni 2023 doet de inrichtende macht van het 

leersteuncentrum via een aangetekende brief of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging een voorstel van aanstelling in een betrekking in een 

ambt van het leerondersteunend personeel, aan de personeelsleden die ze 

conform punt 5° geselecteerd heeft. Een personeelslid dat niet akkoord gaat 

met het voorstel meldt dat op de wijze die wordt bepaald door de 

inrichtende macht van het leersteuncentrum, binnen vijf werkdagen nadat 

het personeelslid het voorstel heeft ontvangen; 

7° als de inrichtende macht van het leersteuncentrum beslist om een 

personeelslid uit de lijst, vermeld in punt 3°, niet in aanmerking te nemen, 
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deelt ze dat mee via een aangetekende brief of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging aan het betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 

2023. Ze voegt daarbij een motivering voor die beslissing.”. 

 

Art. 65. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een artikel 103septies decies ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 103septies decies. §1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan 

onder: 

1°  een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20 van het 

decreet van [datum] over leersteun; 

2°  een betrekking van ondersteuner: een betrekking die is opgericht op basis 

van de personeelsomkadering, vermeld in artikel 172quinquies en 

172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en 

artikel 314/8 en 314/9 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010; 

3°  een betrekking in het tijdelijke project van de pre-waarborgregeling of 

waarborgregeling: een betrekking die is opgericht in het schooljaar 2015-

2016 of 2016-2017 op basis van de personeelsomkadering, vermeld in 

artikel 172ter van het decreet basisonderwijs van 25 februari 2017 en artikel 

314/6 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. 

 

§2. De diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een betrekking van 

ondersteuner of in het tijdelijke project van de pre-waarborgregeling of 

waarborgregeling, gelden vanaf 1 september 2023 als diensten die zijn gepresteerd 

in een ambt van het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum. 

 

§3. Met behoud van de toepassing van paragraaf 2 geldt voor een personeelslid dat 

uiterlijk op 30 juni 2023 aangesteld was in een betrekking van ondersteuner, en dat 

op 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van het leerondersteunend 

personeel in een leersteuncentrum, het volgende: 

1°  wie uiterlijk op 30 juni 2023 vastbenoemd is voor een ambt, is voor 

hetzelfde volume vastbenoemd voor het ambt waarin het personeelslid 

aangesteld wordt in een leersteuncentrum, voor zover het 

leersteuncentrum dat ambt binnen de hem toegekende omkadering kan 

oprichten; 

2°  een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een ambt die het 

personeelslid uiterlijk op 30 juni 2023 heeft, geldt voor ten minste 

hetzelfde volume voor het ambt van het leerondersteunend personeel 

waarin het personeelslid aangesteld wordt in een leersteuncentrum, voor 

zover het leersteuncentrum dat ambt binnen de hem toegekende 

omkadering kan oprichten.”. 

 

Art. 66. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een artikel 103duodevicies ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 103duodevicies. In afwijking van artikel 36 kan de raad van bestuur een 

personeelslid op 1 januari 2024 vast benoemen in een ambt van het 

leerondersteunend personeel in een vacant verklaarde betrekking als vermeld in 

artikel 28, als dat personeelslid op het ogenblik van de vaste benoeming voldoet 

aan de bepalingen van artikel 17, met uitzondering van §1, 7°, en daarenboven: 
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1°  op 1 september 2023 360 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in het 

betrokken ambt in het leersteuncentrum van de scholengroep;  

2°  zich kandidaat heeft gesteld in de vorm en binnen de termijn, vermeld in de 

oproep tot de kandidaten; 

3°  op 31 december 2023 voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt 

waarvoor het personeelslid zich kandidaat heeft gesteld. De bepalingen van 

dit punt zijn niet van toepassing op personeelsleden die zijn aangesteld bij 

wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of op personeelsleden als 

vermeld in hoofdstuk Vbis voor wat betreft het volume van hun opdracht 

waarvoor ze vastbenoemd zijn en waarvoor ze een verlof hebben verkregen 

om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. Die personeelsleden moeten 

360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven in het ambt van de vacant 

verklaarde betrekking; 

4°  als laatste evaluatie in het ambt in kwestie geen evaluatie met eindconclusie 

"onvoldoende" heeft verkregen bij de scholengroep waar de betrekking 

vacant is. Als het personeelslid niet is geëvalueerd, wordt die voorwaarde 

geacht vervuld te zijn. 

 

De vaste benoeming is alleen mogelijk als het personeelslid de betrekking in 

hoofdambt uitoefent.” 

 

Afdeling 2. Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd 

onderwijs van 27 maart 1991 

 
Art. 67. In artikel 4, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° tussen de zinsnede “- het administratief personeel;” en de woorden 

“tewerkgesteld in de gesubsidieerde” wordt de zinsnede “- het leerondersteunend 

personeel;” ingevoegd; 

 

2° tussen de zinsnede “- de internaten;” en de zinsnede “- de centra voor 

leerlingenbegeleiding en in voorkomend geval hun permanente 

ondersteuningscel, verder CLB’s genoemd.” wordt de zinsnede “- de 

leersteuncentra;” ingevoegd. 

 

Art. 68. In artikel 5 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 1° wordt de zinsnede “de centra voor volwassenenonderwijs, de 

tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en de 

internaten. Het internaat toegevoegd aan een school maakt deel uit van die 

school;” vervangen door de zinsnede “de centra voor volwassenenonderwijs, de 

leersteuncentra, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats 

hebben en de internaten. Het internaat toegevoegd aan een school maakt deel 

uit van die school. Het leersteuncentrum dat de vorm aanneemt van een afdeling 

van een school volgens artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over 

leersteun, maakt deel uit van die school;”; 

 

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: 
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“6° het schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar;”; 

 

3° in punt 12° worden de woorden “in een ambt van het beleids- en ondersteunend 

personeel” vervangen door de zinsnede “in een ambt van het beleids- en 

ondersteunend personeel, van het leerondersteunend personeel”; 

 

4° in punt 28° wordt zinsnede “van het voltijds secundair onderwijs,” vervangen 

door de zinsnede “van het voltijds secundair onderwijs, de besturen van de 

leersteuncentra,”; 

 

6° een punt 34° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“34° een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20, §1, van het 

decreet van [datum] over leersteun.”. 

 

Art. 69. In artikel 19, §1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 15 juni 2018, worden de woorden “betreffende het deeltijds kunstonderwijs” 

vervangen door de zinsnede “betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 32, 

1°, a) en b), van het decreet van [datum] over leersteun”. 

 

Art. 70. In artikel 19ter, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 

mei 2009, worden de woorden “tot het bestuurs- en onderwijzend personeel” 

vervangen door de zinsnede “tot het bestuurs- en onderwijzend personeel, tot het 

leerondersteunend personeel”. 

 

Art. 71. Aan titel II, hoofdstuk III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 9 juli 2021, wordt een afdeling 9 toegevoegd, die luidt als volgt:  

 

“Afdeling 9. Inzetbaarheid van de personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt 

van leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum of een leersteuncentrum 

als vermeld in artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over leersteun”. 

 

Art. 72. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt aan afdeling 9, toegevoegd bij artikel 72, een artikel 36novies/3 toegevoegd, 

dat luidt als volgt:  

 

“Art. 36novies/3. Zonder afbreuk te doen aan het principe dat een personeelslid 

wordt aangesteld in of geaffecteerd aan een instelling, kunnen de personeelsleden 

die zijn aangesteld in een ambt van het leerondersteunend personeel in een 

leersteuncentrum of een leersteuncentrum als vermeld in artikel 20, §2, van het 

decreet van [datum] over leersteun, worden ingezet voor de vervulling van hun 

opdracht voor en in scholen voor gewoon onderwijs als vermeld in artikel 5, 12°, 

van het decreet van [datum] over leersteun. 

 

 Bij de toepassing van het eerste lid worden minstens de volgende principes 

gehanteerd: 

1° het personeelslid wordt altijd aangesteld in of geaffecteerd aan de instelling 

waar de betrekking reglementair wordt ingericht; 
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2° er wordt altijd rekening gehouden met de statutaire toestand van het 

personeelslid die conform dit decreet is bepaald. 

 

 De bepalingen over de inzetbaarheid, vermeld in het eerste en het tweede 

lid, worden, met behoud van de toepassing van artikel 20 en 45, opgenomen in de 

overeenkomst of het besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld, alsook in de 

functiebeschrijving, vermeld in titel II, hoofdstuk Vbis.”. 

 

Art. 73. In artikel 47quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

14 juli 1998 en vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “- het overleg en de samenwerking met 

directie, collega’s, en desgevallend CLB en ouders.” vervangen door de zinsnede “- 

het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, en in voorkomend geval 

CLB, leersteuncentra of leersteuncentra als vermeld in artikel 20, §2, van het 

decreet van [datum] over leersteun en ouders.”; 

 

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “- het overleg en de samenwerking met 

directie, collega’s, CLB en ouders.” vervangen door de zinsnede “- het overleg en de 

samenwerking met directie, collega’s, CLB, leersteuncentra of leersteuncentra als 

vermeld in artikel 20, §2, van het decreet van [datum] over leersteun en ouders”. 

 

 

Art. 74. In hoofdstuk XI van titel II van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 

het decreet van 9 juli 2021, wordt een artikel 84duodetricies ingevoegd, dat luidt 

als volgt:  

 

“Art 84duodetricies. §1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

1°  een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20 van het 

decreet van [datum] over leersteun; 

2°  de opdracht van ondersteuner: de opdracht, vermeld in paragraaf 8 van 

artikel 172quinquies en 172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 

25 februari 1997 en van artikel 314/8 en artikel 314/9 van de Codex 

Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 

3°  een betrekking van ondersteuner: een betrekking die is opgericht op basis 

van de personeelsomkadering, vermeld in artikel 172quinquies en 

172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en 

artikel 314/8 en 314/9 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010. 

 

§2. In afwijking van titel II, hoofdstuk III, gebeurt de aanstelling in een ambt van 

het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum op 1 september 2023, 

van een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 is aangesteld in een 

betrekking van ondersteuner, volgens de volgende procedure. 

 

 Als het leersteuncentrum deel uitmaakt van dezelfde inrichtende macht als 

waartoe een of meer instellingen behoren waar personeelsleden zijn aangesteld in 

een betrekking van ondersteuner tijdens het schooljaar 2022-2023, geldt het 

volgende: 
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1°  een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 aangesteld is in een 

betrekking van ondersteuner, deelt aan de inrichtende macht van de school 

mee kandidaat te zijn voor een aanstelling in een ambt van het 

leerondersteunend personeel in het leersteuncentrum. Het personeelslid 

deelt op dat moment ook mee wat de gewenste omvang van aanstelling is 

in het leersteuncentrum en, als het een vastbenoemd personeelslid 

betreft, eveneens de gewenste statutaire toestand in het 

leersteuncentrum. De inrichtende macht beslist over de wijze van 

kandidaatstelling; 

2° de inrichtende macht kiest uit de personeelsleden, vermeld in punt 1°, de 

personeelsleden die op 1 september 2023 zullen worden aangesteld in het 

leersteuncentrum. Daarbij houdt ze ten minste rekening met de vereiste 

expertise, vermeld in artikel 8 van het decreet van [datum] over leersteun; 

3° uiterlijk op 23 juni 2023 doet de inrichtende macht via een aangetekende 

brief of via een e-mail met ontvangstbevestiging een voorstel van 

aanstelling in een betrekking in een ambt van het leerondersteunend 

personeel, aan de personeelsleden, vermeld in punt 1°, die in aanmerking 

zijn genomen. Een personeelslid dat niet akkoord gaat met het voorstel, 

meldt dat op de wijze die wordt bepaald door de inrichtende macht, binnen 

vijf werkdagen nadat het personeelslid het voorstel heeft ontvangen; 

4° als de inrichtende macht van het leersteuncentrum beslist om een 

personeelslid uit de lijst, vermeld in punt 1°, niet in aanmerking te nemen, 

dan deelt ze dat mee via een aangetekende brief of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging aan het betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 

2023. Ze voegt daarbij een motivering voor die beslissing. 

 

 Als het leersteuncentrum deel uitmaakt van een andere inrichtende macht 

als waartoe een of meer instellingen behoren waar personeelsleden zijn aangesteld 

in een betrekking van ondersteuner tijdens het schooljaar 2022-2023, geldt het 

volgende: 

1° de inrichtende macht van de school sluit een overeenkomst met de 

inrichtende macht van een leersteuncentrum, met het oog op de aanwerving 

van personeelsleden die zijn aangesteld in een betrekking van ondersteuner 

tijdens het schooljaar 2022-2023; 

2° een personeelslid dat tijdens het schooljaar 2022-2023 aangesteld is in een 

betrekking van ondersteuner, deelt aan de inrichtende macht van zijn school 

mee kandidaat te zijn voor een aanstelling in een ambt van het 

leerondersteunend personeel in het leersteuncentrum waarmee de 

inrichtende macht een overeenkomst heeft afgesloten als vermeld in punt 

1°. De inrichtende macht van de school beslist over de wijze van 

kandidaatstelling; 

3° de inrichtende macht van de school bezorgt uiterlijk op 5 juni 2023 een lijst 

met de personeelsleden, vermeld in punt 2°, aan de inrichtende macht van 

het leersteuncentrum waarmee de inrichtende macht van de school een 

overeenkomst heeft afgesloten als vermeld in punt 1°; 

4° de lijst met personeelsleden als vermeld in punt 3° bevat: 

 a)  van elk personeelslid de identiteit en contactgegevens; 

 b)  van elk personeelslid alle diploma’s; 

 c) van elk personeelslid het laatst uitgeoefende ambt; 

 d)  van elk personeelslid het aantal dagen dienstanciënniteit in een 

betrekking van ondersteuner; 
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 e)  van elk personeelslid de statutaire toestand: vastbenoemd, ter 

beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tijdelijk 

aangesteld voor doorlopende duur, tijdelijk aangesteld voor bepaalde 

duur; 

 f)  van elk personeelslid de omvang van de laatste opdracht als 

ondersteuner; 

 g)  van elk personeelslid de omvang van de gewenste aanstelling in het 

leersteuncentrum; 

 h)  van elk vastbenoemd personeelslid de gewenste statutaire toestand 

in het leersteuncentrum. 

5° de inrichtende macht van het leersteuncentrum kiest uit de lijst, vermeld in 

punt 3°, de personeelsleden die op 1 september 2023 zullen worden 

aangesteld in het leersteuncentrum. Daarbij houdt ze ten minste rekening 

met de vereiste expertise, vermeld in artikel 8 van het decreet van [datum] 

over leersteun; 

6° uiterlijk op 23 juni 2023 doet de inrichtende macht van het 

leersteuncentrum via een aangetekende brief of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging een voorstel van aanstelling in een betrekking in een 

ambt van het leerondersteunend personeel, aan de personeelsleden die ze 

conform punt 5° geselecteerd heeft. Een personeelslid dat niet akkoord gaat 

met het voorstel, meldt dat op de wijze die wordt bepaald door de 

inrichtende macht van het leersteuncentrum, binnen vijf werkdagen nadat 

het personeelslid het voorstel heeft ontvangen; 

7° als de inrichtende macht van het leersteuncentrum beslist om een 

personeelslid uit de lijst, vermeld in punt 3°, niet in aanmerking te nemen, 

dan deelt ze dat mee via een aangetekende brief of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging aan het betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 

2023. Ze voegt daarbij een motivering voor die beslissing.”. 

 

Art. 75. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een artikel 84undetricies ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 84undetricies. §1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:  

1°  een leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 20 van het 

decreet van [datum] over leersteun; 

2°  een betrekking van ondersteuner: een betrekking die is opgericht op basis 

van de personeelsomkadering, vermeld in artikel 172quinquies en 

172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en 

artikel 314/8 en 314/9 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010; 

3°  een betrekking in het tijdelijke project van de pre-waarborgregeling of 

waarborgregeling: een betrekking die is opgericht in het schooljaar 2015-

2016 of 2016-2017 op basis van de personeelsomkadering, vermeld in 

artikel 172ter van het decreet basisonderwijs van 25 februari 2017 en artikel 

314/6 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. 

 

§2. De diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een betrekking van 

ondersteuner of in het tijdelijke project van de pre-waarborgregeling of 

waarborgregeling, gelden vanaf 1 september 2023 als diensten die zijn gepresteerd 

in een ambt van het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum. 
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§3. Met behoud van de toepassing van paragraaf 2 geldt voor een personeelslid dat 

uiterlijk op 30 juni 2023 aangesteld was in een betrekking van ondersteuner, en dat 

op 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van het leerondersteunend 

personeel in een leersteuncentrum, het volgende:  

1°  wie uiterlijk op 30 juni 2023 vastbenoemd is voor een ambt, is voor 

hetzelfde volume vastbenoemd voor het ambt waarin het personeelslid 

aangesteld wordt in een leersteuncentrum, voor zover het 

leersteuncentrum dat ambt binnen de hem toegekende omkadering kan 

oprichten; 

2°  een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een ambt die het 

personeelslid uiterlijk op 30 juni 2023 heeft, geldt voor ten minste 

hetzelfde volume voor het ambt van het leerondersteunend personeel 

waarin het personeelslid aangesteld wordt in een leersteuncentrum, voor 

zover het leersteuncentrum dat ambt binnen de hem toegekende 

omkadering kan oprichten.”. 

 

Art. 76. In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een artikel 84tricies ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 84tricies. In afwijking van artikel 36 kan de inrichtende macht een 

personeelslid op 1 januari 2024 vast benoemen in een ambt van het 

leerondersteunend personeel in een vacant verklaarde betrekking als vermeld in 

artikel 33, als dat personeelslid op het ogenblik van de vaste benoeming voldoet 

aan de bepalingen van artikel 19 en daarenboven: 

1°  op 1 september 2023 360 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in het 

betrokken ambt in het leersteuncentrum van de inrichtende macht;  

2°  zich kandidaat heeft gesteld in de vorm en binnen de termijn, vermeld in de 

oproep tot de kandidaten; 

3°  op 31 december 2023 voor doorlopende duur is aangesteld in het ambt 

waarvoor het personeelslid zich kandidaat heeft gesteld. De bepalingen van 

dit punt zijn niet van toepassing op personeelsleden die zijn aangesteld bij 

wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of op personeelsleden als 

vermeld in hoofdstuk IVbis voor wat betreft het volume van hun opdracht 

waarvoor ze vastbenoemd zijn en waarvoor ze een verlof hebben verkregen 

om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. Die personeelsleden moeten 

360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven in het ambt van de vacant 

verklaarde betrekking; 

4°  als laatste evaluatie in het ambt in kwestie geen evaluatie met eindconclusie 

“onvoldoende” heeft verkregen bij de inrichtende macht waar de betrekking 

vacant is. Als het personeelslid niet is geëvalueerd, wordt die voorwaarde 

geacht vervuld te zijn. 

 

De vaste benoeming is alleen mogelijk als het personeelslid de betrekking in 

hoofdambt uitoefent.”. 

 

Afdeling 3. Wijziging van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van 

onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs 

 

Art. 77. In artikel 2 van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van 

onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het 

decreet van 1 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
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1° aan punt 1° wordt een gedachtestreep toegevoegd, die luidt als volgt: 

“- leersteuncentra;”  

 

2° de zinsnede “- instellingen van het onderwijs voor sociale promotie;” wordt 

vervangen door de zinsnede “- centra voor volwassenenonderwijs”. 

 

Art. 78. In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 

1999 en 10 juli 2003, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:  

 

“§1. Iedere inrichtende macht richt voor elk van haar scholen en centra een LOC 

op. Iedere inrichtende macht richt voor elk van haar centra voor 

leerlingenbegeleiding een lokaal onderhandelingscomité op. Iedere inrichtende 

macht richt voor haar leersteuncentrum een lokaal onderhandelingscomité op.”. 

 

Afdeling 4. Wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

 

Art. 79. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht:  

 

1° er wordt een punt 15°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“15°/1 GC-verslag: een verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum als vermeld in 

artikel 16;”; 

 

2° punt 18°bis, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt opgeheven; 

 

3° punt 24°/1, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017 en gewijzigd bij het 

decreet van 6 juli 2018, wordt vervangen door wat volgt:  

 

“24°/1 IAC-verslag: een verslag individueel aangepast curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum als vermeld in artikel 15;”; 

 

4° er wordt een punt 29°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“29°/1 leerondersteuner: de leerondersteuner, vermeld in artikel 5, 9°, van het 

decreet van [datum] over leersteun;”; 

 

5° er wordt een punt 31°/1 ingevoegd dat luidt als volgt:  

 

31°/1 leersteun: ondersteuning als vermeld in artikel 6 van het decreet van 

[datum] over leersteun;”; 

 

6° er wordt een punt 31°/2 ingevoegd dat luidt als volgt: 

 

“31°/2 leersteunmodel: het leersteunmodel voor de organisatie van leersteun in 

scholen voor gewoon onderwijs, vermeld in hoofdstuk 3 van het decreet van 

[datum] over leersteun;”. 
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Art. 80. In artikel 14/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 

juni 2016 en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, worden in paragraaf 3 het 

tweede, derde en vierde lid vervangen door wat volgt: 

 

“Op basis van het cyclisch proces van handelingsplanmatig werken geeft de 

school voor buitengewoon basisonderwijs, in samenspraak met de ouders, 

jaarlijks aan het CLB door voor welke leerlingen een evaluatie aangewezen is van 

de inschrijving van een leerling in de school voor buitengewoon basisonderwijs. 

Ouders kunnen die evaluatie ook rechtstreeks aan het CLB vragen. De evaluatie 

gebeurt door het CLB op basis van een handelingsgericht diagnostisch traject 

samen met de ouders, indien mogelijk de leerling en de school, waarbij samen 

wordt bekeken of de leerling kan terugkeren naar het gewoon basisonderwijs 

binnen het gemeenschappelijk curriculum, of om een individueel aangepast 

curriculum te volgen.  

  

 Als er beslist wordt om terug te keren naar het gewoon basisonderwijs, 

ondersteunen de school voor buitengewoon basisonderwijs en het CLB de ouders 

bij het vinden van en bij de overstap naar een school voor gewoon 

basisonderwijs waar de leerling wordt ingeschreven in geval van een GC-verslag, 

of onder ontbindende voorwaarde wordt ingeschreven in geval van een IAC-

verslag met het oog op de afweging van redelijke aanpassingen.”. 

  

Art. 81. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd 

bij het decreet van 9 juli 2021, wordt het opschrift van onderafdeling C 

vervangen door wat volgt: 

 

“Onderafdeling C. Voorwaarden voor de toelating tot een individueel aangepast 

curriculum in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs”. 

 

Art. 82. In artikel 15 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 

maart 2014 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in paragraaf 1, paragraaf 3, paragraaf 4, paragraaf 7 en paragraaf 10, wordt 

het woord ‘verslag’ telkens vervangen door de zinsnede ‘IAC-verslag’; 

 

2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Bij de opmaak van een IAC-verslag informeert het CLB de ouders en de leerling 

actief over het inschrijvingsrecht voor leerlingen met een IAC-verslag.”; 

 

3° in paragraaf 5 worden de woorden “of gewoon” en de woorden “of 

omgekeerd” opgeheven;  

 

4° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§6. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste 

lid, 2°, heft het CLB het IAC-verslag op. 

 

Als voor een leerling die beschikt over een IAC-verslag, een GC-verslag 

wordt opgemaakt, vervalt het IAC-verslag. 
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Als een CLB voor een leerling met een IAC-verslag een GC-verslag, IAC-

verslag of OV4-verslag opmaakt met het oog op de overgang van het 

basisonderwijs naar het secundair onderwijs, vervalt het IAC-verslag dat de 

leerling had in het basisonderwijs.”. 

 

5° paragraaf 8 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§8. Als een leerling, die met toepassing van paragraaf 5 nog beschikt over een 

inschrijvingsverslag, overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar het 

gewoon basisonderwijs, heft het CLB het inschrijvingsverslag op of maakt het 

naargelang de situatie van de leerling een GC-verslag of een IAC-verslag op.  

 

Als een leerling met een IAC-verslag overgaat van het buitengewoon 

basisonderwijs naar het gewoon basisonderwijs, heft het CLB, naargelang de 

situatie, het IAC-verslag op, maakt een GC-verslag op of past het bestaande IAC-

verslag aan. Aanpassingen aan IAC-verslagen kunnen gebeuren met een 

addendum, voorzien van de datum van opmaak.”;  

 

6° paragraaf 9 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§9. Leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon basisonderwijs komen in 

aanmerking voor leersteun vanuit het leersteunmodel.” 

 

7° er wordt een paragraaf 11 toegevoegd:  

 

“§11. Leerlingen die beschikken over een verslag voor toegang tot een 

individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of tot het 

buitengewoon onderwijs dat is opgemaakt voor 1 september 2023, worden 

beschouwd als leerlingen met een IAC-verslag.”. 

 

Art. 83. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd 

bij het decreet van 9 juli 2021, wordt het opschrift van onderafdeling D 

vervangen door wat volgt: 

 

“Onderafdeling D. Bijkomende voorwaarden om in het gewoon basisonderwijs in 

aanmerking te komen voor leersteun vanuit het leersteunmodel”. 

 

Art. 84. In artikel 16 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 

maart 2014 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§ 1. Om als school voor gewoon basisonderwijs in aanmerking te komen voor 

leersteun vanuit het leersteunmodel is voor regelmatige leerlingen het doorlopen 

van een handelingsgericht diagnostisch traject met de opmaak van een GC-

verslag door een CLB vereist, tenzij ze al beschikken over een IAC-verslag. In dat 

GC-verslag wordt: 

1° gemotiveerd dat met toepassing van de principes, vermeld in artikel 8, tweede 

lid, de fasen van brede basiszorg en verhoogde zorg werden doorlopen en dat het 
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inzetten van de ondersteuning, in combinatie met compenserende of 

dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het 

gemeenschappelijk curriculum te laten volgen; 

 

2° de specifieke deskundigheid omschreven die vereist is vanuit een of meer van 

de types, vermeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, en 6° tot en met 

8°. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het GC-verslag.” 

 

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§2. Het GC-verslag wordt opgemaakt in de vorm van een handelingsgericht 

advies voor leersteun vanuit het leersteunmodel, dat een CLB-medewerker 

registreert in het multidisciplinair dossier van de leerling.”. 

 

3° in paragraaf 3 worden de woorden “gemotiveerd verslag” vervangen door de 

zinsnede “GC-verslag”. 

 

4° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§4. Als niet meer voldaan is aan de criteria, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 

1° of 2°, heft het CLB het GC-verslag op. Als een CLB voor een leerling met een 

GC-verslag, een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag opmaakt met het oog op 

een overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, vervalt het 

GC-verslag dat de leerling had in het basisonderwijs.” 

 

5° paragraaf 5 wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:  

 

“§5. Leerlingen die beschikken over een gemotiveerd verslag dat is opgemaakt 

voor 1 september 2023, worden beschouwd als leerlingen met een GC-verslag.”. 

 

Art. 85. In artikel 20 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan paragraaf 3 wordt een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden 

als volgt: 

 

“Leerlingen met een IAC-verslag die ingeschreven zijn in het gewoon 

basisonderwijs, kunnen gemiddeld per schooljaar maximaal halftijds lessen of 

activiteiten volgen in een school voor buitengewoon basisonderwijs.  

 

In overleg met de ouders, met betrokkenheid van de leerling en in overleg 

met het CLB werken de scholen samen aan de vormgeving van het 

onderwijstraject van de leerling. De inzet van omkadering vanuit het 

leersteunmodel in de school voor buitengewoon onderwijs is daarbij niet 

mogelijk. 

 

De school voor buitengewoon onderwijs en de school voor gewoon 

onderwijs maken afspraken over de lesbijwoning van de leerling.”; 
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2° een paragraaf 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§4. In afwijking van paragraaf 3, eerste lid, kunnen leerlingen die ingeschreven 

zijn in het buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering van type 5, voltijds 

lessen of activiteiten volgen in een school voor gewoon basisonderwijs voor een 

periode van maximaal twee schooljaren, met het oog op een overstap naar het 

gewoon onderwijs. In overleg met de ouders, met betrokkenheid van de leerling 

en in overleg met het CLB ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs de 

school voor gewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs en de 

school voor gewoon onderwijs maken afspraken over de lesbijwoning van de 

leerling. 

 

Na een periode van twee schooljaren heeft de leerling met een IAC-

verslag in afwijking van artikel 37/11, §2, en artikel 37/48, §2, een onverkort 

recht op inschrijving in de school voor gewoon onderwijs. Als de ouders en de 

leerling beslissen om de overstap te maken naar het gewoon onderwijs, 

overleggen de school voor gewoon onderwijs, de school voor buitengewoon 

onderwijs, het CLB en de ouders, met betrokkenheid van de leerling, met het 

leersteuncentrum over de overname van de ondersteuning.”.  

 

Art. 86. In artikel 31 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: 

 

“4° de vorige school van inschrijving brengt de school waar nu wordt 

ingeschreven op de hoogte van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag of 

GC-verslag. Het CLB dat verbonden is aan de vorige school van inschrijving 

brengt het CLB dat verbonden is met de school waar nu wordt ingeschreven op 

de hoogte van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag of GC-verslag. In 

het belang van de optimale begeleiding van de betrokken leerling en de 

organisatie van de school kunnen ouders zich tegen die overdrachten niet 

verzetten;”; 

 

2° in paragraaf 1 wordt punt 6° vervangen door wat volgt: 

 

“6° het centrumbestuur van het CLB dat het IAC-verslag of het GC-verslag, 

vermeld in punt 4°, heeft opgesteld, is verantwoordelijke voor de verwerking 

door of ter voorbereiding van het IAC-verslag of GC-verslag. Het centrumbestuur 

van het overnemende CLB is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking 

na de ontvangst van het IAC-verslag of GC-verslag.”. 

 

Art. 87. In artikel 37 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 2 wordt punt 10° vervangen door wat volgt: 

 

“10° de mededeling dat de school bij schoolverandering binnen het 

basisonderwijs verplicht is de school waar nu wordt ingeschreven op de hoogte te 

brengen van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag of GC-verslag;”; 
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2° aan paragraaf 2 wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“14° dat er leersteun kan worden geboden voor leerlingen met een GC-verslag of 

IAC-verslag en bij welk leersteuncentrum de school aangesloten is”; 

 

3° in paragraaf 3 wordt punt 14° vervangen door wat volgt: 

 

“14° de mededeling dat de school bij schoolverandering binnen het 

basisonderwijs verplicht is de school waar nu wordt ingeschreven op de hoogte te 

brengen van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag of GC-verslag;”; 

 

4° aan paragraaf 3 wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“18° dat er leersteun kan worden geboden voor leerlingen met een GC-verslag of 

IAC-verslag en bij welk leersteuncentrum de school aangesloten is;”. 

 

Art. 88. In artikel 37/11 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “verslag als vermeld in artikel 15” vervangen 

door de zinsnede “IAC-verslag”, wordt het woord “verslag” telkens vervangen door 

de zinsnede “IAC-verslag” en worden de opeenvolgende woorden “gemotiveerd 

verslag” vervangen door de zinsnede “GC-verslag”; 

 

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “verslag als vermeld in artikel 15” vervangen 

door “IAC-verslag” en wordt het woord “verslag” telkens vervangen door de 

zinsnede “IAC-verslag”; 

 

3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§4. Elk schoolbestuur communiceert actief over het inschrijvingsrecht van 

leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon onderwijs.“. 

 

Art. 89. In artikel 37/24, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 17 mei 2019 en vervangen bij het decreet van 4 februari 2022 wordt de 

zinsnede “in de school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een 

referentiepopulatie.” vervangen door de zinsnede “in de school relatief 

ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie, waarbij in 

afwijking van dit principe leerlingen met een IAC-verslag in een school van het 

gewoon onderwijs altijd beschouwd mogen worden als een 

ondervertegenwoordigde groep, ongeacht de referentiepopulatie.“. 

 

Art. 90. In artikel 37/28 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 1, 2°, wordt in punt e) de zinsnede “verslag als vermeld in artikel 

15” vervangen door de zinsnede “IAC-verslag”; 

 

2° aan paragraaf 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: 
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“Hetzelfde geldt voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs die, met 

toepassing van artikel 20, §4, gedurende twee schooljaren voltijds les hebben 

gevolgd in de school voor gewoon onderwijs en zich na twee schooljaren willen 

inschrijven in die school.”. 

 

Art. 91. In artikel 37/32, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, wordt het eerste lid 

vervangen door wat volgt: 

 

“Het LOP bemiddelt binnen tien kalenderdagen na het verzoek van de ouders of een 

andere belanghebbende of na de afgifte van het weigeringsdocument tussen de 

leerling en zijn ouders en de schoolbesturen van de scholen binnen het 

werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een 

school. In geval van bemiddeling bij een ontbinding als vermeld in artikel 37/31, 

§1, 4°, betrekt het LOP ook de school die de leerling weigerde.”. 

 

Art. 92. In artikel 37/35, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

17 mei 2019, wordt de zinsnede “verslag, zoals bepaald in artikel 15,” vervangen 

door de zinsnede “IAC-verslag”. 

 

Art. 93. In artikel 37/48 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “verslag als vermeld in artikel 15” vervangen 

door “IAC-verslag”, wordt het woord “verslag” telkens vervangen door de zinsnede 

“IAC-verslag” en worden de opeenvolgende woorden “gemotiveerd verslag” 

vervangen door de zinsnede “GC-verslag”; 

 

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “verslag als vermeld in artikel 15” vervangen 

door “IAC-verslag” en wordt het woord “verslag” telkens vervangen door de 

zinsnede “IAC-verslag”; 

 

3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§4. Elk schoolbestuur communiceert actief over het inschrijvingsrecht van 

leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon onderwijs.”. 

 

Art. 94. In artikel 37/60, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022 wordt de 

zinsnede “in de school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een 

referentiepopulatie.” vervangen door de zinsnede “in de school relatief 

ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie, waarbij in 

afwijking van dit principe leerlingen met een IAC-verslag in een school van het 

gewoon onderwijs altijd beschouwd mogen worden als een 

ondervertegenwoordigde groep, ongeacht de referentiepopulatie.“. 

 

Art. 95. In artikel 37/64 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 
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1° in paragraaf 1, 2°, wordt in punt e) de zinsnede “verslag, vermeld in artikel 15” 

vervangen door de zinsnede “IAC-verslag”; 

 

2° in paragraaf 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Hetzelfde geldt voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs die, met 

toepassing van artikel 20, §4, gedurende twee schooljaren voltijds les hebben 

gevolgd in de school voor gewoon onderwijs en zich na twee schooljaren willen 

inschrijven in die school.”. 

 

Art. 96. In artikel 37/68, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, wordt het eerste lid 

vervangen door wat volgt: 

 

“Het LOP bemiddelt binnen tien kalenderdagen na het verzoek van de ouders of een 

andere belanghebbende of na de afgifte van het weigeringsdocument tussen de 

leerling en zijn ouders en de schoolbesturen van de scholen binnen het 

werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een 

school. In geval van bemiddeling bij een ontbinding als vermeld in artikel 37/67, 

§1, 4°, betrekt het LOP ook de school die de weigering uitschreef.”. 

 

Art. 97. In artikel 44, §1, 3°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet 

van 26 januari 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de doelen met betrekking 

tot kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij de leerlingen na te streven zoals 

opgenomen in het individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 46.”; 

 

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Voor de kwaliteitscontrole met het oog op de erkenning en de doorlichting, 

vermeld in artikel 32, 1° en 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de 

kwaliteit van het onderwijs, van scholen voor het buitengewoon basisonderwijs, 

baseert de onderwijsinspectie zich op het nastreven van de doelen die 

opgenomen zijn in het individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 46.”. 

 

Art. 98. In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt het opschrift van Afdeling 3 vervangen door wat volgt: 

 

“Afdeling 3. Leerplan, individueel aangepast curriculum en schoolwerkplan”.  

 

Art. 99. Artikel 46 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 

1997, 14 februari 2003 en 19 juli 2013 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 46. §1. Voor elke leerling met een IAC-verslag wordt, zowel in het gewoon 

als in het buitengewoon onderwijs, een individueel aangepast curriculum 

opgemaakt door de klassenraad in afstemming met de ouders en waar mogelijk de 
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leerling, met de CLB-medewerker en in voorkomend geval de leerondersteuner en 

andere externe ondersteuners. 

 

§2. Het individueel aangepast curriculum bevat, met inachtneming van de door 

de Vlaamse Regering opgelegde of gelijkwaardig verklaarde eindtermen of 

ontwikkelingsdoelen, de doelen die nagestreefd zullen worden, volgens de 

onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het individueel 

aangepast curriculum krijgt vorm op basis van een cyclisch proces van 

handelingsplanmatig werken. 

 

De klassenraad vertrekt voor de selectie van de doelen van de eindtermen 

en van de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs. De doelen 

worden door de klassenraad bij de leerling nagestreefd met het oog op de 

maximale ontplooiing van en leerwinst bij de leerling en met het oog op een zo 

volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren en 

maatschappelijke participatie zoals andere leeftijdsgenoten. Scholen voor 

buitengewoon onderwijs werken actief aan de mogelijkheid tot terugkeer naar 

het gewoon onderwijs. 

 

§3. In het individueel aangepast curriculum opgenomen doelen met betrekking 

tot godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing zijn 

gebaseerd op de overeenkomstige leerplannen en zijn in overeenstemming met 

de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens 

en van het kind in het bijzonder. 

 

§4. Het individueel aangepast curriculum bepaalt hoe de doelen gerealiseerd 

zullen worden en hoe sociale, psychologische, orthopedagogische, medische of 

paramedische hulpverlening in het onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van het netwerk en de ondersteunende partners die 

betrokken zijn naargelang de onderwijscontext waarin de leerling schoolloopt.  

 

§5. Alle betrokkenen werken samen om een optimaal leer- en 

ontwikkelingstraject voor de leerling te garanderen. De school is verantwoordelijk 

voor de opvolging, evaluatie en bijsturing van het traject en coördineert de 

afstemming tussen alle betrokken partners. 

 

§6. Een individueel aangepast curriculum of een individueel handelingsplan dat is 

opgemaakt voor 1 september 2023, wordt beschouwd als een individueel 

aangepast curriculum. Als er wijzigingen doorgevoerd moeten worden aan een 

dergelijk curriculum of handelingsplan, worden de wijzigingen doorgevoerd in een 

individueel aangepast curriculum conform paragraaf 1 tot en met 5.  

 

Als een leerling die nog beschikt over een individueel aangepast 

curriculum of een individueel handelingsplan dat is opgemaakt voor 1 september 

2023, van school verandert, maakt de school waar nu wordt ingeschreven een 

individueel aangepast curriculum op conform paragraaf 1 tot en met 5.”.  

 

Art. 100. In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 

juli 2003, 6 juli 2012 en 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 
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1° in paragraaf 1, 4° wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“In de samenwerking van scholen voor buitengewoon onderwijs met scholen voor 

gewoon onderwijs wordt toegewerkt naar de mogelijkheid tot terugkeer van 

leerlingen naar het gewoon onderwijs;”; 

 

2° aan paragraaf 1 wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“6° de wijze waarop de school voor buitengewoon onderwijs samenwerkt met 

leersteuncentra in functie van expertisedeling en gezamenlijke 

expertiseontwikkeling met betrekking tot leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften.”. 

 

Art. 101. In artikel 47ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 

april 2018 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt het tweede lid 

vervangen door wat volgt:  

 

“Bij de opmaak en evaluatie van het beleid op leerlingenbegeleiding betrekt de 

school relevante partners. Voor bijkomende inhoudelijke expertise doet de school 

een beroep op het centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor schoolondersteuning 

zoekt de school externe ondersteuning bij de pedagogische begeleidingsdienst of 

een andere externe dienst. Voor expertise met betrekking tot het onderwijs aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften betrekt de school het 

leersteuncentrum.”. 

 

Art. 102. In artikel 47quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 25 juni 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:  

 

“In de fase van de verhoogde zorg betrekt de school het centrum voor 

leerlingenbegeleiding bij vragen, een stagnerende of negatieve evolutie. Dat kan 

aanleiding geven tot de inzet van consultatieve leerlingenbegeleiding of de start 

van de fase van uitbreiding van zorg.”. 

 

Art. 103. Artikel 54 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 juni 

2017 en gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019 en [… 2022], wordt 

vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 54. Leerlingen die beschikken over een IAC-verslag komen niet in 

aanmerking voor het getuigschrift basisonderwijs, tenzij de klassenraad oordeelt 

dat voor de leerling voldaan is aan de voorwaarde, vermeld in artikel 53, tweede 

lid.”. 

 

Art. 104. In artikel 62, §1, 9°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet 

van 21 december 2012, wordt het woord “handelingsplannen” vervangen door de 

woorden “individueel aangepaste curricula”.  

 

Art. 105. In artikel 68 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 23 maart 2018, wordt aan paragraaf 1, 3°, de zinssnede “en op 

leersteuncentra die afdeling zijn van een school voor buitengewoon onderwijs, als 

vermeld in artikel 18, §2 van het decreet van [datum] over leersteun” 

toegevoegd. 



 

Pagina 44 van 71 

 

Art. 106. Artikel 86bis/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 

juli 2018 en vervangen bij het decreet van 5 april 2019, wordt opgeheven. 

 

Art. 107. In artikel 91 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 3 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan paragraaf 1 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“In afwijking van het eerste lid kunnen leerlingen die ingeschreven zijn in het 

buitengewoon basisonderwijs en die, met toepassing van artikel 20, 

onderwijsactiviteiten volgen in het gewoon basisonderwijs, tijdens deze 

activiteiten speciale onderwijsmiddelen ter beschikking krijgen, als die de vorm 

aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of een andere gebarentaal of 

schrijftolken.”; 

 

2° er wordt een paragraaf 4/1 ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§4/1. Als de speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm 

aannemen van een omzetting van leermaterialen voor blinde en slechtziende 

leerlingen, kan de Vlaamse Regering daarvoor middelen ter beschikking stellen 

binnen de beschikbare begrotingskredieten.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking 

van een productiehuis voor de omzetting van leermaterialen voor blinde en 

slechtziende leerlingen.”. 

 

Art. 108. In artikel 109 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 

juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, wordt een paragraaf 6 

toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§6. In afwijking van artikel 62, §1, 4°, kan een school voor buitengewoon 

basisonderwijs een vestigingsplaats oprichten in eenzelfde of aangrenzend 

kadastraal perceel van een school of vestigingsplaats gewoon basisonderwijs die 

niet in dezelfde of aangrenzende gemeente ligt van de administratieve 

vestigingsplaats van de school voor buitengewoon basisonderwijs.” 

 

Art. 109. In artikel 130 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 6 juli 2012, wordt aan het tweede lid van paragraaf 2 een zin 

toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Als aan een school voor buitengewoon basisonderwijs een leersteuncentrum als 

afdeling verbonden is, als vermeld in artikel 20, §2 van het decreet van [datum] 

over leersteun, wordt de directie vrijgesteld van de gedeeltelijke lesopdracht of 

de gedeeltelijke opdracht van zorg of ICT bij een te laag leerlingenaantal in de 

school.”. 

 

Art. 110. Afdeling 4 van hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, die bestaat uit 

artikel 172quinquies en 172quinquies/1, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 

2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, wordt 

opgeheven. 
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Art. 111. In artikel 179 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 

juli 2003, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: 

 

“2° het hebben van individueel aangepaste curricula, vermeld in artikel 46,”. 

 

Afdeling 5. Wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van 

leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap 

 

Art. 112. In artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van 

leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wordt punt 6°bis, ingevoegd bij het 

decreet van 16 juni 2017, vervangen door wat volgt:  

 

“6°bis individueel aangepast curriculum: het individueel aangepast curriculum, 

vermeld in artikel 122/2 van de Codex Secundair Onderwijs;”. 

 

Art. 113. In artikel 58, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet 

van 25 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° de zinssnede “verslag zoals bepaald in artikel 294 van de Codex Secundair 

Onderwijs,” wordt vervangen door de zinssnede “IAC-verslag”; 

 

2° de volgende zin wordt toegevoegd:  

 

“In afwijking daarvan moet de jongere in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

met een OV4-verslag, zodra die met de effectieve lesbijwoning start, het 

gemeenschappelijk curriculum werkelijk en regelmatig volgen, behalve in geval van 

gewettigde afwezigheid, en rekening houdende met de bepalingen van artikel 

122/3 van de Codex Secundair Onderwijs.”.  

 

Art. 114. In artikel 70, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet 

van 17 juni 2016, wordt de zinssnede “verslag zoals bepaald in artikel 294 van de 

Codex Secundair Onderwijs,” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag”.  

 

Art. 115. In artikel 71, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet 

van 17 juni 2016, wordt de zinssnede “verslag zoals bepaald in artikel 294 van de 

Codex Secundair Onderwijs,” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag”.  

 

Afdeling 6. Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 

van onderwijs 

 

Art. 116. In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 

onderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 2° worden de woorden “of het CLB” vervangen door de zinsnede “, het 

CLB of het leersteuncentrum”; 

 

2° in punt 6° wordt het woord “handelingsplannen” vervangen door de woorden 

“individueel aangepaste curricula”; 
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3° aan punt 8° worden de woorden “of de wettelijke of decretale voorwaarden 

waaraan een CLB of een leersteuncentrum moet voldoen” toegevoegd; 

 

4° in punt 11° worden de woorden “of CLB” vervangen door de zinsnede “, CLB of 

leersteuncentrum”; 

 

5° er wordt een punt 11°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“11°/1 leersteuncentrum: een centrum als vermeld in artikel 5, 10°, van het 

decreet van [datum] over leersteun;”; 

 

6° punt 16° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“16° pedagogische begeleiding: de externe professionele ondersteuning van 

onderwijsinstellingen, CLB’s en leersteuncentra in hun zorg voor 

kwaliteitsonderwijs, kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en kwaliteitsvolle leersteun 

ingebed in een duurzame instellingsnabije relatie;”; 

 

7° er wordt een punt 16°/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“16°/3 referentiekader kwaliteitsvolle leersteun: het kader dat de verwachtingen 

voor kwaliteitsvolle leersteun door de leersteuncentra uitzet; het kader is 

opgebouwd rond de (aantal invullen) rubrieken: (rubrieken opsommen) en het 

houdt rekening met context en input van (instanties vermelden die input hebben 

gegeven);”; 

 

8° in punt 20°/1 wordt de zinsnede “en 16°/2” vervangen door de zinsnede “, 

16°/2 en 16°/3”. 

 

Art. 117. Aan het opschrift van deel II van hetzelfde decreet worden de woorden 

“en leersteun” toegevoegd. 

 

Art. 118. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “en op de door de 

Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding en op de pedagogische begeleidingsdiensten.” vervangen door 

de zinsnede “, op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of 

gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, op de door de Vlaamse 

Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde leersteuncentra en op de 

pedagogische begeleidingsdiensten.”. 

 

Art. 119. Het opschrift van titel II van deel II van hetzelfde decreet wordt 

vervangen door wat volgt: 

 

“Titel II. Onderwijsinstellingen, CLB’s en leersteuncentra”. 

 

Art. 120. In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 

2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
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“Elk leersteuncentrum is, rekening houdend met de eigen visie en het eigen beleid, 

ervoor verantwoordelijk kwaliteitsvolle leersteun te verstrekken aan de scholen voor 

gewoon onderwijs.”; 

 

2° aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Het verstrekken van kwaliteitsvolle leersteun, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 

houdt minimaal in dat het leersteuncentrum: 

1°  de reglementering die van toepassing is op de leersteuncentra, respecteert; 

2°  tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen die opgenomen zijn in het 

referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, dat is vastgelegd door de Vlaamse 

Regering.”. 

 

Art. 121. In artikel 8, vijfde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt het woord “schoolbestuur” vervangen door het woord 

“bestuur”. 

 

Art. 122. In artikel 9 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 

1° paragraaf 2 wordt vervangen door hetgeen volgt: 

 

“§2. De nascholingsmiddelen per niveau bedragen vanaf het begrotingsjaar 2024: 

1°  voor het basisonderwijs: 3.924.000 euro; 

2°  voor het secundair onderwijs: 6.251.000 euro; 

3°  voor het volwassenenonderwijs, met uitzondering van de basiseducatie: 

418.000 euro; 

4°  voor het deeltijds kunstonderwijs: 255.000 euro; 

5°  voor de CLB's: 178.000 euro; 

6°  voor de basiseducatie: 77.500 euro; 

7°  voor de leersteuncentra: 167.000 euro. 

 

Vanaf het begrotingsjaar 2025 worden die bedragen aangepast aan de 

evolutie van de gezondheidsindex.”; 

 

2° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§4. In afwijking van paragraaf 3 worden voor de telling op 1 februari 2023 de 

ondersteuners die zijn aangesteld in scholen voor buitengewoon onderwijs, niet 

meegeteld, en wordt voor de leersteuncentra in het jaar 2024 het aandeel in de 

middelen, bepaald in paragraaf 2, 7°, waarop elk leersteuncentrum recht heeft, 

pro rata berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in het 

leersteuncentrum op 1 oktober 2023.”. 

 

Art. 123. In artikel 15 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 

december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§1. De pedagogische begeleidingsdiensten begeleiden de onderwijsinstellingen, de 

CLB’s en de leersteuncentra in kwestie en hun personeelsleden in het verstrekken 
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van kwaliteitsonderwijs, kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en kwaliteitsvolle 

leersteun, zoals bepaald in artikel 4, §2. 

 

Dit houdt in dat de pedagogische begeleidingsdiensten de volgende 

doelstellingen realiseren met de begeleiding die ze opzetten, waarbij ze vertrekken 

vanuit het pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project van de 

onderwijsinstelling in kwestie, van de eigen missie en het eigen begeleidingsproject 

van het CLB in kwestie of van de eigen visie en het beleid van de leersteuncentra in 

kwestie en ze steeds rekening houden met de noden en de vragen van de onder- 

wijsinstelling, het CLB of het leersteuncentrum in kwestie: 

1°  het versterken van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van 

onderwijsinstellingen, de CLB’s en de leersteuncentra in kwestie, in 

rechtstreeks contact, met aandacht voor het versterken van hun 

pedagogische en didactische handelen en met het oog op de ontwikkeling 

van alle lerenden; 

2°  het versterken van de onderwijsinstellingen, CLB’s en leersteuncentra in 

kwestie als professionele lerende organisatie. De pedagogische 

begeleidingsdiensten geven hierbij voorrang aan de onderwijsinstellingen, 

CLB’s of leersteuncentra waar zich de grootste noden op deze vlakken 

situeren. Om deze onderwijsinstellingen, CLB’s of leersteuncentra te 

identificeren kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten gebruikmaken 

van verschillende bronnen zoals de gegevens van de pedagogische 

begeleidingsdienst zelf, de gegevens van de onderwijsinstelling, het CLB of 

het leersteuncentrum in kwestie, de gegevens uit doorlichtingstrajecten 

uitgevoerd door de onderwijsinspectie van de onderwijsinstelling, het CLB of 

het leersteuncentrum in kwestie, de gegevens die aan de basis liggen van 

het profiel van de onderwijsinstelling, het CLB of het leersteuncentrum, 

vermeld in artikel 38, §4, of andere resultaten of gegevens die wijzen op een 

lage kwaliteit van onderwijs, leerlingenbegeleiding of leersteun; 

3°  het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie 

van hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project, het 

ondersteunen van de CLB’s in kwestie bij de realisatie van hun eigen missie 

en hun eigen begeleidingsproject en het ondersteunen van de 

leersteuncentra bij de realisatie van hun eigen visie en beleid; 

4°  het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de 

Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen, de CLB’s en de 

leersteuncentra in kwestie, zoals bepaald in artikel 19/2. 

 

De nadruk van de begeleiding van de pedagogische begeleidingsdiensten ligt steeds 

op de ontwikkeling van onderwijsinstellingen, CLB’s en leersteuncentra in kwestie. 

Hiervoor is een duurzame relatie met de betrokken instellingen noodzakelijk.”; 

 

2° in de paragrafen 2, 3 en 4 worden de woorden “en CLB’s” telkens vervangen 

door de zinsnede “, CLB’s en leersteuncentra”; 

 

3° in paragraaf 4, 2°, worden de woorden “en leerlingenbegeleiding” vervangen 

door de zinsnede “, leerlingenbegeleiding en leersteun.”; 

 

4° in paragraaf 4, 3°, worden de woorden “of de CLB’s” vervangen door de 

zinsnede “, de CLB’s of de leersteuncentra”. 
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Art. 124. In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 

2010, 19 juni 2015, 17 juni 2016, 16 juni 2017 en 5 april 2019, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan paragraaf 1 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

 “4° de leersteuncentra.”; 

 

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden tussen de woorden “centra voor 

leerlingenbegeleiding” en het woord “voorzien” de woorden “en voor de 

leersteuncentra” ingevoegd; 

 

3° in paragraaf 3 worden de woorden “en CLB’s” vervangen door de zinsnede “, 

CLB’s en leersteuncentra”. 

 

Art. 125. Aan artikel 18, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 

13 juli 2012, worden de woorden “en in de leersteuncentra” toegevoegd. 

 

Art. 126. In artikel 24, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 23 december 2021, worden de woorden “en de CLB’s” vervangen door de 

zinsnede “, de CLB’s en de leersteuncentra”. 

 

Art. 127. Aan artikel 35 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 

maart 2018 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt een paragraaf 3 

toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§3. In afwijking van paragraaf 1 wordt de voorlopige erkenning van de 

leersteuncentra geregeld in het artikel 29 en 30 van het decreet van [datum] over 

leersteun.”. 

 

Art. 128. In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 

2013, 23 maart 2018 en 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan paragraaf 1, eerste lid, worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die 

luiden als volgt: 

 

“4°  in het basis- en het secundair onderwijs voor leerlingen met een IAC-verslag 

kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula realiseert, waarbij er in het 

buitengewoon onderwijs bijkomende aandacht is voor de mogelijkheid tot 

terugkeer naar het gewoon onderwijs en er in het gewoon onderwijs 

bijkomende aandacht is voor de afweging van redelijke aanpassingen; 

5°  in het secundair onderwijs voor leerlingen met een OV4-verslag 

kwaliteitsvolle onderwijstrajecten realiseert, waarbij er in het 

buitengewoon onderwijs bijkomende aandacht is voor de mogelijkheid tot 

terugkeer naar het gewoon onderwijs en er in het gewoon onderwijs 

bijkomende aandacht is voor de afweging van redelijke aanpassingen.”; 

 

2° in paragraaf 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd dat 

luidt als volgt: 
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“Tijdens een doorlichting van een leersteuncentrum gaat de onderwijsinspectie na 

of het leersteuncentrum: 

1°  de reglementering die van toepassing is op de leersteuncentra respecteert; 

2°  tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen die opgenomen zijn in het 

referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, vermeld in artikel 4, §2, tweede 

lid.”; 

 

3° in paragraaf 3 wordt de zin “De onderwijsinspectie stelt op basis van het 

referentiekader onderwijskwaliteit en op basis van het referentiekader CLB-

kwaliteit, vermeld in artikel 4, §2, eerste en tweede lid, het toezichtkader en de 

doorlichtingsinstrumenten op en maakt die bekend.” vervangen door de zin “De 

onderwijsinspectie stelt op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit, op 

basis van het referentiekader CLB-kwaliteit en op basis van het referentiekader 

kwaliteitsvolle leersteun, vermeld in artikel 4, §2, eerste, tweede en derde lid, het 

toezichtkader en de doorlichtingsinstrumenten op en maakt die bekend.”; 

 

4° in paragraaf 3 wordt punt 2° vervangen door wat volgt: 

 

“2° het zorgbeleid, de leerlingenbegeleiding en de leersteun;”; 

 

5° in paragraaf 4 wordt punt 1° vervangen door wat volgt: 

 

“1° een reeks vooraf vastgestelde en meegedeelde gegevens over de instelling. Die 

gegevens zijn te relateren aan elementen in het referentiekader onderwijskwaliteit, 

het referentiekader CLB-kwaliteit of het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, 

vermeld in artikel 4, §2, eerste, tweede en derde lid;”. 

 

Art. 129. In artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 23 

maart 2018, 5 april 2019 en 9 juli 2021, wordt paragraaf 5 vervangen door wat 

volgt: 

 

“§5. Voor de hele instelling of voor een afzonderlijk structuuronderdeel, en dit 

eventueel binnen een vestigingsplaats, of voor een leersteuncentrum dat afdeling is 

van een school voor buitengewoon onderwijs, zijn de volgende adviezen mogelijk: 

1°  gunstig advies: dit houdt in dat de erkenning van de instelling, of van 

structuuronderdelen, of van het leersteuncentrum dat afdeling is van een 

school voor buitengewoon onderwijs, voortgezet wordt. Een gunstig advies 

kan het bestuur verplichten zich te engageren om aan de tekorten te 

werken; 

2°  ongunstig advies: dit houdt in dat de procedure tot intrekking van de 

erkenning van de instelling, of van structuuronderdelen, of van het 

leersteuncentrum dat afdeling is van een school voor buitengewoon 

onderwijs, opgestart wordt, met daarbij de vermelding van: 

a) de mogelijkheid tot opschorting: dit houdt in dat het bestuur kan 

verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet 

opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement 

aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten 

begeleiden; 

b) de onmogelijkheid tot opschorting: dit houdt in dat het bestuur niet 

kan verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet 

opgestart wordt. 
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Een ongunstig advies voor een structuuronderdeel binnen een 

vestigingsplaats of van het leersteuncentrum dat afdeling is van een school voor 

buitengewoon onderwijs, kan nooit automatisch leiden tot de intrekking van de 

erkenning van dat structuuronderdeel als datzelfde structuuronderdeel ook 

aangeboden wordt op andere vestigingsplaatsen. 

 

Een ongunstig advies voor een leersteuncentrum dat afdeling is van een 

school voor buitengewoon onderwijs, heeft betrekking op de afdeling en kan nooit 

automatisch leiden tot de intrekking van de erkenning van de school voor 

buitengewoon onderwijs. 

 

Een tekort op vlak van het beleid op leerlingenbegeleiding, vermeld in artikel 

38, §1, eerste lid, 3°, kan leiden tot de verplichting voor de school om zich extern 

te laten begeleiden. 

 

Een tekort op vlak van de signaalfunctie en consultatieve 

leerlingenbegeleiding, vermeld in artikel 38, §1, tweede lid, 3°, kan leiden tot de 

verplichting voor het CLB om zich extern te laten begeleiden. 

 

Een tekort op het vlak van de kwaliteit van de leersteun, vermeld in artikel 

38, §1, derde lid, kan leiden tot de verplichting voor het leersteuncentrum om 

zich extern te laten begeleiden.”. 

 

Art. 130. In artikel 43bis, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° aan het eerste lid wordt de zin “De onderwijsinspectie heeft daarbij bijzondere 

aandacht voor CLB die systematisch meer GC-verslagen, IAC-verslagen en OV4-

verslagen opmaken in vergelijking met andere CLB’s.” toegevoegd; 

 

2° aan de eerste zin van het tweede lid worden de woorden “en kan scholen die 

begeleid worden door het CLB meenemen in het toezicht” toegevoegd.  

 

Art. 131. In artikel 44bis, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

9 juli 2021, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: 

 

“De inspecteurs hebben het recht om voor de uitoefening van hun opdracht inzage 

te krijgen in of kopie te krijgen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens 

hebben betrekking op leerlingen die verbonden zijn aan de onderwijsinstelling, of 

begeleid worden door het centrum voor leerlingenbegeleiding of ondersteund 

worden door een leersteuncentrum, en betreffen de gegevens die de 

onderwijsinstelling, het centrum voor leerlingenbegeleiding of het leersteuncentrum 

krachtens de onderwijs- of CLB-reglementering of de reglementering over de 

leersteuncentra in het dossier verwerken, zoals de administratieve gegevens, 

inschrijvingsgegevens, afwezigheden, studieresultaten en zorggegevens. De 

bevoegdheid heeft ook betrekking op gegevens die toegankelijk zijn via een 

informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat.”. 
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Art. 132. In artikel 59, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “of in 

een centrum voor leerlingenbegeleiding” vervangen door de zinsnede “, in een 

centrum voor leerlingenbegeleiding of in een leersteuncentrum,”. 

 

Afdeling 7. Wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 

 

Art. 133. In artikel 2 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 

wordt in paragraaf 6, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, de 

zinsnede “, 256/11, 314/8 en 314/9” vervangen door de zinsnede “ 

 “en 256/11”. 

 

Art. 134. In artikel 3 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 

juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° een punt 14°/0/1 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“14°/0/1 GC-verslag: een verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum als vermeld in 

artikel 352 van deze codex;”; 

 

2° punt 14°/2 wordt opgeheven; 

 

3° punt 15°/2 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“15°/2 IAC-verslag: een verslag individueel aangepast curriculum, een verslag dat 

toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 294, §2, 

1°, van deze codex;”; 

 

4° een punt 17°/5 , 17°/6 en 17°/7 worden ingevoegd, die luiden als volgt:  

 

“17°/5 leerondersteuner: de leerondersteuner, vermeld in artikel 5, 9°, van het 

decreet van [datum] over leersteun;  

17°/6 leersteun: ondersteuning, vermeld in artikel 6 van het decreet van [datum] 

over leersteun; 

17°/7 leersteunmodel: het leersteunmodel voor de organisatie van leersteun in 

scholen voor gewoon onderwijs, vermeld in hoofdstuk 3 van het decreet van 

[datum] over leersteun;”; 

 

5° een punt 32°/1 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“32°/1 OV4-verslag: het verslag, vermeld in artikel 294, §2, 2;”. 

 

Art. 135. In artikel 15, §1, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 8° worden de woorden “individuele handelingsplannen” vervangen door 

de woorden “individueel aangepaste curricula”; 

 

2° in punt 14° wordt aan de laatste zin de zinsnede “en op leersteuncentra die 

afdeling zijn van een school voor buitengewoon onderwijs als vermeld in artikel 20, 

§2, van het decreet van [datum] over leersteun” toegevoegd.  
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Art. 136. In artikel 112, eerste lid, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° punt 15° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“15° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is de school waar 

nu wordt ingeschreven op de hoogte te brengen van het bestaan en de inhoud 

van een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag;”; 

 

2° een punt 19° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“19° dat er leersteun kan geboden worden voor leerlingen met een IAC-verslag, 

OV4-verslag of GC-verslag en bij welk leersteuncentrum de school aangesloten 

is.”. 

 

Art. 137. In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 februari 

2022, wordt een artikel 122/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 122/2. §1. Voor elke leerling met een IAC-verslag wordt, zowel in het gewoon 

als in het buitengewoon onderwijs, een individueel aangepast curriculum 

opgemaakt door de klassenraad in afstemming met de ouders en waar mogelijk de 

leerling, met de CLB-medewerker en in voorkomend geval de leerondersteuner en 

andere externe ondersteuners. 

  

§2. Het individueel aangepast curriculum bevat de doelen die nagestreefd zullen 

worden, volgens de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de 

leerling. Het individueel aangepast curriculum krijgt vorm op basis van een cyclisch 

proces van handelingsplanmatig werken. 

 

De klassenraad vertrekt voor de selectie van de doelen van de doelen die 

door of krachtens decreet- of regelgeving van toepassing zijn op het 

structuuronderdeel waarin de leerling is ingeschreven. Daarnaast kunnen ook 

andere doelen worden geselecteerd. De realisatie van de doelen is gericht op de 

maximale ontplooiing van en leerwinst bij de leerling en met het oog op een zo 

volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren en 

maatschappelijke participatie zoals andere leeftijdsgenoten. Voor leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs wordt actief gewerkt aan de mogelijkheid tot terugkeer 

naar het gewoon onderwijs.  

 

§3. In het individueel aangepast curriculum opgenomen doelen met betrekking tot 

godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing zijn gebaseerd op 

de overeenkomstige leerplannen en zijn in overeenstemming met de internationale 

en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in 

het bijzonder. 

 

§4. Het individueel aangepast curriculum bepaalt hoe de doelen gerealiseerd zullen 

worden en hoe sociale, psychologische, orthopedagogische, medische of 

paramedische hulpverlening in het onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van het netwerk en de ondersteunende partners die 

betrokken zijn naargelang de onderwijscontext waarin de leerling schoolloopt.  
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§5. Alle betrokkenen werken samen om een optimaal leer- en ontwikkelingstraject 

voor de leerling te garanderen. De school is verantwoordelijk voor de opvolging, 

evaluatie en bijsturing van het traject en coördineert de afstemming tussen alle 

betrokken partners. 

 

§6. Een individueel handelingsplan of een individueel aangepast curriculum van 

een leerling met een IAC-verslag dat is opgemaakt voor 1 september 2023, 

wordt beschouwd als een individueel aangepast curriculum. Als er wijzigingen 

doorgevoerd moeten worden aan een dergelijk curriculum of handelingsplan, 

worden de wijzigingen doorgevoerd in een individueel aangepast curriculum 

conform paragraaf 1 tot en met 5.  

 

 Als een leerling met een IAC-verslag die nog beschikt over een individueel 

aangepast curriculum of een individueel handelingsplan dat is opgemaakt voor 1 

september 2023, van school verandert, maakt de school waar nu wordt 

ingeschreven een individueel aangepast curriculum op conform paragraaf 1 tot en 

met 5.”. 

 

Art. 138. In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 februari 

2022, wordt een artikel 122/3 ingevoegd dat luidt als volgt:  

 

“Art. 122/3. §1. Voor elke leerling met een OV4-verslag moet, zowel in het gewoon 

als het buitengewoon onderwijs, het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon 

voltijds secundair onderwijs gevolgd worden. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

 

§2. De klassenraad geeft het gemeenschappelijk curriculum en de aanpassingen 

die nodig zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling, vorm. De klassenraad selecteert ook 

bijkomende doelen, naargelang de onderwijsbehoeften en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling. De vormgeving van het 

gemeenschappelijk curriculum, met inbegrip van de aanpassingen en de 

bijkomende doelen, gebeurt op basis van een cyclisch proces van 

handelingsplanmatig werken. De klassenraad stemt daarvoor af met de ouders, 

waar mogelijk de leerling, de CLB-medewerker en in voorkomend geval de 

leerondersteuner en andere externe ondersteuners. In samenspraak wordt 

bepaald hoe de doelen worden gerealiseerd en hoe de sociale, psychologische, 

orthopedagogische, medische of paramedische hulpverlening in het 

onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 

netwerk en de ondersteunende partners die betrokken zijn naargelang de 

onderwijscontext waarin de leerling schoolloopt. 

 

De realisatie van de doelen is gericht op de maximale ontplooiing van en 

leerwinst bij de leerling en met het oog op een zo volwaardig mogelijke participatie 

aan het klas- en schoolgebeuren en maatschappelijke participatie zoals andere 

leeftijdsgenoten. Voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt actief 

gewerkt aan de mogelijkheid tot terugkeer naar het gewoon onderwijs. 

 

§3. Alle betrokkenen werken samen om een optimaal leer- en ontwikkelingstraject 

voor de leerling te garanderen. De school is verantwoordelijk voor de opvolging, 
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evaluatie en bijsturing van het traject en de afstemming tussen alle betrokken 

partners. 

 

§4. Een leerling met een OV4-verslag met een individueel handelingsplan dat 

dateert van voor 1 september 2023, kan dat individueel handelingsplan verder 

volgen. Als er wijzigingen doorgevoerd moeten worden aan dergelijk 

handelingsplan, geeft de klassenraad het gemeenschappelijk curriculum voor de 

leerling vorm conform de bepalingen van paragraaf 1 tot en met 3.”. 

 

Als een leerling met een OV4-verslag die nog beschikt over een individueel 

handelingsplan dat is opgemaakt voor 1 september 2023, van school verandert, 

geeft de klassenraad van de school waar de leerling nu wordt ingeschreven, het 

gemeenschappelijk curriculum vorm conform de bepalingen van paragraaf 1 tot 

en met 3. 

 

Een leerling met een OV4-verslag in het gewoon onderwijs waarvoor voor 

1 september 2023 een individueel aangepast curriculum is opgemaakt, kan dat 

individueel aangepast curriculum verder gevolgd worden. Als er wijzigingen zijn 

aan het traject van de leerling, moet overgestapt worden naar het 

gemeenschappelijk curriculum. De klassenraad geeft dat vorm conform de 

bepalingen van paragraaf 1 tot en met 3. Als de school en het CLB van oordeel 

zijn dat de leerling een individueel aangepast curriculum moet volgen, maakt het 

CLB een IAC-verslag op. 

 

Als een leerling met een OV4-verslag die nog beschikt over een individueel 

aangepast curriculum dat werd opgemaakt voor 1 september 2023, van school 

verandert, moet overgestapt worden naar het gemeenschappelijk curriculum. De 

klassenraad van de school waar de leerling nu wordt ingeschreven, moet het 

gemeenschappelijk curriculum vormgeven conform de bepalingen van paragraaf 

1 tot en met 3. Als de school en het CLB van oordeel zijn dat de leerling een 

individueel aangepast curriculum moet volgen, maakt het CLB een IAC-verslag 

op.”.  

 

Art. 139. In artikel 123/6, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet 

van 4 april 2014 en gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2016, 3 juli 2020 en 9 juli 

2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“4° de vorige school van inschrijving brengt de school waar nu wordt 

ingeschreven op de hoogte van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag, 

OV4-verslag of GC-verslag. Het CLB dat verbonden is aan de vorige school van 

inschrijving brengt het CLB dat verbonden is met de school waar nu wordt 

ingeschreven, op de hoogte van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag, 

OV4-verslag of GC-verslag. In het belang van de optimale begeleiding van de 

betrokken leerling en de organisatie van de school kunnen ouders zich tegen die 

overdrachten niet verzetten.”; 

 

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: 
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“6° het centrumbestuur van het CLB dat het IAC-verslag, het OV4-verslag of het 

GC-verslag, vermeld in punt 4°, heeft opgesteld, is verwerkingsverantwoordelijke 

voor de verwerkingen door of ter voorbereiding van het IAC-verslag, het OV4-

verslag of het GC-verslag. Het centrumbestuur van het overnemende CLB is 

verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen na de ontvangst van het 

IAC-verslag, het OV4-verslag of het GC-verslag.”. 

 

Art. 140. In artikel 123/22 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 27 

april 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:  

 

“Bij de opmaak en evaluatie van het beleid op leerlingenbegeleiding betrekt de 

school relevante partners. Voor bijkomende inhoudelijke expertise doet de school 

een beroep op het centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor schoolondersteuning 

zoekt de school externe ondersteuning bij de pedagogische begeleidingsdienst of 

een andere externe dienst. Voor expertise met betrekking tot het onderwijs aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften betrekt de school het 

leersteuncentrum.”. 

 

Art. 141. In artikel 123/23 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 27 

april 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:  

 

“In de fase van de verhoogde zorg betrekt de school het centrum voor 

leerlingenbegeleiding bij vragen, een stagnerende of negatieve evolutie. Dat kan 

aanleiding geven tot de inzet van consultatieve leerlingenbegeleiding of de start 

van de fase van uitbreiding van zorg.”. 

 

Art. 142. Aan artikel 136/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 

juli 2011 en gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015, 17 juni 2016 en 16 juni 

2017, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“In afwijking van het eerste lid, 7°, kan een leerling uit het buitengewoon 

secundair onderwijs eenmalig, gedurende maximum twee schooljaren de lessen 

voltijds bijwonen in het gewoon secundair onderwijs, met het oog op een 

overstap naar het gewoon voltijds onderwijs. Een leerling die twee schooljaren in 

het gewoon voltijds onderwijs doorbrengt, heeft, in afwijking van artikel 253/6, 

§2, en artikel 253/37, §2, een onverkort recht op inschrijving in de school voor 

gewoon onderwijs. Als de betrokken personen en de leerling beslissen om de 

overstap te maken naar het gewoon onderwijs, overleggen de school voor 

gewoon onderwijs, de school voor buitengewoon onderwijs, het CLB en de 

betrokken personen, met betrokkenheid van de leerling, met het 

leersteuncentrum over de overname van de ondersteuning.”. 

  

Art. 143. In artikel 252 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 25 

november 2011, 21 maart 2014 en 5 april 2019, wordt in paragraaf 1, b), punt 2), 

de zinssnede “verslag, als bepaald in artikel 294,” vervangen door de zinssnede 

“IAC-verslag of OV4-verslag”.  

 

Art. 144. In artikel 253/6 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  
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1° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt:  

 

“Leerlingen die beschikken over een IAC-verslag of OV4-verslag, worden door een 

school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Het 

IAC-verslag of OV4-verslag maakt deel uit van de informatie die betrokken 

personen bij een vraag tot inschrijving aan de school bezorgen. Het ter 

beschikking stellen van het IAC-verslag of OV4-verslag door de betrokken 

personen gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren van 

overleg met de betrokken personen, de klassenraad en het centrum voor 

leerlingenbegeleiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de 

aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een 

gemeenschappelijk curriculum, in geval van een OV4-verslag met inzet van 

intensieve ondersteuning als vermeld in artikel 294, of om de leerling 

studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 

curriculum. Ook als de school pas na de inschrijving kennisneemt van een IAC-

verslag of OV4-verslag, uiterlijk gedateerd op de dag waarop de leerling in de 

betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in een 

inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”; 

 

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “verslag” vervangen door de 

zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”; 

 

3° paragraaf 2, derde lid wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee 

te nemen in een gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het 

centrum voor leerlingenbegeleiding het IAC-verslag of OV4-verslag op of maakt 

het een GC-verslag op. Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig 

zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum met 

intensieve ondersteuning, vermeld in artikel 294, of studievoortgang te laten 

maken op basis van een individueel aangepast curriculum, disproportioneel acht, 

wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat die leerling in een andere 

school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, 

na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.”;  

 

4° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§3. Als tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling 

wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling 

een IAC-verslag of OV4-verslag dan wel een wijziging van een IAC-verslag of OV4-

verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de 

betrokken personen en het CLB.  

 

Als een IAC-verslag wordt opgemaakt of gewijzigd, beslist de school op basis 

van het overleg, vermeld in het eerste lid, om de leerling op vraag van de 

betrokken personen studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 

aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend 

schooljaar te ontbinden. 

 

Als een OV4-verslag wordt opgemaakt of gewijzigd, beslist de school op 

basis van het overleg, vermeld in het eerste lid, om de leerling op vraag van de 
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betrokken personen studievoortgang te laten maken binnen het gemeenschappelijk 

curriculum met intensieve ondersteuning, vermeld in artikel 294, of om de 

inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”; 

 

5° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§5. Elk schoolbestuur communiceert actief over het inschrijvingsrecht van 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het gewoon onderwijs.“. 

 

Art. 145. In artikel 253/15, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022 wordt de 

zinsnede “in de school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een 

referentiepopulatie.” vervangen door de zinsnede “in de school relatief 

ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie, waarbij in 

afwijking van dit principe leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in een 

school van het gewoon onderwijs altijd beschouwd mogen worden als een 

ondervertegenwoordigde groep, ongeacht de referentiepopulatie.“. 

 

Art. 146. In artikel 253/20 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  

 

1° in het eerste lid, punt 1°, e), worden de woorden “verslag als vermeld in artikel 

294” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”; 

 

2° aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:  

 

“Hetzelfde geldt voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs die, met 

toepassing van artikel 136/1, tweede lid, gedurende twee schooljaren voltijds les 

hebben gevolgd in de school voor gewoon onderwijs en zich na twee schooljaren 

willen inschrijven in die school.”. 

 

Art. 147. In artikel 253/28 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en vervangen bij het decreet van 4 februari 2022, wordt paragraaf 2 

vervangen door wat volgt:  

 

“§2. Het LOP bemiddelt binnen tien kalenderdagen na het verzoek van de betrokken 

personen of na de afgifte van het weigeringsdocument, vermeld in artikel 253/26, 

§1, tussen de leerling en de betrokken personen en de schoolbesturen van de 

scholen binnen het werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van 

de leerling in een school. In geval van bemiddeling bij een ontbinding als vermeld in 

artikel 253/27, §1, 4°, betrekt het LOP ook de school die de weigering uitschreef. 

De bemiddeling schort de termijn van dertig kalenderdagen, vermeld in artikel 

253/30, §1, tweede lid, op.”. 

 

Art. 148. In artikel 253/37 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  

 

1° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt:  
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“Leerlingen die beschikken over een IAC-verslag of OV4-verslag, worden door een 

school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Het 

IAC-verslag of OV4-verslag maakt deel uit van de informatie die de betrokken 

personen bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Het ter 

beschikking stellen van het IAC-verslag of OV4-verslag door de betrokken 

personen gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren van 

overleg met de betrokken personen, de klassenraad en het centrum voor 

leerlingenbegeleiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de 

aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een 

gemeenschappelijk curriculum, in geval van een OV4-verslag met inzet van 

intensieve ondersteuning als vermeld in artikel 294, of om de leerling 

studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 

curriculum. Ook als de school pas na de inschrijving kennisneemt van een IAC-

verslag of OV4-verslag, uiterlijk gedateerd op de dag waarop de leerling in de 

betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in een 

inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”; 

 

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “verslag” vervangen door de 

zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”; 

 

3° paragraaf 2, derde lid, wordt vervangen door wat volgt:   

 

“Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee 

te nemen in een gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het 

centrum voor leerlingenbegeleiding het IAC-verslag of OV4-verslag op of maakt 

het een GC-verslag op. Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig 

zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum met 

intensieve ondersteuning, vermeld in artikel 294, of studievoortgang te laten 

maken op basis van een individueel aangepast curriculum, disproportioneel acht, 

wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat die leerling in een andere 

school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, 

na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.”; 

 

4° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§3. Als tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling 

wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling 

een IAC-verslag of OV4-verslag dan wel een wijziging van een IAC-verslag of OV4-

verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de 

betrokken personen en het CLB.  

 

 Als een IAC-verslag wordt opgemaakt of gewijzigd, beslist de school op basis 

van het overleg, vermeld in het eerste lid, om de leerling op verzoek van de 

betrokken personen studievoortgang te laten maken op basis van een individueel 

aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend 

schooljaar te ontbinden. 

 

 Als een OV4-verslag wordt opgemaakt of gewijzigd, beslist de school op 

basis van het overleg, vermeld in het eerste lid, om de leerling op vraag van de 

betrokken personen studievoortgang te laten maken binnen het gemeenschappelijk 
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curriculum met intensieve ondersteuning, vermeld in artikel 294, of om de 

inschrijving van de leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”; 

 

5° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§5. Elk schoolbestuur communiceert actief over het inschrijvingsrecht van 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het gewoon onderwijs.“. 

 

Art. 149. In artikel 253/46, §1, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het 

decreet van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° de zinsnede “in de school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van 

een referentiepopulatie.” wordt vervangen door de zinsnede “in de school relatief 

ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie, waarbij 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in een school van het gewoon 

onderwijs altijd beschouwd mogen worden als een ondervertegenwoordigde 

groep, ongeacht de referentiepopulatie.”; 

 

2° de zinsnede “, vermeld in artikel 253/53.” wordt vervangen door de zinsnede 

“, vermeld in artikel 253/42.”. 

 

Art. 150. In artikel 253/51 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  

 

1° in paragraaf 1, 1°, e), wordt de zinssnede “verslag, vermeld in artikel 294” 

vervangen door de zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”; 

 

2° aan paragraaf 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:  

 

“Hetzelfde geldt voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs die, met 

toepassing van artikel 136/1, tweede lid, gedurende twee schooljaren voltijds les 

hebben gevolgd in de school voor gewoon onderwijs en zich na twee schooljaren 

willen inschrijven in die school.”. 

 

Art. 151. In artikel 253/55, §1, 1°, e), van dezelfde codex, ingevoegd bij het 

decreet van 18 februari 2022, wordt de zinssnede “verslag, vermeld in artikel 294” 

vervangen door de zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”. 

 

Art. 152. Artikel 253/59, §2, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

mei 2019 en vervangen bij het decreet van 18 februari 2022, wordt vervangen door 

wat volgt:  

 

“§2. Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen, die ingaat op 

de dag na die van de betekening of afgifte, vermeld in artikel 253/57, §1, tussen de 

leerling en de betrokken personen en de schoolbesturen van de scholen binnen het 

werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een 

school. In geval van bemiddeling bij een ontbinding als vermeld in artikel 253/58, 

§1, 4°, betrekt het LOP ook de school die de weigering uitschreef. De bemiddeling 

schort de termijn van dertig kalenderdagen, vermeld in artikel 253/60, §1, op.”. 
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Art. 153. In artikel 259 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 

21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in paragraaf 2, punt 1°, punt 2° en punt 3°,wordt het woord “verslag” telkens 

vervangen door de zinssnede “IAC-verslag”; 

 

2° in paragraaf 2, punt 4°, wordt het word “verslag” vervangen door de zinssnede 

“OV4-verslag”;  

 

3° paragraaf 4 wordt opgeheven.  

 

Art. 154. In artikel 260, eerste lid, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet 

van 21 maart 2014, wordt het woord “verslag” vervangen door de zinssnede “IAC-

verslag of OV4-verslag”.  

 

Art. 155. In artikel 260/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 

juni 2016 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2017 en 5 april 2019, wordt een 

tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag die ingeschreven zijn in het 

gewoon secundair onderwijs, kunnen op schooljaarbasis gemiddeld gedurende 

maximaal de helft van de wekelijkse uren van het structuuronderdeel waarvoor 

de leerling is ingeschreven, lessen of activiteiten volgen in een school voor 

buitengewoon secundair onderwijs, die de opleidingsvorm aanbiedt volgens het 

IAC-verslag of OV4-verslag. Daarbij moet voldaan worden aan de voorwaarden 

1° tot en met 6° en 8° als vastgelegd in het eerste lid. De inzet van omkadering 

vanuit het leersteunmodel is in de school voor buitengewoon secundair onderwijs 

niet mogelijk.”. 

 

Art. 156. In dezelfde codex wordt een artikel 260/3 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 260/3. §1. Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs werken samen 

met leersteuncentra in functie van expertisedeling en gezamenlijke 

expertiseontwikkeling met betrekking tot leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

 

Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs werken toe naar de 

mogelijkheid tot terugkeer van leerlingen naar het gewoon secundair onderwijs.  

 

§2. Op basis van het cyclisch proces van handelingsplanmatig werken geeft de 

school voor buitengewoon secundair onderwijs, in samenspraak met de ouders, 

jaarlijks aan het CLB door voor welke leerlingen een evaluatie over de 

inschrijving van de leerling in het buitengewoon secundair onderwijs aangewezen 

is. Ouders kunnen die evaluatie ook rechtstreeks aan het CLB vragen. De 

evaluatie gebeurt door het CLB op basis van een handelingsgericht diagnostisch 

traject samen met de ouders, de leerling en de school, waarbij samen wordt 

bekeken of de leerling kan terugkeren naar het gewoon secundair onderwijs 

binnen het gemeenschappelijk curriculum, of om een individueel aangepast 

curriculum te volgen. 
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 Als beslist wordt om terug te keren naar het gewoon secundair onderwijs, 

ondersteunen de school voor buitengewoon secundair onderwijs en het CLB de 

ouders bij het vinden van en bij de overstap naar een school voor gewoon 

secundair onderwijs waar de leerling wordt ingeschreven in geval van een GC-

verslag of onder ontbindende voorwaarde wordt ingeschreven in geval van een 

IAC-verslag of OV4-verslag met het oog op de afweging van redelijke 

aanpassingen.”. 

 

Art. 157. In het opschrift van deel V, titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 2, van dezelfde 

codex, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018, worden de woorden “en 

individuele handelingsplannen” opgeheven.  

 

Art. 158. In artikel 262, §1, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 26 

januari 2018, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd.  

 

1° in het eerste lid wordt de zinssnede “handelingsplan, zoals bepaald in artikel 

267” vervangen door de woorden “individueel aangepast curriculum als vermeld in 

artikel 122/2,”; 

 

2° in het tweede lid wordt het woord “handelingsplanning” vervangen door de 

woorden “individueel aangepaste curricula als vermeld in artikel 122/2”.  

 

Art. 159. Onderafdeling 3 van deel V, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 2, bestaande 

uit artikel 267, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018, wordt opgeheven. 

 

Art. 160. In artikel 292 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 21 

maart 2014, 25 april 2014 en 17 juni 2016, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht:  

 

1° in de eerste zin worden de woorden “verslag dat opgesteld is zoals bepaald in 

artikel 294” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”; 

 

2° in punt 2° wordt het woord “verslag” vervangen door de zinssnede “IAC-

verslag of OV4-verslag”. 

 

Art. 161. Artikel 293, §3, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 

maart 2014 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2017, 6 juli 2018 en 5 april 

2019, wordt vervangen door wat volgt:  

 

“§3. In afwijking van de voorgaande paragrafen kunnen de leerlingen die met 

een IAC-verslag of OV4-verslag worden toegelaten tot het gewoon onderwijs, ook 

na de leeftijd van eenentwintig jaar van rechtswege genieten van leersteun 

vanuit het leersteunmodel.”. 

 

Art. 162. In het opschrift van deel V, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 

2, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, wordt het 

woord “verslag” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag en OV4-verslag”. 

 

Art. 163. Artikel 294 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 

5 april 2019, wordt vervangen door wat volgt: 
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“Art. 294. §1. Voor de toelating van een leerling tot een door de Vlaamse 

Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon 

onderwijs van opleidingsvorm 4, type 5, is een attest vereist, dat uitgereikt is 

ofwel door de behandelende arts van de medische of psychiatrische voorziening 

ofwel door de directeur van de residentiële setting. De Vlaamse Regering bepaalt 

wat het attest moet inhouden. 

 

§2. Voor de toelating van een leerling tot een door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon secundair onderwijs, 

of voor een individueel aangepast curriculum of een gemeenschappelijk 

curriculum met intensieve ondersteuning in het gewoon onderwijs, is het 

doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject met de opmaak van een 

IAC-verslag of OV4-verslag door een centrum voor leerlingenbegeleiding vereist, 

opgesteld met inachtname van artikel 7 van het decreet van 27 april 2018 over 

de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de 

centra voor leerlingenbegeleiding, waaruit blijkt: 

1° voor een IAC-verslag voor opleidingsvorm 1, 2 of 3:  

a) dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling 

zijn doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden 

kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet 

relevant is; 

b) dat met toepassing van de principes van artikel 136/2 de 

aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, 

compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn om 

de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven 

meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; 

c) dat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn omschreven met 

toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk 

onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een 

sociaal model van handicap; 

d) dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te 

schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling als 

bepaald in artikel 225, §1, 1°, 4° en 5°; 

e) welk type en welke opleidingsvorm voor de leerling van toepassing 

is, als bepaald in artikel 259, §1, 1° tot 8°, en §2, 1° tot 3°; 

2° voor een OV4-verslag voor opleidingsvorm 4, met uitzondering van type 

5: 

a) dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling 

zijn doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden 

kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet 

relevant is; 

b) dat met toepassing van de principes van artikel 136/2 de 

aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, 

compenserende en dispenserende maatregelen, alsook intensieve 

onderwijskundige en orthopedagogische of orthodidactische 

ondersteuning, en de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, 

psychologisch of orthopedagogisch personeel noodzakelijk zijn om 

de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven 

meenemen en de doelen van het gemeenschappelijk curriculum en 
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de bijkomende doelen te bereiken en de reguliere 

studiebekrachtiging te behalen; 

c) welke aanpassingen, met toepassing van handelingsplanmatig 

werken en op basis van de onderwijsbehoeften en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling, er voor welke onderdelen 

van het gemeenschappelijk curriculum nodig zijn, alsook op welke 

manier de intensieve onderwijskundige, orthopedagogische en 

orthodidactische ondersteuning en de inzet van paramedisch, 

sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel zal 

worden ingezet bij de realisatie van het gemeenschappelijk 

curriculum; 

d) dat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn omschreven met 

toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk 

onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een 

sociaal model van handicap; 

e) dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te 

schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling als 

bepaald in artikel 225, §1, 1°, 4° en 5°; 

f) welk type voor de leerling van toepassing is, als bepaald in artikel 

259, §1, 3° tot 8°, met uitzondering van 5°. 

 

§3. Voor een leerling die overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar het 

buitengewoon secundair onderwijs of die voor het eerst naar school gaat en wil 

starten in opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs 

wordt, in afwijking van §2, 1°, a) en b), aangetoond dat de aanpassingen, 

waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende 

maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling mee te 

nemen in een gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon 

onderwijs. 

 

Voor een leerling die overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar 

het buitengewoon secundair onderwijs of die voor het eerst naar school gaat en 

wil starten in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, 

wordt, in afwijking van §2, 2°, a) en b), worden aangetoond dat aanpassingen, 

waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende 

maatregelen, nodig zijn en intensieve onderwijskundige, orthopedagogische en 

orthodidactische ondersteuning en de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, 

psychologisch of orthopedagogisch personeel noodzakelijk zijn om de leerling 

binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen en de doelen van 

het gemeenschappelijk curriculum te bereiken en de reguliere 

studiebekrachtiging te behalen. 

 

Voor een leerling die voor het eerst naar school gaat en met een 

individueel aangepast curriculum wil starten in het gewoon onderwijs, wordt, in 

afwijking van paragraaf 2, 1°, a) en b), aangetoond dat de aanpassingen, 

waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende 

maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling in het 

gemeenschappelijk curriculum mee te nemen en wordt, in afwijking van 

paragraaf 2, 1°, e), bepaald welk type voor de leerling van toepassing is, als 

bepaald in artikel 259, §1, 2°, 4°, 6° of 7°. 
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Voor een leerling die voor het eerst naar school gaat en met een OV4-

verslag het gemeenschappelijk curriculum wil volgen in het gewoon secundair 

onderwijs, wordt, in afwijking van §2, 2°, a) en b), aangetoond dat 

aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en 

dispenserende maatregelen, nodig zijn en intensieve onderwijskundige, 

orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning en de inzet van 

paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel 

noodzakelijk zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te 

blijven meenemen en de doelen van het gemeenschappelijk curriculum te 

bereiken en de reguliere studiebekrachtiging te behalen, en wordt, in afwijking 

van paragraaf 2, 2°, f), bepaald welk type voor de leerling van toepassing is, als 

bepaald in artikel 259, §1, 4°, 6° of 7°. 

 

§4. Het IAC-verslag en het OV4-verslag bestaan telkens uit een attest en een 

protocol ter verantwoording. De Vlaamse Regering bepaalt wat het IAC-verslag 

en het OV4-verslag moet inhouden. Het protocol ter verantwoording bevat de 

verantwoording van de elementen, vermeld in paragraaf 2 en, in voorkomend 

geval, in paragraaf 3. 

 

 Bij de opmaak van een IAC-verslag of OV4-verslag informeert het CLB de 

ouders en de leerling actief over het inschrijvingsrecht voor leerlingen met een 

IAC-verslag of OV4-verslag. 

 

§5. Leerlingen kunnen alleen het buitengewoon onderwijs volgen van de 

opleidingsvorm en het type waarnaar ze in het IAC-verslag of het OV4-verslag 

georiënteerd worden, met uitzondering van de leerlingen van opleidingsvorm 4, 

type 5. 

 

§6. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar 2014-2015 met een 

inschrijvingsverslag ingeschreven waren in een school voor buitengewoon 

onderwijs, geldt paragraaf 2 alleen bij wijziging van onderwijsniveau, van type of 

bij de overgang van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs. 

 

§7. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 1°, b), 

of 2°, b) en c), heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het IAC-verslag of 

OV4-verslag op.  

 

Als een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag wordt opgemaakt voor 

een leerling die al beschikt over een IAC-verslag of OV4-verslag, vervalt dat IAC-

verslag of OV4-verslag.  

 

Als een centrum voor leerlingenbegeleiding voor een leerling met een IAC-

verslag in het basisonderwijs, een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag 

opmaakt met het oog op een overgang van het basisonderwijs naar het secundair 

onderwijs, vervalt het IAC-verslag dat de leerling had in het basisonderwijs. 

 

§8. Bij onenigheid tussen ouders, school en centrum voor leerlingenbegeleiding 

over het afleveren van het IAC-verslag of OV4-verslag kan, op initiatief van een 

van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op een Vlaamse 

Bemiddelingscommissie. 
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De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de 

werkingsprincipes van die commissie. 

 

§9. Als een leerling, die met toepassing van paragraaf 6 nog beschikt over een 

inschrijvingsverslag, overgaat van het buitengewoon secundair onderwijs naar 

het gewoon secundair onderwijs, heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het 

inschrijvingsverslag op of maakt het, naargelang de situatie van de leerling, een 

GC-verslag, een IAC-verslag of een OV4-verslag op. 

 

Als een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag overgaat van het 

buitengewoon secundair onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs, heft het 

CLB, naargelang de situatie, het IAC-verslag of OV4-verslag op, maakt het een 

GC-verslag op of past het het bestaande IAC-verslag of OV4-verslag aan. 

Aanpassingen aan IAC-verslagen en OV4-verslagen kunnen gebeuren met een 

addendum, voorzien van de datum van opmaak. 

 

§10. Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het gewoon secundair 

onderwijs, komen in aanmerking voor leersteun vanuit het leersteunmodel. 

 

§11. In afwijking van paragraaf 2, 1°, e), en 2°, f), kan voor leerlingen in het 

gewoon onderwijs voor wie een handelingsgericht diagnostisch traject is afgerond 

met een vermoeden van een emotionele of gedragsstoornis waarvoor een aanbod 

in type 3 nodig is, eenmalig een voorlopig IAC-verslag type 3 of voorlopig OV4-

verslag type 3 opgemaakt worden door het centrum voor leerlingenbegeleiding, 

ook al is niet voldaan aan de voorwaarden betreffende diagnostiek, vermeld in 

artikel 259, §1, 3°. Een voorlopig IAC-verslag voldoet aan alle vereisten, vermeld 

in paragraaf 2, 1°, a) tot en met d). Een voorlopig OV4-verslag voldoet aan alle 

vereisten, vermeld in paragraaf 2, 2°, a) tot en met e). 

 

De opmaak van een voorlopig IAC-verslag of voorlopig OV4-verslag leidt 

tot de inschrijving van de leerling in een school voor buitengewoon onderwijs 

type 3. In geval van onenigheid kunnen ouders een beroep doen op de Vlaamse 

Bemiddelingscommissie, vermeld in paragraaf 8. 

 

Een voorlopig IAC-verslag of voorlopig OV4-verslag is geldig gedurende 

het lopende schooljaar. Als de diagnose, vermeld in artikel 259, §1, 3°, nog niet 

beschikbaar is bij de start van het daaropvolgende schooljaar, kan het CLB het 

voorlopig IAC-verslag of voorlopig OV4-verslag uitzonderlijk met maximaal een 

schooljaar verlengen. 

 

Als het handelingsgericht diagnostisch traject leidt tot een diagnose als 

vermeld in artikel 259, §1, 3°, wordt het voorlopig IAC-verslag of voorlopig OV4-

verslag opgeheven en wordt er een IAC-verslag opgesteld dat voldoet aan alle 

voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 1°, a) tot en met e), of een OV4-verslag 

dat voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 2°, a) tot en met f). 

 

Als het handelingsgericht diagnostisch traject niet leidt tot een diagnose 

als vermeld in artikel 259, §1, 3°, wordt het voorlopig IAC-verslag of voorlopig 

OV4-verslag opgeheven door het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding. 

Tenzij de ouders beslissen tot een inschrijving in een school voor gewoon 
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onderwijs, behoudt de leerling het recht om in de school type 3 ingeschreven te 

blijven tot het einde van het lopende schooljaar. 

 

§12. Verslagen voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het 

gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs die zijn opgemaakt voor 1 

september 2023, worden gelijkgesteld aan IAC-verslagen of OV4-verslagen, 

naargelang de opleidingsvorm. Leerlingen die nog beschikken over een verslag 

van voor 1 september 2023, voldoen aan dezelfde voorwaarden en hebben 

dezelfde rechten als leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag.”. 

 

Art. 164. In artikel 295/2, §1, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het 

decreet van 17 mei 2019, wordt de zinssnede “verslag, zoals bepaald in artikel 

294,” vervangen door de zinssnede “IAC-verslag of OV4-verslag”.  

 

Art. 165. Aan artikel 296 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 

2018, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 

toegevoegd, die luidt als volgt:  

 

“§2. Als aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs een 

leersteuncentrum als afdeling verbonden is, als vermeld in artikel 20, §2, van het 

decreet [datum] over leersteun, wordt de directie vrijgesteld van de gedeeltelijke 

lesopdracht als niet voldaan wordt aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid van 

paragraaf 1.”.  

 

Art. 166. Onderafdeling 3/4 van deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, 

bestaande uit artikel 314/8 en 314/9, laatst gewijzigd bij het decreet van 5 april 

2019, wordt opgeheven.  

 

Art. 167. Artikel 330/3 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 22 

december 2017 en vervangen bij het decreet van 5 april 2019, wordt opgeheven. 

 

Art. 168. In artikel 330/4 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 

2021, wordt het woord “ondersteuners” vervangen door het woord 

“leerondersteuner”.  

 

Art. 169. In artikel 334/2, §3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 

21 maart 2014, worden de woorden “individuele handelingsplanning” vervangen 

door de woorden “het individueel aangepaste curriculum als vermeld in artikel 

122/2”. 

 

Art. 170. In artikel 350 van dezelfde codex wordt het tweede lid, ingevoegd bij 

het decreet van 21 maart 2014, vervangen door wat volgt:  

 

“In opleidingsvorm 4 wordt een gemeenschappelijk curriculum van het gewoon 

voltijds secundair onderwijs gevolgd. Dat gemeenschappelijk curriculum wordt 

aangepast volgens de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen, rekening houdende met de bepalingen van artikel 122/3.”. 

 

Art. 171. Artikel 352 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 

juli 2021, wordt vervangen door wat volgt:  
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“Art. 352. §1. Om als school voor gewoon secundair onderwijs in aanmerking te 

komen voor leersteun vanuit het leersteunmodel, is voor leerlingen het doorlopen 

van een handelingsgericht diagnostisch traject met de opmaak van een GC-verslag 

door een centrum voor leerlingenbegeleiding vereist, tenzij ze al beschikken over 

een IAC-verslag of OV4-verslag. In een GC-verslag wordt: 

1° gemotiveerd dat met toepassing van de principes, vermeld in artikel 136/2, 

de fasen van brede basiszorg en verhoogde zorg werden doorlopen en dat 

het inzetten van de leersteun, in combinatie met compenserende of 

dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de 

leerling een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen; 

2° omschreven welke specifieke deskundigheid vereist is vanuit een of meer 

van de types, vermeld in artikel 259, §1, 1° tot en met 4°, en 6° tot en met 

8°. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het GC-verslag. 

 

§2. Het GC-verslag wordt opgemaakt in de vorm van een handelingsgericht 

advies voor leersteun vanuit het leersteunmodel, dat een CLB-medewerker 

registreert in het multidisciplinair dossier van de leerling. 

 

§3. Bij wijziging van het onderwijsniveau of van het type, vermeld in paragraaf 1, 

2°, wordt een nieuw GC-verslag opgesteld.  

 

§4. Als niet meer voldaan is aan de criteria, vermeld in paragraaf 1, 1° of 2°, heft 

het centrum voor leerlingenbegeleiding het GC-verslag op. Als een centrum voor 

leerlingenbegeleiding voor een leerling met een GC-verslag, een GC-verslag of IAC-

verslag opmaakt in functie van een overgang van het basisonderwijs naar het 

secundair onderwijs, vervalt het GC-verslag dat de leerling had in het 

basisonderwijs. 

 

§5. Gemotiveerde verslagen die zijn opgemaakt voor 1 september 2023, worden 

gelijkgesteld aan GC-verslagen. Leerlingen die nog beschikken over een 

gemotiveerd verslag van voor 1 september 2023, voldoen aan dezelfde 

voorwaarden en hebben dezelfde rechten als leerlingen met een GC-verslag.”. 

 

Art. 172. In artikel 357 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 

3 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° aan paragraaf 1 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“In afwijking van het eerste lid, kunnen leerlingen die ingeschreven zijn in het 

buitengewoon secundair onderwijs en die, met toepassing van artikel 136/1, 

onderwijsactiviteiten volgen in het gewoon secundair onderwijs, tijdens die 

activiteiten speciale onderwijsmiddelen ter beschikking krijgen, als ze de vorm 

aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of een andere gebarentaal of 

schrijftolken.”; 

 

2° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§4/1. Als de speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm 

aannemen van een omzetting van leermaterialen voor blinde en slechtziende 
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leerlingen, kan de Vlaamse Regering daarvoor middelen ter beschikking stellen 

binnen de beschikbare begrotingskredieten.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking 

van een productiehuis voor omzetting van leermaterialen voor blinde en 

slechtziende leerlingen.”. 

 

Art. 173. In artikel 357/66, vijfde lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het 

decreet van 30 november 2018, wordt het woord “handelingsplan” vervangen door 

de woorden “individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 122/2 of het 

gemeenschappelijk curriculum met intensieve ondersteuning, vermeld in artikel 

122/3”. 

 

Afdeling 8. Wijziging van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

Art. 174. In artikel VI.1. van het decreet van 21 maart 2014 betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gewijzigd bij het 

decreet van 19 december 2014, worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven.  

 

Afdeling 9. Wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 

voor leerlingenbegeleiding 

 

Art. 175. Artikel 16, §3, van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 

voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 5 april 2019, wordt 

vervangen door wat volgt:  

 

“§3. De centra maken netoverstijgend afspraken om onafhankelijke bemiddeling 

mogelijk te maken voor leerlingen of ouders over het ondersteuningsaanbod in 

functie van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.  

 

De bemiddeling wordt ingezet op verzoek van leerlingen of ouders als ze 

klachten hebben over:  

1° de redelijke aanpassingen door de school en in voorkomend geval de 

afweging van redelijke aanpassingen;  

2° de leersteun vanuit het leersteuncentrum;  

3° een GC-verslag, een IAC-verslag of een OV4-verslag.  

 

De bemiddeling kan alleen ingezet worden als de leerling of de ouders de 

klacht eerst rechtstreeks met de betrokken medewerker van het centrum, van de 

school waar de leerling is ingeschreven, hebben besproken. Dat houdt het volgende 

in:  

1° bij klachten over redelijke aanpassingen door de school wordt eerst de 

betrokken school voor gewoon onderwijs aangesproken, met ondersteuning 

van de betrokken medewerker van het centrum van de school waar de 

leerling is ingeschreven. Bij klachten over de afweging van redelijke 

aanpassingen wordt eerst de medewerker van het centrum van de school 

waar de leerling is ingeschreven, aangesproken;  
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2° bij klachten over de leersteun van het leersteuncentrum wordt eerst het 

betrokken leersteuncentrum aangesproken, met ondersteuning van de 

betrokken medewerker van het centrum van de school waar de leerling is 

ingeschreven; 

3° bij klachten over een GC-verslag, een IAC-verslag of een OV4-verslag wordt 

eerst de betrokken medewerker van het centrum van de school waar de 

leerling is ingeschreven aangesproken. Als dat niet leidt tot een gewenst 

resultaat, volgt de leerling of de ouders de klachtenprocedure van het 

centrum waarmee de school, waar de leerling is ingeschreven, 

samenwerkingsafspraken heeft. 

 

 Een medewerker van een ander centrum kan finaal optreden als 

onafhankelijke bemiddelaar. 

 

Met behoud van de toepassing van het eerste, tweede, derde en vierde lid 

wordt vanaf 1 september 2023 bemiddeling opgenomen als bijkomend thema voor 

de netoverstijgende regionale ondersteuningscel.”. 

 

Art. 176. In artikel 40, paragraaf 3, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 1° wordt de zinssnede “verslag of inschrijvingsverslag met het oog op 

het volgen van een individueel aangepast curriculum of toegang tot het 

buitengewoon onderwijs” vervangen door de zinsnede “IAC-verslag of OV4-

verslag”; 

 

2° in punt 2° wordt de zinssnede “gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag met 

het oog op ondersteuning in het gewoon onderwijs” vervangen door de zinssnede 

“GC-verslag”; 

 

3° in punt 3° worden de woorden “gemotiveerde verslag” vervangen door de 

zinssnede “GC-verslag”; 

 

4° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“4° het aantal leerlingen met een inschrijvingsverslag in het buitengewoon 

onderwijs wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt 3.”.  

 

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

1 

 

ONTWERP VAN DECREET OVER LEERSTEUN 

 

 

Samenvatting 

 

Het voorliggend decreet heeft als doelstelling dat elke leerling in Vlaanderen de 

juiste ondersteuning krijgt. Het mikt op onderwijskwaliteit, maximale leerwinst 

en een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen, met een model dat doenbaar 

en haalbaar blijft voor de schoolteams en alle andere betrokkenen.  

 

Dit decreet vervangt het huidige M-Decreet, dat dezelfde nobele doelstellingen 

had, maar in de praktijk met tekortkomingen kampte. We maken daarom een 

aantal belangrijke nieuwe keuzes ten aanzien van het M-decreet en het huidige 

ondersteuningsmodel. We behouden integraal het beschikbare budget van het 

ondersteuningsmodel (> 190 miljoen euro jaarlijks) maar kiezen bewust voor 

een nieuwe richting zodat mensen en middelen veel minder versnipperd worden 

en veel efficiënter aangewend worden. Zo kunnen we met hetzelfde budget 

betere resultaten bereiken.  

 

We kiezen voor het adagium: gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon 

onderwijs als het nodig is. We verzoenen op deze manier het recht op inclusief 

kwaliteitsvol onderwijs voor de individuele leerling met het recht op kwaliteitsvol 

onderwijs voor elke leerling. De klassenraad neemt de finale beslissing over de 

toegang tot het gewoon onderwijs. De school beoordeelt hierbij de 

(dis)proportionaliteit van de te treffen maatregelen. 

 

We gaan schoolteams beter wapenen en ondersteunen om sterke brede 

basiszorg en verhoogde zorg aan te bieden. Er komt ook een beter aanbod voor 

leerlingen waarvan het CLB inschat dat ze bovenop de sterke brede basiszorg en 

de verhoogde zorg nog extra leersteun nodig hebben. Mensen, middelen en 

expertise worden geconcentreerd in nieuwe leersteuncentra, die anders 

georganiseerd zijn dan de huidige ondersteuningsnetwerken. We kiezen voor een 

beperkt aantal leersteuncentra die de mogelijkheden maximaal bundelen én 

garanderen met een voldoende kritische massa. Scholen voor gewoon onderwijs 

kiezen vrij het leersteuncentrum waarbij ze willen aansluiten en nemen een 

belangrijke rol op in de leersteunraad. Zij brengen immers de middelen in. 

Jaarlijks kunnen ze kiezen om hun middelen in dat leersteuncentrum onder te 

brengen waar hun noden optimaal beantwoord worden. Omdat scholen als het 

ware aandeelhouders worden in het leersteuncentrum, werkt het systeem ook 

responsabiliserend. We sturen het financieringsmodel ook bij zodat we de 

leerlingen en hun leerkrachten die nood hebben aan leersteun nog beter kunnen 

bereiken. De middelen moeten veel meer dan vandaag het geval is terecht 

komen in de klassen zelf. 

 

Vlaanderenbreed creëren we consensus over kwaliteitsvolle leersteun, via een 

specifiek referentiekader. De pedagogische begeleidingsdiensten, de centra voor 

leerlingenbegeleiding en de onderwijsinspectie zetten in op het ondersteunen en 

toezicht houden op de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding.  

 

Vanuit de specifieke bezorgdheid omtrent de beschikbaarheid van expertise voor 

leerlingen met een motorische beperking, visuele beperking, auditieve beperking 
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of spraak- of taalontwikkelingsstoornis voorzien we de mogelijkheid voor een 

beperkt aantal scholen van het buitengewoon onderwijs die zich op een 

welzijnscampus bevinden om die specifieke leersteun achterliggend aan te 

bieden.  

 

De leerondersteuners zelf krijgen voor het eerst echt stabiele 

arbeidsvoorwaarden. Concreet komt er één ambt van leerondersteuner. De 

bekwaamheidsbewijzen voor dit ambt worden ruim gelaten. Hierdoor geven we 

autonomie en vertrouwen aan de Leersteuncentra om een modern 

personeelsbeleid te voeren. Voor de meer dan 3.000 personeelsleden die 

momenteel reeds als ondersteuner aan de slag zijn, creëren we een mogelijkheid 

om over te stappen naar een leersteuncentrum, zodat zij perspectief krijgen op 

werkzekerheid. De ondersteuners die overstappen en vastbenoemd zijn of al 

beschikken over een TADD nemen dit mee in hun aanstelling als 

leerondersteuner. 

 

Dit decreet leersteun heeft ook oog voor het buitengewoon onderwijs, dat zorgt 

voor kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen die nood hebben aan een 

doorgedreven ondersteuning in een aangepaste context gedurende de periode 

die nodig is. Scholen voor buitengewoon onderwijs stellen hoge doelen voor hun 

leerlingen en werken actief aan de mogelijkheid tot overstap of terugkeer naar 

het gewoon onderwijs. Er wordt daarom ingezet op meer samenwerking en 

afstemming tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

 

I. ALGEMENE TOELICHTING 

 

A. Situering 

 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 werd de ambitie 

geformuleerd om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de juiste 

ondersteuning te geven op de juiste plaats. Om deze doelstelling te realiseren 

wordt in opvolging van het M-decreet een nieuw decreet vormgegeven: het decreet 

over leersteun.  

 

Op 25 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nota 

“Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” 

(VR 2019 2510 DOC.1123-1TER). In die nota werden een aantal belangrijke 

principes meegegeven voor het uitschrijven van een conceptnota leersteun. 

 

Op 25 juni 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de 

Conceptnota decreet leersteun1 (VR 2021 2506 MED.0220-TER). In de conceptnota 

 
1 Informatie over de weg naar een decreet leersteun: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-
administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-
clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-
onderwijsbehoeften  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
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werden de krijtlijnen uitgezet voor het decreet over leersteun. Beleidsmaatregelen 

werden geformuleerd voor het gewoon onderwijs, voor de leersteun (de 

ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun 

leerkrachten in het gewoon onderwijs), en voor het buitengewoon onderwijs. 

 

Het beleid omtrent leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kadert binnen een 

internationaal rechtskader omtrent rechten van personen met een handicap. Het 

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH)2 werd in 

2009 door de Belgische overheden geratificeerd3. Dit VN-Verdrag omvat 

bepalingen omtrent onderwijs aan kinderen en jongeren met een handicap, 

waaronder de progressieve realisatie van inclusief onderwijs. Met de nota van 25 

oktober 2019 en de conceptnota van 25 juni 2021 bevestigt de Vlaamse regering 

het principe van inclusie, maar wenst ze hierbij stapsgewijs te werken en de 

doelstellingen omtrent inclusie pragmatisch en realistisch in te vullen. Het creëren 

van voldoende maatschappelijk draagvlak en pedagogische houvast is cruciaal. Met 

het decreet over leersteun is het de intentie om verder te werken aan het draagvlak 

met het oog op een meer geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs.  

 

B. Inhoud 

 

Probleemstelling en omgevingsanalyse 

 

De evaluaties van het M-decreet4 door departement Onderwijs en Vorming, van 

het ondersteuningsmodel5 door de commissie Struyf, de terreinverkenningen door 

de onderwijsinspectie6 en de onderwijsspiegel 20207 brachten een aantal 

vaststellingen, sterktes en knelpunten naar voren. Op deze analyses werd verder 

gewerkt om in opvolging van het M-decreet een nieuw decreet over leersteun vorm 

te geven. In de conceptnota decreet leersteun werd voor het bepalen van de 

beleidsmaatregelen telkens vertrokken vanuit de knelpunten uit vermelde studies, 

om deze om te zetten in gerichte doelstellingen en concrete maatregelen.  

 

De evaluatie van het huidige ondersteuningsmodel die werd uitgevoerd door de 

commissie Struyf (2019), bracht volgende knelpunten naar boven:  

- het ondersteuningsmodel mist een stevige basis van brede basiszorg en 

verhoogde zorg in scholen voor gewoon onderwijs; 

- het design van het ondersteuningsmodel is complex; 

- het houdt risico’s in voor een bestendiging van de handelingsverlegenheid in 

het gewoon onderwijs; 

- er zijn risico’s voor budgettaire beheersbaarheid en ongelijke behandeling met 

betrekking tot ondersteuning; 

- de samenwerking tussen de actoren betrokken bij de ondersteuning wordt als 

weinig efficiënt beoordeeld; 

 
2 http://ph.belgium.be/resource/static/files/uncrpd-nederlandse-vertaling-belgie.pdf 
3 Decreet van 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York 
op 13 december 2006 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1026298  
4 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tussentijdse-meta-evaluatie-m-decreet 
5 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/evaluatie-van-het-ondersteuningsmodel-specifieke-
onderwijsbehoeften 
6 https://www.onderwijsinspectie.be/nl/verkennend-onderzoek-ondersteuningsnetwerken-
2019-en-2020 
7 https://www.onderwijsinspectie.be/nl/jaarverslag-onderwijsspiegel 

http://ph.belgium.be/resource/static/files/uncrpd-nederlandse-vertaling-belgie.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1026298
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- de ondersteuningsnetwerken missen een beleidsmatige pijler en er is nood aan 

een toekomstperspectief voor ondersteuners; 

- een gezamenlijke visie ontbreekt. 

 

Deze bevindingen bracht de commissie tot het formuleren van de volgende 

aanbevelingen op hoofdlijnen: 

- versterk de brede basiszorg en verhoogde zorg; 

- zorg voor een eenvoudig, duidelijk en transparant model van ondersteuning; 

- zorg voor een meer efficiënte samenwerking en transparante communicatie; 

- voorzie kwaliteitsvolle ondersteuning op maat;  

- werk heldere en specifieke arbeidsvoorwaarden uit voor ondersteuners;  

- zet blijvend en intensief in op de professionele ontwikkeling;  

- betrek ouders en leerlingen meer; 

- reflecteer kritisch over het handelingsgericht diagnostisch traject.  

 

Het Regeerakkoord en de beleidsnota kondigden aan om op basis van de resultaten 

van deze evaluatie een definitief model voor ondersteuning uit te werken, als 

onderdeel van het nieuwe decreet dat zou worden opgemaakt (voorliggend decreet 

over leersteun).  

 

Uit de verschillende rapporten en onderzoeken over het M-decreet en het 

ondersteuningsmodel werden een aantal belangrijke knelpunten geïdentificeerd, 

die de basis vormden voor het formuleren van de beleidsdoelstellingen en 

beleidsmaatregelen in de conceptnota, die hun beslag krijgen in het decreet over 

leersteun: 

1. Er is nood aan een eenduidige en gedragen visie op kwaliteitsvolle 

ondersteuning en inclusie; 

2. Scholen missen een krachtig beleid op niveau van de leerlingenbegeleiding; 

3. De hoge verwachtingen van scholen naar externe ondersteuners staan in 

contrast met hun statuut; 

4. Leerlingen en ouders worden nog onvoldoende betrokken bij de ondersteuning; 

5. De co-creatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs, hét fundament van 

het ondersteuningsmodel, sputtert; 

6. De systeemarchitectuur van het ondersteuningsmodel wringt; 

7. De huidige financiering leidt tot een versnippering van middelen en een 

ongelijke behandeling van leerlingen. 

 

Beleidsmaatregelen en doelstelling 

 

In de conceptnota decreet leersteun werden doelstellingen en beleidsmaatregelen 

voorgesteld voor het gewoon onderwijs, voor de leersteun aan leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs, en 

voor het buitengewoon onderwijs.  

Het betreft onderstaande doelstellingen en bijhorende beleidsmaatregelen: 

 

1. Voor het gewoon onderwijs: 

 

Doelstelling 1: Alle scholen realiseren een doeltreffend beleid op 

leerlingenbegeleiding. Het schoolteam beschikt over de nodige competenties om 

dit te realiseren.  
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Beleidsmaatregelen: 

- De overheid zal bijkomend investeren in het versterken van de brede 

basiszorg en verhoogde zorg van het zorgcontinuüm in het gewoon 

onderwijs. Op die manier verwerven ze kennis en vaardigheden om een 

verdere structurele versterking van het beleid op leerlingenbegeleiding 

vorm te geven op school.  

- De leraren herkennen de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen 

en slagen erin om in de fase van verhoogde zorg voor hun leerlingen te 

differentiëren, remediëren, compenseren en dispenseren om hen bij het 

gemeenschappelijk curriculum te houden. 

- Door de verschillende professionaliseringsinitiatieven (vorming, collegiale 

visitatie, lesson study, …) van schoolteamleden op elkaar af te stemmen, 

kunnen leraren, mentoren en directies winst boeken op het vlak van brede 

basiszorg en verhoogde zorg. Scholen nemen dit mee in hun 

professionaliseringsbeleid. 

- Opdat de lerarenopleidingen professionals zouden afleveren op het vlak van 

brede basiszorg en verhoogde zorg ondersteunen we de lerarenopleidingen 

via pilootprojecten. We beogen de versterking van de 

handelingsvaardigheid van de toekomstige leraren om krachtige 

leeromgevingen te realiseren. 

 

Doelstelling 2: De pedagogische begeleidingsdiensten en centra voor 

leerlingenbegeleiding zetten versterkt in op leerlingenbegeleiding met effect op de 

klasvloer. Ze geven verhoogde aandacht aan scholen die achterblijven. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- Met de hiertoe reeds voorziene geoormerkte middelen zetten de 

pedagogische begeleidingsdiensten in op de versterking van de brede 

basiszorg en de verhoogde zorg, met specifieke aandacht voor die scholen 

die er niet in slagen voldoende leerwinst te genereren bij de leerlingen. Ze 

nemen in hun begeleidingsplannen op welke acties ze ondernemen om met 

effect op de klasvloer de brede basiszorg en verhoogde zorg te versterken 

en hoe ze hiervoor netoverstijgend samenwerken. Ze voorzien hierin 

voldoende ruimte om met de concrete vragen van de scholen aan de slag 

te gaan. In hun jaarlijkse begeleidingsverslagen vinden we dan een 

overzicht van de gerealiseerde effecten op de klasvloer. 

- Van de centra voor leerlingenbegeleiding verwachten we dat ze versterkt 

inzetten op hun kernprocessen signaalfunctie en consultatieve 

leerlingenbegeleiding. We vinden hun inspanningen en resultaten terug via 

een accurate registratie in LARS (leerlingen activiteiten en 

registratiesysteem). 

- We zetten een initiatief op voor de versterking van de centra voor 

leerlingenbegeleiding op vlak van de consultatieve leerlingenbegeleiding, 

alsook op de uitwerking van kwaliteitsvolle handelingsgerichte 

diagnostische trajecten, handelingsgerichte adviezen en verslagen.  

- Om de leerlingenbegeleiding op de scholen te ondersteunen is 

samenwerking tussen de verschillende partners noodzakelijk. Ze werken 

hiervoor elk vanuit hun eigen rol, die voor de CLB in het decreet 

leerlingenbegeleiding vastgelegd is én voor de PBD in het kwaliteitsdecreet 

zal opgenomen worden na afloop van het kerntakendebat. 
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Doelstelling 3: De onderwijsinspectie focust tijdens alle doorlichtingen op de 

kwaliteit van de leerlingenbegeleiding en legt scholen en CLB die geen performante 

leerlingenbegeleiding realiseren een begeleidingstraject op. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- De onderwijsinspectie neemt via een versterkt kwaliteitstoezicht de 

leerlingenbegeleiding steeds mee in de doorlichtingsfocus voor de scholen, 

alsook de signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding voor de 

centra voor leerlingenbegeleiding.  

- De onderwijsinspectie rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van de 

leerlingenbegeleiding en de evolutie hiervan, zodat de kwaliteit op 

beleidsniveau accuraat wordt gemonitord met het oog op bijkomende 

maatregelen. 

- Voor de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding die hun 

erkenningsvoorwaarde inzake leerlingenbegeleiding en de kerntaken 

signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding niet kwalitatief 

invullen, legt de onderwijsinspectie een verplicht begeleidingstraject op. De 

onderwijsinspectie volgt die scholen of CLB daarna intensiever op. 

 

Doelstelling 4: De leraren herkennen zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en 

uitzonderlijk hoogbegaafden en maken het onderwijs ook voor hen voldoende 

uitdagend. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- Voor de zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk 

hoogbegaafden startten we in 2020 een project met voorbeeldscholen. Als 

output van het project is er een disseminatie, die werd opgestart in 

schooljaar 2021-2022, van expertise naar andere scholen o.a. door het 

opzetten van lerende netwerken. Op basis van de bevindingen van het 

project zal waar nodig regelgeving worden aangepast om de mogelijkheden 

voor de leerlingen op het vlak van studievoortgang te vergroten. 

 

Doelstelling 5: De scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs benutten 

(samen) maximaal hun verantwoordelijkheid in functie van de begeleiding van de 

individuele leerling. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- We geven de klassenraad in het gewoon onderwijs autonomie om aan een 

leerling met een IAC in uitzonderlijke gevallen een studiebewijs uit het 

gewoon onderwijs te verlenen, zonder eerst een 

gelijkwaardigheidsprocedure bij de onderwijsinspectie te moeten 

doorlopen. 

- Voor scholen voor gewoon onderwijs blijft het gemeenschappelijk 

curriculum de leidraad. Kinderen met een beperking volgen in principe les 

in het gewoon onderwijs. Om maximale ontwikkelings- en leerkansen te 

garanderen, voorzien we extra ondersteuning voor de leerling en de leraren 

vanuit een leersteuncentrum. In de praktijk is dat niet voor alle betrokken 

leerlingen mogelijk. Scholen kunnen beslissen om kinderen, die omwille van 

zware zorgen het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen, niet 

op te nemen tenzij de school en de ouders in onderling overleg akkoord zijn 

over een aangepast traject. In geval van discussie ligt de beslissing na 
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overleg met de ouders, finaal bij de school op basis van objectieve 

diagnostiek. Een school die beslist om een leerling te weigeren moet 

hiervoor de disproportionaliteit van de te treffen maatregelen aantonen. 

Wanneer overleg moeilijk loopt tussen de betrokken partners, kan 

bemiddeling van een niet betrokken centrum voor leerlingbegeleiding 

worden ingeschakeld. Wanneer scholen meermaals oordelen dat de 

aanpassingen die nodig zijn om een leerling voortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum in de school niet redelijk 

zijn, moet de school zich versterken in het organiseren van onderwijs voor 

leerlingen met een individueel aangepast curriculum. 

 

2. Voor de leersteun: 

 

Doelstelling 1: Een duidelijk en breed gedragen referentiekader voor kwaliteitsvolle 

ondersteuning zorgt voor een onderbouwde en gelijkgerichte benadering in het 

Vlaamse onderwijsveld. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- De onderwijsinspectie kreeg de opdracht om de coördinatie op te nemen 

voor de uitwerking van een referentiekader kwaliteitsvolle ondersteuning in 

co-creatie met het onderwijsveld. Voorafgaand aan het nieuw 

leersteunmodel kan het onderwijsveld al met dit referentiekader aan de 

slag. Een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning is aanvullend 

op en verbonden met het referentiekader onderwijskwaliteit alsook met het 

referentiekader CLB-kwaliteit. 

 

Doelstelling 2: De onderwijsinspectie monitort doeltreffend de kwaliteit van de 

leersteun via doorlichting van de leersteuncentra. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- Op basis van het referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning 

ontwikkelt de onderwijsinspectie een toezichtskader. De leersteuncentra 

krijgen een doorlichting op basis van dit toezichtskader en krijgen feedback 

om hun kwaliteit te verbeteren. Ze kunnen verplicht worden een 

verbetertraject uit te werken. De feedback van de onderwijsinspectie is niet 

alleen zinvol voor de leersteuncentra zelf, maar het onderwijsbeleid kan op 

basis van die informatie monitoren of de leersteun in de praktijk 

doeltreffend gerealiseerd wordt. 

 

Doelstelling 3: De ondersteuning komt terecht bij die leerlingen en hun 

leerkrachten en schoolteams die nood hebben aan leersteun voor de uitbreiding 

van zorg of een individueel aangepast curriculum. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- Om de leersteun te brengen daar waar het nodig is, verdelen we de 

middelen over de leersteuncentra én over de leerlingen.  

De eerste verdeling is die over de leersteuncentra. Voor die verdeling 

werken we een optimalisatie uit zodat de verhouding van het aantal te 

ondersteunen leerlingen per leerondersteuner meer gelijk wordt voor alle 

leersteuncentra. De open-end financiering voor leerlingen met een 

gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 en 7 blijft behouden. De 
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verdeling van omkadering voor type basisaanbod, 3 en 9 zal herbekeken 

worden, waarbij rekening wordt gehouden met een onderscheid tussen 

leerlingen met gemotiveerde verslagen en leerlingen met verslagen. Voor 

de brede types kunnen leerlingen met een verslag type basisaanbod, type 

3 en type 9 hierdoor meer ondersteuningsuren krijgen. Verder wordt er 

geëvolueerd naar een verdelingsmechanisme waarbij er meer gewicht 

wordt gegeven aan het aantal geïdentificeerde leerlingen met 

ondersteuningsnoden door te kiezen voor een 60/40-verdelingsmechanisme 

in plaats van het huidige 70/30-verdelingsmechanisme en wordt een 

niveau-overschrijdende toekenning verkend om een meer evenredige 

verdeling van de middelen over de leersteuncentra te bekomen. Om grote 

verschuivingen te voorkomen, houden we rekening met de cijfers op de 

laatste drie teldagen.  

De tweede verdeling is die over de leerlingen en hun leraren. De 

leersteuncentra zetten, met inspraak van de scholen, de verkregen 

middelen in op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en 

hun leraren. 

- Omwille van het grote belang van geobjectiveerde gemotiveerde verslagen 

en verslagen zetten we in op twee pistes. Enerzijds werkt de CLB-sector 

netoverstijgend aan een gezamenlijke visie en werkwijze (o.a. kaders en 

protocollen) voor het afleveren van gemotiveerde verslagen en verslagen. 

- Anderzijds geven we de onderwijsinspectie de opdracht om de CLB hierop 

door te lichten. Hierbij zal de onderwijsinspectie voorrang geven aan de 

controle van die CLB die systematisch meer (gemotiveerde) verslagen 

voorschrijven dan andere CLB. Beide moeten ertoe bijdragen dat het al dan 

niet afleveren van een (gemotiveerd) verslag objectief verloopt. 

- In een handelingsgericht diagnostisch traject brengt het CLB samen met de 

school, de ouders en de andere actoren rond de leerling de kwaliteiten en 

hulpvragen van de leerling en de leerkrachten in kaart. Op basis van dit 

traject beslist het multidisciplinair CLB-team (eventueel aangevuld met 

externe expertise) over het al dan niet toekennen van een gemotiveerd 

verslag of verslag. We houden rekening met het dynamisch karakter van 

gemotiveerde verslagen en verslagen in functie van de flexibiliteit die hoort 

bij ondersteuningsnoden van leerlingen en leerkrachten. Leerlingen, 

leerkrachten en schoolteams krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben 

gedurende de tijd die nodig is, opdat leerlingen een kwaliteitsvol traject in 

het gewoon onderwijs kunnen volgen. We onderzoeken of er nog ‘slapende’ 

(gemotiveerde) verslagen zijn en sluiten die af. 

- We hernoemen de verslagen. Het gemotiveerd verslag wordt “verslag dat 

leidt tot een gemeenschappelijk traject”. Een verslag dat leidt tot een 

individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon of 

buitengewoon onderwijs krijgt de naam “verslag dat leidt tot individueel 

traject”. Hiermee werken we de verwarring over het al dan niet gemotiveerd 

zijn van een verslag weg. 

 

Doelstelling 4: De leersteuncentra voeren een doeltreffend leersteun-, personeels-, 

professionaliserings- en financieel beleid.  

 

Beleidsmaatregelen: 

- De huidige spreiding van de ondersteuningsnetwerken is de geografische 

basis voor het nieuwe model. De onderwijspartners kunnen op basis van 
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vooraf bepaalde criteria optimalisaties over de spreiding voorstellen 

waarover daarna met de overheid een protocol wordt afgesloten. 

- Om de gevraagde stabiliteit en expertise op het vlak van leersteun te 

realiseren en stabiele arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden aan de 

leerondersteuners, evolueren we van ondersteuningsnetwerken naar 

leersteuncentra. Een leersteuncentrum is een zelfstandige afdeling van een 

bestaande school voor buitengewoon onderwijs of een zelfstandige 

instelling, opgericht door minstens één of meerdere huidige (school) 

- De scholen voor gewoon onderwijs kunnen een leersteuncentrum kiezen, 

los van het net of de koepel waartoe ze behoren, waarmee ze samenwerken 

om de leersteun in hun school te realiseren. De middelen die de scholen 

voor gewoon onderwijs genereren op basis van het financieringsmodel 

brengen ze in in het leersteuncentrum. Ze kunnen indien gewenst een 

nieuwe keuze maken voor een ander leersteuncentrum. 

- Het bestuur van het leersteuncentrum richt een leersteunraad op, waar elke 

school die met het leersteuncentrum samenwerkt, in vertegenwoordigd is. 

Deze leersteunraad krijgt de formele bevoegdheid inzake het toewijzen van 

leersteun aan de verschillende scholen en volgt het beleid op leersteun van 

het leersteuncentrum op. 

- Aan een schoolbestuur kan maar één leersteuncentrum verbonden zijn. De 

overheid legt erkennings-, subsidiërings- en financieringsvoorwaarden op. 

Om de schaalgrootte te garanderen en de stabiliteit gebaseerd op de 

huidige ondersteuningsnetwerken te behouden, erkent de overheid 36 

centra (16 met een bestuur met een privaatrechtelijke rechtspersoon, 10 

met een scholengroep van het gemeenschapsonderwijs als bestuur en 10 

met een andere publiekrechtelijke rechtspersoon dan het 

gemeenschapsonderwijs als bestuur). 

- Het leersteuncentrum ontvangt om zich van deze taak te kwijten middelen 

voor het secundaire proces (bv. directie, coördinatie, administratie 

(inclusief infopunt: zie doelstelling: De informatiestroom en samenwerking 

tussen het gewoon onderwijs, het leersteuncentrum, het centrum voor 

leerlingbegeleiding en de ouders staan in functie van de leersteun.) a rato 

van zijn grootte om aan te stellen voor de praktische uitwerking en zodat 

de omkadering voor de leersteun maximaal beschikbaar blijft voor leersteun 

in de klas. 

- Het ambt van leerondersteuner is voorbehouden voor leersteuncentra. In 

hun opdracht als leerondersteuner kunnen ze voor geen andere taken of 

doelen ingezet worden. Voor de leersteuncentra werken we een regeling uit 

voor inspraak van de personeelsleden conform de onderwijsinstellingen. Het 

personeel wordt aangesteld en benoemd bij het bestuur van het 

leersteuncentrum. Voor de leerondersteuners creëren we een ambt van 

leerondersteuner geïnspireerd op het ambt van zorgcoördinator. De 

leerondersteuners nemen hun dienstanciënniteit mee in het nieuwe 

leersteunmodel. We zorgen voor overgangsmaatregelen voor de huidige 

ondersteuners. 

- De leersteuncentra bewaken een efficiënte inzet van de middelen en van de 

leerondersteuners. Zo moeten de verplaatsingstijden beperkt blijven door 

een schoolnabije werking en mogen die in geen geval interen op de 

ondersteuningstijd met de leerling en de leraren. 

- De leersteuncentra waken erover dat ze met de leerondersteuners die ze 

aantrekken voldoende expertise hebben of kunnen ontwikkelen om 
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minstens alle leerlingen vanuit de brede types te kunnen ondersteunen. 

Voor de kleine types kunnen ze kiezen om zelf aan te bieden, ad hoc samen 

te werken of structureel samen te werken met een ander leersteuncentrum 

(zie doelstelling: De toeleiding van de leersteun naar de scholen voor 

gewoon onderwijs verloopt via een duidelijk en eenvoudig model.). 

Samenwerking met één of meerdere scholen voor buitengewoon basis- en 

secundair onderwijs die de verschillende types aanbieden moet dit 

ondersteunen. Via die samenwerking krijgen expertisedeling en 

professionalisering vorm in beide richtingen. 

- De leersteuncentra maken samenwerkingsafspraken met elke individuele 

school voor gewoon onderwijs die met hen wenst samen te werken in het 

kader van leersteun. De school voor het gewoon onderwijs neemt hierbij 

het initiatief, conform de samenwerkingsafspraken met een centrum voor 

leerlingenbegeleiding. 

- Indien er in een afgebakende spreiding een leersteuncentrum voor het 

gemeenschapsonderwijs en een leersteuncentrum voor het officieel 

gesubsidieerd onderwijs worden opgericht, werken beide centra verplicht 

samen. Op het niveau van die samenwerking worden minstens afspraken 

gemaakt omtrent de wijze waarop ondersteuningsvragen worden 

opgenomen. 

 

Doelstelling 5: De toeleiding van de leersteun naar de scholen voor gewoon 

onderwijs verloopt via een duidelijk en eenvoudig model. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- We verlaten in de organisatie en de communicatie naar de scholen voor 

gewoon onderwijs én de ouders, het tweesporenmodel. Alle leersteun komt 

vanuit één spoor. Achterliggend blijft de aparte financiering (open-end voor 

de kleine types 2, 4, 6 en 7 én gesloten enveloppe voor de brede types 

basisaanbod, 3 en 9) bestaan, maar elk leersteuncentrum biedt leersteun 

voor alle types. Voor alle (aan)vragen omtrent leersteun, voor alle type-

expertise, is het leersteuncentrum het aanspreekpunt voor de school voor 

gewoon onderwijs. 

- We maken het wel mogelijk dat een leersteuncentrum specifieke expertise 

ad hoc kan laten aanleveren door een ander leersteuncentrum. Voor de 

types 6 en 7 auditief voorzien we de mogelijkheid om structureel met een 

ander leersteuncentrum samen te werken om ondersteuning aan te bieden. 

In de leersteuncentra kunnen bestaande teams samen terechtkomen, zo 

behouden ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een breder team van 

type 7 STOS en 7 auditief gezamenlijk ondersteuningsvragen op te nemen. 

 

Doelstelling 6: Het team van leerondersteuners beschikt over voldoende 

handicapspecifieke-, onderwijskundige, inclusie- en coachingsexpertise, die ze 

laagdrempelig, netoverschrijdend en regionaal samen uitbouwen. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- In het kader van selectie, aanwerving en professionalisering ontwikkelen 

we met de onderwijspartners een competentieprofiel voor de ondersteuners 

dat richtinggevend is voor de aanwerving van ondersteuners. Zo creëren 

we duidelijke kwaliteitsverwachtingen afgestemd op het referentiekader 

kwaliteitsvolle ondersteuning. 
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- We stimuleren ontmoeting en uitwisseling tussen de directeurs van de 

verschillende leersteuncentra, netoverschrijdend en regionaal, via 

laagdrempelige bijeenkomsten om de expertisedeling en -opbouw te 

versterken. 

- We versterken daarnaast (teams van) leerondersteuners op vlak van de 

benodigde expertise, in het schooljaar 2021-2022, via het aanbieden van 

vervanging tijdens gerichte praktijkervaring in zowel het gewoon als het 

buitengewoon onderwijs. 

 

Doelstelling 7: De informatiestroom en de samenwerking tussen het gewoon 

onderwijs, het leersteuncentrum, het centrum voor leerlingbegeleiding en de 

ouders staan in functie van de leersteun. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- Het digitaal ter beschikking stellen van het gemotiveerd verslag en verslag 

werd opgestart. We bouwen dit verder uit tot een efficiënte en 

laagdrempelige informatiestroom voor de leerondersteuners, de CLB-

medewerkers, ouders en andere partners. In een volgende fase zetten we 

verder in op het compatibel maken van de verschillende digitale systemen 

zodat de essentiële informatie over de leersteun op een laagdrempelige en 

GDPR-veilige manier gedeeld wordt. Dit gebeurt op een toegankelijke 

manier en met aandacht voor het bereiken van alle ouders en in het 

bijzonder kwetsbare ouders. We benadrukken bij alle partners dat in functie 

van administratieve vereenvoudiging enkel essentiële informatie in het 

kader van de leersteun bijgehouden wordt. 

- Ouders moeten in de eerste plaats geïnformeerd zijn. Ze kunnen daarvoor 

terecht bij de school van hun kind of bij het infopunt van het 

leersteuncentrum. Maar informeren is niet voldoende, ze moeten ook 

betrokken worden bij de concretisering van de leersteun. De 

leerondersteuner neemt, in samenspraak met de school, hiertoe initiatief. 

Zo wordt de leersteun optimaal afgestemd op de noden van de leerling én 

zijn de leersteun en de leerondersteuner zichtbaar voor de ouders. De 

school, de leerondersteuner en andere betrokken partners, zowel binnen 

als buiten onderwijs (welzijnspartners), hebben een gedeelde 

verantwoordelijkheid in het vormgeven van de ondersteuning en maken 

afspraken omtrent de coördinatie van verschillende vormen van 

ondersteuning. De school voor gewoon onderwijs heeft steeds de regie over 

het totale leerproces. 

- Een leerondersteuner die actief is binnen een school zet naast 

leerlinggerichte en leerkrachtgerichte ondersteuning ook 

schoolteamgerichte ondersteuning in om de school te versterken in het 

omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Overleg 

hierover met de andere partners rond de school is cruciaal om het geheel 

van ondersteuning op elkaar af te stemmen. 

- De ouders en leerlingen kunnen tijdens het handelingsgericht diagnostisch 

traject al terecht bij het informatiepunt van het leersteuncentrum. Op deze 

laagdrempelige manier kunnen ze informatie over leersteun verkrijgen. De 

scholen voor gewoon onderwijs kunnen hier ook informatie verkrijgen. 

 

3. Voor het buitengewoon onderwijs:  
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Doelstelling 1: Het buitengewoon onderwijs realiseert doelgericht, aangepast 

onderwijs met een focus op leerwinst en ontwikkeling.  

 

Beleidsmaatregelen: 

- Het buitengewoon onderwijs behoudt zijn volwaardige plaats en voorziet 

binnen het onderwijslandschap aangepast onderwijs ter ondersteuning van 

leerlingen die nood hebben aan doorgedreven ondersteuning in een 

aangepaste context gedurende de periode die nodig is. Het buitengewoon 

onderwijs werkt op maat van de leerling en behoudt in haar 

onderwijsaanpak steeds afstemming met het gewoon onderwijs, waar 

mogelijk met het oog op een terugkeer naar het gewoon onderwijs. We 

zoeken naar stimulansen die een terugkeer naar het gewoon onderwijs 

bevorderen. 

- Via monitoring van leerlingenbewegingen volgen we de evolutie van 

leerlingenaantallen in het buitengewoon onderwijs van nabij op. 

- Om het buitengewoon onderwijs sterke handvaten te bieden om doelgericht 

te werken worden ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs 

ontworpen binnen daartoe opgerichte ontwikkelcommissies. In dit proces 

wordt uitgegaan van een maximale afstemming en samenhang tussen de 

onderwijsdoelen voor gewoon en buitengewoon onderwijs om te komen tot 

één doelenkader waarbinnen de onderwijsdoelen van het gewoon en 

buitengewoon onderwijs zich situeren. We behouden hierbij voor het 

buitengewoon onderwijs de inspanningsverplichting. 

- Bij de implementatie van deze ontwikkelingsdoelen zetten we 

professionaliseringstrajecten op voor het buitengewoon onderwijs. In deze 

trajecten versterken we de teams buitengewoon onderwijs in het op maat 

van de individuele leerling omgaan met de nieuwe ontwikkelingsdoelen. 

Hierbij zal specifieke aandacht gaan naar afstemming op vlak van doelen 

met het gewoon onderwijs en een inzet op terugkeer naar het gewoon 

onderwijs wanneer haalbaar. 

- Om de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs objectieve 

informatie te geven ongeacht het net of de koepel waaronder de school valt, 

willen we ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften laten 

deelnemen aan de Vlaamse toetsen. Indien nodig worden redelijke 

aanpassingen voorzien of zullen leerlingen worden vrijgesteld. Bovendien 

zullen de scholen hierdoor in een latere fase voor hun leerlingen zicht 

krijgen op de (eventuele) leerwinst. Daarnaast kan de school de toets 

aanwenden als een spiegel om hun eigen interne kwaliteitszorg te 

verbeteren. 

 

Doelstelling 2: De PBD en CLB ondersteunen de doelgerichte werking in de scholen 

en geven verhoogde aandacht aan de scholen die achterblijven. De 

onderwijsinspectie monitort de kwaliteit en legt bij tekorten een begeleidingstraject 

op.  

 

Beleidsmaatregelen: 

- Net zoals in het gewoon onderwijs zetten we in het buitengewoon onderwijs 

in op een versterkte werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en 

de centra voor leerlingenbegeleiding in de begeleiding van de scholen voor 

buitengewoon onderwijs met specifieke aandacht voor die scholen die 

achterblijven. 
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- De onderwijsinspectie neemt ook in het buitengewoon onderwijs de 

leerlingenbegeleiding steeds mee in de focus tijdens een doorlichting. Ze 

monitort doeltreffend de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding en volgt de 

achterblijvende scholen accuraat op. 

 

Doelstelling 3: De handicapspecifieke expertise uit het buitengewoon onderwijs 

benutten we optimaal in het volledige Vlaamse onderwijs en voor alle leerlingen. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- We geven de scholen voor buitengewoon onderwijs een belangrijke rol in 

het professionaliseren van de leerondersteuners via het opdoen van 

bijkomende praktijkervaring tijdens schooljaar 2021-2022. 

- In het leersteunmodel voorzien we dat een leersteuncentrum samenwerkt 

met andere scholen voor buitengewoon onderwijs. Daarnaast moedigen we 

samenwerking in functie van expertise-uitwisseling aan. 

- Het buitengewoon onderwijs is een belangrijke partner voor het realiseren 

van het recht op onderwijs voor alle leerlingen. We bekijken tijdens deze 

legislatuur in welke mate het huidige regelgevend kader voldoet om een 

volwaardig onderwijs- en zorgaanbod op maat te kunnen realiseren voor 

leerlingen met een ernstige meervoudige beperking en passen regelgeving 

aan waar nodig. 

 

Doelstelling 4: De scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs benutten 

(samen) maximaal hun verantwoordelijkheid in functie van de begeleiding van de 

individuele leerling, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid tot terugkeer 

van leerlingen van buitengewoon naar gewoon onderwijs. 

 

Beleidsmaatregelen: 

- We hervormen de individueel aangepaste curricula zodat ze toepasbaar zijn 

in het gewoon én het buitengewoon onderwijs. Ze moeten een bruikbaar en 

planlastluw instrument zijn om de doelen voor de leerling scherp te stellen 

én het mogelijk te maken om ze na te streven. Individueel aangepaste 

curricula krijgen vorm op basis van een cyclisch proces van 

beginsituatieanalyse, doelenselectie, strategische planning, uitvoering en 

evaluatie. Door ze in het gewoon en het buitengewoon onderwijs toe te 

passen en gelijkvormig te maken, laten we de scholen eenzelfde taal 

spreken in functie van een overstap van leerlingen in beide richtingen. De 

individueel aangepaste curricula beogen steeds een relatie met het 

gemeenschappelijk curriculum. 

- Onderwijsinspectie houdt bij haar toezicht op leerlingenbegeleiding in 

scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs toezicht op de kwaliteit 

van individueel aangepaste curricula, waarbij er in het buitengewoon 

onderwijs ook aandacht is voor het toewerken naar een eventuele terugkeer 

naar gewoon onderwijs. 

- Daarnaast activeren we de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs 

om nauwer samen te werken voor een begeleiding op maat van leerlingen. 

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen deeltijds les 

volgen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. We bekijken ook welke 

belemmeringen er in de regelgeving zijn voor een het realiseren van echte 

maatschappelijk inclusie waarbij scholen voor gewoon en buitengewoon 
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onderwijs samen onderwijs aanbieden en passen de regelgeving aan waar 

nodig. 

 

Op basis van deze doelstellingen en beleidsmaatregelen werden de nodige 

decretale bepalingen vormgegeven in het voorliggend decreet over leersteun. 

Sommige maatregelen behoeven geen decretale regeling. De doelstellingen 

omtrent de Vlaamse toetsen worden meegenomen in het ontwerpdecreet over 

Vlaamse toetsen. 

Van het aantal leersteuncentra dat bepaald werd in de conceptnota wordt 

afgeweken in voorliggend decreet. Om het mogelijk te maken dat leersteuncentra 

met een werkbare grootte worden opgericht, wordt een maximum gehanteerd van 

47 leersteuncentra. Daarnaast wordt op vraag van het onderwijsveld voorzien in 

de mogelijkheid tot oprichting van specifieke leersteuncentra voor leersteun type 

4, 6 en 7. 

 

Impactanalyse 

 

1. Maatschappelijke impact 

 

Kind- en jongereneffectrapport (JoKER) 

 

Het decreet over leersteun installeert een kader om leersteun te bieden aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een GC-verslag, IAC-verslag of 

OV4-verslag die les volgen in het gewoon onderwijs. De krijtlijnen voor het decreet 

werden reeds uitgezet via de conceptnota decreet leersteun die op 25 juni 2021 

werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering (VR 2021 2506 MED.0220/1TER).  

 

In de situering en in het luik ‘Probleemstelling en omgevingsanalyse’ gaven we de 

historiek en juridische en beleidsmatige context mee voor dit dossier. We 

benoemden de uitdagingen waar de Vlaamse regering met voorliggend decreet aan 

wenst tegemoet te komen. In het luik ‘Beleidsmaatregelen en doelstelling’ geven 

we mee welke doelstellingen en concrete beleidsmaatregelen werden geformuleerd 

in de conceptnota leersteun, die de basis vormden voor het voorliggende decreet. 

 

Voor het JoKER werd de afweging gemaakt welke elementen uit het decreet een 

concrete impact hebben op de rechten van kinderen en jongeren. Hierbij worden 

vier belangrijke beleidsmaatregelen onderscheiden;  

1. De oprichting van erkende leersteuncentra als instellingen die leersteun 

bieden, inclusief de uitwerking van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor 

de leerondersteuner; 

2. Het uitwerken van een kwaliteitskader voor leersteun; 

3. Het dichter bij elkaar brengen van gewoon en buitengewoon onderwijs. 

 

Bovenstaande beleidsmaatregelen hebben een impact op twee doelgroepen:  

1. Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het gewoon onderwijs: 

een leerling krijgt een IAC- of OV4-verslag na een handelingsgericht 

diagnostisch traject uitgevoerd door het CLB, waarin wordt aangegeven 

welke behoeften en noden een leerling heeft. In een IAC- of OV4-verslag is 

ook telkens een type opgenomen, wat verwijst naar een bepaald type van 

stoornis of beperking:  
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a. Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke 

aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs 

b. Type 2: een verstandelijke beperking 

c. Type 3: een emotionele of gedragsstoornis 

d. Type 4: een motorische beperking 

e. Type 5: verblijf in ziekenhuis, residentiële setting of preventorium8 

f. Type 6: een visuele beperking 

g. Type 7: een auditieve beperking 

h. Type 9: een autismespectrumsstoornis.  

Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag krijgen toegang tot het 

buitengewoon onderwijs, maar kunnen er ook voor kiezen om onderwijs te 

volgen in het gewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs krijgen zij dan 

ondersteuning (leersteun) om dit te faciliteren. In het voorliggende JoKER 

focussen we op leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het 

gewoon onderwijs; zij krijgen immers leersteun.  

2. Leerlingen met een GC-verslag: een leerling krijgt een GC-verslag als er 

een nood is aan extra ondersteuning (leersteun) om het gemeenschappelijk 

curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen blijven volgen.  

Sommige van de bovenvermelde beleidsmaatregelen hebben soms een impact op 

slechts één van bovenstaande doelgroepen, terwijl andere op de beide doelgroepen 

een impact hebben.  

 

In het vervolg van dit JoKER, wordt er dieper ingegaan op elk van de 

beleidsmaatregelen met een impact op kinderen en jongeren, en het effect op de 

doelgroepen, waarbij ook een afweging van opties wordt gemaakt. Hierbij is het 

van belang om nogmaals te verwijzen naar de conceptnota van 25 juni 2021; 

hierdoor worden de contouren bepaald die met het decreet worden ingevuld. De 

afweging van opties wordt hierdoor beperkt tot een nulscenario zonder ingrijpen, 

en een scenario met de invoering van het decreet leersteun.  

 

1) De oprichting van erkende leersteuncentra als instellingen die leersteun 

bieden, inclusief de uitwerking van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor de 

leerondersteuner 

 

• Nulscenario: momenteel gebeurt de ondersteuning van leerlingen met een 

IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag in het gewoon onderwijs via 

ondersteuningsnetwerken of rechtstreeks vanuit scholen voor 

buitengewoon onderwijs. In deze netwerken worden ondersteuners 

gebundeld die als tijdelijke personeelsleden tewerkgesteld zijn in diverse 

scholen voor buitengewoon onderwijs.  

• Gekozen scenario: er worden leersteuncentra opgericht. Deze 

leersteuncentra dienen leersteun aan te bieden voor alle types 

(basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7 en 9). Er kan indien nodig voor een specifieke 

ondersteuningsvraag ad hoc expertise ingekocht worden vanuit een ander 

leersteuncentrum, of een structurele samenwerking opgezet worden voor 

type 4, 6 of 7. Specifiek voor types 4, 6 en 7 (types met een lagere 

prevalentie waarvoor de expertise minder wijdverspreid aanwezig is in 

 
8 Type 5 gaat specifiek over leerlingen die verblijven in een ziekenhuis, residentiële setting of 
preventorium. Aangezien het in voorliggende decreet hoofdzakelijk gaat om leersteun voorzien aan 
leerlingen die in het gewoon onderwijs les volgen, valt type 5 buiten het bestek van dit decreet.  
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Vlaanderen), is het ook mogelijk om specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 

7 op te richten; op deze manier wordt gewaarborgd dat er ook voor de 

leerlingen binnen deze types kwaliteitsvolle leersteun geboden kan worden. 

In de leersteuncentra worden leerondersteuners aangesteld, voor wie 

duidelijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden worden uitgewerkt. Zij 

krijgen een eigen ambt en zullen in dat ambt ook vast benoemd kunnen 

worden. De ondersteuners in het huidige ondersteuningsmodel, die 

momenteel zijn aangesteld in de betrokken scholen voor buitengewoon 

onderwijs, krijgen de kans om in te stappen in dat nieuwe ambt. 

 

Impact van het gekozen scenario: de evolutie naar erkende leersteuncentra moet 

een impuls geven aan de kwaliteit van de leersteun die wordt aangeboden voor 

alle leerlingen. In de leersteuncentra zal vanaf nu een eenduidig personeelsbeleid 

kunnen gevoerd worden, aangezien de verantwoordelijkheid bij één bestuur komt 

te liggen. Op die manier zullen zij beter in staat zijn om hun leersteunopdracht 

kwaliteitsvol te vervullen. Op dat vlak zijn ook de nieuw vastgelegde 

arbeidsvoorwaarden voor leerondersteuners een belangrijke stap vooruit: de 

huidige ondersteuners vragen al meerdere jaren naar duidelijke 

arbeidsvoorwaarden die werkzekerheid kunnen bieden op langere termijn. Het 

decreet leersteun komt aan deze vraag tegemoet. De job van leerondersteuner 

wordt, dankzij het decreet, aantrekkelijker. Dit zal als gevolg hebben dat expertise 

gemakkelijker geborgd en verder uitgebouwd kan worden, wat een positieve 

impact zal hebben op de kwaliteit van de geboden leersteun.  

 

2) Het uitwerken van een kwaliteitskader voor leersteun 

 

• Nulscenario: er is geen kwaliteitskader voor de onderwijsinspectie om 

toezicht te houden op ondersteuning die geboden wordt vanuit het 

ondersteuningsmodel. 

• Gekozen scenario: er wordt een kwaliteitskader uitgewerkt door de 

onderwijsinspectie waarmee ze toezicht houden op de werking van de 

leersteuncentra.  

 

Impact van het gekozen scenario: om de kwaliteit van de leersteun te kunnen 

waarborgen en verbeteren is het van belang om hierop toezicht te houden. Een 

kwaliteitskader is daarom cruciaal om enerzijds de kwaliteitsverwachtingen naar 

de leersteuncentra scherp te stellen, en anderzijds de onderwijsinspectie een 

instrumentarium in handen te geven waarmee ze de kwaliteit van de geboden 

leersteun kunnen onderzoeken. Een uitgewerkt kwaliteitskader is daarmee een 

belangrijke sluitsteen om de kwaliteit van de aangeboden leersteun te kunnen 

waarborgen. 

 

Ook deze beleidsmaatregel komt de doelgroep van leerlingen met een IAC-verslag, 

OV4-verslag of GC-verslag in het gewoon onderwijs ten goede. Een uitgewerkt 

kwaliteitskader vormt immers een stimulans voor de kwaliteit, waardoor betere 

leersteun wordt geboden aan de doelgroep.  

 

3) Het dichter bij elkaar brengen van gewoon en buitengewoon onderwijs 

 

• Nulscenario: in de situatie voor het decreet over leersteun waren gewoon 

en buitengewoon onderwijs eerder gescheiden werelden. Leerlingen in het 
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buitengewoon onderwijs werken met een individueel handelingsplan, terwijl 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag (voordien “een verslag”) in 

het gewoon onderwijs met een individueel aangepast curriculum werken. 

De mogelijkheden voor deeltijdse lesbijwoning zijn beperkt tot leerlingen 

uit het buitengewoon onderwijs die maximaal halftijds de les kunnen 

bijwonen in het gewoon onderwijs. Leerlingen die in het buitengewoon 

onderwijs terecht komen, keren slechts beperkt terug naar het gewoon 

onderwijs.  

• Gekozen scenario: het decreet over leersteun wil het eenvoudiger maken 

om de overstap te maken van het buitengewoon naar het gewoon 

onderwijs. Het is immers belangrijk dat ieder kind en iedere jongere op de 

‘juiste’ plaats zit, namelijk die plaats waar zijn of haar talenten worden 

aangesproken, waar men op het juiste niveau kan leren en waar gepaste 

zorg wordt verstrekt. Verschillende maatregelen moeten ertoe bijdragen om 

de kloof te verkleinen: ten eerste wordt er in zowel het buitengewoon als 

het gewoon onderwijs voor leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag 

gewerkt met individueel aangepaste curricula. Ten tweede worden de 

mogelijkheid tot deeltijdse of tijdelijke lesbijwoning verruimd: het zal ook 

mogelijk zijn voor een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag die zijn 

ingeschreven in het gewoon onderwijs om de lessen maximaal halftijds bij 

te wonen in het buitengewoon onderwijs. Daarnaast kan een leerling uit het 

buitengewoon onderwijs gedurende twee schooljaren de lessen voltijds 

bijwonen in het gewoon onderwijs; na deze twee schooljaren heeft de 

leerling een onverkort recht op inschrijving in die school voor gewoon 

onderwijs. Ten derde wordt de verwachting duidelijk gemaakt dat er voor 

leerlingen in het buitengewoon onderwijs, waar mogelijk, moet gewerkt 

worden aan de terugkeer naar het gewoon onderwijs.  

 

Impact van het gekozen scenario: met het decreet leersteun is het de betrachting 

om de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs eenvoudiger te 

maken. Hiertoe worden verschillende maatregelen genomen. Ten eerste wordt er 

met het individueel aangepast curriculum een instrumentarium uitgewerkt dat een 

gemeenschappelijke taal tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs moet 

vormen. Ten tweede worden de mogelijkheden om deeltijds of tijdelijk de les bij te 

wonen in het gewoon onderwijs verruimd waardoor een leerling die naar het 

gewoon onderwijs wil overstappen zich niet noodzakelijk meteen moet inschrijven 

in het gewoon onderwijs. Op deze manier is het mogelijk om stapsgewijs de 

overgang te maken. Ten derde wordt ook de verwachting scherper gesteld dat voor 

leerlingen waarvoor dat mogelijk is, gewerkt dient te worden aan een terugkeer 

naar het gewoon onderwijs. Voorgestelde maatregelen faciliteren dit mee en 

moeten het voor leerlingen eenvoudiger maken om de overstap te maken naar het 

gewoon onderwijs. Dit is positief om te evolueren naar een meer inclusieve 

samenleving en moet toelaten een gepast antwoord te bieden op soms erg 

individuele noden van leerlingen en jongeren die anders dreigen tussen twee 

systemen te vallen.  

 

Monitoring 

 

Bij de monitoring van het decreet leersteun zal rekening gehouden worden met de 

effecten op kinderen en jongeren, en meer bepaald op hogervermelde doelgroepen 

van leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag. De evolutie van 
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het aantal leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag zal gemonitord 

worden, alsook de leerlingenbewegingen en schoolloopbaantrajecten voor leerlingen 

met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag. 

 

Vanaf 1 september 2023 zal een onafhankelijke commissie van experten, academici, 

onderwijsprofessionals en ervaringsdeskundigen worden opgericht met de opdracht 

een advies te formuleren over een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van 

gewoon en buitengewoon onderwijs, met het doel een advies te verlenen tegen 30 

juni 2024. 

 

2. Impact op grondrechten en het gelijkheidsbeginsel 

 

Met het decreet over leersteun worden de bestaande rechten van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften behouden. 

 

3. Budgettaire impact 

 

Het budget dat beschikbaar is voor het huidige ondersteuningsmodel wordt 

behouden en ingezet voor het nieuwe leersteunmodel.  

Daarbovenop wordt 4,3 miljoen euro toegevoegd om te kunnen voorzien in 

directie, coördinatie, administratie en aanvangsbegeleiding in de op te richten 

leersteuncentra. 

 

4. Bestuurlijke impact  

 

Voorliggende decreet heeft geen bestuurlijke impact op de lokale en provinciale 

besturen en op Brussel. 

 

Implementatie 

 

Voorliggend decreet over leersteun zal in werking treden op 1 september 2023. De 

uitvoering zal dus starten vanaf schooljaar 2023-2024. 

 

Om de overstap te maken van het huidige ondersteuningsmodel naar het 

leersteunmodel, worden overgangsmaatregelen voorzien voor het personeel dat 

momenteel is aangesteld in het ondersteuningsmodel. De doelstelling is om de 

huidige ondersteuners van het ondersteuningsmodel maximaal de overstap te 

laten maken naar het nieuwe leersteunmodel. 

 

Belangrijke evoluties omtrent leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

gewoon en buitengewoon onderwijs, alsook leerlingenbewegingen, zullen worden 

gemonitord. 

 

Met voorliggend decreet worden verschillende opdrachten gegeven aan de 

onderwijsinspectie om de kwaliteit te bewaken van het onderwijs en de 

ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor het 

toezicht op de kwaliteit van de leersteun die geboden wordt aan scholen voor 

gewoon onderwijs voor het onderwijs aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften wordt een referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun 

uitgewerkt. 
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C. Totstandkomingsprocedure 

 

Op 25 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nota 

“Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”.  

Op 25 juni 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de 

Conceptnota decreet leersteun. Bij de conceptnota decreet leersteun werd advies 

gevraagd en verkregen van volgende adviesraden: 

- De Vlaamse onderwijsraad 

- De Vlaamse adviesraad handicap (Noozo) 

- De Vlaamse raad WVG 

De conceptnota en de verkregen adviezen vormden de basis voor het ontwerp van 

het decreet over leersteun. 

 

D. Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 

 

Het decreet over leersteun betreft een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

 

II. Toelichting bij de artikelen  

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1.  

Het voorliggende decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.  

 

Artikel 2.  

Dit artikel bepaalt het toepassingsgebied van het decreet. 

 

Artikel 3. 

Het voorliggend decreet beoogt een verdere en geleidelijke realisatie van inclusief 

onderwijs conform Artikel 22 ter van de Grondwet dat bepaalt dat iedere persoon 

met een handicap recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip 

van het recht op redelijke aanpassingen. Voorliggend decreet heeft als doelstelling 

om vanuit dat perspectief voor alle leerlingen een kwaliteitsvolle leer- en 

leefcontext te creëren in ons Vlaamse onderwijssysteem. 

 

Artikel 4. 

De uitbouw van een kwaliteitsvol beleid op leerlingenbegeleiding is essentieel voor 

kwaliteitsvol onderwijs aan alle leerlingen met inbegrip van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften. Een sterke brede basiszorg (kwaliteitsvol 

onderwijs) en verhoogde zorg (doelgericht remediëren, differentiëren, 

compenseren en dispenseren) in scholen vormen het fundament voor de inbreng 

van externe expertise (leersteun) in scholen voor gewoon onderwijs. De overheid 

zal bijkomend inzetten op het versterken van de brede basiszorg en verhoogde 

zorg in de scholen. 

 

Hoofdstuk 2. Afkortingen en definities 

 

Artikel 5.  

In dit artikel worden de definities geïntroduceerd die relevant zijn voor leersteun.  
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In de autonome bepalingen van het decreet leersteun wordt de term bestuur 

gehanteerd voor het bestuur van het leersteuncentrum. Dit is conform de 

terminologie bestuur en schoolbestuur die wordt gehanteerd in het decreet 

kwaliteit, het decreet basisonderwijs, de codex secundair onderwijs en het decreet 

leerlingenbegeleiding. In de wijzigingsbepalingen met betrekking tot personeel 

(wijzigingen aan de decreten rechtspositie) wordt, naar analogie met de 

terminologie gehanteerd in de personeelsregelgeving, de term inrichtende macht 

gehanteerd. 

 

De nieuwe termen GC-verslag, IAC-verslag en OV4-verslag worden 

geïntroduceerd. Het vroegere gemotiveerd verslag wordt een GC-verslag, een 

verslag dat toegang geeft tot leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum. Het 

vroegere verslag dat toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum in het 

gewoon onderwijs of tot buitengewoon onderwijs, wordt een IAC-verslag voor de 

leerlingen die een IAC volgen in het gewoon of buitengewoon onderwijs en wordt 

een OV4-verslag voor de leerlingen die toegang krijgen tot opleidingsvorm 4. 

Leerlingen met een OV4-verslag kunnen les volgen in een school voor gewoon of 

buitengewoon maar volgen steeds het gemeenschappelijk curriculum. 

 

Hoofdstuk 3. Het leersteunmodel met leersteuncentra 

 

Afdeling 1. Opdracht van de leersteuncentra 

 

Artikel 6. 

Artikel 7.  

Deze artikelen omschrijven wat leersteun is en op welke manier een 

leersteuncentrum leersteun moet bieden aan scholen voor gewoon basis- en 

secundair onderwijs. Leersteun wordt vormgegeven vanuit een samenwerking 

tussen alle betrokkenen, met inspraak van en gelijkwaardigheid tussen de 

betrokkenen. De betrokkenen zijn minstens de leerondersteuner, de leerkracht, 

de leerling, de ouders en het schoolteam. 

Leersteun wordt vormgegeven op basis van de ondersteuningsnoden die er zijn 

en vertrekt van de sterktes, competenties en kwaliteiten van leerlingen, 

leerkrachten en schoolteams. Er wordt steeds gestreefd naar een versterking van 

de competenties van leerkrachten en schoolteams om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften kwaliteitsvol te begeleiden en een inclusieve 

onderwijscontext te creëren. Leersteun komt op een doeltreffende en doelmatige 

manier tegemoet aan de ondersteuningsnoden, wordt flexibel ingezet volgens de 

ondersteuningsnoden die er zijn en zorgt voor continuïteit waar nodig. 

 

Artikel 8.  

Dit artikel bepaalt over welke vormen van expertise een leersteuncentrum moet 

beschikken.  

 

Enerzijds is er de vereiste om binnen het team over onderwijskundige expertise, 

handicap-specifieke expertise, inclusie-expertise, en expertise op het vlak van 

coaching van leerkrachten(teams) te beschikken om in kwaliteitsvolle leersteun te 

voorzien en deze verschillende vormen van expertise over te brengen naar 

leerkrachten en schoolteams in de scholen voor gewoon onderwijs die leersteun 

ontvangen.  
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Wat de handicap-specifieke expertise betreft, biedt het leersteuncentrum 

leersteun vanuit een type-expertise voor alle types die er zijn: type basisaanbod, 

2, 3, 4, 6, 7 en 9. Omwille van de lagere prevalentie van leerlingen met een IAC-

verslag, OV4-verslag of GC-verslag type 4, 6 of 7 en de spreiding van 

ondersteuningsteams type 4, 6 en 7 in het landschap van het 

ondersteuningsmodel, kan dit voor type 4, 6 of 7 gerealiseerd worden via een 

structurele samenwerking met een ander leersteuncentrum. 

 

Anderzijds is het van belang dat het team van een leersteuncentrum 

multidisciplinair wordt samengesteld om expertise vanuit verschillende disciplines 

binnen te brengen en in te zetten voor kwaliteitsvolle leersteun om aan de 

ondersteuningsnoden van leerlingen, leerkrachten en schoolteams te voldoen.  

 

In functie van professionalisering, expertiseontwikkeling en expertisedeling, 

betrekt het leersteuncentrum relevante partners zoals de pedagogische 

begeleidingsdiensten, CLB’s, POC’s, welzijnspartners, scholen voor gewoon en 

buitengewoon onderwijs.  

 

Artikel 9.  

Dit artikel bepaalt welke leerlingen in scholen voor gewoon onderwijs een recht 

openen op leersteun. Dit zijn in eerste instantie regelmatig ingeschreven leerlingen. 

Voor leerlingen die doorheen het schooljaar het statuut van regelmatige leerling 

verliezen, kan de leersteun tijdens de rest van het schooljaar nog verder lopen.  

 

Verder wordt in dit artikel bepaald dat leerlingen die beschikken over een 

gemotiveerd verslag worden beschouwd als leerlingen met een GC-verslag en 

leerlingen die nog beschikken over een verslag worden beschouwd als leerlingen 

met een IAC-verslag of OV4-verslag en dus op dezelfde manier aanspraak maken 

op leersteun. 

 

Vooraleer een verslag wordt opgemaakt doorloopt het CLB samen met de school, de 

ouders en indien mogelijk de leerling een handelingsgericht diagnostisch traject. 

Met de opmaak van het GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag en de 

gezamenlijke reflectie over de aard van de ondersteuning die nodig is, geeft het 

CLB het leersteuncentrum een ‘mandaat’ om in de school aan de slag te gaan. 

Nadien start de leersteun en de samenwerking tussen de betrokkenen om de 

leersteun vorm te geven zoals dat is beschreven in artikel 6 en 7. Wanneer dat 

nodig is in een leersteuntraject betrekken de school en het leersteuncentrum het 

CLB, zoals omschreven in artikel 18 over de werkingsprincipes.  

 

Afdeling 2. Werking 

 

Artikel 10.  

Dit artikel bepaalt dat elk leersteuncentrum een visie en beleid moet ontwikkelen 

en hierover dient te communiceren. 

 

Artikel 11.  

Dit artikel bepaalt dat in elk leersteuncentrum een personeelsbeleid gevoerd 

wordt met als doel om de opdracht zoals vermeld in artikelen 6 tot en met 9 

kwaliteitsvol uit te voeren.  
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Daarnaast stelt dit artikel dat een leersteuncentrum moet toezien op en werken aan 

de interne kwaliteit. Het doel is leersteun, zoals bepaald in artikel 6, kwaliteitsvol 

voorzien voor de leerling, de leerkracht en het schoolteam en het optimaal 

realiseren van de opdracht zoals omschreven in dit decreet. Het leersteuncentrum 

streeft ook naar continue kwaliteitsontwikkeling en zorgt voor kwaliteitsbewaking, 

waarbij ze de scholen voor gewoon onderwijs, ouders en leerlingen betrekt. 

 

Artikel 12.  

Scholen voor gewoon onderwijs stellen alle aanvragen tot leersteun bij het eigen 

leersteuncentrum waarbij ze zijn aangesloten. Indien het leersteuncentrum een 

structurele samenwerking heeft met een ander leersteuncentrum, schakelt het 

leersteuncentrum voor ondersteuningsvragen van bepaalde type-expertise 

waarvoor er structureel wordt samengewerkt het andere leersteuncentrum in. 

 

Artikel 13.  

Elk leersteuncentrum heeft een informatiepunt voor ouders en scholen waar ze 

terecht kunnen voor informatie of met vragen over leersteun. 

Elk leersteuncentrum voorziet ook in een klachtenprocedure. 

 

Artikel 14.  

Dit artikel bepaalt dat het leersteuncentrum duurzaam moet samenwerken met 

verscheidene partners om de kwaliteit van de leersteun te garanderen en te 

ontwikkelen, alsook in functie van expertiseontwikkeling en expertisedeling.  

 

Het leersteuncentrum werkt minstens samen met scholen voor gewoon en 

buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische 

begeleidingsdiensten en welzijnspartners, en kan daarnaast bijkomende partners 

betrekken die kunnen bijdragen tot kwaliteitsvolle leersteun aan de scholen voor 

gewoon onderwijs. Leersteuncentra, centra voor leerlingenbegeleiding en 

pedagogische begeleidingsdiensten zijn partners van de scholen die vlot 

samenwerken met elkaar ter ondersteuning van de school. 

 

Expertisedeling met scholen voor buitengewoon onderwijs en welzijnspartners is er 

enerzijds om de handicap-specifieke expertise te voeden en te delen, anderzijds om 

op casusniveau expertise te kunnen inwinnen wanneer nodig. De expertisedeling en 

-ontwikkeling is er in twee richtingen. Voor scholen voor buitengewoon onderwijs is 

expertisedeling van belang voor het verwerven en delen van inclusie-expertise en 

expertise omtrent de wijze waarop trajecten voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs worden vormgegeven, binnen het 

gemeenschappelijk curriculum alsook aan de hand van individuele aangepaste 

curricula. Dit kadert in de doelstelling om scholen voor buitengewoon onderwijs te 

versterken in het toewerken naar een terugkeer van leerlingen naar gewoon 

onderwijs. 

 

Ook met scholen voor gewoon onderwijs wordt ingezet op gezamenlijke 

expertiseontwikkeling en -deling alsook op het stimuleren van expertisedeling 

tussen scholen onderling. 

 

Artikel 15.  

Scholen voor gewoon onderwijs en leersteuncentra maken praktische afspraken. 

Dit kan gaan om concrete zaken zoals wie is aanspreekpunt waarvoor, welk 
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lokaal kan gebruikt worden voor overleg, het gebruik van de kopieermachine, 

enz. Deze afspraken zijn er in functie van een goed en vlotte samenwerking. De 

wijze waarop deze afspraken worden gemaakt, wordt niet bepaald. 

 

Artikel 16.  

Scholen voor gewoon onderwijs voeren een constructieve communicatie met het 

leersteuncentrum. Scholen communiceren ook naar ouders toe over de 

samenwerking met het leersteuncentrum. De school voor gewoon onderwijs 

informeert ook haar partners waaronder minstens het CLB en de PBD. Andere 

relevante partners zijn bijvoorbeeld welzijnspartners waarmee de school 

samenwerkt. 

 

Artikel 17.  

Dit artikel bepaalt de termijn waarbinnen aanvragen tot leersteun worden 

opgenomen. Voor alle leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag 

die al gekend zijn en voor wie er nood is aan leersteun, wordt de leersteun steeds 

opgestart vanaf de eerste schooldag van het schooljaar. 

 

Voor nieuwe aanvragen tot leersteun voor leerlingen die tijdens het schooljaar een 

GC-verslag toegekend krijgen, of nieuwe aanvragen voor leerlingen met een IAC-

verslag of OV4-verslag, zorgt het leersteuncentrum ervoor dat er leersteun wordt 

geboden binnen een week na ontvangst van de aanvraag.  

Wanneer het leersteuncentrum een structurele samenwerking heeft met een ander 

leersteuncentrum voor type 4, type 6 of type 7, wordt de aanvraag tot leersteun 

binnen een week na ontvangst bezorgd aan het leersteuncentrum waarmee 

structureel wordt samengewerkt. Dat leersteuncentrum start op haar beurt binnen 

de termijn van een week met het bieden van leersteun. Vakantieperiodes worden 

niet inbegrepen in deze termijnen. 

 

Voor nieuwe leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of een OV4-verslag 

type 4, 6 of 7 dient gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid tot flexibele 

aanwending vermeld in artikel 45, §2. 

 

Het starten met het bieden van leersteun kan concreet een eerste gesprek op 

school zijn met de betrokkenen, een observatie in de klas, een eerste aanwezigheid 

in de klas,… naargelang de ondersteuningsnood en de ondersteuningsvragen die er 

zijn. 

 

Artikel 18.  

Dit artikel bepaalt dat de school voor gewoon onderwijs steeds de regie heeft en 

behoudt over het leerproces van de leerling, ook wanneer er leersteun wordt 

geboden vanuit een leersteuncentrum. De school is eindverantwoordelijke voor het 

traject van de leerling. De leersteun wordt optimaal afgestemd op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam. 

Wanneer er naast leersteun nog aanvullende vormen van ondersteuning aanwezig 

zijn in de school voor een leerling, is de school verantwoordelijk voor de 

afstemming en coördinatie met de betrokken partners. Dit kan gaan om 

samenwerking met therapeuten, PAB-assistenten, alsook ondersteuning van 

welzijnsorganisaties waaronder bijvoorbeeld GIO-begeleiding.  

De school, de leerondersteuner, de ouders en de andere betrokken partners werken 

nauw samen in functie van een kwaliteitsvol traject voor de leerling.  
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Het CLB wordt betrokken wanneer dat nodig is binnen het traject dat gelopen wordt 

met de leerling. Het CLB heeft vanuit haar draaischijffunctie de rol om de eerste 

stap te zetten in het betrekken van nieuwe partners wanneer dat nodig is. Eens 

een nieuwe partner betrokken is en een rol opneemt in het traject van de leerling 

op school, neemt de school de coördinatie en afstemming op zich. 

 

Afdeling 3. Organisatie  

 

Artikel 19.  

Dit artikel bepaalt de contouren voor het landschap van het leersteunmodel. 

Paragraaf 1 bepaalt hoeveel leersteuncentra er in totaal kunnen gevormd worden 

waarbij scholen voor gewoon onderwijs zich kunnen aansluiten. Er wordt daarbij 

ook een maximum aantal leersteuncentra bepaald per onderwijsnet, namelijk 23 

voor het vrij onderwijs, 12 voor het gemeenschapsonderwijs en 12 voor het officieel 

gesubsidieerd onderwijs. Wat betreft het aantal leersteuncentra voor een bestuur 

met een andere publiekrechtelijke rechtspersoon dan het gemeenschapsonderwijs, 

voorzien we er 10 voor steden en gemeenten en 2 voor provincies.  

We bekijken de mogelijkheden om stimulansen te voorzien in functie van 

schaalvergroting en netoverschrijdende samenwerking. 

 

Paragraaf 2 bepaalt dat daarnaast ook specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 

opgericht kunnen worden voor de organisatie van leersteun vanuit expertise type 4, 

type 6 en type 7. Deze specifieke leersteuncentra werken structureel samen met 

leersteuncentra waarbij scholen zich kunnen aansluiten. Bij de specifieke 

leersteuncentra type 4, 6 of 7 kunnen scholen niet rechtstreeks aansluiten. 

 

Paragraaf 3 bepaalt dat elke bestaande privaatrechtelijke rechtspersoon, elke 

bestaande scholengroep en elke andere publiekrechtelijke rechtspersoon dan het 

gemeenschapsonderwijs een leersteuncentrum kan oprichten.  

Ook een scholengroep van het gemeenschapsonderwijs kan een leersteuncentrum 

oprichten. In het bijzonder decreet van 14 juli 1998 zijn er bestuursmatig twee 

mogelijke soorten onderwijsinstellingen: scholen of centra voor 

leerlingenbegeleiding. De werking van de leersteuncentra sluit het nauwst aan bij 

die van de centra voor leerlingenbegeleiding. Het gemeenschapsonderwijs kan 

met de leersteuncentra bestuursmatig omgaan zoals met de centra voor 

leerlingenbegeleiding. De directeur van een leersteuncentrum dat de vorm 

aanneemt van een zelfstandige instelling zal de bevoegdheden hebben zoals 

vermeld in artikel 16 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998. 

 

Paragraaf 4 bepaalt de voorwaarden waaraan besturen en onderliggende scholen 

voor buitengewoon onderwijs moeten voldoen om een specifiek leersteuncentrum 

type 4, 6 of 7 te kunnen oprichten. Scholen voor buitengewoon onderwijs die een 

specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 als afdeling wensen moeten 

respectievelijk reeds type 4, 6 of 7 in hun onderwijsaanbod hebben, moeten reeds 

ondersteuning bieden voor respectievelijk type 4, 6 of 7 in het kader van het 

ondersteuningsmodel en moeten een structurele intensieve en nauwe 

samenwerking hebben met welzijnspartners in functie van een kwaliteitsvolle 

ondersteuning type 4, 6 of 7. Bij de welzijnspartners worden onder MFC ook de 

MPIGO gevat die de omslag maken naar MFC in het kader van de transitie van 

sommige voorzieningen van onderwijs naar welzijn. 
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Scholen voor buitengewoon onderwijs die aan deze voorwaarden voldoen voor twee 

of drie van de genoemde types kunnen een specifiek leersteuncentrum oprichten 

dat leersteun voor een combinatie van types aanbiedt. Scholen voor buitengewoon 

onderwijs die aan de voorwaarden voldoen voor slechts één van beide types, 

kunnen enkel voor dat type waarvoor ze aan de voorwaarden voldoen een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 oprichten. 

 

Paragraaf 5 bepaalt dat elk leersteuncentrum een administratieve zetel heeft. Voor 

een leersteuncentrum dat afdeling is van een school voor buitengewoon onderwijs, 

is dit de administratieve vestigingsplaats van de school. 

 

Artikel 20.  

Een leersteuncentrum kan ervoor kiezen om ofwel te fungeren als een zelfstandige 

instelling ofwel de vorm aannemen van een afdeling van een erkende en 

gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon onderwijs.  

Een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 kan enkel de vorm aannemen van 

een afdeling van een erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school voor 

buitengewoon onderwijs.  

 

Of het leersteuncentrum een zelfstandige instelling is of een afdeling van een school 

voor buitengewoon onderwijs doet geen afbreuk aan de opdracht die het dient uit te 

voeren (artikel 6 t.e.m. 9).  

 

De leersteuncentra bieden leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs waar 

leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag zijn ingeschreven. In 

een leersteuncentrum kunnen geen leerlingen ingeschreven worden. Ook niet in 

een leersteuncentrum dat afdeling is van een school voor buitengewoon onderwijs.  

 

Artikel 21.  

De Vlaamse Regering zal een protocol afsluiten met de representatieve 

verenigingen van inrichtende machten en het gemeenschapsonderwijs waarin wordt 

bepaald:  

1° waar de 47 leersteuncentra worden opgericht; 

2° waar specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 worden opgericht; 

3° welke besturen een aanvraag tot erkenning voor een leersteuncentrum zullen 

indienen. Dit is van toepassing zowel voor de leersteuncentra waarbij scholen zich 

kunnen aansluiten, als voor specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7.  

De besturen die een leersteuncentrum willen oprichten dat geen specifiek 

leersteuncentrum is, voorzien een overzicht van de scholen gewoon basisonderwijs 

en de scholen gewoon secundair onderwijs die bij het leersteuncentrum zouden 

aansluiten. De besturen die een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 willen 

oprichten tonen aan dat er leersteuncentra structureel met hen zullen samenwerken 

en geven aan welke leersteuncentra dit zijn. De besturen die een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 willen oprichten moeten aantonen dat ze voldoen 

aan de voorwaarden die zijn bepaald voor het oprichten van een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7 (vermeld in artikel 19, §4). 

 

Artikel 22.  

Een school voor gewoon onderwijs dient zich aan te sluiten bij een 

leersteuncentrum. De school voor gewoon onderwijs kan zelf kiezen bij welk 
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leersteuncentrum ze aansluit. Deze keuze kan netoverschrijdend zijn. Een school 

kan niet rechtstreeks aansluiten bij een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7. 

Een leersteuncentrum dient de keuze van de school voor gewoon onderwijs te 

respecteren en kan een school niet weigeren. Hierop is er één uitzondering: als een 

leersteuncentrum vindt dat een school op een onredelijke afstand ligt die een 

efficiënte inzet van leerondersteuners onevenredig zou belasten, kan ze deze school 

weigeren.  

 

Het is daarbij wel noodzakelijk dat de leersteunraad zich voorafgaandelijk akkoord 

verklaart met deze mogelijkheid tot weigeren op basis van afstand. Van zodra een 

leersteuncentrum een school op basis van afstand weigert dient ze andere 

scholen die zich wensen aan te sluiten en zich op een vergelijkbare afstand 

bevinden gelijk te behandelen. Elke weigering moet gemotiveerd worden ten 

aanzien van die school en moet gemeld worden aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AGODI).  

 

Om effectief leersteun te kunnen ontvangen bij de start van het nieuwe 

leersteunmodel, moet iedere school voor gewoon onderwijs haar keuze doorgeven 

aan het AGODI en dit voor 1 februari 2023.  

Indien een school in een volgend schooljaar van leersteuncentrum wenst te 

wisselen, moet dit meegedeeld worden aan AGODI uiterlijk 1 februari van het 

voorafgaande schooljaar. Ook dient de school het leersteuncentrum van haar keuze 

hiervan op de hoogte te brengen.  

 

Artikel 23.  

Ieder bestuur van een leersteuncentrum dient een leersteunraad op te richten. Elke 

school voor gewoon onderwijs die bij een leersteuncentrum is aangesloten, moet 

vertegenwoordigd zijn in de leersteunraad van dat leersteuncentrum. Meerdere 

scholen kunnen zich samen laten vertegenwoordigen door één afgevaardigde. 

Scholen kunnen hier onderling afspraken over maken. 

De leersteunraad kan ook andere partners betrekken zoals CLB, PBD, scholen voor 

buitengewoon onderwijs, welzijnspartners, een vertegenwoordiging van ouders, een 

vertegenwoordiging van leerlingen. 

 

De leersteunraad volgt het beleid op leersteun van het leersteuncentrum op en 

geeft hiernaast ook minstens advies over de procedure voor het toewijzen van 

leersteun aan de verschillende scholen voor gewoon onderwijs. Verder dient er ook 

advies gevraagd te worden in de leersteunraad over een eventuele structurele 

samenwerking met één of meerdere andere leersteuncentra in het kader van het 

bieden van leersteun voor type 4, 6 of 7.  

 

Ook het bestuur van een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 dient een 

leersteunraad op te richten waarin de scholen die leersteun ontvangen van het 

leersteuncentrum vertegenwoordigd zijn. Scholen voor gewoon onderwijs die 

leersteun ontvangen van het specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7, laten zich 

vertegenwoordigen in de leersteunraad van het specifiek leersteuncentrum type 4, 

6 of 7. Scholen kunnen hier onderling afspraken over maken. De leersteunraad van 

een specifiek leersteuncentrum type 4, 6 of 7 geeft minstens advies over de 

organisatie en het bieden van leersteun in de scholen voor gewoon onderwijs. 
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Indien een leersteuncentrum scholen wil weigeren op basis van afstand, dient de 

leersteunraad zich hier voorafgaandelijk mee akkoord te stellen. Deze principiële 

beslissing dient dus eerst genomen te worden. 

 

Het leersteuncentrum dient ook verantwoording af te leggen aan de leersteunraad 

over de procedure voor toewijzing van leersteun, de eventuele structurele 

samenwerking, en indien van toepassing, de manier waarop ze de weigering op 

basis van afstand toepasten. De leersteunraad kan op deze manier dus ook inspelen 

op het beleid en de praktische organisatie van het leersteuncentrum.  

 

Artikel 24.  

Wanneer een leersteuncentrum van het gemeenschapsonderwijs en een 

leersteuncentrum van het officieel gesubsidieerd onderwijs actief zijn in eenzelfde 

regio, met name wanneer ze in meerdere zelfde gemeenten scholen voor gewoon 

onderwijs ondersteunen, zijn ze verplicht om met elkaar samen te werken. Ze 

maken minstens afspraken omtrent de wijze waarop aanvragen tot leersteun 

worden opgenomen. 

 

Artikel 25.  

Scholen voor gewoon onderwijs zijn slechts aangesloten bij één leersteuncentrum 

en richten alle vragen tot leersteun aan dat leersteuncentrum waarbij ze zijn 

aangesloten.  

 

Dat leersteuncentrum kan indien ze dat nodig of wenselijk acht voor het bieden van 

leersteun vanuit expertise type 4, 6 of 7, structureel samenwerken met een ander 

leersteuncentrum voor één of meerdere van de vermelde types. Dit kan een 

leersteuncentrum zijn waarbij scholen zijn aangesloten of een specifiek 

leersteuncentrum type 4, 6 of 7. Het leersteuncentrum kan structureel 

samenwerken met één ander leersteuncentrum of met meerdere leersteuncentra.. 

Een structurele samenwerking of wijziging van structurele samenwerking moet 

gemeld worden aan AGODI voor 1 februari van het schooljaar voorafgaand aan de 

start van de samenwerking.  

 

Elk leersteuncentrum kan voor een concrete vraag tot leersteun ook ad hoc 

samenwerken met een ander leersteuncentrum. Dit kan nodig zijn wanneer het 

leersteuncentrum zelf of de structurele partner niet over voldoende of geschikte 

expertise beschikt om aan de vraag tot leersteun te kunnen voldoen. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer voor een leerling zeer specifieke kennis, die 

niet in het leersteuncentrum aanwezig is, nodig is om aan een concrete 

ondersteuningsvraag tegemoet te komen. Een ad hoc samenwerking gebeurt 

steeds in samenspraak met de ouders van de betreffende leerling en kan op vraag 

van ouders georganiseerd worden. 

 

Artikel 26.  

Leersteuncentra kunnen een afdeling zijn van een school voor buitengewoon 

onderwijs. Op de school van buitengewoon onderwijs is het decreet basisonderwijs 

of de codex secundair onderwijs van toepassing, naargelang het onderwijsniveau.  

De leersteuncentra die afdeling zijn van een school voor buitengewoon onderwijs 

moeten voldoen aan alle verplichtingen zoals bepaald in dit decreet over leersteun. 

De regelgeving voor scholen voor buitengewoon onderwijs in het decreet 
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basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs is enkel op deze leersteuncentra 

van toepassing indien ze niet strijdig is met dit decreet.  

Indien er twijfel bestaat over het van toepassing zijn van een bepaling in het 

decreet basisonderwijs of de codex secundair onderwijs, dan wel in het decreet over 

leersteun, moet voor het leersteuncentrum steeds voorrang gegeven worden aan 

de bepalingen in het decreet over leersteun. 

Daarom werden de artikelen die betrekking hebben op leersteuncentra die afdeling 

zijn van een school voor buitengewoon onderwijs zo geformuleerd dat duidelijk is 

dat bepalingen die wel van toepassing zijn op scholen voor buitengewoon onderwijs 

dat niet zijn op de afdeling. Bijvoorbeeld artikel 20, §3 bepaalt dat in een 

leersteuncentrum geen leerlingen ingeschreven kunnen worden. Hier vloeit 

automatisch uit voort dat regelgeving voor scholen buitengewoon onderwijs over 

rechten en plichten van leerlingen, toekenning van omkadering gebaseerd op 

leerlingen… niet van toepassing zijn op de afdeling leersteuncentrum bij de school 

buitengewoon onderwijs.  

 

Afdeling 4. Erkennings-, subsidiërings- en financieringsvoorwaarden 

 

Artikel 27. 

Een voorlopige erkenning of erkenning van een leersteuncentrum houdt in dat het 

bestuur van het leersteuncentrum de bevoegdheid krijgt om leersteun te bieden 

aan scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. 

 

Artikel 28. 

Dit artikel bepaalt de voorwaarden waaraan een leersteuncentrum moet voldoen 

om erkend te worden. 

 

Artikel 29.  

Dit artikel bepaalt de procedure voor voorlopige erkenning en erkenning voor de 

leersteuncentra die worden opgericht bij de start van het leersteunmodel. 

De leersteuncentra die zijn opgenomen in het protocol, dat is vermeld in artikel 21 

van voorliggend decreet, zijn voorlopig erkend voor twee schooljaren, namelijk 

schooljaar 2023-2024 en 2024-2025. 

Gedurende schooljaar 2023-2024 volgt het onderzoek van de onderwijsinspectie om 

te bepalen of het leersteuncentrum dat voorlopig erkend is, voldoet aan de 

voorwaarden tot erkenning, vermeld in artikel 28 van voorliggend decreet. 

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie beslist de Vlaamse regering 

uiterlijk op 30 november 2024 over de erkenning van het leersteuncentrum. 

 

Indien het leersteuncentrum wordt erkend of indien er wordt beslist om een 

leersteuncentrum niet te erkennen, heeft deze beslissing uitwerking vanaf 1 

september van het daaropvolgende schooljaar (dit is bijgevolg 1 september 2025 

voor de opstart van het leersteunmodel). In geval van niet-erkenning, kan het 

leersteuncentrum dus het schooljaar nog afronden; dit is belangrijk om continuïteit 

van de leersteun te voorzien voor de leerlingen en de scholen.  

 

Artikel 30. 

Dit artikel bepaalt de procedure voor voorlopige erkenning en erkenning voor 

leersteuncentra, die geen specifieke leersteuncentra type 4, 6 of 7 zijn, die worden 

opgericht na de start van het leersteunmodel. Specifieke leersteuncentra type 4, 6 

of 7 kunnen niet opgericht worden na de start van het leersteunmodel. 



 

29 

 

 

Na de start van het leersteunmodel, dus na schooljaar 2023-2024, kan een 

leersteuncentrum enkel worden opgericht indien de limiet van 47 leersteuncentra, 

bepaald in artikel 19, paragraaf 1, niet is bereikt. Wanneer er geen 47 

leersteuncentra meer zijn in Vlaanderen en een bestuur een nieuw 

leersteuncentrum wenst op te richten, dient het protocol dat vermeld is in artikel 21 

van voorliggend decreet, hiertoe aangepast te worden. De aanpassing van het 

protocol gebeurt via een addendum dat omvat welk leersteuncentrum niet meer 

bestaat, welk leersteuncentrum wordt opgericht, welk bestuur dit leersteuncentrum 

zal oprichten en welke scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs wensen 

aan te sluiten bij het nieuw op te richten leersteuncentrum. Het protocol dient niet 

aangepast te worden als het bestuur van een leersteuncentrum wijzigt of als er een 

leersteuncentrum wegvalt, zonder dat er een nieuw leersteuncentrum wordt 

opgericht.  

De Vlaamse regering, het gemeenschapsonderwijs en de representatieve 

verenigingen van inrichtende machten sluiten samen het aangepast protocol af. 

 

Het leersteuncentrum dat is toegevoegd in het aangepast protocol, is voorlopig 

erkend voor het schooljaar waarin het leersteuncentrum opstart. 

Uiterlijk drie maanden na de start van dat schooljaar volgt het onderzoek van de 

onderwijsinspectie om te bepalen of het leersteuncentrum voldoet aan de 

voorwaarden tot erkenning, vermeld in artikel 28 van voorliggend decreet. 

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie beslist de Vlaamse regering 

uiterlijk op 31 december van datzelfde schooljaar over de erkenning van het 

leersteuncentrum. 

Indien het leersteuncentrum wordt erkend of indien er wordt beslist om een 

leersteuncentrum niet te erkennen, heeft deze beslissing uitwerking vanaf 1 

september van het schooljaar na het schooljaar van voorlopige erkenning. 

 

Artikel 31.  

Een leersteuncentrum dat voorlopig of definitief erkend is ontvangt financiering of 

subsidiëring in de vorm van salarissen, een werkingsbudget en 

investeringsmiddelen. Investeringsmiddelen worden zoals bij andere 

onderwijsinstellingen aangevraagd via de bevoegde overheidsinstanties. 

 

In dit artikel wordt verder verduidelijkt dat een specifiek leersteuncentrum minstens 

3.825 punten moet genereren om erkend te blijven. Indien een specifiek 

leersteuncentrum in een schooljaar minder punten genereert, verliest het zijn 

erkenning vanaf 1 september van het daaropvolgende schooljaar.  

 

Artikel 32.  

De Vlaamse regering kan de erkenning van een leersteuncentrum opheffen, in 

lijn met de bepalingen hieromtrent in het decreet betreffende de kwaliteit van 

onderwijs (artikel 35 tot en met 40). Wanneer de erkenning wordt opgeheven 

wordt ook de financiering of subsidiëring stopgezet. 

 

Indien de erkenning van een leersteuncentrum door de Vlaamse regering wordt 

opgeheven, heeft deze beslissing uitwerking vanaf 1 september van het schooljaar 

na het schooljaar waarin de beslissing door de Vlaamse regering werd genomen.  

 

Artikel 33.  
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Dit artikel bepaalt dat wanneer een bestuur van een leersteuncentrum werken, 

leveringen of diensten laat uitvoeren met overheidsmiddelen, het bestuur een 

overeenkomst sluit conform de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. 

 

Artikel 34.  

Dit artikel bepaalt de voorwaarden waaraan de personeelsleden van een 

leersteuncentrum moeten voldoen om een salaris te ontvangen. De salarissen 

worden rechtstreeks door AGODI uitbetaald aan de personeelsleden. 

 

Artikel 35.  

De leersteuncentra leggen verantwoording af over het gebruik van hun 

werkingsbudget. Hiertoe moet het bestuur van een gesubsidieerd 

leersteuncentrum verantwoordingsstukken over het gebruik van zijn 

werkingsbudget ter beschikking houden voor een controle door de 

verificatiediensten van AGODI. Controle op het gebruik van het werkingsbudget is 

gericht op het gebruik van de middelen voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld 

zijn, en betreft geen oordeel over inhoudelijke keuzes omtrent de besteding 

ervan. 

 

Afdeling 5. Omkadering 

 

Artikel 36.  

Voor het berekenen en toekennen van omkadering aan de leersteuncentra wordt 

een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag 

type 2, 4, 6 of 79, de leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, en de 

leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 

910. 

 

In dit artikel wordt het principe ingeschreven dat de omkadering die leerlingen met 

een IAC-verslag of een OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 genereren in een school voor 

gewoon onderwijs toegekend wordt aan het leersteuncentrum waar die school bij 

aangesloten is. De uitzondering op deze regel is wanneer een leersteuncentrum 

structureel samenwerkt met een ander leersteuncentrum voor het bieden van 

leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een IAC-verslag 

of OV4-verslag type 4, type 6 of type 7. In dat geval zal AGODI de omkadering die 

gegenereerd wordt door de leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 4, 6 

of 7 rechtstreeks toekennen aan het leersteuncentrum of de leersteuncentra waar 

een structurele samenwerking mee bestaat.  

 

Artikel 37.  

Voor leerlingen met een IAC-verslag type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon basisonderwijs 

wordt een gelijke omkadering toegekend als in het buitengewoon basisonderwijs. 

Die gelijke omkadering bestond al in het ondersteuningsmodel en dezelfde 

berekeningswijze wordt gehanteerd: 

 
9 Concreet betekent dit een IAC-verslag type 2, 4, 6 of 7 of een OV4-verslag type 4, 6 of 7, 
aangezien voor opleidingsvorm 4 een type 2 verslag niet mogelijk is. Voor de leesbaarheid 
echter spreken we verder van een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7. 
10 Concreet betekent dit een GC-verslag of IAC-verslag type basisaanbod, 3 of 9 of een OV4-
verslag type 3 of 9, aangezien voor opleidingsvorm 4 een verslag type basisaanbod niet mogelijk 
is. Voor de leesbaarheid echter spreken we in de tekst van een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-
verslag type basisaanbod, 3 of 9. 
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- Er wordt voor de lestijden vertrokken van de lestijdenschalen die voor de 

types 2, 4, 6 en 7 van toepassing zijn in het buitengewoon basisonderwijs. Op 

het aantal lestijden per type voor de eerste leerling in de lestijdenschaal, 

wordt het geldende aanwendingspercentage toegepast; 

- Op dit resultaat aan lestijden wordt het gemiddeld aantal lestijden in 

mindering gebracht van een leerling in het gewoon basisonderwijs. De leerling 

met een IAC-verslag wordt immers als leerling geteld in het gewoon 

basisonderwijs. Voor de berekening van het gemiddeld aantal lestijden voor 

een leerling in het gewoon onderwijs werden de lestijden volgens de schalen, 

de SES-lestijden en de lestijden levensbeschouwelijke vakken in rekening 

gebracht. De berekening gebeurde op de toestand zoals die was op de 

eerste schooldag van februari 2014; 

- Per leerling met een IAC-verslag type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon 

basisonderwijs wordt ook paramedische omkadering toegekend. Daarvoor 

worden de richtgetallen die per leerling en per type gelden in het 

buitengewoon basisonderwijs gehanteerd. 

Op basis hiervan, wordt onderstaand aantal lestijden en uren bekomen: 

- type 2: 3,225 lestijden en 3,9 uren; 

- type 4: 3,225 lestijden en 5,0 uren; 

- type 6: 4,170 lestijden en 2,1 uren; 

- type 7: 4,170 lestijden en 2,9 uren. 

 

Omdat wordt overgaan naar een ambt van leerondersteuner, met aanstelling als 

ten minste bachelor of ten minste master wordt omkadering in de toekomst 

toegekend onder de vorm van punten in plaats van lestijden en uren. Voor de 

omrekening van de lestijden en uren naar punten werd gebruik gemaakt van de 

tabellen die decretaal zijn vastgelegd in artikel 139septies decies, §9 en §10 van 

het decreet basisonderwijs. Het is echter van belang om bij die omrekening ook 

rekening te houden met de realiteit van de loonschalen voor ondersteuners die 

momenteel actief zijn in het ondersteuningsmodel (schooljaar 2021-2022). Hiervoor 

wordt de verhouding van het aantal ondersteuners aangesteld in de verschillende 

loonschalen (die corresponderen met een aantal punten) meegenomen. 

 

 Punten Lestijden Uren 

Bachelor  80 9,8% 0% 

Bachelor  85 90,2% 81,7% 

Master  120 0% 10,8% 

Master  126 0% 7.5% 

 

Rekening houdende met de omrekeningstabellen en de verhouding van de 

ondersteuners aangesteld in de respectievelijke loonschalen, worden voor het 

basisonderwijs de volgende parameters bekomen:  

- 1 lestijd = 3,841 punten  

- 1 uur = 2,870 punten. 

 

Deze parameters worden vermenigvuldigd met het aantal lestijden en uren per type 

voor de gelijke omkadering uit de eerste stap. Op basis hiervan, worden de 

volgende punten bekomen:  

- type 2: 23,583 punten; 

- type 4: 26,741 punten; 

- type 6: 22,046 punten; 
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- type 7: 24,343 punten. 

 

Voor leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon 

secundair onderwijs wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als bij buitengewoon 

basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs leidt dit tot onderstaand aantal 

lesuren en uren: 

- type 2: 4 lesuren en 1,5 uren; 

- type 4: 3,420 lesuren en 3,5 uren; 

- type 6: 4,436 lesuren en 1,5 uren; 

- type 7: 3,850 lesuren en 1,6 uren. 

 

Voor het secundair onderwijs wordt eveneens een omrekening gemaakt van de 

lesuren en uren naar punten, om met die punten leerondersteuners aan te 

kunnen stellen als bachelor of master. Hierbij wordt eveneens gewerkt met 

omrekeningstabellen, waarbij wordt rekening gehouden met de verhouding van 

het aantal ondersteuners dat momenteel actief is in het ondersteuningsmodel 

(schooljaar 2021-2022) in de verschillende loonschalen. Voor het secundair 

onderwijs is deze verdeling als volgt:  

 

 Punten Lesuren Uren 

Bachelor  80 9,6% 0% 

Bachelor  85 69,5% 74,7% 

Master  120 0% 16,4% 

Master  126 21% 8,8% 

 

Voor het secundair onderwijs, worden zo volgende parameters bekomen:  

- 1 lesuur = 4,232 punten  

- 1 uur = 2,949 punten. 

 

Als deze parameters vermenigvuldigd worden met het aantal lesuren en uren per 

type, resulteert dit in onderstaand aantal punten voor secundair onderwijs:  

- type 2: 21,354 punten; 

- type 4: 24,797 punten; 

- type 6: 23,199 punten; 

- type 7: 21,014 punten. 

 

Het principe van gelijke omkadering voor de leerlingen met een IAC-verslag of 

OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 wordt ook doorgetrokken als er een wijziging wordt 

doorgevoerd in de financiering van het buitengewoon onderwijs. Indien er een 

wijziging gebeurt aan het aantal lesuren/lestijden of uren toegekend in het 

buitengewoon onderwijs, wordt deze wijziging ook doorgevoerd in de berekening 

van het aantal punten dat een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag type 

2, 4, 6 of 7 in het gewoon onderwijs genereert. Hierbij worden de parameters 

gebruikt van het aantal punten dat overeenkomt met een lestijd/lesuur of een 

uur; door deze paramaters te vermenigvuldigen met de verhoging in 

lestijden/lesuren of uren in het buitengewoon onderwijs, bekomen we de 

verhoging in punten voor leersteun. Dit corresponderend aantal punten wordt 

dan toegekend per leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 

in het gewoon onderwijs.  

 

Artikel 38.  
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De punten die volgens de hierboven beschreven werkwijze berekend zijn, worden 

per type en binnen het onderwijsniveau opgeteld en in geval van een decimaal 

getal naar de hogere eenheid afgerond.  

 

Artikel 39.  

Voor de berekening van het aantal punten voor leerlingen met een IAC-verslag of 

OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 worden twee teldagen gehanteerd. Dit om 

leersteuncentra tijdig de nodige omkadering ter beschikking te stellen zodat ze de 

scholen voor gewoon onderwijs waar deze leerlingen ingeschreven zijn, kunnen 

ondersteunen. De punten die toegekend worden op basis van de telling op de 

eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar vormen het 

gegarandeerde basispakket voor het volledige schooljaar. 

 

Als bij de telling op de eerste schooldag van februari van datzelfde schooljaar een 

hoger aantal punten per type gegenereerd wordt in vergelijking met het aantal 

punten op basis van de telling op de eerste schooldag van oktober van het 

lopende schooljaar, dan ontvangt het leersteuncentrum dit verschil aan punten 

per type met ingang van de eerste schooldag van februari. In geval van een 

daling behoudt het leersteuncentrum de punten per type berekend op basis van 

de eerste schooldag van oktober. 

 

Artikel 40.  

Leersteuncentra ontvangen omkadering voor leerlingen met een GC-verslag type 2, 

4, 6 en 7 die ingeschreven zijn in de scholen voor gewoon onderwijs die bij het 

leersteuncentrum zijn aangesloten.  

 

Ook hier geldt dat wanneer een leersteuncentrum voor ondersteuning type 4, 6 of 7 

structureel samenwerkt met een ander leersteuncentrum of -centra, AGODI de 

omkadering die correspondeert met de leerlingen met een GC-verslag type 4, 6 

of 7 rechtstreeks toekent aan het gekozen leersteuncentrum of de gekozen 

leersteuncentra. 

 

Artikel 41.  

In dit artikel worden in de paragrafen 1 en 2 het aantal punten per leerling met 

een GC-verslag type 2, 4, 6 en 7 in respectievelijk het basisonderwijs en het 

secundair onderwijs vastgelegd. In het huidige ondersteuningsmodel worden per 

leerling en per type een aantal begeleidingseenheden vastgelegd. Concreet zijn 

deze als volgt voor respectievelijk het gewoon basisonderwijs en gewoon 

secundair onderwijs:  

 

Begeleidingseenheden per leerling met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 in het 

gewoon basisonderwijs in het ondersteuningsmodel: 

- type 2: 2 begeleidingseenheden 

- type 4: 2 begeleidingseenheden  

- type 6: 3,56 begeleidingseenheden 

- type 7: 2,10 begeleidingseenheden 

 

Begeleidingseenheden per leerling met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 in het 

gewoon secundair onderwijs in het ondersteuningsmodel: 

- type 2: 2 begeleidingseenheden 

- type 4: 2 begeleidingseenheden 
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- type 6: 3,51 begeleidingseenheden 

- type 7: 2,38 begeleidingseenheden 

 

Om het aantal begeleidingseenheden om te zetten naar punten, worden deze in 

eerste instantie omgezet naar lestijden, lesuren en uren. De omzetting van 

begeleidingseenheden naar lestijden/lesuren en uren is gebaseerd op de 

aanstelling van onderwijzend en medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en 

orthopedagogisch personeel op begeleidingseenheden zoals dat was bij de start 

van het ondersteuningsmodel. Voor het basisonderwijs werden 

begeleidingseenheden voor 57,9% aangewend als lestijden en voor 42,1% als 

uren. Voor het secundair betrof het 90,4% als lesuren en 9,6% als uren.  

 

Voor de omrekening tot punten wordt de verhouding van lestijden en uren, voor 

het basisonderwijs, en lesuren en uren, voor het secundair onderwijs, toegepast 

op de begeleidingseenheden, en vervolgens vermenigvuldigd met de parameters 

die in artikel 37 berekend werden om een lestijd, een lesuur of een uur in het 

basisonderwijs en in het secundair onderwijs om te zetten naar een aantal 

punten. Dit resulteert in een aantal punten voor leersteun per type, afzonderlijk 

voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs, zoals vastgelegd in paragraaf 

1 en paragraaf 2 van dit artikel.  

 

Voor de berekening van het aantal punten voor leerlingen met een GC-verslag type 

2, 4, 6 of 7 worden twee teldagen gehanteerd. Dit om leersteuncentra tijdig de 

nodige omkadering ter beschikking te stellen zodat ze de scholen voor gewoon 

onderwijs waar deze leerlingen ingeschreven zijn, kunnen ondersteunen. De 

punten die toegekend worden op basis van de telling op de eerste schooldag van 

oktober van het lopende schooljaar vormen het gegarandeerde basispakket voor 

het volledige schooljaar. 

 

Als bij de telling op de eerste schooldag van februari van datzelfde schooljaar een 

hoger aantal punten per type gegenereerd wordt in vergelijking met het aantal 

punten op basis van de telling op de eerste schooldag van oktober van het 

lopende schooljaar, dan ontvangt het leersteuncentrum dit verschil aan punten 

per type met ingang van de eerste schooldag van februari. In geval van een 

daling behoudt het leersteuncentrum de punten per type berekend op basis van 

de eerste schooldag van oktober. 

 

Ook hier geldt dat de punten per type en binnen het onderwijsniveau opgeteld en 

in geval van een decimaal getal naar de hogere eenheid worden afgerond.  

 

Artikel 42.  

Voor leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een IAC-

verslag, OV4-verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9 wordt gewerkt met 

een omkadering van 174.903 punten die de Vlaamse Regering elk schooljaar 

garandeert.  

 

Die punten zijn berekend vertrekkende van de gegarandeerde omkadering voor de 

ondersteuningsnetwerken zoals ingeschreven in artikel 172quinquies van het 

decreet basisonderwijs en artikel 314/8 van de Codex Secundair Onderwijs: 18.974 

lestijden basisonderwijs, 17.845 uren basisonderwijs, 10.761 lesuren secundair 

onderwijs en 3.614 uren secundair. Omgerekend naar punten met toepassing van 
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de omrekeningscoëfficiënten naar punten, respectievelijk 3,841 (lestijden 

basisonderwijs), 2,870 (uren basisonderwijs), 4,232 (lesuren secundair onderwijs) 

en 2,949 (uren secundair onderwijs), bekomen we een totaal van 180.312,5 

punten. Hiervan wordt 3% afgeroomd. 

Deze 3 % komt overeen met 5.409 punten en vormt een onderdeel van de 13.410 

punten vermeld in artikel 49 die in totaal worden voorzien voor directie, coördinatie 

en administratie voor de leersteuncentra.  

Dit percentage van 3% wordt gehanteerd aangezien in het huidige 

ondersteuningsmodel de ondersteuningsnetwerken 3% van de omkadering die ze 

toegekend krijgen voor ondersteuning type basisaanbod, 3 en 9 kunnen hanteren 

voor coördinatie. 

  

De gegarandeerde omkadering van 174.903 punten is dus de gegarandeerde 

omkadering zoals die bestond voor de ondersteuningsnetwerken (180.312,5 

punten) verminderd met 5.409 punten die worden ingezet voor coördinatie en 

administratie. 

 

De waarborgregeling bij daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon 

onderwijs ten opzichte van de referentieteldagen van 1 februari 2014 

(basisonderwijs) en 1 februari 2015 (secundair onderwijs) en rekening houdend 

met de demografische evolutie, blijft behouden (zie artikel 173 septies van het 

decreet basisonderwijs en artikel 314/5 van de Codex Secundair Onderwijs). Dit 

betekent dat wanneer er zich een daling voordoet die zorgt voor 

waarborglestijden, -lesuren of -uren, deze omgezet worden naar punten met 

toepassing van de hierboven vermelde omrekeningscoëfficiënten. Die punten 

worden toegevoegd aan het totaal van 174.903 punten. 

 

Op dit moment wordt in de berekening van de omkadering voor de 

ondersteuningsnetwerken de waarborg meegenomen. Voor de berekening van de 

omkadering voor schooljaar 2022-2023 is er echter geen waarborg voor het 

basisonderwijs en een zeer beperkte waarborg voor secundair onderwijs (enkel in 

de uren en niet in de lesuren) wegens een stijgend aantal leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs. Gezien de huidige stijging van het aantal leerlingen in 

buitengewoon onderwijs in het algemeen en een verdere verwachtte stijging van 

het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs (en secundair 

onderwijs in het algemeen) de komende jaren (cf. capaciteitsmonitor), wordt in de 

nabije toekomst niet meteen een daling van het aantal leerlingen in buitengewoon 

onderwijs en dus geen significante waarborg verwacht. Van zodra er wel weer een 

daling is van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs, komen er 

waarborgmiddelen vrij die worden ingezet in het leersteunmodel voor de organisatie 

van leersteun voor de leerlingen die (bijkomend) in de scholen voor gewoon 

onderwijs worden opgevangen. 

 

Artikel 43.  

De omkadering voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag 

type basisaanbod, 3 en 9, wordt elk schooljaar over de leersteuncentra verdeeld 

volgens de volgende verdeelsleutel: 

1° 60% wordt verdeeld op basis van het leerlingenaantal op de eerste 

schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar van de scholen 

voor gewoon onderwijs die aangesloten zijn bij het leersteuncentrum; 
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2° 40% wordt verdeeld op basis van het gemiddeld aantal leerlingen met een 

IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag type basisaanbod, 3 of 9 in de 

scholen voor gewoon onderwijs die aangesloten zijn bij het 

leersteuncentrum op de eerste schooldag van februari van de drie 

voorafgaande schooljaren.  

Voor het bepalen van dit gemiddelde wordt voor de schooljaren 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 het aantal leerlingen met een verslag en 

gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3 of 9 gehanteerd. 

 

Artikel 44.  

De leersteuncentra wenden de omkadering die ze ontvangen aan voor de uitvoering 

van de opdrachten die vastgelegd zijn in het decreet leersteun (zie toelichting bij 

artikel 6 tot en met 9). Elk leersteuncentrum draagt er zorg voor dat de omkadering 

doeltreffend wordt ingezet en maximaal rendeert voor leersteun op de klasvloer. 

Doeltreffend houdt in dat met zorg gekeken wordt naar de organisatie van de inzet 

van de leerondersteuners. Zij moeten hun tijd maximaal aan leersteun kunnen 

besteden en verplaatsingstijden zoveel als mogelijk beperkt gehouden.  

 

Artikel 45.  

De omkadering die een leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 

of 7 genereert, moet aangewend worden voor de leersteun voor die leerling, de 

leerkracht of het schoolteam. Flexibele aanwending binnen de school voor 

gewoon onderwijs waar meerdere leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag 

type 2, 4, 6 of 7 zijn ingeschreven, of over scholen voor gewoon onderwijs heen, 

kan mits overleg tussen de school, het leersteuncentrum dat de leersteun biedt, 

de ouders en waar mogelijk de leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag type 

2, 4, 6 of 7. Flexibele aanwending moet, mits het overleg tussen alle 

betrokkenen, ook ingezet worden voor nieuwe leerlingen met een IAC-verslag of 

OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 voor wie de omkadering pas zal worden toegekend 

na de teldag van de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar.  

 

Artikel 46.  

Omkadering die verkregen werd voor leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 

of 7 kan binnen en over scholen voor gewoon onderwijs heen flexibel aangewend 

worden op basis van de ondersteuningsnoden die er zijn voor leerlingen met een 

GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, hun leerkrachten en schoolteams. Dit is ook het 

geval voor leerlingen die na 1 oktober een GC-verslag krijgen en voor wie de 

omkadering pas zal worden toegekend na de teldag van de eerste schooldag van 

februari van het lopende schooljaar. 

 

Omkadering toegekend voor leersteun voor leerlingen met een GC-verslag type 

2, 4, 6 of 7 kan niet aangewend worden voor leersteun voor leerlingen met een 

IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7. Omkadering voor leersteun kan ook 

niet aangewend worden voor andere doeleinden dan het bieden van leersteun. 

 

Artikel 47.  

Omkadering voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag 

type basisaanbod, 3 en 9 kan flexibel aangewend worden op basis van de 

ondersteuningsnoden die er zijn voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-

verslag en GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9, hun leerkrachten en 

schoolteams.  
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Omkadering toegekend voor leersteun voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-

verslag of GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9 kan niet aangewend worden voor 

leersteun voor leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag of GC-verslag type 2, 

4, 6 en 7, en omgekeerd. Omkadering voor leersteun kan ook niet aangewend 

worden voor andere doeleinden dan het bieden van leersteun. 

 

Artikel 48.  

De besturen van de leersteuncentra kunnen naast de structurele samenwerking 

voor leersteun vanuit expertise type 4, 6 en 7 ook ad hoc samenwerken met andere 

leersteuncentra. Om die samenwerking mogelijk te maken worden tegen uiterlijk 1 

november van het betrokken schooljaar, of na toekenning van de bijkomende 

punten op basis van de telling van de eerste schooldag van februari van het 

lopende schooljaar tegen uiterlijk 1 maart van het betrokken schooljaar, punten 

tussen de leersteuncentra overgedragen. Er dient daarbij rekening gehouden te 

worden met 4 voorwaarden: 

- er is overlegd met het bevoegd lokaal comité; 

- de overdracht mag niet tot gevolg hebben dat personeelsleden ter 

beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking;  

- de betrekkingen die worden ingericht op basis van overgedragen punten 

komen niet in aanmerking voor vacantverklaring;  

- het schoolbestuur bezorgt aan AGODI een verklaring op eer dat de 

bovenstaande voorwaarden in acht genomen worden.  

 

Artikel 49.  

Er wordt omkadering toegekend voor secundaire processen. Het totaal aantal 

punten dat beschikbaar is voor secundaire processen bedraagt 13.410 punten. 

Dit puntenaantal bestaat enerzijds uit een extra budget van 4,3 miljoen euro, wat 

overeenkomt met 8.001 punten, voor het voorzien van directie, coördinatie en 

administratie in de leersteuncentra, en anderzijds uit de 5.409 punten die werden 

afgeroomd van de gegarandeerde omkadering voor IAC-verslagen, OV4-

verslagen en GC-verslagen type basisaanbod, 3 en 9 (zie toelichting bij artikel 

42). 

 

Elk leersteuncentrum ontvangt punten voor de secundaire processen, a rato van 

het aantal punten dat het leersteuncentrum ontvangt voor leersteun.   

 

Met de toegekende punten kan het leersteuncentrum personeelsleden aanstellen 

voor directie, coördinatie en administratie.  

Binnen de beschikbare punten richt een zelfstandig leersteuncentrum minstens 

één halftijdse betrekking in het ambt van directeur in.  

De bevoegdheden van de directeur worden ook toegekend aan de coördinator. 

De overige punten kunnen gebruikt worden voor coördinatie en administratie. 

 

Leersteuncentra die de vorm aannemen van een afdeling van een bestaande 

school voor buitengewoon onderwijs kunnen de punten voor de secundaire 

processen enkel inzetten voor coördinatie en administratie. Het is voor deze 

leersteuncentra niet mogelijk een ambt van directeur in te richten. Zij richten 

binnen de beschikbare punten wel minstens één volledige betrekking in, in het 

ambt van coördinator.  
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Afdeling 6. Werkingsbudget 

 

Artikel 50.  

Jaarlijks ontvangen de leersteuncentra een werkingsbudget dat enerzijds gebaseerd 

is op de omkadering die ze ontvangen voor de leerlingen met een GC-verslag type 

2, 4, 6 en 7 en voor de leerlingen met een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-

verslag type basisaanbod, 3 en 9 en anderzijds op het aantal leerlingen met een 

IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 in de scholen voor gewoon 

onderwijs die zijn aangesloten bij het leersteuncentrum. In geval van een 

structurele samenwerking voor leersteun type 4, 6 of 7 met een ander 

leersteuncentrum of -centra, zal AGODI, net zoals met de omkadering, het 

werkingsbudget rechtstreeks uitkeren aan het betreffende leersteuncentrum 

of -centra.  

 

Voor de leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 en 7 en voor de leerlingen 

met een IAC-verslag, OV4-verslag en GC-verslag type basisaanbod, 3 en 9 wordt 

per punt een bedrag van 48,506 euro toegekend. Dat bedrag wordt aangepast 

aan de index.  

 

Voor leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 wordt een 

bedrag per leerling toegekend. De concrete bedragen staan vermeld in paragraaf 

3 van het artikel. Ook deze bedragen worden aangepast aan de index.  

De leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 worden 

geteld op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. Het 

werkingsbudget op basis van deze teldag wordt gegarandeerd voor het volledige 

schooljaar. Voor leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 en 7 

is er nog een tweede telling op de eerste schooldag van februari van het lopende 

schooljaar. Als op basis van deze telling een hoger werkingsbudget wordt 

bekomen in vergelijking met het werkingsbudget op basis van de telling van 

oktober van het betrokken schooljaar, dan ontvangt het leersteuncentrum dit 

verschil aan werkingsbudget. In geval van een daling behoudt het 

leersteuncentrum het werkingsbudget berekend op basis van de eerste schooldag 

van oktober van het betrokken schooljaar. 

 

Voor de indexering van het werkingsbudget wordt een afwijking voorzien voor 

schooljaar 2023-2024, aangezien de bedragen in voorliggend decreet bepaald 

werden op basis van begroting 2022 en de index van begroting 2023 nog niet in 

rekening werd gebracht. D.m.v. de afwijking wordt de indexering van 2023 

alsnog meegenomen bij de berekening van het werkingsbudget voor schooljaar 

2023-2024. 

 

Het werkingsbudget voor de leersteuncentra zal, zoals dat in het 

ondersteuningsmodel het geval was, steeds op het eind van het kalenderjaar 

worden uitbetaald voor het voorgaande schooljaar. Het werkingsbudget voor 

schooljaar 2023-2024 zal dus eind 2024 uitbetaald worden. 

 

Artikel 51.  

Het werkingsbudget moet worden aangewend voor de werking van het 

leersteuncentrum. Wanneer een leersteuncentrum een afdeling is van een school 

voor buitengewoon onderwijs kunnen er gezamenlijke kosten zijn. Daartoe kan het 

werkingsbudget dat het leersteuncentrum als afdeling ontvangt, gedeeltelijk 
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samengevoegd worden met het werkingsbudget van de school voor buitengewoon 

onderwijs. 

 

Afdeling 7. Terugvorderingen, inhoudingen en sancties 

 

Artikel 52. 

Artikel 53. 

Artikel 54. 

Deze artikelen regelen de situaties waarin en de wijze waarop terugvorderingen 

gebeuren (artikel 52), welke overtredingen of niet naleven van verplichtingen 

aanleiding kunnen geven tot sancties (artikel 53 en 54). 

 

Afdeling 8. Toegang tot en verwerking van persoonsgegevens 

 

Artikel 55. 

Artikel 56. 

Voor leerlingen waarvoor een aanvraag tot leersteun gebeurt, is het van belang dat 

het leersteuncentrum de adequate informatie heeft om de leersteun aan te vatten. 

Met voorliggende artikelen wordt de overdracht van gegevens naar het 

leersteuncentrum geregeld, inclusief de verwerkingsverantwoordelijke, en de 

rechten die leerlingen en ouders hebben met betrekking tot die informatie. De wijze 

waarop de overdracht van gegevens kan gebeuren leggen we niet vast. Dit kan 

bijvoorbeeld via het beveiligde IRIS-platform waarop alle verslagen van leerlingen 

online geraadpleegd kunnen worden door de onderwijspersoneelsleden die 

betrokken zijn bij de begeleiding/ondersteuning van een leerling. 

 

 

Afdeling 9. Opvolging en monitoring 

 

Artikel 57.  

Het ministerie voor onderwijs en vorming zal de implementatie van het decreet 

leersteun monitoren door o.a. de evolutie van het aantal leerlingen en de 

leerlingenbewegingen en schoolloopbaantrajecten van leerlingen met een GC-

verslag, IAC-verslag of OV4-verslag op te volgen, naast de effecten op de 

tewerkstelling van de leerondersteuners.  

 

Er wordt een onderzoek voorzien naar de meest doelmatige schaalgrootte van 

leersteuncentra. De leersteuncentra die worden opgenomen in het protocol 

(vermeld in artikel 21) zullen voorlopig erkend zijn in schooljaar 2023-2024 en 

schooljaar 2024-2025. De onderwijsinspectie zal de erkenningsvoorwaarden 

controleren met het oog op een definitieve erkenning vanaf schooljaar 2025-

2026. Er worden in voorliggend decreet geen minimumnormen bepaald qua 

schaalgrootte voor de leersteuncentra, met uitzondering van de specifieke 

leersteuncentra. Wel moeten alle leersteuncentra alle vereiste vormen van 

expertise kunnen voorzien (artikel 8) en de opdrachten bepaald in voorliggend 

decreet (artikel 6-9) kwaliteitsvol kunnen uitvoeren. Voor december 2024 moet 

een onderzoek uitwijzen of leersteuncentra in de feiten een gepaste schaalgrootte 

hebben om dit te kunnen realiseren. Indien nodig kan er op basis van de 

resultaten van het onderzoek een rationalisatienorm worden ingevoerd voor de 

leersteuncentra (met uitzondering van de specifieke leersteuncentra voor wie al 

een minimumnorm is bepaald). 
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Het decreet leersteun bouwt verder en stuurt bij waar nodig wat het beleid 

omtrent onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften betreft. Het 

decreet leersteun draagt op die manier bij aan de verdere ontwikkeling van het 

beleid en de praktijk van onderwijs aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften en aan de maatschappelijke inclusie van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften.  

In de adviezen die gegeven werden op de conceptnota decreet leersteun alsook 

in de besprekingen van de conceptnota in de parlementaire commissie onderwijs, 

werd een expliciete vraag geuit naar een debat over een lange termijn visie en 

een lange termijn pad richting inclusief onderwijs in Vlaanderen. Deze vraag is 

mede gestoeld op de verplichting die is ingesloten in het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap, dat in 2009 door België werd 

geratificeerd, om geleidelijk te evolueren naar een inclusief onderwijssysteem.  

Daarom wordt een onafhankelijke commissie opgericht met de opdracht om een 

advies te formuleren omtrent een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van 

gewoon en buitengewoon onderwijs. Deze commissie zal opgestart worden vanaf 

1 september 2023 en legt de resultaten van haar werk neer uiterlijk op 30 juni 

2024. De samenstelling en opdracht van de onafhankelijke commissie wordt 

geconcretiseerd door de Vlaamse Regering.  

De onafhankelijke commissie beoogt geen evaluatie van het decreet leersteun of 

het leersteunmodel, maar wel een gezamenlijk denkproces omtrent inclusief 

onderwijs op de lange termijn en wat de rol daarbij is voor zowel gewoon als 

buitengewoon onderwijs. 

 

Hoofdstuk 4. Opheffings-, wijzigings- en overgangsbepalingen 

 

Afdeling 1. Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 

 

Artikel 58.  

Dit artikel zorgt ervoor dat het decreet rechtspositie ook van toepassing wordt op 

personeelsleden in de leersteuncentra in de nieuwe personeelscategorie van het 

leerondersteunend personeel.  

 

Artikel 59.  

1° De zelfstandige leersteuncentra worden voor toepassing van het decreet 

rechtspositie toegevoegd aan de definitie van ‘instelling’.  

 

2° De leersteuncentra die georganiseerd worden als een afdeling van een school 

voor buitengewoon onderwijs, vormen geen instelling op zich. Deze 

leersteunafdelingen worden – voor wat betreft het decreet rechtspositie – dan ook 

niet gedefinieerd als afzonderlijke instelling, vermits ze onderdeel uitmaken van 

hetzij een school van het basisonderwijs, hetzij een school van het secundair 

onderwijs. 

 

3° De definitie van ‘schooljaar’ wordt aangepast. Door de opsomming van de 

verschillende niveaus weg te laten, geldt het begrip voor álle personeelsleden op 

wie het decreet rechtspositie van toepassing is. Op die manier worden enerzijds de 

personeelsleden in de (zelfstandige) leersteuncentra gevat, net als personeelsleden 
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in andere niveaus die momenteel nog niet vermeld staan. Anderzijds worden 

toekomstige toevoegingen of schrappingen in dit artikel voorkomen. 

Waar in het decreet rechtspositie wordt afgeweken van deze definitie van 

‘schooljaar’, wordt dit expliciet vermeld. 

 

4° De personeelscategorie van leerondersteunend personeel wordt toegevoegd aan 

de definitie van ‘betrekking’.  

 

5° De directeur van een (zelfstandig) leersteuncentrum wordt toegevoegd aan de 

definitie van ‘directeur’. Leersteuncentra die de vorm aannemen van een afdeling 

van een school voor buitengewoon onderwijs, hebben geen afzonderlijke directeur 

en hoeven hier dus niet vermeld te worden. 

 

6° Dit punt definieert het begrip ‘leersteuncentrum’. In het decreet rechtspositie 

slaat het begrip ‘leersteuncentrum’ op een leersteuncentrum dat de vorm aanneemt 

van een zelfstandige instelling. Leersteuncentra die de vorm aannemen van een 

afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs, zijn immers al gevat als 

onderdeel van een school voor basisonderwijs of een school voor secundair 

onderwijs. 

In artikelen die specifiek van toepassing zijn op de leersteunafdelingen, worden zij 

expliciet vermeld.  

 

Artikel 60.  

Gezien de opdracht van het leerondersteunend personeel deels leerlinggerichte 

ondersteuning inhoudt, nauw contact met leerlingen en ouders vergt en een 

regelmatige aanwezigheid op de klasvloer behoeft, is het aangewezen dat 

personeelsleden van het leerondersteunend personeel, net als bestuurs- en 

onderwijzend personeel, het Nederlands beheersen op niveau C1 van het 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.  

 

Artikel 61. 

Artikel 62. 

Deze artikelen regelen de inzetbaarheid van leerondersteunend personeel in de 

leersteuncentra die de vorm aannemen van een zelfstandige instelling of van een 

afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs. Ze bepalen dat 

leerondersteunend personeel een ondersteuningsopdracht mag uitoefenen voor en 

in scholen voor gewoon onderwijs. Hiermee worden autonome entiteiten bedoeld 

die voltijds gewoon onderwijs organiseren en die door de Vlaamse Gemeenschap 

worden gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek 

nummer worden geïdentificeerd. Onder school voor gewoon onderwijs wordt ook 

een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs verstaan alsook een 

centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen 

wat duale structuuronderdelen en aanloopstructuuronderdelen betreft alsook een 

school voor voltijds secundair onderwijs die de opleiding verpleegkunde van het 

hoger beroepsonderwijs organiseert.  

Het gaat hierbij steeds om de opdracht zoals die omschreven staat in de 

functiebeschrijving van de betreffende personeelsleden, en zoals ook bepaald in de 

opdrachtomschrijving van de leersteuncentra in hoofdstuk 3, afdeling 1, van het 

decreet over leersteun. 

 

Artikel 63.  
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Dit artikel voegt in de omschrijving van de geïntegreerde lesopdracht voor de 

wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel toe dat overleg en 

samenwerking met de leersteuncentra (zowel de leersteuncentra die de vorm 

aannemen van een zelfstandige instelling, als de leersteuncentra die de vorm 

aannemen van een afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs) deel 

uitmaakt van die geïntegreerde lesopdracht. 

 

Artikel 64. 

Dit artikel omschrijft de procedure voor de aanstelling van leerondersteunend 

personeel in de leersteuncentra (zowel de zelfstandige instellingen als de 

leersteunafdelingen) op 1 september 2023. De procedure geldt enkel voor 

personeelsleden die in het schooljaar 2022-2023 waren aangesteld als 

ondersteuner. 

De procedure voor situaties waarin het leersteuncentrum onder dezelfde inrichtende 

macht valt als van de school in kwestie, is iets eenvoudiger omschreven, dan de 

procedure voor situaties waarin dit niet het geval is. De eerste situatie wordt 

beschreven in paragraaf 2, 1°. De tweede situatie wordt beschreven in paragraaf 2, 

2°. De principes zijn evenwel dezelfde. 

 

Vooreerst moet er een afspraak komen tussen elke school voor buitengewoon 

onderwijs die tijdens het schooljaar 2022-2023 personeelsleden heeft aangesteld in 

een betrekking van ondersteuner, en een leersteuncentrum, in functie van de 

aanwerving van deze personeelsleden in het leersteuncentrum. 

De raden van bestuur van de betreffende scholengroepen en de inrichtende 

machten van de leersteuncentra beslissen samen welke koppelingen gemaakt 

worden.  

 

Vervolgens maken de betreffende personeelsleden kenbaar aan de raad van 

bestuur van hun scholengroep dat zij kandidaat zijn voor een aanstelling in het 

leersteuncentrum waarmee een koppeling werd gemaakt. 

Zij geven hierbij onder meer aan welke omvang van aanstelling zij wensen in het 

leersteunmodel. Vast benoemde personeelsleden geven ook aan of zij onmiddellijk 

als vast benoemd personeelslid aan de slag wensen te gaan in het leersteunmodel. 

 

De inrichtende macht van het leersteuncentrum kiest vervolgens uit deze 

kandidaten (binnen de ter beschikking gestelde middelen) personeelsleden die op 1 

september 2023 zullen aangesteld worden in het leersteuncentrum. De 

basisvoorwaarde hierbij is dat het team multidisciplinair wordt samengesteld en dat 

in het leersteuncentrum de nodige onderwijskundige expertise, handicap-specifieke 

expertise, inclusie-expertise én expertise op het vlak van coaching, aanwezig is. 

 

Uiterlijk op 23 juni 2023 doet de inrichtende macht van het leersteuncentrum een 

voorstel van aanstelling aan het betrokken personeelslid. Dit voorstel bevat onder 

meer de grootte van de voorgestelde aanstelling, de bijhorende salarisschaal en de 

soort aanstelling (bv.: TABD, TADD, vaste benoeming).  

Als een personeelslid niet akkoord gaat met het voorstel, dan meldt hij dit binnen 

een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van het voorstel. 

 

De inrichtende macht van het leersteuncentrum kan ook beslissen om een 

kandidaat niet in aanmerking te nemen. In dat geval deelt zij dit mee aan het 

betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 2023 en motiveert zij haar beslissing. 
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Zijn er nog betrekkingen beschikbaar in een leersteuncentrum na de 

bovenbeschreven procedure, dan kan een leersteuncentrum vrij personeel 

aanwerven volgens de gekende procedures. 

Kandidaten die niet in aanmerking zijn genomen voor een aanstelling in het 

leersteuncentrum waarmee een koppeling is gemaakt, of die bewust een ander 

leersteuncentrum verkiezen, kunnen vanaf dat moment vrij solliciteren. 

 

Artikel 65.  

Dit artikel bepaalt welke rechten ondersteuners kunnen meenemen als ze in een 

ambt van het leerondersteunend personeel aan de slag gaan in een 

leersteuncentrum. 

 

Allereerst is er paragraaf 2 die geldt voor iedereen die ooit in een ambt aangesteld 

was in een betrekking opgericht in het kader van het tijdelijk project van de (pre-

)waarborgregeling of in een betrekking van ondersteuner, en op een bepaald 

moment in de tijd aan de slag gaat in een ambt van leerondersteunend personeel in 

een leersteuncentrum.  

De diensten die deze personeelsleden gepresteerd hebben in een betrekking in het 

tijdelijk project van de (pre-)waarborgregeling of in een betrekking van 

ondersteuner, gelden dan automatisch als diensten die werden gepresteerd in een 

ambt van het leerondersteunend personeel.  

 

Daarnaast is er paragraaf 3 die geldt voor iedereen die ooit was aangesteld in een 

betrekking van ondersteuner, en die op 1 september 2023 aangesteld wordt in een 

ambt van het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum. Het gaat hier 

dus enerzijds om personeelsleden die via de procedure zijn aangesteld, zoals 

beschreven in artikel 64. Anderzijds gaat het ook om ondersteuners die op 1 

september 2023 worden aangesteld in een ander leersteuncentrum dan het 

leersteuncentrum waar de raad van bestuur van de scholengroep een koppeling 

heeft mee gemaakt, of om personeelsleden met ervaring als ondersteuner maar die 

tijdens het laatste schooljaar van het ondersteuningsmodel geen aanstelling meer 

hadden. 

Voor deze personeelsleden geldt het volgende: 

• als zij uiterlijk op 30 juni 2023 vast benoemd zijn in een ambt in het onderwijs, 

dan mogen zij hun vaste benoeming voor hetzelfde volume meenemen naar 

het ambt waarin zij aangesteld worden in een leersteuncentrum. Deze garantie 

geldt uiteraard enkel ten aanzien van de betrekkingen die het leersteuncentrum 

binnen de haar toegekende omkadering kan oprichten. 

Als een kandidaat te kennen heeft gegeven dit niet te willen, dan zijn de 

volgende opties mogelijk: 

- het personeelslid behoudt zijn oorspronkelijke vaste benoeming en kan via 

een verlof TAO (tijdelijk andere opdracht) of een AVP (afwezigheid voor 

verminderde prestaties) aan de slag als ondersteuner. Dit kan natuurlijk 

enkel mits akkoord van de raad van bestuur van de scholengroep in kwestie, 

omdat de toekenning van het verlof of de afwezigheid in kwestie een gunst 

is; 

- In het geval het personeelslid ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis 

van betrekking, is ook een vrijwillige wedertewerkstelling mogelijk naar een 

leersteuncentrum. Ook dit kan enkel mits akkoord van de raad van bestuur 

van het leersteuncentrum in kwestie; 
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- Tot slot kan een personeelslid ook steeds aan de slag via een tijdelijke 

aanstelling voor bepaalde duur.  

• als zij uiterlijk op 30 juni 2023 een tijdelijke aanstelling hebben van doorlopende 

duur, dan krijgen zij op 1 september 2023 in het ambt van leerondersteuner 

ook een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Deze TADD-aanstelling 

heeft ten minste hetzelfde volume als de TADD-aanstelling die zij hadden op 30 

juni 2023. Als het gaat om een deeltijdse TADD-aanstelling, dan is de directeur 

van het leersteuncentrum vrij om een TADD-aanstelling voor te stellen met een 

groter volume (bijvoorbeeld een voltijdse TADD-aanstelling). Maar, hij is hiertoe 

niet verplicht. Ook deze garantie geldt enkel ten aanzien van de betrekkingen 

die het leersteuncentrum binnen de haar toegekende omkadering kan oprichten. 

 

De overgangsmaatregel in paragraaf 3 is niet gekoppeld aan het onderliggende 

ambt in het buitengewoon onderwijs waarin het personeelslid was aangesteld als 

ondersteuner. Élke TADD-aanstelling of vaste benoeming in een ambt komt in 

aanmerking. 

 

Artikel 66. 

Dit artikel schrijft een uitzondering in op de voorwaarden voor vaste benoeming op 

1 januari 2024 voor personeelsleden in ambten van het leerondersteunend 

personeel.  

Een personeelslid dat op of na 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van 

het leerondersteunend personeel komt in principe niet in aanmerking voor een 

vaste benoeming op 1 januari 2024 in een vacant verklaarde betrekking van een 

ambt van het leerondersteunend personeel. Het decreet rechtspositie bepaalt 

immers dat een personeelslid slechts in aanmerking komt voor een vaste 

benoeming op 1 januari als hij op 31 augustus van het voorafgaande schooljaar 

minstens 360 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in het betreffende ambt. 

Een personeelslid dat op 1 september 2023 als TADD’er aangesteld wordt in een 

ambt van het leerondersteunend personeel kan niet voldoen aan deze voorwaarde 

omdat hij het voorafgaande schooljaar geen tijdelijke aanstelling in het ambt had – 

het bestaat immers pas vanaf 1 september 2023 – en bijgevolg ook geen 

dienstanciënniteit in dat ambt kan hebben verworven. 

Daarom bepaalt dit artikel dat de raad van bestuur van een leersteuncentrum een 

personeelslid op 1 januari 2024 kan vast benoemen in een ambt van het 

leerondersteunend personeel, als het personeelslid in kwestie op 1 september 2023 

360 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in het betrokken ambt in het 

leersteuncentrum van de scholengroep (in plaats van 31 augustus 2023). 

Daarnaast moet het personeelslid ook voldoen aan de andere voorwaarden voor 

vaste benoeming, zoals die ook gelden voor andere personeelsleden bij een 

benoeming op 1 januari. 

 

Afdeling 2. Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden 

gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 

 

Artikel 67. 

Dit artikel zorgt ervoor dat het decreet rechtspositie ook van toepassing wordt op 

personeelsleden in de leersteuncentra in de nieuwe personeelscategorie van het 

leerondersteunend personeel. 

 

Artikel 68. 
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1° De zelfstandige leersteuncentra worden voor de toepassing van het decreet 

rechtspositie toegevoegd aan de definitie van ‘instelling’.  

De leersteuncentra die georganiseerd worden als een afdeling van een school voor 

buitengewoon onderwijs, vormen geen instelling op zich. Deze leersteunafdelingen 

worden – voor wat betreft het decreet rechtspositie – dan ook niet gedefinieerd als 

afzonderlijke instelling, vermits ze onderdeel uitmaken van hetzij een school van 

het basisonderwijs, hetzij een school van het secundair onderwijs. 

 

2° De definitie van ‘schooljaar’ wordt aangepast. Door de opsomming van de 

verschillende niveaus weg te laten, geldt het begrip voor álle personeelsleden op 

wie het decreet rechtspositie van toepassing is. Op die manier worden enerzijds de 

personeelsleden in de (zelfstandige) leersteuncentra gevat, net als personeelsleden 

in andere niveaus die momenteel nog niet vermeld staan. Anderzijds worden 

toekomstige toevoegingen of schrappingen in dit artikel voorkomen. 

Waar in het decreet rechtspositie wordt afgeweken van deze definitie van 

‘schooljaar’, wordt dit expliciet vermeld. 

 

3° De personeelscategorie van leerondersteunend personeel wordt toegevoegd aan 

de definitie van ‘betrekking’.  

 

4° De besturen van een (zelfstandige) leersteuncentra worden toegevoegd aan de 

definitie van ‘inrichtende macht’. Leersteuncentra die de vorm aannemen van een 

afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs, zijn gevat onder de 

schoolbesturen van het basisonderwijs en van het voltijds secundair onderwijs, en 

hoeven hier dus niet vermeld te worden. 

 

5° Dit punt geeft de definitie van het begrip ‘leersteuncentrum’. In het decreet 

rechtspositie slaat het begrip ‘leersteuncentrum’ op een leersteuncentrum dat de 

vorm aanneemt van een zelfstandige instelling. Leersteuncentra die de vorm 

aannemen van een afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs, zijn 

immers al gevat als onderdeel van een school voor basisonderwijs of een school 

voor secundair onderwijs. 

In artikelen die specifiek van toepassing zijn op de leersteunafdelingen, worden zij 

expliciet vermeld.  

 

Artikel 69. 

Een personeelslid kan pas als tijdelijk personeelslid worden aangesteld, als hij op 

het ogenblik van de aanstelling voldoet aan de bezoldigingsvoorwaarden. Dit 

geldt ook voor de leersteuncentra. Daarom wordt in dit artikel een verwijzing 

opgenomen naar de bezoldigingsvoorwaarden van de personeelsleden in de 

leersteuncentra. 

 

Artikel 70.  

Gezien de opdracht van het leerondersteunend personeel deels leerlinggerichte 

ondersteuning inhoudt, nauw contact met leerlingen en ouders vergt en een 

regelmatige aanwezigheid op de klasvloer behoeft, is het aangewezen dat 

personeelsleden van het leerondersteunend personeel, net als bestuurs- en 

onderwijzend personeel, het Nederlands beheersen op niveau C1 van het 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. 

 

Artikel 71. 
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Artikel 72. 

Deze artikelen regelen de inzetbaarheid van leerondersteunend personeel in de 

leersteuncentra die de vorm aannemen van een zelfstandige instelling of van een 

afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs. Ze bepalen dat 

leerondersteunend personeel een ondersteuningsopdracht mag uitoefenen voor en 

in scholen van voor gewoon onderwijs. Hiermee worden autonome entiteiten 

bedoeld die voltijds gewoon onderwijs organiseren en die door de Vlaamse 

Gemeenschap worden gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van 

een uniek nummer worden geïdentificeerd. Onder school voor gewoon onderwijs 

wordt ook een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs verstaan alsook 

een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 

ondernemingen wat duale structuuronderdelen en aanloopstructuuronderdelen 

betreft alsook een school voor voltijds secundair onderwijs die de opleiding 

verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs organiseert. 

Het gaat hierbij steeds om de opdracht zoals die omschreven staat in de 

functiebeschrijving van de betreffende personeelsleden, en zoals ook bepaald in de 

opdrachtomschrijving van de leersteuncentra in hoofdstuk 3, afdeling 1, van het 

decreet over leersteun. 

 

Artikel 73. 

Dit artikel voegt in de omschrijving van de geïntegreerde lesopdracht voor de 

wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel toe dat overleg en 

samenwerking met de leersteuncentra (zowel de leersteuncentra die de vorm 

aannemen van een zelfstandige instelling, als de leersteuncentra die de vorm 

aannemen van een afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs) deel 

uitmaakt van die geïntegreerde lesopdracht. 

 

Artikel 74. 

Dit artikel omschrijft de procedure voor de aanstelling van leerondersteunend 

personeel in de leersteuncentra (zowel de zelfstandige instellingen als de 

leersteunafdelingen) op 1 september 2023. De procedure geldt enkel voor 

personeelsleden die in het schooljaar 2022-2023 waren aangesteld als 

ondersteuner. 

De procedure voor situaties waarin het leersteuncentrum onder dezelfde inrichtende 

macht valt als van de school in kwestie, is iets eenvoudiger omschreven, dan de 

procedure voor situaties waarin dit niet het geval is. De eerste situatie wordt 

beschreven in paragraaf 2, 1°. De tweede situatie wordt beschreven in paragraaf 2, 

2°. De principes zijn evenwel dezelfde. 

 

Vooreerst moet er een afspraak komen tussen elke school voor buitengewoon 

onderwijs die tijdens het schooljaar 2022-2023 personeelsleden heeft aangesteld in 

een betrekking van ondersteuner, en een leersteuncentrum, in functie van de 

aanwerving van deze personeelsleden in het leersteuncentrum. 

De inrichtende machten van de betreffende scholen en leersteuncentra beslissen 

samen welke koppelingen gemaakt worden.  

 

Vervolgens maken de personeelsleden in kwestie kenbaar aan de inrichtende macht 

van de school dat zij kandidaat zijn voor een aanstelling in het leersteuncentrum 

waarmee een koppeling werd gemaakt. 
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Zij geven hierbij onder meer aan welke omvang van aanstelling zij wensen in het 

leersteunmodel. Vast benoemde personeelsleden geven ook aan of zij onmiddellijk 

als vast benoemd personeelslid aan de slag wensen te gaan in het leersteunmodel. 

 

De inrichtende macht van het leersteuncentrum kiest vervolgens uit deze 

kandidaten (binnen de ter beschikking gestelde middelen) personeelsleden die op 1 

september 2023 zullen aangesteld worden in het leersteuncentrum. De 

basisvoorwaarde hierbij is dat het team multidisciplinair wordt samengesteld en dat 

in het leersteuncentrum de nodige onderwijskundige expertise, handicap-specifieke 

expertise, inclusie-expertise én expertise op het vlak van coaching, aanwezig is. 

 

Uiterlijk op 23 juni 2023 doet de inrichtende macht van het leersteuncentrum een 

voorstel van aanstelling aan het betrokken personeelslid. Dit voorstel bevat onder 

meer de grootte van de voorgestelde aanstelling, de bijhorende salarisschaal en de 

soort aanstelling (bv.: TABD, TADD, vaste benoeming).  

Als een personeelslid niet akkoord gaat met het voorstel, dan meldt hij dit binnen 

een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van het voorstel. 

 

De inrichtende macht van het leersteuncentrum kan ook beslissen om een 

kandidaat niet in aanmerking te nemen. In dat geval deelt zij dit mee aan het 

betrokken personeelslid uiterlijk op 23 juni 2023 en motiveert zij haar beslissing. 

 

Zijn er nog betrekkingen beschikbaar in een leersteuncentrum na de 

bovenbeschreven procedure, dan kan een leersteuncentrum vrij personeel 

aanwerven volgens de gekende procedures. 

Kandidaten die niet in aanmerking zijn genomen voor een aanstelling in het 

leersteuncentrum waarmee een koppeling is gemaakt, of die bewust een ander 

leersteuncentrum verkiezen, kunnen vanaf dat moment vrij solliciteren. 

 

Artikel 75.  

Dit artikel bepaalt welke rechten ondersteuners kunnen meenemen als ze in een 

ambt van het leerondersteunend personeel aan de slag gaan in een 

leersteuncentrum. 

 

Allereerst is er paragraaf 2 die geldt voor iedereen die ooit in een ambt aangesteld 

was in een betrekking opgericht in het kader van het tijdelijk project van de (pre-

)waarborgregeling of in een betrekking van ondersteuner, en op een bepaald 

moment in de tijd aan de slag gaat in een ambt van leerondersteunend personeel in 

een leersteuncentrum.  

De diensten die deze personeelsleden gepresteerd hebben in een betrekking in het 

tijdelijk project van de (pre-)waarborgregeling of in een betrekking van 

ondersteuner, gelden dan automatisch als diensten die werden gepresteerd in een 

ambt van het leerondersteunend personeel.  

 

Daarnaast is er paragraaf 3 die geldt voor iedereen die ooit was aangesteld in een 

betrekking van ondersteuner, en die op 1 september 2023 aangesteld wordt in een 

ambt van het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum. Het gaat hier 

dus enerzijds om personeelsleden die via de procedure zijn aangesteld, zoals 

beschreven in artikel 74. Anderzijds gaat het ook om ondersteuners die op 1 

september 2023 worden aangesteld in een ander leersteuncentrum dan het 

leersteuncentrum waar de inrichtende macht van de school een koppeling heeft 
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mee gemaakt, of om personeelsleden met ervaring als ondersteuner maar die 

tijdens het laatste schooljaar van het ondersteuningsmodel geen aanstelling meer 

hadden. 

Voor deze personeelsleden geldt het volgende: 

• als zij uiterlijk op 30 juni 2023 vast benoemd zijn in een ambt in het onderwijs, 

dan mogen zij hun vaste benoeming voor hetzelfde volume meenemen naar 

het ambt waarin zij aangesteld worden in een leersteuncentrum. Deze garantie 

geldt uiteraard enkel ten aanzien van de betrekkingen die het leersteuncentrum 

binnen de haar toegekende omkadering kan oprichten. 

Als een kandidaat te kennen heeft gegeven dit niet te willen, dan zijn de 

volgende opties mogelijk: 

- het personeelslid behoudt zijn oorspronkelijke vaste benoeming en kan via 

een verlof TAO (tijdelijk andere opdracht) of een AVP (afwezigheid voor 

verminderde prestaties) aan de slag als ondersteuner. Dit kan natuurlijk 

enkel mits akkoord van de raad van bestuur van de scholengroep in kwestie, 

omdat de toekenning van het verlof of de afwezigheid in kwestie een gunst 

is; 

- In het geval het personeelslid ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis 

van betrekking, is ook een vrijwillige wedertewerkstelling mogelijk naar een 

leersteuncentrum. Ook dit kan enkel mits akkoord van de raad van bestuur 

van het leersteuncentrum in kwestie; 

- Tot slot kan een personeelslid ook steeds aan de slag via een tijdelijke 

aanstelling voor bepaalde duur.  

• als zij uiterlijk op 30 juni 2023 een tijdelijke aanstelling hebben van doorlopende 

duur, dan krijgen zij op 1 september 2023 in het ambt van leerondersteuner 

ook een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Deze TADD-aanstelling 

heeft ten minste hetzelfde volume als de TADD-aanstelling die zij hadden op 30 

juni 2023. Als het gaat om een deeltijdse TADD-aanstelling, dan is de directeur 

van het leersteuncentrum vrij om een TADD-aanstelling voor te stellen met een 

groter volume (bijvoorbeeld een voltijdse TADD-aanstelling). Maar, hij is hiertoe 

niet verplicht. Ook deze garantie geldt uiteraard enkel ten aanzien van de 

betrekkingen die het leersteuncentrum binnen de haar toegekende omkadering 

kan oprichten. 

 

De overgangsmaatregel in paragraaf 3 is niet gekoppeld aan het onderliggende 

ambt in het buitengewoon onderwijs waarin het personeelslid was aangesteld als 

ondersteuner. Élke TADD-aanstelling of vaste benoeming in het onderwijs komt 

in aanmerking. 

 

Artikel 76.  

Dit artikel schrijft een uitzondering in op de voorwaarden voor vaste benoeming op 

1 januari 2024 voor personeelsleden in ambten van het leerondersteunend 

personeel.  

Een personeelslid dat op of na 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van 

het leerondersteunend personeel komt in principe niet in aanmerking voor een 

vaste benoeming op 1 januari 2024 in een vacant verklaarde betrekking van een 

ambt van het leerondersteunend personeel. Het decreet rechtspositie bepaalt 

immers dat een personeelslid slechts in aanmerking komt voor een vaste 

benoeming op 1 januari als hij op 31 augustus van het voorgaande schooljaar 

minstens 360 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in het betreffende ambt. 

Een personeelslid dat op 1 september 2023 als TADD’er aangesteld wordt in een 
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ambt van het leerondersteunend personeel kan niet voldoen aan deze voorwaarde 

omdat hij het voorafgaande schooljaar geen tijdelijke aanstelling in het ambt had – 

het bestaat immers pas vanaf 1 september 2023 – en bijgevolg ook geen 

dienstanciënniteit in dat ambt kan hebben verworven. Daarom bepaalt dit artikel 

dat de inrichtende macht van een leersteuncentrum een personeelslid op 1 januari 

2024 kan vast benoemen in een ambt van het leerondersteunend personeel, als het 

personeelslid in kwestie op 1 september 2023 360 dagen dienstanciënniteit heeft 

verworven in het betrokken ambt in het leersteuncentrum van de scholengroep (in 

plaats van 31 augustus 2023). Daarnaast moet het personeelslid ook voldoen aan 

de andere voorwaarden voor vaste benoeming, zoals die ook gelden voor andere 

personeelsleden bij een benoeming op 1 januari. 

 

Afdeling 3. Wijziging van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van 

onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs 

 

Artikel 77. 

Het decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd 

onderwijs is ook van toepassing op de (zelfstandige) leersteuncentra. Dit artikel 

maakt dit mogelijk door de leersteuncentra toe te voegen in het toepassingsgebied. 

De leersteuncentra die de vorm aannemen van een afdeling van een school voor 

buitengewoon onderwijs waren al gevat in het toepassingsgebied, aangezien zij deel 

uitmaken van de instellingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs. 

Daarnaast wordt in dit artikel ook de oude benaming 

‘volwassenenonderwijsinstellingen van het onderwijs voor sociale promotie’ 

vervangen door de huidige benaming ‘centra voor volwassenenonderwijs’. 

 

Artikel 78. 

Dit artikel bepaalt, analoog aan de bepaling voor scholen en centra voor 

leerlingenbegeleiding, dat iedere inrichtende macht voor elk van haar 

leersteuncentra een lokaal onderhandelingscomité moet oprichten. 

Aangezien de centra (voor volwassenenonderwijs) in deze bepaling nog ontbraken, 

worden deze ook toegevoegd. 

 

Afdeling 4. Wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

 

Artikel 79. 

In het decreet leersteun worden nieuwe begrippen gehanteerd die ook hun plaats 

moeten krijgen in de niveaudecreten, i.c. het decreet basisonderwijs. De lijst met 

afkortingen en definities wordt aangevuld met de definitie van GC-verslag, IAC-

verslag, leerondersteuner, leersteun en leersteunmodel. De definitie van 

gemotiveerd verslag wordt opgeven en de definitie van IAC wordt vervangen door 

IAC-verslag. 

 

Artikel 80. 

Dit artikel vervangt de tweejaarlijkse herevaluatie van de inschrijving in een school 

voor buitengewoon basisonderwijs van een leerling met een verslag voor type 

basisaanbod.  

Scholen voor buitengewoon onderwijs moeten systematisch werken aan de 

mogelijkheid tot terugkeer van leerlingen naar het gewoon onderwijs. Dit geldt voor 

alle scholen voor buitengewoon onderwijs en is niet beperkt tot type basisaanbod. 

Een terugkeer naar het gewoon onderwijs vindt - zeker voor een aantal types – al 
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plaats bij de overgang van het buitengewoon basisonderwijs naar het gewoon 

secundair onderwijs. Een grotere uitdaging ligt om ook aan terugkeer te werken 

binnen hetzelfde onderwijsniveau. Scholen voor buitengewoon onderwijs moeten 

een terugkeer naar het gewoon onderwijs actief overwegen voor hun leerlingen, en 

indien dit aangewezen is, ook effectief de stap zetten naar deze overstap. Om deze 

reden worden in §3 van artikel 14/1 de passages over de herevaluatie type 

basisaanbod vervangen door een opdracht voor de scholen voor buitengewoon 

onderwijs om jaarlijks aan het CLB door te geven voor welke leerlingen een 

evaluatie van de inschrijving in het buitengewoon basisonderwijs aangewezen is. 

Ouders kunnen ook zelf om een evaluatie vragen. Het CLB zal voor de aangemelde 

leerlingen mee de evaluatie van de mogelijke terugkeer met de school, ouders en 

leerling maken. In geval van een effectieve terugkeer zal het CLB mee de 

overstap naar de school voor gewoon onderwijs faciliteren. Het CLB gaat zelf niet 

actief op zoek naar andere leerlingen waarvoor een evaluatie mogelijks 

aangewezen is en die niet op de door de school aangebrachte lijst vermeld zijn. 

Het CLB kan wel de procedure bekijken volgens de welke de school de 

betreffende leerlingen heeft geselecteerd. De school kan voorafgaandelijk ook het 

CLB betrekken. Daar zijn de school alsook ouders vrij in.  

 

De evaluatie door het CLB gebeurt op basis van een handelingsgericht diagnostisch 

traject samen met de ouders, indien mogelijk de leerling en met de school. Daarbij 

wordt bekeken of de leerling kan terugkeren naar het gewoon basisonderwijs 

binnen het gemeenschappelijk curriculum, of om een individueel aangepast 

curriculum te volgen.  

 

Indien voor een leerling beslist wordt om terug te keren naar het gewoon 

onderwijs, ondersteunen de school voor buitengewoon basisonderwijs en het CLB 

de leerling en de ouders bij het vinden van een school. In de nieuwe school kan 

de leerling, afhankelijk van de situatie, een individueel aangepast curriculum 

volgen of het gemeenschappelijk curriculum volgen. Afhankelijk van de situatie 

past het CLB het bestaande IAC-verslag aan of heft het op, of maakt een GC-

verslag op, of mogelijks een OV4-verslag indien dit van toepassing is en het een 

overstap naar secundair onderwijs betreft. 

 

Artikel 81.  

Met dit artikel wordt het opschrift van onderafdeling C in hoofdstuk IV dat gaat 

over de toelatingsvoorwaarden tot het buitengewoon onderwijs of een IAC in het 

gewoon onderwijs aangepast aan de maatregel om zowel in gewoon als 

buitengewoon onderwijs te werken met IAC. 

 

Artikel 82.  

Artikel 15 bevat de bepalingen over het IAC-verslag. Diverse passages worden 

aangepast aan de naamsverandering van verslag naar IAC-verslag.  

Inhoudelijke aanpassingen zijn de volgende: 

- we expliciteren dat CLB bij de opmaak van een IAC-verslag ouders actief 

moeten informeren over de rechten die het IAC-verslag openen:  

o inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. Hierbij wordt aan 

ouders uitgelegd dat dit een inschrijving onder ontbindende 

voorwaarde is en dat ouders recht hebben op een overleg waarbij 

samen met de school en het CLB de redelijkheid van de 

aanpassingen wordt onderzocht om studievoortgang te maken in de 
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gewone school op basis van een IAC. In geval van een weigering 

moet de disproportionaliteit van de aanpassingen gemotiveerd 

worden op basis van de criteria vastgelegd in het protocol over 

redelijke aanpassingen dat in 2007 op niveau van alle Belgische 

overheden werd afgesloten. Ouders hebben recht op een mededeling 

van niet-gerealiseerde inschrijving en kunnen beroep aantekenen bij 

de Commissie inzake Leerlingenrechten; 

o inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs;  

- het inschrijvingsverslag dat dateert van voor het M-decreet wordt 

weggeschreven. Alleen voor leerlingen die ingeschreven zijn in het 

buitengewoon onderwijs en die nog steeds beschikken over het 

inschrijvingsverslag kunnen dat inschrijvingsverslag verder behouden tot het 

moment waarop er iets in hun situatie wijzigt (bv. ander type, ander 

onderwijsniveau, overgang naar gewoon onderwijs). Dan wordt een IAC-

verslag opgemaakt voor deze leerlingen; 

- leerlingen met een IAC-verslag komen in aanmerking voor leersteun; 

- er wordt een paragraaf 11 toegevoegd waarin geregeld wordt dat leerlingen 

die over een verslag beschikken (opgemaakt op basis van de regelgeving M-

decreet) beschouwd worden als leerlingen met een IAC-verslag.  

 

Artikel 83.  

Het opschrift van onderafdeling D in hoofdstuk IV dat het artikel over het GC-

verslag bevat moet aangepast worden. Ondersteuning komt in de toekomst niet 

meer van het buitengewoon onderwijs maar van leersteuncentra.  

 

Artikel 84.  

In het huidige artikel 16 over het gemotiveerd verslag moeten aanpassingen 

gebeuren omwille van de wijziging van de benaming van het gemotiveerd verslag in 

GC-verslag en van verslag in IAC-verslag (diverse passages). Daarnaast kan voor 

ondersteuning niet meer verwezen worden naar de artikelen 172quinquies en 172 

quinquies/1 maar moet verwezen worden naar leersteun zoals geregeld in het 

decreet leersteun (leersteunmodel).  

We voegen toe dat bij de opmaak van een GC-verslag aangetoond moet worden dat 

de fasen van brede basiszorg en verhoogde zorg voor de betreffende leerling 

werden doorlopen. Het CLB baseert zich hiervoor op het reeds doorlopen traject 

met de school en benut de informatie die wordt aangeleverd door de school, opdat 

er efficiënt van de reeds opgebouwde kennis en informatie gebruik wordt gemaakt. 

In het artikel wordt ook geregeld dat leerlingen die over een gemotiveerd verslag 

beschikken, beschouwd mogen worden als leerlingen met een GC-verslag.  

 

Artikel 85.  

Om de samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs te 

stimuleren worden de mogelijkheden van lesbijwoning verruimd. Zo kunnen scholen 

voor gewoon en buitengewoon onderwijs samenwerken om leertrajecten op maat 

van leerlingen te voorzien alsook om voor leerlingen die ingeschreven zijn in 

buitengewoon onderwijs een overstap naar gewoon onderwijs te faciliteren. 

 

Momenteel is het voor leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon 

basisonderwijs (uitgezonderd type 5) mogelijk om gemiddeld per schooljaar 

maximaal halftijds lessen of activiteiten volgen in een school voor gewoon 

basisonderwijs. Die mogelijkheid wordt behouden maar ook mogelijk gemaakt in 
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de omgekeerde richting: leerlingen met een IAC-verslag die ingeschreven zijn in 

een school voor gewoon basisonderwijs kunnen gemiddeld per schooljaar 

maximaal halftijds de lessen of activiteiten volgen in een school voor 

buitengewoon basisonderwijs. Ouders, waar mogelijk de leerling, CLB en scholen 

geven samen vorm aan het onderwijstraject van de leerling. De scholen maken 

afspraken over hoe de samenwerking zal verlopen. Dit betreft bijvoorbeeld de 

frequentie waarin de leerling aanwezig zal zijn op school, aan welke activiteiten 

de leerling zal deelnemen en indien het een leerling van buitengewoon onderwijs 

betreft die lessen of activiteiten gaat volgen in een school voor gewoon onderwijs 

hoe de school voor buitengewoon onderwijs de school voor gewoon onderwijs 

hierbij zal ondersteunen. Bij een deeltijdse lesbijwoning van een leerling van het 

gewoon onderwijs in een school voor buitengewoon onderwijs is inzet van 

omkadering vanuit het leersteunmodel in de school voor gewoon onderwijs niet 

mogelijk. 

 

Naast deze mogelijkheid van maximaal halftijdse lesbijwoning wordt ook voorzien 

in de mogelijkheid voor leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon 

basisonderwijs (uitgezonderd type 5) om voltijds lessen of activiteiten te volgen 

in een school voor gewoon basisonderwijs. Die voltijdse lesbijwoning kan voor 

een periode van maximaal twee schooljaren, in overleg met alle betrokkenen op 

basis van duidelijke afspraken tussen de beide scholen. Na de periode van 2 

schooljaren wordt bekeken of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk 

is. Als de ouders en de leerling beslissen om de overstap te maken, wordt de 

leerling ingeschreven in de school voor gewoon onderwijs en uitgeschreven in de 

school voor buitengewoon onderwijs. Het inschrijvingsrecht in het gewoon 

onderwijs is voor de leerling – gezien de voltijdse aanwezigheid in de school voor 

gewoon onderwijs – een onverkort inschrijvingsrecht en geen inschrijving onder 

ontbindende voorwaarde. Voor de interpretatie hiervan is het belangrijk om te 

benadrukken dat voor een leerling die in de loop van schooljaar X voltijds de lessen 

begint bij te wonen, het onverkort recht op inschrijving geldt op het einde van 

schooljaar X+1. De scholen, de ouders, de leerling, het CLB en het 

leersteuncentrum overleggen over de opstart van de leersteun die nodig is. 

 

Artikel 86. 

Artikel 87. 

De aanpassingen in deze artikelen hebben te maken met de nieuwe benamingen 

van IAC-verslag en GC-verslag. Omdat deze aanpassingen op meerdere plaatsen 

moeten gebeuren, is geopteerd voor de vervanging van de volledige tekstpassages.  

Ook wordt toegevoegd dat de school in haar schoolreglement moet vermelden dat 

er leersteun kan geboden worden voor leerlingen met een GC-verslag of IAC-

verslag en bij welk leersteuncentrum de school is aangesloten. 

 

Artikel 88.  

Met dit artikel worden een aantal terminologische wijzigingen aangebracht door 

de nieuwe benamingen van GC-verslag en IAC-verslag. Verder wordt erin 

bepaald dat elk schoolbestuur actief moet communiceren over het 

inschrijvingsrecht van leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon onderwijs.  

 

Artikel 89.  

Er wordt verduidelijkt in artikelen over inschrijvingsrecht omtrent de 

ondervertegenwoordigde groepen in het gewoon basisonderwijs, dat leerlingen 
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met een IAC-verslag, ongeacht de referentiepopulatie, altijd beschouwd kunnen 

worden als een ondervertegenwoordigde groep, omdat deze groep nu eenmaal 

ondervertegenwoordigd is in elke school van het gewoon onderwijs, gelet op het 

bestaan van het buitengewoon onderwijs. 

 

Artikel 90.  

Er gebeuren aanpassingen aan dit artikel voor de nieuwe benaming van het IAC-

verslag. Er wordt ook voorzien in een bijkomende afwijking op de regel dat een 

schoolbestuur bij overschrijding van de capaciteit elke bijkomende inschrijving moet 

weigeren. Een schoolbestuur moet wel overgaan tot de inschrijving van leerlingen 

die gedurende twee schooljaren voltijds les hebben gevolgd in een school voor 

buitengewoon onderwijs en die zich na die twee schooljaren wensen in te 

schrijven in de school voor gewoon onderwijs.  

 

Artikel 91.  

Conform artikel 37/31 start het LOP bij een niet-gerealiseerde inschrijving een 

bemiddeling op als de ouders of belanghebbenden er om vragen. Met het artikel 

wordt een aanpassing gedaan aan die procedure als het gaat om een niet-

gerealiseerde inschrijving van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De 

verplichting wordt opgenomen dat het LOP bij die bemiddeling ook de school voor 

gewoon onderwijs die de leerling weigert, moet betrekken en dat bemiddeling er 

niet alleen op gericht is een inschrijving in een andere school te bewerkstellingen. 

Samen met de school die de leerling weigert, kunnen de redenen besproken 

worden en kan gekeken worden of er nog alternatieve opties zijn. 

 

Artikel 92.  

De aanpassingen betreffen de nieuwe terminologie van IAC-verslag.  

 

Artikel 93.  

Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan artikel 88. 

 

Artikel 94. 

Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan artikel 89.  

 

Artikel 95.  

Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan artikel 90. 

 

Artikel 96.  

Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan artikel 91. 

  

Artikel 97.  

In artikel 44 wordt handelingsplan vervangen door individueel aangepast 

curriculum. 

 

Artikel 98. 

In het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk V wordt handelingsplan vervangen 

door individueel aangepast curriculum. 

 

Artikel 99.  

Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan de bepaling uit de conceptnota dat 

zowel in het buitengewoon onderwijs als in het gewoon onderwijs gewerkt zal 
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worden met een individueel aangepast curriculum voor leerlingen met een IAC-

verslag, en dit in buitengewoon onderwijs ter vervanging van het individueel 

handelingsplan en de groepshandelingsplannen. Het is belangrijk om te 

benadrukken dat in het buitengewoon onderwijs voor elke leerling een individueel 

aangepast curriculum wordt opgemaakt. Dit sluit niet uit dat doelen waaraan 

voor verschillende leerlingen gedurende een bepaalde periode gewerkt wordt, 

dezelfde kunnen zijn en hun IAC op dat onderdeel overeenstemt omdat ze 

dezelfde noden hebben. Maar dit mag geen aanleiding zijn om voor deze 

leerlingen geen eigen IAC meer op te maken maar slechts een aangepast 

curriculum voor die groep leerlingen. 

 

De klassenraad maakt het individueel aangepast curriculum op en voert het uit in 

een participatief traject met de ouders en waar mogelijk de leerling, met de CLB-

medewerker en in voorkomend geval de leerondersteuner en andere externe 

ondersteuners. De betrokkenheid van de CLB-medewerker is vooral gericht op het 

mee zorgen voor een kwaliteitsvolle vormgeving van het IAC, het mee bekijken 

wanneer inzet van pedagogische begeleiding aangewezen is, de link mee 

bewaken met de externe ondersteuners (bv. therapeuten)… Daarbij wordt het 

cyclisch proces van handelingsplanmatig werken toegepast met de fasen van 

beginsituatiebepaling, doelenselectie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie. De 

synthese van elke fase wordt opgenomen in het individueel aangepast 

curriculum. 

 

De beginsituatiebepaling bouwt verder op de vastgestelde onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften in de fase van verhoogde zorg en in de fase van 

uitbreiding van zorg in functie van de opmaak van het IAC-verslag. Voor 

leerlingen die met een IAC-verslag starten in een nieuwe school voor gewoon of 

buitengewoon onderwijs start de beginsituatiebepaling op basis van het IAC-

verslag en, indien van toepassing, een reeds bestaand individueel aangepast 

curriculum. 

 

Het individueel aangepast curriculum bevat de doelen die men zal nastreven, 

volgens de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. De 

klassenraad baseert zich daarvoor op de eindtermen en op ontwikkelingsdoelen 

van het buitengewoon onderwijs en houdt rekening met de vastgestelde 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die in het IAC-verslag zijn beschreven.  

 

Het nastreven van de doelen is gericht op de maximale ontplooiing van en 

leerwinst bij de leerling en met het oog op een zo volwaardig mogelijke 

participatie aan het klas- en schoolgebeuren waarbij de leerling op maat maar 

kwaliteitsvol en evenwaardig kan deelnemen aan de lessen en activiteiten, alsook 

een maatschappelijke participatie zoals andere leeftijdsgenoten. Voor leerlingen 

in het buitengewoon onderwijs wordt actief gewerkt aan de mogelijkheid tot 

terugkeer naar het gewoon onderwijs, om zo opnieuw aansluiting te vinden bij het 

gemeenschappelijk curriculum of door het volgen van een individueel aangepast 

curriculum. Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie van de individuele leerling. 

Echter, het is van belang dat scholen voor buitengewoon onderwijs, een terugkeer 

naar het gewoon onderwijs actief overwegen voor hun leerlingen, en indien dit 

aangewezen is, ook effectief de overstap actief mee realiseren. De realisatie van de 

doelen wordt gepland, systematisch opgevolgd, geëvalueerd en naargelang de 
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studievoortgang van de leerling bijgestuurd en wordt beschreven in het 

individueel aangepast curriculum. 

 

Het IAC bevat ook informatie over hoe sociale, psychologische, 

orthopedagogische, medische of paramedische hulpverlening in het opvoedings- 

en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd.  

 

De omschakeling naar individueel aangepaste curricula zal stelselmatig gebeuren. 

Voor leerlingen met een individueel handelingsplan of een individueel aangepast 

curriculum van voor 1 september 2023, zal niet meteen een nieuw individueel 

aangepast curriculum opgemaakt moeten worden. Indien er wijzigingen moeten 

doorgevoerd worden aan het oude IAC of individueel handelingsplan, wordt wel 

de omslag gemaakt naar een individueel aangepast curriculum volgens de 

bepalingen van dit artikel. Dit is onder andere het geval wanneer voor een 

leerling het type van het IAC-verslag gewijzigd wordt. 

Wanneer een leerling met een individueel handelingsplan of IAC dat werd 

opgemaakt voor 1 september 2023, van school verandert, maakt de nieuwe 

school een IAC op volgens de bepalingen van dit artikel. 

 

De opmaak van een IAC voor elke leerling in het buitengewoon onderwijs doet 

voor scholen voor buitengewoon onderwijs geen afbreuk aan de verplichting tot 

het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding in de school. De school voor 

buitengewoon onderwijs zet in haar beleid op leerlingenbegeleiding op 

schoolniveau in op de 4 begeleidingsdomeinen volgens een continuüm van zorg. 

Op niveau van de individuele leerling kunnen er in het individueel aangepast 

curriculum naast de doelen die aansluiten bij het begeleidingsdomein leren en 

studeren, ook doelen opgenomen worden voor de begeleidingsdomeinen 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve 

gezondheidszorg. 

 

Artikel 100.  

Dit artikel voegt elementen toe aan het schoolwerkplan dat ieder schoolbestuur 

voor zijn scholen opmaakt. Een eerste element is dat scholen voor buitengewoon 

onderwijs moeten werken aan de mogelijkheid tot terugkeer van leerlingen naar het 

gewoon onderwijs, om zo opnieuw aansluiting te vinden bij het gemeenschappelijk 

curriculum of voor het volgen van een individueel aangepast curriculum. Uiteraard 

is dit afhankelijk van de situatie van de individuele leerling. Echter, het is van 

belang dat scholen voor buitengewoon onderwijs, een terugkeer naar het gewoon 

onderwijs actief overwegen voor hun leerlingen, en indien dit aangewezen is, ook 

effectief de overstap actief mee realiseren. 

 

Een tweede element betreft de samenwerking die een school voor buitengewoon 

onderwijs moet uitbouwen met leersteuncentra in functie van expertisedeling 

en -ontwikkeling. Hiermee wordt de betrachting duidelijk dat scholen voor 

buitengewoon onderwijs, en leersteuncentra niet afzonderlijk van elkaar werken, 

maar ook moeten samenwerken in functie van de behoeften van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften.  

 

Artikel 101.  

Artikel 47 van het decreet basisonderwijs legt vast dat een school een beleid op 

leerlingenbegeleiding moet ontwikkelen en daarbij relevante partners moet 
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betrekken. Omdat de leersteuncentra nieuwe organisaties zijn die actief zullen zijn 

in scholen is het van belang dat scholen gebruik maken van die expertise om het 

onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op school te 

verstevigen. 

 

Artikel 102.  

Artikel 47quater betreft de leerlingenbegeleiding in de school. Door het tweede lid 

over verhoogde zorg te herschrijven wordt gespecifieerd dat de school tijdig - bij 

vragen of bij een stagnerende of negatieve evolutie - het CLB moet betrekken. Op 

die manier kan het CLB inzetten op consultatieve begeleiding of, indien nodig, 

overschakelen op de fase van uitbreiding van zorg. Dit om ervoor te zorgen dat het 

CLB tijdig de school kan ondersteunen in de fase van verhoogde zorg en om te 

vermijden dat een CLB te laat wordt betrokken in een traject van een leerling. 

 

Artikel 103.  

Artikel 54 van het decreet basisonderwijs wordt aangepast om de klassenraad de 

autonomie te geven om voor leerlingen met een IAC-verslag, die in regel niet in 

aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs, dat toch uit te reiken als 

de daarvoor vereiste doelen behaald zijn. De procedure van gelijkwaardigheid van 

het IAC bij de onderwijsinspectie wordt verlaten. 

 

Artikel 104.  

Terminologische wijziging door handelingsplannen te vervangen door individueel 

aangepaste curricula.  

 

Artikel 105.  

In artikel 68 van het decreet basisonderwijs wordt bijkomend bepaald dat 

leersteuncentra die afdeling zijn van een school voor buitengewoon onderwijs 

niet moeten deelnemen in een lokaal overlegplatform (LOP).  

 

Artikel 106. 

Artikel 86bis/1 van het decreet basisonderwijs dat het werkingsbudget voor het 

ondersteuningsmodel bepaalt, wordt opgeheven. Dit artikel is niet meer van 

toepassing aangezien het ondersteuningsmodel wordt vervangen door het 

leersteunmodel. 

 

Artikel 107. 

Artikel 91 van het decreet basisonderwijs legt de regels vast rond de toekenning 

van speciale onderwijsleermiddelen in het gewoon onderwijs. In dit artikel worden 

twee wijzigingen doorgevoerd: ten eerste wordt aangevuld dat tolkondersteuning 

ook kan aangeboden worden voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die de 

lessen bijwonen in het gewoon basisonderwijs. Ten tweede wordt dit artikel 

aangevuld met een decretale basis voor toekenning van middelen door de Vlaamse 

Regering voor de omzetting van leermiddelen voor blinde en slechtziende 

leerlingen.  

 

Artikel 108.  

Voor scholen buitengewoon basisonderwijs is het al mogelijk om een 

vestigingsplaats op te richten, al dan niet op een campus van een school of 

vestigingsplaats van een school voor gewoon basisonderwijs, als die in dezelfde of 
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aangrenzende gemeente ligt van de administratieve vestigingsplaats van de school 

voor buitengewoon basisonderwijs. 

Dit artikel maakt het voor scholen buitengewoon basisonderwijs ook mogelijk om 

een vestigingsplaats op te richten op een campus van een school of vestigingsplaats 

van een school voor gewoon basisonderwijs die niet in dezelfde of aangrenzende 

gemeente ligt van de administratieve vestigingsplaats van de school voor 

buitengewoon basisonderwijs. In de huidige regelgeving is daar een afwijking voor 

nodig van de Vlaamse Regering.  

 

Artikel 109.  

In artikel 130 van het decreet basisonderwijs is opgenomen dat een directeur van 

een school voor buitengewoon basisonderwijs bij een te laag leerlingenaantal een 

gedeeltelijke lesopdracht moet opnemen. Wanneer aan een school voor 

buitengewoon basisonderwijs een leersteuncentrum als afdeling verbonden is, 

wordt de directeur vrijgesteld van lesopdracht. De directeur moet een belangrijke 

verantwoordelijkheid opnemen voor het team van leerondersteuners maar 

leerlingen kunnen niet ingeschreven worden in een leersteuncentrum en kunnen 

bijgevolg niet in rekening gebracht worden. 

 

Artikel 110.  

De artikelen 172quinquies en 172quinquies/1 van het decreet basisonderwijs 

omtrent het ondersteuningsmodel worden opgeheven. Deze artikelen zijn niet 

meer van toepassing aangezien het ondersteuningsmodel wordt vervangen door 

het leersteunmodel. 

In afdeling 1 en afdeling 2 van hoofdstuk IV van dit decreet over leersteun wordt 

in functie van de overgang van de ondersteuners van het ondersteuningsmodel 

naar het leersteunmodel, wel nog verwezen naar de artikelen 172quinquies en 

172 quinquies/1 om de groep ondersteuners te benoemen. 

 

Artikel 111.  

Terminologische wijziging van handelingsplan in individueel aangepaste curricula.  

  

Afdeling 5. Wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 

stelsel van leren en werken 

 

Artikel 112. 

Artikel 113. 

Artikel 114. 

Artikel 115. 

Met deze artikelen wordt de terminologie rond individueel aangepaste curricula en 

het verslag aangepast in het decreet leren en werken, conform de nieuwe 

terminologie die met voorliggend decreet wordt geïntroduceerd.  

 

Afdeling 6. Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de 

kwaliteit van onderwijs 

 

Afdeling 6 omvat een aantal wijzigingsbepalingen van het decreet van 8 mei 2009 

betreffende de kwaliteit van onderwijs, hierna het decreet kwaliteit genoemd. 

Hiermee wordt het decreet kwaliteit van toepassing gemaakt op de leersteuncentra. 

Hieronder wordt artikelsgewijs besproken welke bepalingen van het decreet 

kwaliteit precies van toepassing zullen zijn, en hoe deze toepassing vorm krijgt. 
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Artikel 116. 

Dit artikel wijzigt artikel 2 van het decreet kwaliteit, waarin een aantal definities 

worden bepaald. 

 

Er wordt een definitie van ‘leersteuncentrum’ (punt 11°/1) toegevoegd waarbij er 

verwezen wordt naar het decreet over leersteun. De onderwijsinspectie hanteert 

een ‘referentiekader kwaliteitsvolle leersteun’ waarvan een definitie wordt 

opgenomen in punt 16°/3 naar analogie met de definities van de referentiekaders 

onderwijskwaliteit en CLB-kwaliteit. In punt 20°/1 wordt bij definitie van 

‘toezichtkader’ ook de verwijzing naar dit referentiekader opgenomen. 

 

Verder worden de leersteuncentra ingevoegd in de definities van ‘bestuur’ (punt 

2°), ‘erkenningsvoorwaarden’ (punt 8°), ‘instelling’ (punt 11°), en ‘pedagogische 

begeleiding’ (punt 16°).  

 

In de definitie van ‘decretale en reglementaire bepalingen inzake minimumdoelen’ 

(punt 6°) wordt de term ‘handelingsplannen’ gewijzigd in ‘individueel aangepaste 

curricula’. In het gewoon en buitengewoon onderwijs zal gewerkt worden met 

individueel aangepaste curricula. In het buitengewoon onderwijs komen ze in de 

plaats van de individuele handelingsplannen (en groepshandelingsplannen).  

 

Artikel 117. 

Dit artikel wijzigt het opschrift van deel II van het decreet kwaliteit. Naast de 

waarborgen voor een kwaliteitsvol onderwijs en een kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding, zal het decreet kwaliteit ook de waarborgen voor een 

kwaliteitsvolle leersteun bevatten. 

 

Artikel 118. 

Dit artikel wijzigt artikel 3 van het decreet kwaliteit, dat het toepassingsgebied 

van deel II regelt. Dit deel bepaalt de rol van de instellingen, de pedagogische 

begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie binnen de kwaliteitsdriehoek. Dit 

deel wordt ook van toepassing gemaakt op de leersteuncentra. 

 

Artikel 119. 

Dit artikel wijzigt het opschrift van titel II van deel II. Titel II regelt de rol van de 

instellingen zelf binnen de kwaliteitsdriehoek en hoe de kwaliteit binnen de 

instelling via nascholing ondersteund wordt. De onderwijsinstellingen en CLB’s 

worden aangevuld met de leersteuncentra. 

 

Artikel 120. 

Dit artikel wijzigt artikel 4 van het decreet kwaliteit, waarin de rol van de 

instellingen zelf bepaald wordt.  

 

Aan paragraaf 1 van dit artikel wordt een bepaling toegevoegd naar analogie met 

de bepalingen voor de onderwijsinstellingen en de CLB’s dat de leersteuncentra 

zelf verantwoordelijk zijn om kwaliteitsvolle leersteun te verstrekken. 

 

Ook naar analogie met de bepalingen voor de onderwijsinstellingen en de CLB’s 

wordt in paragraaf 2 van dat artikel een lid toegevoegd waarin wordt omschreven 

wat een kwaliteitsvolle leersteun minimaal inhoudt.  
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Ten eerste impliceert dit dat leersteuncentra de reglementering die op hun van 

toepassing is moeten respecteren. Hiermee wordt in de eerste plaats gedoeld op 

het voorliggend decreet.  

Verder moeten ze tegemoet komen aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen 

in het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, dat wordt vastgelegd door de 

Vlaamse Regering. 

 

Artikel 121. 

Dit artikel wijzigt artikel 8 van het decreet kwaliteit. Artikel 8 bevat een aantal 

bepalingen over de opmaak van een professionaliseringsplan. Het gaat om een 

eerder technische correctie. In de laatste zin van dat artikel is er enkel sprake 

van ‘het schoolbestuur’. Deze bepalingen gelden evenzeer voor het bestuur van 

een CLB of een leersteuncentra. 

 

Artikel 122. 

Dit artikel wijzigt artikel 9 van het decreet kwaliteit. Artikel 9 bepaalt het bedrag 

en de berekening van de nascholingsmiddelen voor de instellingen. 

 

Voor de leersteuncentra worden er vanaf het begrotingsjaar 2024 

nascholingsmiddelen voorzien voor een bedrag van 167.000 euro. Dit bedrag 

wordt in mindering gebracht van de voorziene nascholingsmiddelen voor het 

basisonderwijs, die worden teruggebracht van 4.007.000 euro naar 3.924.000 

euro, en voor het secundair onderwijs, die worden teruggebracht van 6.335.000 

euro naar 6.251.000 euro. De nascholingsmiddelen voor de andere niveaus 

blijven ongewijzigd.  

Aangezien de ondersteuners nu aangesteld zijn in scholen voor buitengewoon 

basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs en er mee in aanmerking 

komen voor de verdeling van de nascholingsmiddelen, worden ze met de creatie 

van de leersteuncentra bij beide niveaus verhoudingsgewijs in mindering 

gebracht en worden deze middelen voorzien voor de leersteuncentra. Om die 

transfer mogelijk te maken worden de ondersteuners aangesteld in scholen voor 

buitengewoon onderwijs niet meer meegenomen bij de telling op 1/2/2023. In 

het jaar 2024 zullen de nascholingsmiddelen over de leersteuncentra verdeeld 

worden naar rato van het aantal organieke betrekkingen in het leersteuncentrum 

op 1 oktober 2023.  

 

Artikel 123. 

Dit artikel wijzigt artikel 15 van het decreet kwaliteit. Artikel 15 regelt de rol van 

de Pedagogische Begeleidingsdiensten (PBD’s), welke doelstellingen ze moeten 

nastreven, hoe ze deze moeten opnemen in hun begeleidingsplannen en hierover 

rapporteren in hun jaarlijkse rapporten. Verder bepaalt het artikel ook dat iedere 

PBD een werkingscode moet opstellen en bekendmaken, en dat ze zelf op 

systematische wijze de kwaliteit van de geboden begeleiding onderzoekt en 

bewaakt. 

 

De rol die de PBD’s al hadden ten aanzien van de onderwijsinstellingen en de 

CLB’s wordt met de wijzigingen in dit artikel uitgebreid naar de leersteuncentra. 

 

Artikel 124. 

Dit artikel wijzigt artikel 16 van het decreet kwaliteit. Artikel 16 regelt de 

personeelsformatie van de PBD’s en de manier waarop deze berekend wordt. 
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Er wordt een afzonderlijke personeelsformatie voorzien voor de leersteuncentra, 

en de berekening ervan gebeurt analoog met de bestaande berekening voorzien 

voor de onderwijsinstellingen en de CLB’s: namelijk, op basis van het aantal 

organieke betrekkingen, vastgesteld op 1 februari van het voorafgaande 

schooljaar in de leersteuncentra die verbonden zijn aan de pedagogische 

begeleidingsdienst. 

 

Artikel 125. 

Dit artikel wijzigt paragraaf 2 van artikel 18 van het decreet kwaliteit. Artikel 18 

regelt de berekening van de werkingsmiddelen van de PBD’s. Daarbij wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen de berekening van de werkingsmiddelen van de 

PBD’s die beschikken over een personeelsformatie als vermeld in artikel 16 van 

het decreet kwaliteit (paragraaf 1) en de PBD’s die daar niet over beschikken 

(paragraaf 2). 

 

PBD’s die zich in dat laatste geval bevinden, ontvangen een forfaitaire toelage 

van 139,76 euro per organieke betrekking in het basis- en secundair onderwijs. 

De organieke betrekkingen in een leersteuncentrum worden daarvoor ook in 

rekening gebracht. 

 

Artikel 126. 

Dit artikel wijzigt artikel 24 van het decreet kwaliteit, waarin de aanwending van 

de werkingsmiddelen door de PBD’s wordt geregeld.  

 

In gevolge de wijzigingen in de vorige artikelen moeten de PBD’s hun 

werkingsmiddelen uiteraard ook aanwenden voor de begeleiding van de 

leersteuncentra. 

 

Artikel 127. 

Dit artikel voegt een paragraaf toe aan artikel 35 van het decreet kwaliteit. 

Artikel 35 regelt de voorlopige erkenning van instellingen. Voor de 

leersteuncentra wordt er een aparte regeling voorzien voor de voorlopige 

erkenning in artikelen 29 en 30 van het voorliggend decreet. De afwijking wordt 

expliciet ingeschreven in artikel 35 van het decreet kwaliteit met een verwijzing 

naar de desbetreffende artikelen in het decreet over leersteun. 

 

Artikel 128. 

Dit artikel wijzigt artikel 38 van het decreet kwaliteit. Artikel 38 regelt de 

doorlichtingen van de onderwijsinspectie. 

 

Paragraaf 1 van artikel 38 bepaalt de elementen die de onderwijsinspectie nagaat 

bij een doorlichting.  

Bij de doorlichting van onderwijsinstellingen worden daaraan twee elementen 

toegevoegd: 

1.  De onderwijsinspectie gaat in de toekomst bijkomend na of een 

onderwijsinstelling in het basis- en het secundair onderwijs voor leerlingen 

met een IAC-verslag kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula 

realiseert, waarbij er in het buitengewoon onderwijs bijkomende aandacht 

is voor de mogelijkheid tot terugkeer naar het gewoon onderwijs en er in 
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het gewoon onderwijs bijkomende aandacht is voor de afweging van 

redelijke aanpassingen. 

2. Bovendien gaat ze na of een onderwijsinstelling in het secundair onderwijs 

voor leerlingen met een OV4-verslag kwaliteitsvolle onderwijstrajecten 

realiseert, waarbij er in het buitengewoon onderwijs bijkomende aandacht 

is voor de mogelijkheid tot terugkeer naar het gewoon onderwijs en er in 

het gewoon onderwijs bijkomende aandacht is voor de afweging van 

redelijke aanpassingen. 

 

Verder wordt er naar analogie met de bepalingen van toepassing op de 

onderwijsinstellingen en de CLB’s een derde lid ingevoegd in paragraaf 1, waarin 

de elementen worden opgenomen die de onderwijsinspectie zal nagaan bij de 

doorlichting van een leersteuncentrum. De inspectie zal meer specifiek nagaan of 

de reglementering die van toepassing is op de leersteuncentra wordt 

gerespecteerd, en of aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het 

referentiekader kwaliteitsvolle leersteun, wordt tegemoet gekomen. 

 

Paragraaf 3 van artikel 38 van het decreet kwaliteit regelt dat de 

onderwijsinspectie het toezichtkader en de doorlichtingsinstrumenten opmaakt op 

basis van het referentiekader onderwijskwaliteit en het referentiekader CLB-

kwaliteit. Hieraan wordt nu ook het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun 

toegevoegd.  

 

In dezelfde paragraaf wordt bepaald dat het toezichtkader in ieder geval moet 

peilen naar de reglementaire verplichtingen van instellingen op het vlak van een 

aantal beleidsthema’s. Het beleidsthema ‘zorgbeleid en de leerlingenbegeleiding, 

met inbegrip van de ondersteuning van leerlingen met bijzondere noden vanuit 

de ondersteuningsnetwerken’ wordt vervangen door ‘het zorgbeleid, de 

leerlingenbegeleiding en de leersteun’. 

 

Paragraaf 4 van artikel 38 van het decreet kwaliteit regelt hoe de 

onderwijsinspectie de frequentie en de intensiteit van de doorlichting bepaalt. De 

onderwijsinspectie baseert zich hiervoor op het profiel van de instellingen dat 

onder meer tot stand komt op basis van een reeks vooraf vastgestelde en 

meegedeelde gegevens met betrekking tot de instelling. Die gegevens zijn te 

relateren aan elementen in het referentiekader onderwijskwaliteit of het 

referentiekader CLB-kwaliteit. Ook aan deze bepaling wordt het referentiekader 

kwaliteitsvolle leersteun toegevoegd. 

 

Artikel 129. 

Dit artikel wijzigt artikel 39 van het decreet kwaliteit. Artikel 39 regelt het 

doorlichtingsverslag en de adviezen die de onderwijsinspectie kan uitbrengen op 

basis van de doorlichting aan de Vlaamse Regering. 

 

Paragraaf 5 van artikel 39 van het decreet kwaliteit regelt de adviezen die de 

onderwijsinspectie kan uitbrengen ten aanzien van (niet-nieuwe) instellingen (of 

voor een afzonderlijk structuuronderdeel). Door de uitbreiding van de definitie 

van ‘instelling’ zijn deze ook van toepassing op de leersteuncentra. 

Leersteuncentra hoeven niet altijd de vorm aan te nemen van een afzonderlijke 

instelling maar kunnen ook een afdeling zijn van een school voor buitengewoon 

onderwijs. Dezelfde adviezen worden ook van toepassing gemaakt op deze 
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leersteuncentra. Voor deze laatste leersteuncentra wordt verder ook expliciet 

geregeld dat een ongunstig advies voor een leersteuncentrum dat afdeling is van 

een school voor buitengewoon onderwijs, betrekking heeft op de afdeling en 

nooit automatisch kan leiden tot de intrekking van de erkenning van de school 

voor buitengewoon onderwijs. 

 

Ten slotte wordt aan deze paragraaf toegevoegd dat een tekort op vlak van het 

beleid op leerlingenbegeleiding kan leiden tot de verplichting voor de school om 

zich extern te laten begeleiden. Ook een tekort op vlak van de signaalfunctie en 

consultatieve leerlingenbegeleiding kan leiden tot de verplichting voor het CLB 

om zich extern te laten begeleiden.  

De onderwijsinspectie zal bij doorlichtingen steeds het beleid op 

leerlingenbegeleiding in de focus opnemen. Wanneer zich in scholen op dat vlak 

een tekort voordoet of in CLB op het vlak van signaalfunctie en consultatieve 

leerlingenbegeleiding, dan kan de onderwijsinspectie de instellingen verplichten 

om zich (extern) te laten begeleiden om de tekorten te remediëren. 

 

Daarnaast kan ook een tekort op vlak van de kwaliteit van leersteun leiden tot 

een verplichting voor een leersteuncentrum om zich te laten begeleiden. 

 

Artikel 130.  

Dit artikel wijzigt paragraaf 1 van het artikel 43bis van het decreet kwaliteit. 

Deze paragraaf regelt een specifieke opdracht van de onderwijsinspectie, met 

name dat zij ook belast is met het kwaliteitstoezicht op de handelingsgerichte 

diagnostische praktijk van de CLB’s.  

 

Aan deze bepaling wordt toegevoegd dat de onderwijsinspectie daarbij bijzondere 

aandacht moet hebben voor CLB’s die systematisch meer GC-verslagen en IAC-

verslagen opmaken in vergelijking met andere CLB’s. Het is aan de 

onderwijsinspectie om verder te operationaliseren wanneer een CLB systematisch 

meer GC- en IAC-verslagen opmaakt dan andere centra. De onderwijsinspectie 

maakt van verschillende parameters gebruik om een profiel van een CLB op te 

maken en andere parameters kunnen dus mede bepalen wanneer bijzondere 

aandacht nodig is voor een CLB.  

 

Dit kwaliteitstoezicht kan afzonderlijk van de doorlichting uitgevoerd worden. Aan 

deze bepaling wordt expliciet toegevoegd dat de onderwijsinspectie bij het 

toezicht op de handelingsgerichte diagnostische praktijk van de CLB ook de 

scholen die begeleid worden door het CLB kan meenemen in het toezicht. Voor 

het handelingsgericht diagnostisch handelen van de CLB zijn ze immers mede 

afhankelijk van het beleid op leerlingenbegeleiding dat in scholen gevoerd wordt.  

 

Artikel 131. 

Dit artikel wijzigt artikel 44bis van het decreet kwaliteit. Artikel 44bis regelt het 

recht op inzage of kopie van de onderwijsinspecteurs van persoonsgegevens. De 

persoonsgegevens hebben betrekking op leerlingen verbonden aan de 

onderwijsinstelling, of begeleid door het centrum voor leerlingenbegeleiding en 

betreffen de gegevens die de onderwijsinstelling, of het centrum voor 

leerlingenbegeleiding krachtens de onderwijs- of CLB-reglementering in het 

dossier verwerken, zoals de administratieve gegevens, inschrijvingsgegevens, 

afwezigheden, studieresultaten en zorggegevens. Deze bepaling wordt uitgebreid 
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voor de leersteuncentra, en de persoonsgegevens van leerlingen die ondersteund 

worden door een leersteuncentrum. 

 

Artikel 132. 

Dit artikel wijzigt artikel 59 van het decreet kwaliteit. Artikel 59 regelt een aantal 

onverenigbaarheden voor leden van de onderwijsinspectie. Een opdracht in een 

onderwijsinstelling of in een centrum voor leerlingenbegeleiding, waarover de 

inspectie toezicht houdt, is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van de 

inspectie. Uiteraard geldt dit in de toekomst ook voor de leersteuncentra waarover 

de inspectie toezicht houdt. 

 

Afdeling 7. Wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 

2010 

 

Artikel 133. 

Voorliggend artikel doet een wijziging aan de artikelen die van toepassing zijn op 

duaal leren in de centra voor de vorming van zelfstandigen en kmo. Concreet 

worden een aantal artikelen die met voorliggend decreet worden opgeheven, 

geschrapt uit deze lijst van artikelen.  

 

Artikel 134. 

Met dit artikel worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definities van de 

Codex Secundair Onderwijs. Concreet worden de definities van individueel 

aangepast curriculum en gemotiveerd curriculum geschrapt. Definities van GC-

verslag, IAC-verslag, leerondersteuner, leersteun, leersteunmodel en OV4-verslag 

worden toegevoegd.  

 

Artikel 135.  

In artikel 15 van de Codex Secundair Onderwijs wordt de verwijzing naar 

individuele handelingsplannen vervangen door een verwijzing naar individueel 

aangepaste curricula. Verder wordt ook aangegeven dat leersteuncentra als 

afdeling van een school voor buitengewoon onderwijs niet moeten deelnemen in 

een lokaal overlegplatform (LOP). 

 

Artikel 136.  

Hiermee worden twee aanpassingen gedaan aan artikel 112 van de codex, waarin 

de elementen staan die opgenomen moeten worden in het schoolreglement. 

Inpunt 15° wordt een aanpassing gedaan om deze in overeenstemming te 

brengen met de nieuwe terminologie rond het IAC-verslag en OV4-verslag. Een 

nieuw punt 19 wordt toegevoegd met betrekking tot de mogelijkheid dat 

leersteun wordt aangeboden, en de vermelding van het leersteuncentrum waarbij 

de betrokken school is aangesloten.  

 

Artikel 137. 

Hiermee wordt voor het secundair onderwijs uitvoering gegeven aan de bepaling 

uit de conceptnota dat zowel in het buitengewoon onderwijs als in het gewoon 

onderwijs gewerkt zal worden met een individueel aangepast curriculum voor 

leerlingen met een IAC-verslag, en dit ter vervanging van het individueel 

handelingsplan en de groepshandelingsplannen. Om die reden wordt deze 

bepaling ook opgenomen in het gemeenschappelijk deel van de Codex Secundair 

Onderwijs. Het is belangrijk om te benadrukken dat in het buitengewoon 
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onderwijs voor elke leerling een individueel aangepast curriculum wordt 

opgemaakt. Dit sluit niet uit dat doelen waaraan voor verschillende leerlingen 

gedurende een bepaalde periode gewerkt wordt, dezelfde kunnen zijn en hun IAC 

op dat onderdeel overeenstemt omdat ze dezelfde noden hebben. Maar dit mag 

geen aanleiding zijn om voor deze leerlingen geen eigen IAC meer op te maken 

maar slechts een aangepast curriculum voor die groep leerlingen. 

 

De klassenraad maakt het individueel aangepast curriculum op en voert het uit in 

een participatief traject met de ouders en waar mogelijk de leerling, met de CLB-

medewerker en in voorkomend geval de leerondersteuner en andere externe 

ondersteuners. De betrokkenheid van de CLB-medewerker is vooral gericht op 

het mee zorgen voor een kwaliteitsvolle vormgeving van het IAC, het mee 

bekijken wanneer inzet van pedagogische begeleiding aangewezen is, de link 

mee bewaken met de externe ondersteuners (bv. therapeuten)… Daarbij wordt 

het cyclisch proces van handelingsplanmatig werken toegepast met de fasen van 

beginsituatiebepaling, doelenselectie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie. De 

synthese van elke fase wordt opgenomen in het individueel aangepast 

curriculum. 

 

De beginsituatiebepaling bouwt verder op de vastgestelde onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften in de fase van verhoogde zorg en in de fase van 

uitbreiding van zorg in functie van de opmaak van het IAC-verslag. Voor leerlingen 

die met een IAC-verslag starten in een nieuwe school voor gewoon of buitengewoon 

onderwijs start de beginsituatiebepaling op basis van het IAC-verslag en kan, indien 

van toepassing, een reeds bestaand individueel aangepast curriculum ook 

meegenomen worden in de beginsituatiebepaling. 

 

Het individueel aangepast curriculum bevat de doelen die men zal nastreven en 

die volgens de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn 

geformuleerd. Het vertrekpunt voor doelenselectie is het doelenkader dat van 

toepassing is op het structuuronderdeel dat de leerling volgt. Hier kunnen doelen 

aan toegevoegd worden: voor leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon 

onderwijs, kunnen ontwikkelingsdoelen uit het buitengewoon onderwijs worden 

toegevoegd. Voor leerlingen met een IAC-verslag in het buitengewoon onderwijs, 

kunnen doelen uit het gewoon onderwijs toegevoegd worden. Bij de selectie van 

doelen houdt de klassenraad rekening met de vastgestelde onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften die in het IAC-verslag zijn beschreven.  

 

De realisatie van de doelen is gericht op de maximale ontplooiing van en 

leerwinst bij de leerling en met het oog op een zo volwaardig mogelijke 

participatie aan het klas- en schoolgebeuren waarbij de leerling op maat maar 

kwaliteitsvol en evenwaardig kan deelnemen aan de lessen en activiteiten, alsook 

een maatschappelijke participatie zoals andere leeftijdsgenoten. Voor leerlingen 

in het buitengewoon onderwijs wordt actief gewerkt aan de mogelijkheid tot 

terugkeer naar het gewoon onderwijs, om zo opnieuw aansluiting te vinden bij het 

gemeenschappelijk curriculum of door het volgen van een individueel aangepast 

curriculum. Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie van de individuele leerling. 

Echter, het is van belang dat scholen voor buitengewoon onderwijs, een terugkeer 

naar het gewoon onderwijs actief overwegen voor hun leerlingen, en indien dit 

aangewezen is, ook effectief de overstap actief mee realiseren. De realisatie van de 

doelen wordt gepland, systematisch opgevolgd, geëvalueerd en naargelang de 
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studievoortgang van de leerling bijgestuurd en wordt beschreven in het 

individueel aangepast curriculum. 

 

Het IAC bevat ook informatie over hoe sociale, psychologische, 

orthopedagogische, medische of paramedische hulpverlening in het opvoedings- 

en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. 

 

De omschakeling naar individueel aangepaste curricula zal stelselmatig gebeuren. 

Voor leerlingen met een individueel handelingsplan of een individueel aangepast 

curriculum van voor 1 september 2023, zal niet meteen een nieuw individueel 

aangepast curriculum opgemaakt moeten worden. Indien er wijzigingen moeten 

doorgevoerd worden aan het oude IAC of individueel handelingsplan, wordt wel 

de omslag gemaakt naar een individueel aangepast curriculum volgens de 

bepalingen van dit artikel. Dit is onder andere het geval wanneer voor een 

leerling het type van het IAC-verslag gewijzigd wordt. 

Wanneer een leerling met een individueel handelingsplan of IAC dat werd 

opgemaakt voor 1 september 2023, van school verandert, maakt de nieuwe 

school een IAC op volgens de bepalingen van dit artikel. 

 

De opmaak van een IAC voor elke leerling in het buitengewoon onderwijs doet 

voor scholen voor buitengewoon onderwijs geen afbreuk aan de verplichting tot 

het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding in de school. De school voor 

buitengewoon onderwijs zet in haar beleid op leerlingenbegeleiding op 

schoolniveau in op de 4 begeleidingsdomeinen volgens de verschillende fases van 

het continuüm van zorg. Op niveau van de individuele leerling kan er in het 

individueel aangepast curriculum naast de doelen, die aansluiten bij het 

begeleidingsdomein leren en studeren, ook aandacht zijn voor de 

begeleidingsdomeinen onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en 

preventieve gezondheidszorg. 

 

Artikel 138.  

Voor een leerling met een OV4-verslag is een individueel aangepast curriculum 

niet mogelijk; elke leerling met een OV4-verslag moet het gemeenschappelijk 

curriculum volgen. In het nieuwe artikel 122/3 in de codex worden de 

verwachtingen geformuleerd omtrent dit gemeenschappelijk curriculum voor 

leerlingen met een OV4-verslag.  

 

Het gemeenschappelijk curriculum dient door de klassenraad aangepast te 

worden volgens de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zo 

kunnen gepaste en redelijke aanpassingen genomen worden, waaronder 

remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. De 

klassenraad selecteert ook bijkomende doelen volgens de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling. Die bijkomende doelen zijn een vertaling 

van de intensieve onderwijskundige, orthopedagogische of orthodidactische 

ondersteuning en de inzet van bijkomend niet-onderwijskundig personeel van een 

of meer disciplines.  

 

De vormgeving van het gemeenschappelijk curriculum voor een leerling met een 

OV4-verslag, met inbegrip van de aanpassingen en bijkomende doelen, gebeurt op 

basis van een cyclisch proces van handelingsplanmatig werken met de fasen van 

beginsituatiebepaling, doelenselectie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie. De 
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klassenraad stemt hiervoor af met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLB-

medewerker en in voorkomend geval de leerondersteuner en andere externe 

ondersteuners. De betrokkenheid van de CLB-medewerker is vooral gericht op het 

mee zorgen voor een kwaliteitsvolle vormgeving van het GC, het mee bekijken 

wanneer inzet van pedagogische begeleiding aangewezen is, de link mee 

bewaken met de externe ondersteuners (bv. therapeuten)… In samenspraak 

wordt bepaald hoe de doelen gerealiseerd zullen worden en de sociale, 

psychologische, orthopedagogische, medische of paramedische hulpverlening in het 

onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

netwerk en de ondersteunende partners die betrokken zijn naargelang de 

onderwijscontext waarin de leerling schoolloopt. 

 

De realisatie van de doelen uit het gemeenschappelijk curriculum is gericht op de 

maximale ontplooiing van en de leerwinst bij de leerling met het oog op een zo 

volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren en 

maatschappelijke participatie zoals andere leeftijdsgenoten. Voor leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs wordt actief gewerkt aan de mogelijkheid tot terugkeer 

naar het gewoon onderwijs. Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie van de 

individuele leerling. Echter, het is van belang dat scholen voor buitengewoon 

onderwijs, een terugkeer naar het gewoon onderwijs actief overwegen voor hun 

leerlingen, en indien dit aangewezen is, ook effectief de overstap actief mee 

realiseren. 

 De realisatie van de doelen wordt gepland, systematisch opgevolgd, geëvalueerd 

en naargelang de studievoortgang van de leerling bijgestuurd. 

 

De school is verantwoordelijk voor de opvolging, evaluatie en bijsturing van het 

traject en de afstemming tussen alle betrokken partners.  

 

De omschakeling van individuele handelingsplannen naar een gemeenschappelijk 

curriculum zal stelstelmatig gebeuren. Voor leerlingen met een individueel 

handelingsplan opgemaakt voor 1 september 2023, zal dit verder kunnen gevolgd 

worden. Enkel indien er wijzigingen doorgevoerd moeten worden aan het 

handelingsplan, of de leerling van school verandert, wordt de omslag gemaakt 

worden conform de bepalingen van artikel 122/3. 

 

Voor leerlingen met een OV4-verslag die met een individueel aangepast curriculum 

van voor 1 september 2023 zijn ingeschreven in het gewoon onderwijs, is er ook 

een overgangsregeling. Zij kunnen hun individueel aangepast curriculum verder 

blijven volgen. Enkel als er wijzigingen doorgevoerd moeten worden, of de leerling 

van school verandert, moet de omslag naar een gemeenschappelijk curriculum 

gemaakt worden. Indien de school en CLB van oordeel zijn dat de leerling best een 

individueel aangepast curriculum volgt, maakt het CLB een IAC-verslag op. Vanaf 1 

september 2023 moet voor alle leerlingen met een OV4-verslag immers het 

gemeenschappelijk curriculum gevolgd worden, en is een individueel aangepast 

curriculum niet mogelijk. 

 

Ook voor scholen met een aanbod OV4 doet de verplichting om het 

gemeenschappelijk curriculum toe te passen geen afbreuk aan de verplichting tot 

het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding in de school. De school voor 

buitengewoon onderwijs zet in haar beleid op leerlingenbegeleiding op 

schoolniveau in op de 4 begeleidingsdomeinen volgens de verschillende fases van 
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het continuüm van zorg. Op niveau van de individuele leerling kan er in het 

gemeenschappelijk curriculum naast de doelen die aansluiten bij het 

begeleidingsdomein leren en studeren, ook aandacht zijn voor de 

begeleidingsdomeinen onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en 

preventieve gezondheidszorg. 

 

Artikel 139.  

Hiermee wordt in artikel 123/6 de terminologie van verslag en gemotiveerd verslag 

aangepast naar GC-verslag, IAC-verslag en OV4-verslag.  

 

Artikel 140. 

Artikel 123/22 van de codex legt vast dat een school een beleid op 

leerlingenbegeleiding moet ontwikkelen en daarbij relevante partners moet 

betrekken. Omdat de leersteuncentra nieuwe organisaties zijn die actief zullen zijn 

in scholen is het van belang dat scholen gebruik maken van die expertise om het 

onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op school te 

verstevigen. 

 

Artikel 141. 

Artikel 123/23 betreft de leerlingenbegeleiding in de school. Door het tweede lid 

over verhoogde zorg te herschrijven wordt gespecifieerd dat de school tijdig – bij 

vragen of bij een stagnerende of negatieve evolutie – het CLB moet betrekken. Op 

die manier kan het CLB inzetten op consultatieve begeleiding of, indien nodig, 

overschakelen op de fase van uitbreiding van zorg. Dit om ervoor te zorgen dat het 

CLB tijdig de school kan ondersteunen in de fase van verhoogde zorg en om te 

vermijden dat een CLB te laat wordt betrokken in een traject van een leerling. 

 

Artikel 142.  

Met deze aanpassing in artikel 136/1 wordt het mogelijk gemaakt dat leerlingen uit 

het buitengewoon onderwijs, gedurende maximum twee schooljaren de lessen 

volgen in een school voor gewoon onderwijs. Zo kunnen scholen voor gewoon en 

buitengewoon onderwijs samenwerken om leertrajecten op maat van leerlingen te 

voorzien alsook om voor leerlingen die ingeschreven zijn in buitengewoon onderwijs 

een overstap naar gewoon onderwijs te faciliteren met het oog op een terugkeer 

naar het gewoon voltijds onderwijs.  

 

Na die twee schooljaren moet dan beslist worden of de leerling teruggaat naar het 

gewoon onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs ingeschreven blijft. Indien de 

leerling in het buitengewoon onderwijs ingeschreven blijft, kan deze nog maximaal 

de lessen halftijds bijwonen in de school voor gewoon onderwijs. Indien de leerling 

en betrokken personen beslissen om over te stappen naar het gewoon onderwijs, 

moet het eenvoudig zijn om deze overstap te maken. De leerling volgde er immers 

al twee schooljaren voltijds de lessen. Daarom wordt voorzien dat die leerlingen die 

twee schooljaren voltijds de lessen bijwonen, een onverkort recht op inschrijving 

hebben in die school voor gewoon onderwijs. Voor de interpretatie hiervan is het 

belangrijk om te benadrukken dat voor een leerling die in de loop van schooljaar X 

voltijds de lessen begint bij te wonen, het onverkort recht op inschrijving geldt op 

het einde van schooljaar X+1.  

 

Artikel 143.  
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Hiermee wordt in artikel 252 de terminologie van verslag aangepast naar IAC-

verslag en OV4-verslag. 

 

Artikel 144.  

Met dit artikel worden ten eerste een aantal terminologische wijzigingen 

aangebracht door de verwijzingen naar gemotiveerde verslagen en verslagen aan 

te passen naar GC-verslag, IAC-verslag en OV4-verslag. Ten tweede wordt 

aangegeven dat schoolbesturen actief moeten communiceren over het 

inschrijvingsrecht van leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag in het 

gewoon onderwijs.  

 

Artikel 145. 

Er wordt verduidelijkt in de artikelen over inschrijvingsrecht omtrent de 

ondervertegenwoordigde groepen in het gewoon secundair onderwijs, dat 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag, ongeacht de referentiepopulatie, 

altijd beschouwd kunnen worden als een ondervertegenwoordigde groep, omdat 

deze groep nu eenmaal ondervertegenwoordigd is in elke school van het gewoon 

onderwijs, gelet op het bestaan van het buitengewoon onderwijs.  

 

Artikel 146.  

Hiermee wordt in artikel 253/20 de terminologie van verslag aangepast naar IAC-

verslag en OV4-verslag. Bijkomend wordt er voorzien in een bijkomende afwijking 

op de regel dat een schoolbestuur bij overschrijding van de capaciteit elke 

bijkomende inschrijving moet weigeren. Een schoolbestuur moet wel overgaan tot 

de inschrijving van leerlingen die gedurende twee schooljaren voltijds les hebben 

gevolgd in een school voor buitengewoon onderwijs en die zich na die twee 

schooljaren wensen in te schrijven in de school voor gewoon onderwijs.  

 

Artikel 147.  

Bij een niet-gerealiseerde inschrijving wordt een bemiddeling gestart door het 

LOP, indien de ouders er om vragen. Met voorliggend artikel wordt een 

aanpassing gedaan aan die procedure als het gaat om een niet-gerealiseerde 

inschrijving van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; concreet wordt zo 

in artikel 253/28 de verplichting opgenomen dat het LOP bij die bemiddeling ook 

de school voor gewoon onderwijs moet betrekken die de leerling weigert. 

 

Artikel 148.  

In dit artikel wordt dezelfde wijziging aangebracht als in artikel 144 door de 

terminologie van gemotiveerde verslagen en verslagen in artikel 253/37 van de 

codex aan te passen naar de nieuwe termen GC-verslag, IAC-verslag en OV4-

verslag, en te verduidelijken dat schoolbesturen dienen te communiceren over het 

inschrijvingsrecht van leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag .  

 

Artikel 149. 

Er wordt net als in artikel 145 verduidelijkt in de artikelen over de 

ondervertegenwoordigde groepen in het gewoon secundair onderwijs, dat 

leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag, ongeacht de referentiepopulatie, 

altijd beschouwd kunnen worden als een ondervertegenwoordigde groep, omdat 

deze groep nu eenmaal ondervertegenwoordigd is in elke school of 

vestigingsplaats van het gewoon onderwijs, gelet op het bestaan van het 

buitengewoon onderwijs.  
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Verder wordt ook nog een verwijzing naar een artikel technisch gecorrigeerd. 

 

Artikel 150.  

Met dit artikel wordt in artikel 253/51 de terminologie van verslag aangepast naar 

IAC-verslag en OV4-verslag. Bijkomend wordt er voorzien in een bijkomende 

afwijking op de regel dat een schoolbestuur bij overschrijding van de capaciteit elke 

bijkomende inschrijving moet weigeren. Een schoolbestuur moet wel overgaan tot 

de inschrijving van leerlingen die gedurende twee schooljaren voltijds les hebben 

gevolgd in een school voor buitengewoon onderwijs en die zich na die twee 

schooljaren wensen in te schrijven in de school voor gewoon onderwijs. 

 

Artikel 151. 

Met dit artikel wordt in artikel 253/55 de terminologie van verslag aangepast naar 

IAC-verslag en OV4-verslag. 

 

Artikel 152.  

In dit artikel wordt dezelfde wijziging aangebracht als in artikel 147, door in artikel 

353/59 in te schrijven dat bij een niet-gerealiseerde inschrijving van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, het LOP indien de ouders vragen om bemiddeling, 

ook de weigerende school moet betrekken.  

 

Artikel 153. 

Hiermee wordt in artikel 259 van de codex de terminologie van verslag aangepast 

naar IAC-verslag en OV4-verslag.  

Daarnaast wordt ook de passage rond de verplichte herevaluatie van leerlingen type 

basisaanbod op het einde van de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 geschrapt. 

Deze maatregel was bedoeld om leerlingen meer te laten terugstromen naar het 

gewoon onderwijs. De ervaring leert dat deze doelstelling slechts zeer beperkt 

gerealiseerd werd, en dit door het veld werd ervaren als een administratieve 

verplichting. Om deze reden wordt deze bepaling opgeheven. Wel wordt met artikel 

156 van voorliggend decreet een nieuwe bepaling ingeschreven dat scholen voor 

buitengewoon onderwijs jaarlijks doorgeven aan het CLB voor welke leerlingen een 

evaluatie van de inschrijving in het buitengewoon onderwijs is aangewezen.  

 

Artikel 154. 

Hiermee wordt in artikel 260 van de codex de terminologie van verslag aangepast 

naar IAC-verslag en OV4-verslag.  

 

Artikel 155.  

Hiermee wordt een nieuw lid toegevoegd in artikel 260/1 van de codex waarmee 

het mogelijk wordt gemaakt dat leerlingen die met een IAC-verslag of OV4-verslag 

zijn ingeschreven in het gewoon secundair onderwijs, maximum halftijds de lessen 

volgen in een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Voor deze leerling kan 

er geen leersteun vanuit het leersteunmodel worden aangeboden, in de school voor 

buitengewoon secundair onderwijs.  

 

Artikel 156.  

Dit artikel voegt een nieuw artikel 260/3 in de codex in. De eerste paragraaf 

stipuleert dat scholen voor buitengewoon onderwijs moeten samenwerken met 

leersteuncentra in functie van expertisedeling en -ontwikkeling. Hiermee wordt 

duidelijk gemaakt dat scholen voor buitengewoon onderwijs en leersteuncentra niet 
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afzonderlijk van elkaar werken, maar ook moeten samenwerken in functie van de 

behoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

 

Verder wordt in paragraaf 1 ook aangegeven dat scholen voor buitengewoon 

onderwijs moeten werken aan de mogelijkheid tot terugkeer van leerlingen naar het 

gewoon secundair onderwijs. Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie van de 

individuele leerling. Echter, het is van belang dat scholen voor buitengewoon 

onderwijs een terugkeer naar het gewoon onderwijs actief overwegen voor hun 

leerlingen, om zo opnieuw aansluiting te vinden bij het gemeenschappelijk 

curriculum of voor het volgen van een individueel aangepast curriculum, en indien 

dit aangewezen is effectief de overstap actief mee realiseren. Om deze reden, wordt 

in paragraaf 2 van artikel 260/3 ingeschreven dat scholen voor buitengewoon 

onderwijs jaarlijks aan het CLB moeten doorgeven, voor welke leerlingen een 

evaluatie van de inschrijving in het buitengewoon secundair onderwijs aangegeven 

is. Ouders kunnen deze evaluatie ook steeds vragen aan het CLB. Het CLB zal voor 

de aangemelde leerlingen mee de evaluatie van de mogelijke terugkeer met de 

school, ouders en leerling maken. In geval van een effectieve terugkeer zal het 

CLB mee de overstap naar de school voor gewoon onderwijs faciliteren. Het CLB 

gaat zelf niet actief op zoek naar andere leerlingen waarvoor een evaluatie 

mogelijks aangewezen is en die niet op de door de school aangebrachte lijst 

vermeld zijn. Het CLB kan wel de procedure bekijken volgens de welke de school 

de betreffende leerlingen heeft geselecteerd. De school kan voorafgaandelijk ook 

het CLB betrekken. Daar zijn de school alsook ouders vrij in.  

De evaluatie door het CLB gebeurt op basis van een handelingsgericht diagnostisch 

traject samen met de ouders, de leerling en de school. Indien voor een leerling 

beslist wordt om terug te keren naar het gewoon onderwijs, ondersteunen de 

school voor buitengewoon secundair onderwijs en het CLB de leerling en ouders 

bij het vinden van een nieuwe school. In de nieuwe school kan de leerling, 

afhankelijk van de situatie, een individueel aangepast curriculum volgen of het 

gemeenschappelijk curriculum volgen. Indien nodig dient het CLB het bestaande 

IAC-verslag of OV4-verslag aan te passen, of op te heffen, waarbij een GC-

verslag kan opgemaakt worden.  

 

Artikel 157. 

Artikel 158. 

Met deze artikelen worden terminologische aanpassingen gedaan door de 

verwijzing naar individuele handelingsplannen te schrappen, en de begrippen 

IAC-verslag en OV4-verslag te introduceren. 

 

Artikel 159. 

Met dit artikel wordt een onderafdeling rond handelingsplanning opgeheven. 

 

Artikel 160.  

Met dit artikel wordt een terminologische aanpassingen gedaan, net zoals in 

artikel 157 en 158, door de verwijzing naar individuele handelingsplannen te 

schrappen, en de begrippen IAC-verslag en OV4-verslag te introduceren. 

 

Artikel 161.  

Hiermee worden terminologische aanpassingen gedaan in paragraaf 3 van artikel 

293 door de verwijzing naar IAC-verslag en OV4-verslag te introduceren, en de 
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verwijzing naar het leersteunmodel. Inhoudelijk wordt er geen wijziging 

doorgevoerd aan deze bepaling.  

 

Artikel 162.  

Hiermee wordt in het opschrift van onderafdeling 2 de terminologie van verslag 

aangepast naar IAC-verslag en OV4-verslag. 

 

Artikel 163.  

Artikel 294 wordt met het voorliggende artikel aangepast. Hierbij worden het 

IAC-verslag en het OV4-verslag opgenomen in het artikel over de uitwerking van 

deze verslagen. Voor het IAC-verslag voor opleidingsvorm 1, 2 of 3 wijzigt er 

niets. Voor het OV4-verslag worden er wel enkel belangrijke wijzigingen 

doorgevoerd, in punten b) en c) van paragraaf 2, punt 2°. Hier wordt ten eerste 

duidelijk gemaakt dat leerlingen met een OV4-verslag altijd het 

gemeenschappelijke curriculum volgen, dat de klassenraad ook bijkomende 

doelen formuleert, en dat aanpassingen (met toepassing van de principes van 

artikel 136/2 van de codex), intensieve ondersteuning en de inzet van 

paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel 

noodzakelijk zijn om dit mogelijk te maken. Het betreft hier cumulatieve 

voorwaarden: de nood aan aanpassingen én de nood aan intensieve 

onderwijskundige en orthopedagogische of orthodidactische ondersteuning én de 

inzet van personeel van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of 

orthopedagogisch personeel. In het OV4-verslag dient ook opgenomen te 

worden, voor welke onderdelen van het gemeenschappelijk curriculum welke 

specifieke aanpassingen en ondersteuning noodzakelijk is om het 

gemeenschappelijk curriculum te realiseren. Er dient ook in algemene termen 

aangegeven te worden op welke manier de intensieve ondersteuning en 

bijkomend niet-onderwijskundig personeel zal worden ingezet bij de realisatie 

van het gemeenschappelijk curriculum. 

In het verdere artikel 294 worden aanpassingen gedaan om het conform het 

OV4-verslag te maken, en wordt de nieuwe terminologie van GC-verslag en IAC-

verslag toegepast.  

 

In paragraaf 4 wordt een aanvulling gedaan dat het CLB ouders en leerlingen 

actief informeert over het inschrijvingsrecht van leerlingen met een IAC-verslag 

of OV4-verslag, op het moment dat dit wordt opgemaakt.  

 

Artikel 164.  

Hiermee wordt in het artikel 295/2 de terminologie van verslag aangepast naar 

IAC-verslag en OV4-verslag.  

 

Artikel 165.  

In artikel 296 is opgenomen dat een directeur van een school voor buitengewoon 

onderwijs met minder dan 72 leerlingen, een onderwijsopdracht krijgt pro rata van 

2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken. Echter, een school 

voor buitengewoon secundair onderwijs waaraan een leersteuncentrum als afdeling 

verbonden is, is op dit vlak benadeeld. De leerondersteuners zijn wel aangesteld in 

de school, maar in een leersteuncentrum kunnen geen leerlingen worden 

ingeschreven. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een nieuwe bepaling 

uitgewerkt dat directeurs van een school voor buitengewoon secundair onderwijs 
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waaraan een leersteuncentrum als afdeling verbonden is, geen lesopdracht moeten 

opnemen, ook niet als de norm van 72 leerlingen niet behaald is.  

 

Artikel 166. 

Artikel 167. 

Met deze artikelen worden enkele bepalingen opgeheven. Het betreft de artikelen 

314/8 en 314/9 omtrent het ondersteuningsmodel alsook artikel 330/3 dat het 

werkingsbudget voor het ondersteuningsmodel bepaalt. Deze artikelen zijn niet 

meer van toepassing aangezien het ondersteuningsmodel wordt vervangen door 

het leersteunmodel. 

In afdeling 1 en afdeling 2 van hoofdstuk IV van dit decreet over leersteun wordt 

in functie van de overgang van de ondersteuners van het ondersteuningsmodel 

naar het leersteunmodel, wel nog verwezen naar de artikelen 314/8 en 314/9 om 

de groep ondersteuners te benoemen. 

 

Artikel 168.  

In artikel 330/4 wordt de term ondersteuners vervangen door leerondersteuner. 

 

Artikel 169.  

Hiermee wordt het begrip individuele handelingsplanning vervangen door 

individueel aangepast curriculum.  

 

Artikel 170.  

In dit artikel wordt nogmaals aangegeven dat leerlingen in opleidingsvorm 4 altijd 

het gemeenschappelijk curriculum moeten volgen, met aanpassingen volgens de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

 

Artikel 171.  

Dit artikel heeft betrekking op de opmaak van een GC-verslag. Inhoudelijk worden 

terminologische aanpassingen gedaan en toegevoegd dat bij de opmaak van een 

GC-verslag aangetoond moet worden dat de fasen van brede basiszorg en 

verhoogde zorg voor de betreffende leerling werden doorlopen. Het CLB baseert 

zich hiervoor op het reeds doorlopen traject met de school en benut de informatie 

die wordt aangeleverd door de school, opdat er efficiënt van de reeds opgebouwde 

kennis en informatie gebruik wordt gemaakt. 

Verder wordt er niets aangepast aan de bepalingen rond de opmaak van een 

gemotiveerd verslag. In de laatste paragraaf wordt tot slot aangegeven dat 

gemotiveerde verslagen opgemaakt voor de inwerkingtreding van voorliggend 

decreet, gelijkgesteld worden aan GC-verslagen, en dezelfde rechten ontlenen aan 

de leerlingen.  

 

Artikel 172.  

Met voorliggend artikel worden twee wijzigingen doorgevoerd aan artikel 357 van 

de codex, omtrent de toekenning van speciale onderwijsleermiddelen in het gewoon 

onderwijs. Deze wijzigingen zijn conform de wijzigingen die in artikel 107 werd 

gedaan voor het basisonderwijs. Ten eerste wordt in dit artikel aangevuld dat 

tolkondersteuning ook kan aangeboden worden voor leerlingen uit het 

buitengewoon onderwijs, die de lessen bijwonen in het gewoon secundair onderwijs. 

Ten tweede wordt dit artikel aangevuld met een decretale basis voor toekenning 

van een middelen voor de omzetting van leermiddelen voor blinde en slechtziende 

leerlingen door de Vlaamse Regering. 
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Artikel 173.  

Dit artikel doet een terminologische aanpassing door de verwijzing naar 

handelingsplan te vervangen.  

 

Afdeling 8. Wijziging van het decreet van 21 maart 2014 betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

Artikel 174. 

Met dit artikel worden twee paragrafen geschrapt in artikel VI.1. van het M-

decreet. Paragraaf 1 betrof een tijdelijke overgangsmaatregel van 1 september 

2013 tot 31 december 2013. Met paragraaf 2 werd het contingent van 

competentiebegeleiders gecreëerd met bepaling van de opdrachten van de 

begeleiders. Die opdrachten zijn hetzij achterhaald (bv. de opstart van type 9 

mee begeleiden), ofwel maken ze ingevolge het kerntakendebat deel uit van de 

herziene opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten (bv. 

personeelsleden in het gewoon onderwijs professionaliseren rond het onderwijs 

aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, i.c. versterking van brede 

basiszorg en verhoogde zorg).  

 

Afdeling 9. Wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 

de centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Artikel 175.  

De opdrachten rond bemiddeling opgenomen door de centra voor 

leerlingenbegeleiding worden opgenomen in artikel 16 van het decreet van 27 april 

2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Aan dit artikel 16 wordt 

toegevoegd dat bemiddeling ook ingezet kan worden in het kader van de afweging 

van redelijke aanpassingen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. 

Indien overleg tussen de betrokken partners moeilijk verloopt, kan deze 

bemiddeling ingezet worden door een medewerker van het CLB dat betrokken is bij 

de school. Indien dit niet volstaat, kan de hulp ingeroepen worden van een 

medewerker van een ander CLB dat niet betrokken is.  

 

Artikel 176.  

In artikel 40 van het decreet leerlingenbegeleiding wordt de omkadering van de 

centra voor leerlingenbegeleiding omschreven. De wijzigingen naar GC-verslag, 

IAC-verslag en OV4-verslag worden in dit artikel opgenomen. Hiernaast wordt een 

punt 4° toegevoegd dat er voor zorgt dat ook leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag die les volgen in een school voor buitengewoon onderwijs nog 

steeds meetellen met de coëfficiënt 3 in plaats van 1. 

 

 

Hoofdstuk 5. Ingangsbepalingen 

 

 

 

 

 





Verslag overleg fundamentele 
onderwijshervormingen  - 

Onderwijsvakbonden  
 

Aanwezig: Jean-Luc Barbery (ACOD), Anja Verbist (ACOD) Paul Willekens (COC), Filip Vandenberghe 
(COC), Hilde Lavrijsen (COV), Ann Huybrechts (COV), Katrien Bonneux (Kabinet minister Ben Weyts), 
Els Sys (Kabinet minister Ben Weyts), Hilde Lesage (Departement Onderwijs en Vorming), Wouter 
Pinxten  (Departement Onderwijs en Vorming) 

Verontschuldigd: Pascal Claessens (VSOA) 

Datum: 4 juli 2022

 

Het kabinet onderwijs leidt de vergadering in. Na de conceptnota leersteun werd het voorliggende 
ontwerpdecreet uitgewerkt dat nu voorgelegd wordt op een overleg fundamentele 
onderwijshervormingen (artikel 11bis decreet basisonderwijs/artikel 70 Codex Secundair Onderwijs). 
Tijdens het overleg worden de standpunten van de vakorganisaties beluisterd.  

COV  
COV heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met bemerkingen bij het 
voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, en werd mondeling 
toegelicht tijdens het overleg.  
 
Op woensdag 29 juni 2022 heeft het COV de uitnodiging ontvangen voor het artikel11bis/-70 overleg 
op maandag 4 juli 2022 met betrekking tot het decreet over leersteun. Het ‘Ontwerp van decreet over 
leersteun’ en de ‘Memorie Van Toelichting bij het ontwerp van decreet over leersteun’ werden bezorgd 
op donderdag 30 juni 2022. Met het nieuwe voorontwerp wordt een fundamentele 
onderwijshervorming beoogd die een grote impact zal hebben op het onderwijsveld.  
 
De uitwerking werd gebaseerd op de teksten die we bij de uitnodiging ontvingen. Het COV toetste deze 
beide documenten inhoudelijk en legistiek aan zijn standpunten en ook aan de COV-nota opgemaakt 
naar aanleiding van de voorconsultatie met de onderwijsvakbonden op 3 mei 2021.  
 
De beleidskeuzes die overwogen worden geven aanleiding tot een aantal vragen en bezorgdheden 
vanwege het COV en het onderwijsveld. Deze vragen en zorgen verwoorden we expliciet met de 
verwachting dat deze leiden tot heroverwegingen.  
 
Indien blijkt dat verdere beleidskeuzes voor het ontwerp van decreet van die aard zijn of er nog 
elementen kenbaar worden gemaakt die van invloed zijn dat ze bijkomende of nieuwe overwegingen 
oproepen, zal het COV zo nodig nog aanvullende bemerkingen formuleren of opnieuw het artikel  
11bis overleg vragen.  
 
Het COV vindt het van fundamenteel belang dat het voorontwerp de geëigende weg aflegt van advies 
en onderhandelingen. Daarbij vraagt het COV uitdrukkelijk dat alle artikelen van het voorstel ter 



onderhandeling worden voorgelegd, evenals de uitvoeringsbesluiten, vermits het impact heeft op het 
onderwijspersoneel, zowel naar organisatie als naar opdracht.  
 

 1. Algemene bemerkingen  
 Het COV is tevreden dat er nu eindelijk een voorontwerp van decreet is dat duidelijkheid geeft 

over de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord en de conceptnota 
decreet leersteun zodat we de plannen daadwerkelijk kunnen wikken en wegen. 

 Om de volledige impact en draagwijdte van deze hervorming te kennen moeten we echter 
ook zicht hebben op een aantal elementen die aanvullend bij het decreet moeten geregeld 
worden. We denken daarbij onder meer maar niet exhaustief aan: o  

o De convenant met de schoolbesturen over de verdeling van het contingent 
leersteuncentra en de inplanting / samenstelling. Ook de wijzigingen ten opzichte van 
de situatie inzake ondersteuningsnetwerken kan bepalend zijn voor het personeel.  

o Minimaal de krijtlijnen van de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet, zeker deze die 
betrekking hebben op het personeel van de leersteuncentra. Het is volgens het COV 
aangewezen om het decreet en de besluiten als één geheel te behandelen en we 
vragen dus om bij de onderhandelingen ook de ontwerp besluiten gelijktijdig te 
bespreken.  

o Het referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun.  
Het COV vraagt uitdrukkelijk dat bij de onderhandelingen over het decreet ook de ontwerpen 
van uitvoeringsbesluiten voorgelegd worden.  

 

2. Regeerakkoord, conceptnota en verwachtingen van het onderwijsveld  
• Het regeerakkoord en de conceptnota over leersteun hebben in het onderwijsveld heel 

verregaande verwachtingen gecreëerd. “Het M-decreet moest op de schop en er zou een 
grondige hervorming komen.” Het COV leest de voorgelegde hervorming vooral als een 
organisatorische hervorming waaruit een betere aansturing mogelijk wordt. Het voorontwerp 
zal volgens het COV niet voldoen aan de gecreëerde verwachtingen.  

o Ten aanzien van het buitengewoon onderwijs voorziet dit voorontwerp geen 
versterking van scholen voor buitengewoon onderwijs en hun personeelsteams.  

o Er worden bepaalde maatregelen getroffen inzake samenwerking tussen scholen voor 
gewoon en scholen voor buitengewoon onderwijs zonder dat daarvoor de nodige 
regels en financiering wordt voorzien.  

o De verwachte versterking van de scholen voor gewoon onderwijs in het bieden van 
brede basiszorg en verhoogde zorg wordt met dit voorontwerp niet gerealiseerd.  

o Ook de afwezigheid van herbekijken van de werkelijke noden inzake de zwaarte van 
de typologieën en de bijhorende omkadering in het buitengewoon onderwijs is 
zorgwekkend.  

o Tegelijkertijd wijst het COV op de verwachtingen van de ondersteuners die uitkijken 
naar een degelijk statuut met goede arbeidsvoorwaarden. Dit werd hen al herhaalde 
malen beloofd maar de verwezenlijking ervan steeds uitgesteld.  

• Het COV herhaalt aan de overheid dat van tal van deze problemen al duidelijk melding werd 
gemaakt bij de onderhandelingen van het M-decreet (2014).  

 

3. Financiering van de leersteun  
• Voor de financiering van de leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden worden 

in grote mate de huidige parameters en berekeningswijze van het ondersteuningsmodel 
behouden. Belangrijk verschil is de mate waarin leerlingen met een verslag bepalen hoeveel 
omkadering wordt toegewezen. Van een 70/30-verhouding wordt overgegaan naar een 



60/40-regeling. Het COV is bezorgd over deze wijziging en wil dat vooraf alle gevolgen van 
deze aanpassing in kaart worden gebracht zowel voor de netwerken als voor het personeel. 
Volgende bezorgdheden moeten daarbij meegenomen worden:  

o De verdeling van de middelen voor de ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 
2022-2023 via de paritaire commissies heeft uitgewezen dat er voor een heel aantal 
netwerken, ondanks de steeds toenemende vraag tot ondersteuning, minder 
middelen beschikbaar zijn;  

o De druk op de CLB’s om verslagen op te maken voor leerlingen kan nog meer 
toenemen als het belang ervan voor de financiering groter wordt;  

o Het aantal leerlingen met een verslag is een minder stabiele factor in scholen dan het 
globale leerlingenaantal over de schooljaren heen. In combinatie met het feit dat 
gewone scholen elk jaar kunnen kiezen voor een ander leersteuncentrum vormt dit 
een heel onzekere factor voor de financiering van de leersteuncentra en bijgevolg ook 
voor het personeel ervan.  

• Het COV vraagt om voorafgaand de effecten van elke aanpassing in het verdelingsmechanisme 
van de omkadering in kaart te brengen aangezien de gevolgen voor het personeel aanzienlijk 
kunnen zijn. Drastische verschuivingen in tewerkstelling moeten vermeden worden.  

• Voor het COV is niet duidelijk hoe de financiering en omkadering van scholen geregeld wordt 
voor leerlingen die halftijds of voltijds les volgen in de andere onderwijsvorm. Dit is nochtans 
een absolute voorwaarde voor scholen om te weten met welke middelen ze dit moeten en 
kunnen organiseren.  

 

4. Organisatie van de leersteun  
 Leersteuncentra worden afzonderlijke entiteiten, al dan niet als afdeling van een school voor 

buitengewoon onderwijs. Het COV is tevreden dat gekozen wordt voor een duidelijke 
organisatiestructuur met verantwoordelijkheden en bevoegdheden waarin de 
leerondersteuners een thuishaven vinden.  

 Wat het bestuur van deze centra betreft vraagt het COV dat in de omschrijving hiervan 
uitdrukkelijk verwezen wordt naar het begrip ‘inrichtende macht’ zoals vermeld in artikel 24 
§4 van de Grondwet.  

o Voor de inrichters van de leersteuncentra moeten dezelfde grondwettelijke 
waarborgen gelden als voor de besturen die scholen, instellingen en andere centra 
inrichten;  

o Er mag geen verschil zijn in grondwettelijke waarborgen tussen leersteuncentra die 
als afzonderlijk centrum worden ingericht en centra die een afdeling zijn van het 
school voor buitengewoon onderwijs. Voor deze laatsten zijn de inrichtende machten 
(of schoolbesturen) van deze BO-scholen het bestuur, dat gelet op de niveaudecreten 
nu reeds expliciet onder de toepassing van artikel 24 §4 van de grondwet ressorteert.  

 Het voorontwerp van decreet bepaalt dat ‘bestaande besturen’ elk één leersteuncentrum 
kunnen oprichten.  

 



Voor het COV is niet duidelijk wanneer vastgesteld wordt welke besturen er bestaan.  
Deze omschrijving lijkt het ook in de toekomst onmogelijk te maken om een nieuwe 
rechtspersoon op te richten om inrichter te zijn van een leersteuncentrum. We denken daarbij 
aan een nieuwe VZW, een ILOV of andere vorm van rechtspersoon waarin bestaande 
schoolbesturen vertegenwoordigd kunnen zijn.  

 Een gewone school kan gemotiveerd geweigerd worden door een leersteuncentrum op basis 
van afstand. Wat gebeurt er als een school geen toegang krijgt tot een leersteuncentrum 
waarvan het ze zich kan vinden in de visie en het beleid omwille van afstand?  

 Leersteuncentra van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs 
moeten in bepaalde situaties verplicht samenwerken. Wat betekent actief zijn in een 
gemeente voor een leersteuncentrum? Hoe wordt dat bepaald? Wat houdt de verplichte 
samenwerking juist in? Welke effecten kan dit hebben op personeel van de leersteuncentra?  

 Er wordt voorzien dat leersteuncentra ‘ad hoc’ kunnen samenwerken om specifieke expertise 
te bieden. Wat betekent dit juist? Gaat dat om één leerling? Of om één bepaalde soort 
expertise? Hoe lang kan zulke samenwerking lopen, de hele schoolloopbaan van de leerling?  

 De leersteunraad krijgt zowel adviserende als beslissende bevoegdheden. Er wordt in het 
decreet niets bepaald over de wijze van werking van deze raad. Dient er gestemd te worden? 
Hoe wordt het stemgewicht van de afgevaardigden bepaald (mede gelet op feit dat deze 
meerdere scholen kunnen vertegenwoordigen)? Wat houdt de verantwoording van het 
leersteuncentrum t.a.v. van de leersteunraad juist in? Zijn ‘sancties’ mogelijk en zo ja welke?  

 Voor een leersteunafdeling van een BO-school wordt bepaald dat het decreet basisonderwijs 
van toepassing is, tenzij in strijd met het leersteundecreet. Wat houdt dat juist in? En welke 
bepalingen gelden voor een leersteuncentrum dat geen afdeling is, als ze niet opgenomen zijn 
in het leersteundecreet? We denken hierbij bijvoorbeeld aan de toegang tot 
investeringsmiddelen.  

 Het COV vindt het goed dat bij de erkenningsvoorwaarden voor een leersteuncentrum het 
opmaken van een omgevingsanalyse voorzien wordt. Voor het COV moet dit ook een 
voorwaarde zijn voor een voorlopige erkenning van een nieuw leersteuncentrum na 
schooljaar 2023-2024.  

 Alleen een administratieve zetel wordt decretaal voorzien voor een leersteuncentrum. Voor 
het COV is niet duidelijk of de plaats van tewerkstelling voor het personeel van het 
leersteuncentrum deze administratieve zetel zal zijn en welke infrastructuur daar zal aanwezig 
zijn voor het personeel.  

 Het COV is tevreden dat het voorontwerp van decreet expliciet vermeldt dat leersteuncentra 
moeten beschikken over onderwijskundige expertise, handicap-specifieke expertise, inclusie-
expertise en coachingsexpertise. Het COV vindt echter dat het voorontwerp van decreet 
onvoldoende waarborgen inhoudt om er voor te zorgen dat de teams steeds multidisciplinair 
zijn samengesteld.  
Het COV vraagt dat de overheid opneemt in het decreet dat een bestuur van een 
leersteuncentrum een personeelsplan moet opmaken rekening houdend met de 
multidisciplinariteit, de verwachte nood aan expertise en de continuïteit aan ondersteuning. 
Dit personeelsplan moet ter onderhandeling voorgelegd worden in het lokaal 
onderhandelingscomité.  
Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn vooraleer de leersteuncentra van start kunnen gaan. 
Zie daarvoor ook onze bemerkingen in verband met de ingangsdatum.  

 

5. Personeel van de leersteuncentra  
 Het COV is tevreden dat er een apart ambt komt van leerondersteuner. De opdracht van deze 

personeelsleden is immers specifiek en vraagt een eigen ‘statuut’. Het COV benadrukt daarbij 
wel dat dit een ‘onderwijsambt’ moet zijn waarvan, zoals voor andere ambten, de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden correct geregeld zijn. Meer in bijzonder 



moet duidelijk zijn dat de leerondersteuners dezelfde pensioenrechten zullen hebben als de 
personeelsleden in de ambten waarin ze nu als ondersteuner fungeren.  

 Voor het COV moet het ambt van leerondersteuner de juiste voorwaarden bieden opdat zowel 
onderwijzend als ander personeel van het onderwijs het aantrekkelijk vinden om de keuze te 
maken voor dit ambt.  

 Er wordt een nieuwe personeelscategorie gecreëerd ‘leerondersteunend personeel’.  
In art 4 §1 van het DRP gesubsidieerd onderwijs is reeds voor zien dat de Vlaamse regering de 
ambten kan bepalen van een categorie pedagogisch ondersteunend personeel. Momenteel is 
dit beperkt tot het basisonderwijs maar dat kan gewijzigd worden.  
Het COV vindt dit een meer aangewezen categorie om het nieuwe ambt van leerondersteuner 
in onder te brengen.  

 Het voorontwerp van decreet spreek van het ambt van leerondersteuner maar ook van 
directeur van een leersteuncentrum, coördinator vaneen leersteunafdeling en mogelijk ook 
administratief personeel. Welke ambten zullen onder de nieuwe personeelscategorie vallen? 
Enkel de leerondersteuner of ook de coördinator? Of nog andere ambten?  

 Naast de decretale basis die gelegd wordt inzake personeel van de leersteuncentra zullen ook 
nog heel wat besluiten moeten getroffen of aangepast worden. We denken aan het 
ambtenbesluit (een nieuw besluit of invoeging in bestande besluiten BaO en SO?), besluit 
personeelsformatie, besluit prestatieregeling, besluit TBSOB, … Maar ook nog andere 
arbeidsvoorwaarden zoals verplaatsingsvergoedingen.  

 Bij de uitwerking van deze besluiten moet rekening gehouden worden met de knelpunten die 
reeds van bij de evaluatie van het GON werden gesignaleerd en die ook duidelijk uit de 
evaluatie van het ondersteuningsmodel naar voor zijn gekomen.  

 Zoals eerder aangegeven wil het COV hierop een zicht hebben ten laatste bij de 
onderhandelingen over het decreet leersteun.  

 Voor het COV moeten alle reeds gepresteerde diensten van personeelsleden in GON, ION, 
(pre-) waarborg en ondersteuningsmodel gevalideerd worden in het nieuwe statuut. Deze 
voorwaarde blijkt niet gerealiseerd te worden.  

o Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personeelsleden die tijdens het schooljaar 
2022-2023 aangesteld zijn als ondersteuner in het ondersteuningsmodel en deze die 
geen aanstelling hebben;  

o Enkel de personeelsleden van de eerste groep zullen de kans krijgen zich kandidaat te 
stellen voor een betrekking van leerondersteuner, in bepaalde gevallen onder 
voorwaarde dat hun schoolbestuur een overeenkomst sluit met het bestuur van het 
leersteuncentrum. Deze groep kan zijn vaste benoeming of TADD-aanstelling op 
1/9/2023 valideren als ze aangesteld worden. Het is niet duidelijk wat gebeurt als de 
betrokken inrichtende macht geen overeenkomst wil sluiten met het bestuur van het 
leersteuncentrum;  

o Bij de selectie van personeel moet het bestuur van het leersteuncentrum geen 
rekening houden met eerder gepresteerde diensten als ondersteuner;  

o Enkel personeelsleden die effectief aangesteld worden als leerondersteuner zullen 
hun eerder diensten kunnen valideren;  

o De algemene gelijkstelling van diensten als ondersteuner leidt dus niet tot een vorm 
van voorrang voor tijdelijke aanstelling (TADD);  

o Personeelsleden zullen nog steeds TAO moeten aanvragen om als leerondersteuner 
te fungeren met het risico dat dit niet toegekend wordt.  

 Het voorontwerp van decreet bepaalt dat de verplaatsingstijden beperkt worden en dat ze de 
ondersteuningstijd die beschikbaar is voor de leerlingen en leraren niet mogen verminderen. 
Voor het COV moet ook de werktijd van de leerondersteuners bewaakt worden. We zullen 



erop toezien dat dit correct wordt uitgevoerd en de balans werk – privé van de 
leerondersteuners bewaakt wordt.  

 

6. Inspraak personeel  
 Het COV is tevreden dat aan onze terechte vraag voor inspraak van het personeel in de 

leersteuncentra wordt tegemoet gekomen.  
 Het COV vraagt de overheid om ook lokaal bij de totstandkoming en organisatie van de 

leersteuncentra reeds lokale inspraak te voorzien om bijvoorbeeld te onderhandelen over een 
personeelsplan.  

 Voor het COV moeten er bijkomend nog afspraken gemaakt worden over LOC- en VA-
verkiezingen in de leersteuncentra en middelen voor samen school maken voor de 
vertegenwoordigers van het personeel.  

 

7. Inhoud van de leersteun en kwaliteit  
 Het COV vindt het goed dat een kwaliteitskader uitgewerkt wordt door de onderwijsinspectie 

waarmee ze toezicht houden op de werking van de leersteuncentra (referentiekader 
kwaliteitsvolle leersteun). Het COV vraagt om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de wijze 
waarop het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun tot stand zal komen en hoe het 
onderwijspersoneel hierbij betrokken wordt want daarvoor vinden wij geen garantie in dit 
ontwerp decreet.  

 Het COV vraagt dat de inspectie snel en helder communiceert over de aanpassingen die ze zal 
doen aan het toezichtkader en de doorlichtingsinstrumenten in functie van de leersteun. 
Daarbij is het noodzakelijk dat leersteuncentra vooraf weten hoe dit kader en de instrumenten 
zullen toegepast worden bij de kwaliteitscontrole op de leersteuncentra.  

 

8. Persoonsgegevens  
 Voor het COV zijn de bepalingen over persoonsgegevens in het voorontwerp van decreet niet 

specifiek genoeg.   
o Er moet verfijnd worden wie verantwoordelijk is voor welke persoonsgegevens van 

leerlingen inzake leersteun. Wie is verwerker? Welke persoonsgegevens verwerkt 
wie? Bv. leersteuncentrum verwerkt gegevens inzake aanvragen tot leersteun maar 
de ‘vorderingen van de leerlingen ingevolge de leersteun’ worden toch in het 
leerlingendossier van de school bewaart. Wie mag welke gegevens inzien en waarom? 
Moet duidelijk omschreven zijn.  

o Het decreet schrijft dat de school de gegevens overdraagt aan het leersteuncentrum. 
Is een afdracht nodig of kan toegang tot de gegevens volstaan? Bij een overdracht 
hoort een verwerkingsovereenkomst waarin verduidelijkt wordt op welke wijze en 
waarvoor de verwerker de gegevens zal verwerken.  

 

9. Scholen gewoon onderwijs  
 • Het COV gaf eerder al meermaals aan dat de voorwaarden voor het versterken van de brede 

basiszorg en de verhoogde zorg in scholen voor gewoon basisonderwijs niet vervuld zijn. Dit 
voorontwerp van decreet komt hieraan ook niet tegemoet. a.  

o Voor het COV moeten er meer middelen zijn voor professionalisering, de huidige 
budgetten volstaan niet.  

o Personeelsleden moeten in hun opdracht tijd en ruimte krijgen om te overleggen, te 
professionaliseren of samen te werken aan expertise-uitwisseling.  



o De PBD’s moeten voldoende omkaderd worden om scholen en teams te begeleiden 
in het versterken van hun zorgwerking.  

 De klassenraad van een school voor gewoon onderwijs moet een IAC opmaken voor een 
leerling met een IAC-verslag zonder dat ze daarvoor de nodige expertise of tools hebben. Het 
COV wijst de overheid er nogmaals op dat er in het basisonderwijs structureel geen tijd 
voorzien is voor het organiseren van klassenraden en dat dit werk bovenop de lesopdracht of 
tussen de vele schoolopdrachten dient georganiseerd te worden. De leden van de klassenraad 
moeten in hun opdracht tijd hiervoor krijgen. Ze moeten dan vervangen kunnen worden. Voor 
het COV moeten scholen in het belang van de leerlingen steeds voldoende middelen hebben 
om onderwijs o.b.v. een IAC goed te kunnen inrichten zowel in het gewoon als in het 
buitengewoon basisonderwijs.  

 

10. Scholen buitengewoon onderwijs  
 Aan de scholen voor buitengewoon onderwijs worden bijkomende verplichtingen opgelegd 

zonder dat daarvoor middelen voorzien worden. Het COV is al van bij het M-decreet vragende 
partij om de financiering en omkadering van het buitengewoon onderwijs te herbekijken in 
functie van de toegenomen zorgzwaarte van de leerlingen en om de ongelijke verdeling tussen 
de ‘types’ weg te werken. Ook mogelijke effecten van het losweken van de ondersteuning 
moeten in kaart gebracht worden en daarvoor moeten gepaste maatregelen genomen 
worden. Het COV vindt dit niet terug in het ontwerp decreet.  

 • De klassenraden van scholen voor buitengewoon onderwijs zullen voortaan voor al hun 
leerlingen een IAC moeten opmaken. Deze werkwijze is enerzijds omvangrijker maar 
anderzijds ook beperkender. Omvangrijker omdat daar waar mogelijk tot nu voor meerdere 
leerlingen voor bepaalde onderdelen gewerkt wordt met groepshandelingsplannen. Het is 
ook beperkender omdat in de handelingsplanning ruimer beschreven wordt wat en hoe met 
een leerling nagestreefd wordt dan enkel de te na te streven ontwikkelingsdoelen of 
eindtermen. Bovendien blijft een handelingsplanmatige werkwijze nodig zoals ook vermeld in 
artikel 81 van het ontwerp decreet. Dit wijst er voor het COV op dat de opdracht voor de 
klassenraad onnodig verzwaard wordt.  

 De verplichting om jaarlijks na te gaan welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
mogelijke overgang naar het gewoon onderwijs, mag geenszins de werkdruk en planlast van 
de scholen BuBaO verzwaren.  

 Het COV vraagt zich af of een handelingsgericht diagnostisch traject door het CLB om de 
overgang naar het gewoon onderwijs te evalueren de juiste werkwijze is. De leerlingen in het 
BO hebben immers reeds zo’n traject doorlopen aangezien ze een verslag hebben dat toegang 
geeft tot het BO. Bovendien wordt gedurende hun schoolloopbaan in het BO gewerkt met 
handelingsplanning.  

 

11. Inwerkingtreding en overgangsregelingen  
 De voorziene ingangsdatum van dit voorontwerp van decreet is 1 september 2023.  
 Het COV is van mening dat een aantal bepalingen eerder dan deze datum zullen moeten 

ingaan om te verzekeren dat de nieuwe leersteuncentra effectief op 1 september 2023 van 
start kunnen gaan.  

 • We denken hierbij aan: o  
o De verdeling van het contingent  
o De keuze van scholen voor een centrum  
o Het opmaken en onderhandelen van het personeelsplan van de leersteuncentra  
o De keuze en selectie van personeel voor de leersteuncentra  
o …  



 Om van bij de start van de leersteuncentra de werking te kunnen mogelijk maken moeten de 
centra kunnen beschikken over een werkingsbudget. Artikel 48 §2 bepaalt dat het 
werkingsbudget toegekend wordt op basis van gegevens van het vorig schooljaar. Dit zal het 
eerste jaar niet mogelijk zijn. Voor het COV is niet duidelijk hoe hieraan verholpen zal worden.  

 

12. Artikelsgewijze bemerkingen  
 Artikel 3, 10°: voorstel om bij de definitie op te nemen dat een centrum dat een afdeling is 

van een school BO verder ‘leersteunafdeling’ genoemd wordt. Dit vereenvoudigt da verdere 
lezing van het decreet.  

 Artikel 28 §2: zijn de opgesomde vermeldingen in het addendum bij het protocol cumulatief?  
 Artikel 55 : 1,5 VTE van contingent verloven wegens opdracht wordt toegewezen aan 

steunpunt inclusie. Zijn die 42 VTE nu volledig ingevuld? Wie verliest mogelijk een toewijzing?  
 Artikel 131: bij kwaliteitstoezicht van een CLB in functie van opmaken van verslagen kunnen 

ook de begeleide scholen meegenomen worden. Wat betekent dit concreet voor deze 
scholen?  

 Artikel 175: nazicht oorsprong middelen competentiebegeleiders!  
 

13. Slotbeschouwing  
De geformuleerde zorgen en vragen in deze nota situeren zich in wat voorligt of wat momenteel 
geweten is.  
 
Met dit voorontwerp zijn de beleidsopties over wat de Vlaamse regering bedoelde in haar 
regeerakkoord gekend (zie blz.2). Voor het COV is alvast duidelijk dat het voor het onderwijsveld niet 
zal voldoen aan de gecreëerde verwachtingen. Het blijvend systematisch ontbreken van voldoende 
omkadering en middelen om alle leersteunverwachtingen waar te maken, de structurele afwezigheid 
van de noodzakelijke overlegtijd en de blijvende nood aan professionalisering klinken blijvend luid in 
het basisonderwijs.  
 
Sterker, in het voorontwerp worden bepaalde bijkomende maatregelen getroffen met het oog op 
samenwerking tussen scholen voor gewoon en scholen voor buitengewoon onderwijs (zie blz. 2) 
zonder dat daarvoor de nodige regels en financiering wordt voorzien en dat de verwachte versterking 
van de scholen voor gewoon onderwijs in het bieden van brede basiszorg en verhoogde zorg met dit 
voorontwerp niet wordt gerealiseerd. We signaleren pertinente bezorgdheden zoals voor sommige 
netwerken een toenemende vraag naar leersteun én toch vermindering van middelen. Daarnaast is 
er de toenemende druk op de CLB’s en de onzekerheid van financiering van de leersteuncentra. Dit 
alles weegt op het personeel (zie blz. 2). Ook blijft alsnog onduidelijkheid over de invulling van het 
statuut van de leerondersteuner.  
 
Inzake de ‘organisatie van de leersteun’ (zie blz. 3) vraagt het COV voor het bestuur van de 
‘leersteuncentra’ naar een uitdrukkelijk verwijzing van het begrip ‘inrichtende macht’ zoals vermeld 
in artikel 24 §4 van de Grondwet. Daarnaast zijn nog verduidelijkingen nodig over ‘het moment van 
vaststelling van besturen’, de samenwerking tussen het Gemeenschapsonderwijs en het 
gesubsidieerd officieel onderwijs, de ‘ad hoc’ - samenwerkingen, de gevolgen voor een geweigerde 
school door het leersteuncentrum, de werking van de Leersteunraad, de bepalingen uit het Decreet 
Basisonderwijs van toepassing op een leersteunafdeling van een BO-school, de voorwaarde van een 
voorlopige erkenning van een nieuw leersteuncentrum na schooljaar 23-24 en de draagwijdte van de 
administratieve zetel inzake personeel en infrastructuur. Het COV kijkt uit naar versterking van 
waarborgen van de multidisciplinaire teams waarbij het COV het gebruik van een personeelsplan 
voorstelt.  



Het COV is tevreden dat er eindelijk een apart ambt komt van leerondersteuner. Toch signaleert het 
COV in ‘Personeel van de leersteuncentra’ (zie blz. 5) nog een legistieke bezorgdheden zoals de 
toewijzing aan een personeelscategorie ‘leerondersteunend personeel’ en de duidelijkheid over een 
aantal ambten. Er zullen nog heel wat besluiten moeten getroffen of aangepast worden. Het COV wil 
zicht hebben op de inhoudelijke gevolgen in die besluiten. Een ambt toewijzen zonder te weten wat 
de voorwaarden zijn voor het ambt, is geen goede wijze van werken. Tenslotte dient ook de inspraak 
geregeld te worden (zie blz. 6).  
 
Er is nood aan definiëring van wat ‘kwaliteitsvolle’ leersteun is en het bijhorend referentiekader dat 
zal leiden tot het toezichtkader van de inspectie (zie blz. 6).  
 
Legistiek worden best nog specifiekere bepalingen over de omgang met persoonsgegevens in de 
nieuwe organisatorische constructie (blz. 6) vastgelegd.  
 
Scholen krijgen meer opdrachten en verplichtingen maar daarbij niet de bijkomende middelen, ruimte 
of professionalisering. Zo is er nood aan toegevoegde expertise bij de opmaak van IAC-verslagen door 
klassenraden uit scholen gewoon onderwijs (blz. 7). In het buitengewoon onderwijs dient men vanaf 
nu jaarlijks na te gaan welke leerlingen in aanmerking komen voor een mogelijke overgang naar het 
gewoon onderwijs.  
 
Het COV vraagt de overheid extra te kijken naar de vermelde inwerkingtredingen en de 
overgangsregelingen (zie blz. 8). Er zijn zeker een aantal bepalingen eerder dan deze datum zullen 
moeten ingaan om te verzekeren dat de nieuwe leersteuncentra effectief op 1 september 2023 van 
start kunnen gaan. Ook in de artikelsgewijze bemerkingen (zie blz.8) maken we melding van enkele 
pertinente problemen die opgelost moeten worden.  
 
Het COV verwacht dat de vragen en zorgen die we verwoorden nog leiden tot heroverwegingen, 
aanvullingen of voelbare versterkingen om de noden op te lossen.  
 
Het is van fundamenteel belang dat het ‘Ontwerp van decreet over leersteun’ de geëigende weg aflegt 
van advies en onderhandelingen. Daarbij vraagt het COV uitdrukkelijk dat alle artikelen van het 
voorstel ter onderhandeling worden voorgelegd vermits het impact heeft op het onderwijspersoneel, 
zowel naar organisatie als naar opdracht.  
 
Het COV heeft steeds aangegeven partner te zijn om na te denken over de toekomst van het 
(basis)onderwijs. Een gedegen versterking van het onderwijs vertrekt vanuit een grondig debat via de 
geëigende kanalen van adviesvorming, het sociaal overleg en een samengedragen visie. Als grootste 
vakbond voor het basisonderwijs deelt het COV dezelfde zorg voor een sterk en kwaliteitsvol 
onderwijs.  

ACOD 
ACOD kan voor het gros van de opmerkingen achter COC staan. Ze willen wel een aantal accenten 
leggen. Zo is ACOD ontgoocheld dat er onvoldoende rekening werd gehouden met hun bezorgdheden 
bij de conceptnota. Verder vraagt ACOD om de uitvoeringsbesluiten te zien.  

ACOD is geen voorstander van een nieuwe structuur. Ten eerste worden er hierdoor immers middelen 
ingezet voor de nieuwe organisaties die niet op de klasvloer ingezet kunnen worden. De inzet van CLB 
en PBD’s zal belangrijk zijn om scholen te ondersteunen, maar volgens ACOD is er te weinig personeel 
bij die organisaties. Ze moeten teveel scholen begeleiden. Primordiale is dat leerlingen en 
leerkrachten ondersteund worden. Wat de structuur betreft stelt ACOD zich ook vragen bij het 
regionale landschap van leersteuncentra, en welke centra uiteindelijk opgericht zullen worden.  



ACOD vindt dat in de overgang van het ondersteuningsmodel naar het leersteunmodel te weinig 
zekerheid wordt geboden aan de huidige equipe van ondersteuners. Het is van belang om het 
personeel te verankeren in de leersteuncentra, en hun ervaring te valoriseren. Nu wordt de keuze bij 
het bestuur van het leersteuncentrum gelegd; dit is nefast voor de huidige groep ondersteuners. Er 
lijkt ook een inconsistentie te zitten in de gevraagde anciënniteit.   

Volgens ACOD is het van belang om de eerste fases in het zorgcontinuüm te versterken. Hier moet 
meer op ingezet worden.  

ACOD heeft een duidelijke zorg omtrent het buitengewoon onderwijs, waar ze bezorgd zijn rond de 
toekomst van dat buitengewoon onderwijs.  

Het protocol is volledig in handen van de onderwijsverstrekkers, maar het onderwijspersoneel wordt 
hier niet in betrokken. De leersteuncentra kunnen soms zeer groot zijn. Voor ACOD moet er een kader 
zijn om de inzetbaarheid van het personeel kwaliteitsvol te garanderen.  

ACOD stelt de vraag waarom er gesproken wordt van flexibele inzet en overdracht als er meer 
middelen op de klasvloer moeten komen. Als ze dit over scholen heen kunnen inzetten, komen er 
minder middelen op de klasvloer terecht. Het zou niet slecht zijn om een beperking in te voeren op 
het vlak van het aantal ondersteuningen dat een leerondersteuner doet. De draagkracht van het 
personeel dient beschermd te worden.  

ACOD zit met vragen omtrent het doorgeven van informatie en de systemen die hieromtrent gebruikt 
zullen worden. Dit heeft immers een impact op het personeel.  

ACOD geeft aan dat wat het IAC betreft het niet kan dat ook de ondersteuningsbehoeften daarin 
opgenomen worden; de focus van een IAC dient op het onderwijskundige te liggen. Ook omtrent OV4 
wordt de vraag gesteld waarom er een afzonderlijk OV4-verslag noodzakelijk is.  

Wat het werkingsbudget betreft, wordt materiaal voor het personeel vergeten. ACOD wijst erop dat 
het personeel de middelen moet krijgen die nodig zijn om leersteun te realiseren.  

ACOD stelt zich de vraag wat in de prestatieregeling vervat zit. Het is zorgwekkend als de 
verplaatsingstijd uit de prestatieregeling gehaald wordt. Hieromtrent zijn de uitvoeringsbesluiten 
noodzakelijk om een adequaat kader te scheppen.  

Wat de mogelijkheid tot weigeren op afstand betreft, stelt ACOD de vraag wat een te grote afstand is. 
Hier kunnen verschillen ontstaan tussen de verschillende leersteuncentra.  

ACOD is ook bezorgd om de taakbelasting voor de Onderwijsinspectie; het voorliggend 
ontwerpdecreet brengt immers heel wat taakbelasting met zich mee. Extra personeel is noodzakelijk 
om de kwaliteit te waarborgen.  

ACOD stelt de vraag waarom er niet gekozen is voor net-/koepel-onafhankelijke entiteiten.  

Er is bij ACOD een bezorgdheid dat de expertise voor de kleine types zal verwateren in leersteuncentra 
waar alle types aangeboden worden.  

Er moet een handelingsgericht diagnostisch traject gelopen zijn om recht te hebben op ondersteuning. 
Maar er is wel een bezorgdheid gezien de wachtlijsten die er zijn om een diagnostisch traject te lopen, 
en ongelijkheden die er bestaan in de toekenning van verslagen.  



COC 
COC uit ten eerste hun appreciatie voor het werk dat geleverd is.  

COC geeft aan dat er meer ingezet moet worden op de beeldvorming voordat een HGD-traject 
opgestart wordt. De brede basiszorg is noodzakelijk om deze beeldvorming kwalitatief te laten 
verlopen. Dit komt niet aan bod in het ontwerpdecreet.  

Volgens COC wordt er nog bespaard op het ondersteuningsmodel. Ten eerste moeten de leerlingen 
uit de Syntra vzw meegenomen worden en ten tweede moeten leerlingen ouder dan 21 jaar ook 
meegenomen worden. Hierdoor moeten er meer leerlingen ondersteund worden.  

COC formuleert ook een aantal bemerkingen rond terminologie. Ten eerste vindt COC de veranderde 
naamgeving van de verslagen verwarrend. Ook wordt het voorstel gedaan om geen afzonderlijk OV4-
verslag te introduceren. Ook de introductie van IAC voor zowel gewoon als buitengewoon onderwijs 
vindt men verwarrend. Hiermee wordt volgens COC geraakt aan de kern van het buitengewoon 
onderwijs, namelijk het individueel handelingsplan. Wat is het verschil tussen inclusie- en 
handelingsspecifieke expertise?  

Het is goed dat er één spoor is, maar er is volgens COC wel een probleem naar de toeleiding van de 
dossiers. Er zijn een aantal diagnoses rond de kleine types die slecht begrepen worden.  

COC heeft een grote bezorgdheid dat de ondersteuners moeten kandideren, waarna de inrichtende 
macht kan kiezen. Dit is geen manier om de expertise van ondersteuners te valoriseren.  

Het ambt van leerondersteuner is nog onduidelijk voor COC. Hier vragen ze naar meer duidelijkheid.  

De uitwerking van een referentiekader leersteun vraagt volgens COC ook heel wat expertise bij de 
onderwijsinspectie.  

COC stelt zich vragen bij de ondersteuningsvragen die binnen de week opgestart moet worden. Het is 
cruciaal dat dit snel wordt opgestart, maar de termijn van een week is niet haalbaar. 

COC heeft een probleem met de evaluatie of een leerling de overstap kan maken van het 
buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Dit doen ze momenteel al. Het is overbodig om dit in het 
decreet in te schrijven.  

Het is positief dat lesbijwoning in een andere school uitgebreid wordt. Echter, voor scholen voor 
buitengewoon onderwijs is dit niet altijd evident. Dit kan best ook nog uitgebreider geregeld worden.  

Volgens COC zal er nog meer druk komen op de CLB’s om verslagen te schrijven. Het is van belang om 
de CLB’s te versterken om de kwaliteit van het HGD-traject te versterken. Het is niet duidelijk of één 
leersteuncentrum kan samenwerken met meerdere CLB’s. Een CLB zal ook doorgelicht worden vanuit 
verschillende kwaliteitskaders (voor scholen, voor leersteuncentra, …). De verhouding tussen school, 
leersteun en CLB is niet meer duidelijk. Hoe verhoudt het decreet zich tot de draaischijffunctie van het 
CLB?  

Verder stelt COC nog een aantal punctuele vragen en opmerkingen:  

- Wat de uitwerking van het protocol betreft, wordt de vraag gesteld om ook betrokken te 
worden bij de uitwerking van het protocol.  

- Voor de kleine types wordt de vraag gesteld of de rationalisatievoorwaarden niet te streng 
geformuleerd zijn.  

- Er is onduidelijkheid waar type 2 zich situeert.  



- De vraag wordt gesteld of de coördinator een wervings- of selectieambt is.  
- Waarom wordt er zo expliciet gekozen voor ouders voor inclusie?  
- De middelen rond professionalisering zijn te beperkt.  

Tot slot wijst COC er op dat heel wat in het decreet zit, maar dat er nog veel onduidelijk is.  

VSOA 
VSOA kon het overleg niet bijwonen, maar maakte schriftelijk een reactie over. Deze reactie werd 
integraal opgenomen in het verslag.  

Vooreerst betreurt VSOA Onderwijs de weinige tijd die ons gelaten is om dit overleg voor te 
bereiden/schriftelijke opmerkingen te bezorgen. Een tekst ontvangen op donderdag en maandag 
reeds moeten reageren is voor een (ontwerp)decreet van 72 pagina’s en 178 artikelen veel te kort 
dag. VSOA Onderwijs verzet zich principieel tegen deze manier van werken. Het VSOA Onderwijs zal 
zich dan ook in de eerste plaats beperken tot die artikelen waarvan het denkt dat zij direct of indirect 
invloed hebben op de personeelsmaterie.  

Zoals steeds zijn de op dit overleg aangehaalde punten een eerste reflectie en is dit geen voorafname 
op het formeel overleg/onderhandelingen. 

In art 9 § 1: missen wij de rol van het lokaal comité. Het voeren van een personeelsbeleid is ons inziens 
een zaak waarin inspraak nodig is, wil dit beleid ook gedragen zijn. Aangezien in art 18 staat dat een 
Leersteuncentrum ofwel een zelfstandig instelling is ofwel een onderdeel van een reeds bestaande 
instelling, is het volgens VSOA Onderwijs dan ook nodig dat alle personeelsmaterie besproken wordt 
het lokaal comité, al dan niet reeds bestaand of opgericht n.a.v. de oprichting van de nieuwe instelling. 

Art 11: bij het oprichten van het informatiepunt moeten volgens VSOA Onderwijs lokaal afspraken 
gemaakt worden omtrent de beschikbaarheid van het personeel met het oog op het verstrekken van 
deze informatie. Wij verwijzen hiervoor ook naar de afspraken binnen de andere niveaus.  

Art 12: in de afspraken met partners, waaronder de welzijnspartners, is het voor VSOA Onderwijs 
duidelijk dat er geen afbreuk kan worden gedaan aan vastliggende zaken zoals onder meer, maar niet 
enkel de vakantieregeling. Het lijkt ons dan ook, alweer, dat dit best geregeld wordt in het lokaal 
comité. 

Art 16: “De school en het leersteuncentrum betrekken het CLB waar nodig.” VSOA Onderwijs begrijpt 
de bedoeling maar vindt deze formulering wel heel vrijblijvend.   

Art 22: VSOA Onderwijs vindt de samenwerking binnen het GO en het officieel gesubsidieerd 
onderwijs een goede zaak. Dit is momenteel ook al het geval en in de praktijk werkt dit, naar onze 
informatie heel goed.  

VSOA Onderwijs betreurt het toekennen van middelen op basis van een lineair model (art 41). Hoewel 
de 70/30-verdeling 60/40 is geworden, blijft het voor ons de bedoeling dat de middelen toekomen 
daar waar ze nodig zijn. Het aantal leerlingen die ingeschreven is in de scholen voor gewoon onderwijs, 
is volgens VSOA Onderwijs geen parameter om dit te waarborgen. 

Niettegenstaande bovenstaande opmerkingen ziet VSOA Onderwijs in dit ontwerpdecreet ook veel 
positieve zaken.  



Ten eerste komt dit nieuwe decreet geen seconde te vroeg. Het ieder jaar tijdelijk verlengen van de 
voorgaande regeling, zorgt voor ongerustheid bij alle actoren in het veld. VSOA Onderwijs hoopt dan 
ook dat er nu een periode van stabiliteit is aangebroken. 

Wat betreft art 46 m.b.t. de overdracht van middelen zijn wij verheugd dat een akkoord in het lokaal 
comité werd ingeschreven. 

VSOA Onderwijs is ook tevreden dat de originele focus behouden blijft, namelijk het ondersteunen 
van leerlingen én leerkrachten in het veld. 

Last but not least is VSOA Onderwijs blij dat er eindelijk een ambt van ondersteuner komt in de vorm 
van het nieuwe ambt leerondersteunend personeel. Wij vermoeden dat de inhoud en de 
prestatieregeling nog verder uitgetekend wordt maar zijn in elk geval tevreden dat ook de 
personeelsleden nu zicht hebben op een degelijke regeling, ook m.b.t. terugbetaling van onkosten. 

VSOA Onderwijs is dankbaar voor het feit dat personeelsleden die diensten hebben gepresteerd in de 
pre-waarborg, waarborg en huidige regeling, hun diensten in deze aanstellingen kunnen meenemen, 
zoals bepaald in art 65 §2 en de pendant in het DRP gesubsidieerd onderwijs. 

Kabinet onderwijs  
Het kabinet onderwijs reageert dat de gekregen feedback interessant is als toetssteen om te weten of 
het decreet voldoende duidelijk is. Bij een aantal bekommernissen en vragen van de vakorganisaties 
stelt het kabinet vast dat de bedoelingen van het kabinet én de vakorganisaties in dezelfde lijn liggen.  

Wat betreft de gedeelde vraag van de verschillende vakorganisaties naar uitvoeringsbesluiten en het 
referentiekader leersteun gaf het kabinet aan de vraag te begrijpen en na te gaan hoe hieraan 
tegemoet gekomen kan worden. Op de vraag om een analyse van de effecten op personeel eveneens 
voorafgaand aan de onderhandelingen ter beschikking te stellen, werd voorbehoud gemaakt door het 
kabinet omwille van de onvoorspelbaarheid van de keuzes tot oprichting van leersteuncentra en 
aansluiting van de scholen. Ook hier zal echter nagegaan worden wat mogelijk is.  
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Het kabinet onderwijs leidt de vergadering in. Na de conceptnota leersteun werd het voorliggende 
ontwerpdecreet uitgewerkt dat nu voorgelegd wordt op een overleg fundamentele 
onderwijshervormingen (artikel 11bis decreet basisonderwijs/artikel 70 Codex Secundair Onderwijs). 
Tijdens het overleg worden de standpunten van de onderwijsverstrekkers beluisterd.    

Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met 
bemerkingen bij het voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, 
en werd mondeling toegelicht tijdens het overleg. 

1. Principiële opmerkingen 
1.1 Een visie op inclusief onderwijs ontbreekt 
Het ontwerpdecreet kiest voor het adagium: gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon 
onderwijs als het nodig is. Een duidelijke visie op inclusief onderwijs ontbreekt. Meer nog, de 
ontwikkeling hiervan wordt uitbesteed aan een onafhankelijke commissie die pas één jaar na de start 
van het leersteunmodel wordt opgericht. Bovendien dient deze commissie haar resultaten pas neer 
te leggen op 1 september 2026. In 2023 wordt de tweede evaluatie van de implementatie van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verwacht. De procedure hiervoor is gestart 
in 2019. In dat jaar hechtte de Vlaamse Regering al haar goedkeuring aan de nota “Naar een 
begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”. We betreuren dat er na drie 
jaar nog steeds geen visie op de evolutie naar inclusief onderwijs is uitgewerkt.  

1.2 Lineaire verdeling van het aantal leersteuncentra én van de omkadering voor de secundaire 
processen 
In tegenstelling tot de conceptnota wordt het maximum aantal leersteuncentra bepaald op 46 in 
plaats van 36. Hiervan zijn er 24 voor het officieel onderwijs bestemd en 22 voor het vrij onderwijs 
(Art. 17.). Dit is uiteraard geen weerspiegeling van het aandeel van het vrij onderwijs en een manifeste 
discriminatie van het vrij onderwijs in vergelijking met het officieel onderwijs, aangezien de 
berekening van de directeur niet a rato van het aantal leerlingen is, maar per leersteuncentrum wordt 
bepaald.  



Om die discriminatie te voorkomen dient volledige lineariteit gerealiseerd te worden; dat kan op 
volgende drie manieren: 

- De toekenning van de omkadering voor de secundaire processen volledig lineair maken, vanaf 
de eerste tot de laatste leerling. Dat betekent dat een leersteuncentrum dat onvoldoende 
punten genereert om aan 110 punten te komen voor de omkadering van de secundaire 
processen geen punten bij krijgt om tot aan die 110 punten te komen, aangezien dat ernstig 
inteert op de punten voor de andere leersteuncentra (Art. 47.)1 

- Of dient er voor de leersteuncentra eveneens een minimum aantal punten bepaald te worden 
om te kunnen worden erkend (een minimumschaalgrootte dus), net zoals bij de specifieke 
leersteuncentra type 4, 6 of 7 (Art. 29.), en dat ten belope van het minimum aantal punten 
dat men per centrum wil toekennen (zie vraag hieronder).  

- Ofwel dient het aantal leersteuncentra voor het vrij onderwijs te worden opgetrokken tot 
maximum 36, specifieke leersteuncentra type 4, 6, 7 niet inbegrepen. 

Vraag: waarom 110 punten voor een directieambt van een leersteuncentrum? (Bachelor is bepaald 
op 80 of 85 punten en master op 120 of 126 punten: zie memorie Artikel 35.) 

1.3 60/40-verhouding voor de brede types 
Om de druk op attesteringen te verminderen (en de bijkomende planlast voor scholen en CLBs), wordt 
de financiering bij voorkeur per leerlingenaantal bepaald, en niet qua attesteringen. We pleiten 
daarom voor het behoud van de 70/30.  

We merken in deze op dat het ontwerpdecreet geen maatregelen inhoudt om de planlast van scholen 
en CLB’s in te perken. Vooral de bewijslast dat de scholen alles uitgeput hebben wat binnen de 
verhoogde zorg mogelijk is en de GC-verslagen door de CLB’s zijn zeer arbeidsintensief.  

1.4 Een bestuur kan maar één leersteuncentrum oprichten: dit is in tegenspraak met de 
vrijheid van onderwijs die de vrijheid van inrichting en oprichting inhoudt  
Art. 17. §3. bepaalt dat een bestuur maar één leersteuncentrum kan oprichten. Dat is niet te 
verzoenen met de vrijheid van onderwijs die de vrijheid van inrichting en oprichting inhoudt. 
Bovendien resulteert dit opnieuw in een discriminatie van het vrij onderwijs: zoals het GO! meerdere 
centra vanuit haar ene bestuur kan oprichten, zo moet ook een bestuur van het vrij onderwijs dat 
kunnen.  

1.5 Netoverschrijdende samenwerking mag nooit afbreuk doen aan het eigen pedagogisch 
project 
Het ontwerpdecreet verwijst meerdere malen naar netoverschrijdende samenwerking. Telkens dient 
daar ook de randvoorwaarde vermeld te worden dat dergelijke samenwerking het werken vanuit een 
eigen pedagogisch project niet in de weg mag staan. 

 .Technische opmerkingen 
2.1 Specifieke leersteuncentra type 4, 6, 7: oprichtingsnorm 45 voltijdse equivalenten 
Het voorstel voor de specifieke leersteuncentra voor de types 4, 6 en 7 komt tegemoet aan onze vraag 
om niet te moeten inkantelen. De norm van 45 VTE is voor een aantal van onze bekende 
gespecialiseerde buo-scholen niet haalbaar, zelfs als we basis- en secundair onderwijs en meerdere 
types 4, 6 en 7 (indien ze worden aangeboden) mogen samentellen.  We pleiten voor een mildere 
norm, met name 30 à 35 VTE. (Art. 17. §4. 4°) 

 
1 46 x 110 = 5060 punten. Totaalpakket voor de omkadering secundaire processen = 13410 punten. Als alle 46 
leersteuncentra worden opgericht, blijven er maar 8350 punten over voor coördinatie en administratie van de 
leersteuncentra én van de specifieke leersteuncentra type 4, 6, 7. Hieruit kan je 69,5 masters halen (8350:120) of 104 
bachelors (8350:80).   



2.2 Aanwending omkadering voor leersteun IAC-, OV4- versus GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 
Art. 43 en 44: in de memorie lezen we bij artikel 44 dat omkadering, toegekend voor leersteun voor 
leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7, niet kan worden aangewend voor leersteun voor 
leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7.  

Dit kan leiden tot problemen bij de praktische uitvoering ervan én tot specifieke problemen, 
bijvoorbeeld bij leerlingen die nood hebben aan braille (een kleine groep binnen type 6). Een IAC- of 
OV4-Verslag biedt voor deze groep nog te weinig omkadering voor leersteun. We zijn hier het braille-
arrest (7/11/2016) indachtig.  

2.3 Akkoord van het bevoegd lokaal comité bij overdrachten 
Art. 46 bepaalt dat leersteuncentra punten kunnen overdragen tussen de leersteuncentra voor een 
ad-hoc-samenwerking. De eerste voorwaarde is dat er een akkoord moet zijn van het bevoegd lokaal 
comité. Deze overdracht afhankelijk maken van een protocol kan niet omdat de ad hoc samenwerking 
het ontbreken van specifieke expertise moet ondervangen en samenwerkingsmogelijkheden niet 
mede kunnen bepaald worden door een protocol. 

2.4 Uitbreiding lesbijwoning in een andere school 
Art. 86 bepaalt dat leerlingen met een IAC-verslag in het gewoon basisonderwijs voortaan ook 
maximaal halftijds de lessen mogen volgen in het buitengewoon onderwijs. Voor beide richtingen 
(leerling buo die les bijwoont in het gewoon onderwijs en leerling in het gewoon onderwijs die les 
bijwoont in het buitengewoon onderwijs) is geen leersteun voorzien. Zonder leersteun dreigt dit een 
maat voor niets te worden.  

Naar aanloop van het huidige ondersteuningsmodel werd ook al de mogelijkheid bepleit om 
ondersteuning te voorzien in het buitengewoon onderwijs. Binnen de uitbreiding van de 
mogelijkheden van lesbijwoning (ook voor de nieuwe bepaling dat leerlingen die ingeschreven zijn in 
het buo maximaal twee schooljaren de lessen kunnen volgen in het gewoon onderwijs met het oog 
op een terugkeer naar het gewoon onderwijs, eveneens bepaald in Art. 86) willen we hier opnieuw 
voor pleiten (zie Artikel 143 voor het secundair onderwijs). 

2.5 Middelen voor samenwerking tussen scholen buitengewoon onderwijs en leersteuncentra 
Art 101 en 157 bepalen dat scholen voor buitengewoon onderwijs een samenwerking moeten 
uitbouwen met leersteuncentra in functie van expertisedeling en- ontwikkeling. De scholen moeten 
dit mee opnemen in hun schoolwerkplan. Hier staan echter geen middelen tegenover. Immers, de 
nascholingsmiddelen voor ondersteuners die terecht kwamen bij de buo-scholen waar de 
ondersteuners bij tewerk gesteld waren, worden getransfereerd naar de leersteuncentra (Art. 123).  

2.6 Uitbreiding mogelijkheid vestigingsplaats buo op te richten in het gewoon onderwijs 
Zie artikel 109. Deze bepaling geldt alleen voor het basisonderwijs. Er wordt hier niets vermeld over 
uitbreiding van inzetbaarheid van personeel. Een uitbreiding van de inzetbaarheid van personeel is 
ook noodzakelijk om daadwerkelijk vorm te kunnen geven aan inclusieve onderwijsvormen. 

2.7 OV4-Verslag beperkt tot type 4, 6 of 7, maar GC-Verslag blijft mogelijk voor type 2 
Het is logisch volgens de bepalingen in de Codex SO dat een OV4-Verslag niet mogelijk is voor type 2, 
maar het is onlogisch dat volgens de definitie in de Codex SO en in het decreet basisonderwijs een GC 
wel mogelijk is voor een leerling die voldoet aan de voorwaarden voor type 2. De enige verklaring is 
dat voor een GC-Verslag geen diagnose is vereist.  

2.8 Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen 
Deze doelgroep wordt niet meer vermeld in het ontwerpdecreet leersteun. We nemen aan dat voor 
het nemen van maatregelen voor deze doelgroep de resultaten van het onderzoek worden afgewacht 
over onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking dat in juli 2022 start. 



GO!  
Het GO! heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met bemerkingen bij het 
voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, en werd mondeling 
toegelicht tijdens het overleg. 

Het ontwerp van decreet is een vrij getrouwe omzetting van de principes uit de conceptnota.   

Het GO! verwelkomt als opportuniteit:  

• Het duidelijke statuut van de leersteuner; 
• Het (herziene) aantal leersteuncentra;  
• Een duidelijke flow van hoe leersteunproces tot stand komt. 

Maar het GO! heeft ook een aantal fundamentele bedenkingen:  

De verhouding in de financiering (60% op basis van het leerlingenaantal in de scholen, 40% op basis 
van de leerlingen met een verslag) is een kleine vooruitgang ten opzichte van de financiering in het 
ondersteuningsmodel, waar een 70/30-verhouding werd gehanteerd.    

Waarom in het ondersteuningsmodel niét werd gekozen voor een – logische – 0/100 verhouding, had 
twee redenen:  

• er werd geopperd dat het uitgangspunt minder een indicatiestelling op psychosociaal en 
medische gronden moest zijn, dan wel op concrete onderwijsnoden en dat die 
gelijkmatiger over de leerlingenpopulatie waren gespreid dan gesuggereerd werd door 
het aantal gemotiveerde verslagen;  

• er was twijfel over (een zeker wantrouwen tussen de partners zelfs) of het afgeven van 
gemotiveerde verslagen wel overal op een eenvormig strikte wijze gebeurde – of, m.a.w., 
de indicatiestelling niet werd vervuild door er (al dan niet ten onrechte) ook SES-
kenmerken in te betrekken;  

• het oorspronkelijke concept van het ondersteuningsmodel ging uit van een uitgesproken 
verschuiving van de ondersteuning van de leerling naar (ook pro-actieve) ondersteuning 
van het team – veel nadrukkelijker dan later bij de uitwerking (en de uitvoering) van het 
model haalbaar bleek.   

Die argumenten gaan niet langer op:   

• het nieuwe model schrijft een controle in op het afgeven van verslagen: CLB’s die een 
significant hoger aantal verslagen uitschrijven, worden extra in het oog gehouden; hun 
schrijfgedrag wordt geanalyseerd;  

•  de aandacht voor de ondersteuning van het team is ook wel prominent aanwezig in het 
nieuwe model, maar wordt er niet los gezien van de ondersteuning van de leerlingen met 
een indicatiestelling.  

Het GO! vraagt dan ook een herziening van de financiering, eventueel via een groeipad, naar een 
0/100-verhouding.  

Het GO! stelt vast dat de figuur van het gemotiveerd verslag – weliswaar hernoemd als GC-verslag – 
behouden blijft. Vanuit de CLB’s wordt al langer aangegeven dat deze gemotiveerde verslagen weinig 
tot geen inhoudelijke meerwaarde bieden voor de ondersteuning die op de school wordt opgestart, 
bovendien vertragend werken en administratie overlast (zowel voor school als voor CLB) met zich 
meebrengen. Vaak is er voor leerlingen uit de brede types nl. geen onderliggende stoornis die door 



diagnostiek kan worden geobjectiveerd en de onderwijsnoden van de leerlingen kan verklaren. Het 
gaat om noden die leerkrachten ervaren om een antwoord te bieden op leer- en opvoedingsvragen 
van leerlingen. Het diagnostisch traject is daarbij tijdverlies en biedt geen oplossing voor de gestelde 
problematiek. We pleiten er dan ook voor om de figuur van het GC-verslag voor de brede types te 
verlaten.  

Art. 17 en 18: De toelichting bij artikel 17 zegt: “De werking van de leersteuncentra sluit het nauwst 
aan bij die van de centra voor leerlingenbegeleiding. Het gemeenschapsonderwijs kan met de 
leersteuncentra bestuursmatig omgaan zoals met de centra voor leerlingenbegeleiding. De directeur 
van een leersteuncentrum dat de vorm aanneemt van een zelfstandige instelling zal de 
bevoegdheden hebben zoals vermeld in artikel 16 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998.” De 
toelichting mag dat wel stellen, maar waar wordt het geregeld?   

Artikel 17,§ 4, 5° benoemt de MPIGO als welzijnspartner. Een MPIGO is geen welzijnsinstelling; als het 
een welzijnsinstelling wordt, zal het geen MPIGO meer zijn (het wordt dan een MFC VAPH, ofwel een 
instelling voor bijzondere jeugdzorg binnen Opgroeien).  

Artikel 22 legt samenwerking op tussen officiële leersteuncentra die in minstens twee gemeenten 
allebéi leersteun verlenen. Ze mogen zelf bepalen welke vorm die samenwerking aanneemt? 

Artikel 32, 2°: blijven de punten uit  de enveloppe basis en de enveloppe secundair  gescheiden, of 
moeten we, nu er één ambt van leerondersteuner is, ervan uitgaan dat het één enveloppe wordt? Zie 
nochtans de opmerking bij artikel 64.  

Artikel 42, § 2 (bij onderafdeling 3 die begint bij artikel 42 - er was er ook al een begonnen bij artikel 
40) : ‘Verplaatsingstijden worden beperkt en mogen de ondersteuningstijd die beschikbaar is voor 
leerlingen en leraren niet verminderen.” Wie wordt door die (eerder voluntaristisch geformuleerde) 
bepaling gevat: de overheid (die zal vastleggen wat de ondersteuningstijd is), het centrum of de 
leerondersteuner?  

Artikel 46, 1° en 2°: zouden we de verplichting een ‘akkoord’ te krijgen in het lokale comité niet 
voorbehouden voor overdrachten die een bepaald percentage overschrijden, of voor overdrachten 
die wél tot boventalligheid leiden (vgl. art. 20 codex SO) – die dan (geconditioneerd) wel mogelijk 
moet worden, bijvoorbeeld als het personeelslid voor het volledige schooljaar gereaffecteerd kan 
worden.  

Artikel 46, 2°: “overdracht mag geen boventalligheid creëren”: ook niet als het boventallige 
personeelslid voor het volledige schooljaar gereaffecteerd kan worden?    

Artikel. 64: Er komt  één ambt van leerondersteuner. De toelichting zegt daarover: “De 
bekwaamheidsbewijzen voor dit ambt worden ruim gelaten. Hierdoor geven we autonomie en 
vertrouwen aan de Leersteuncentra om een modern personeelsbeleid te voeren.” De 
multidisciplinariteit wordt  expliciet opgelegd in artikel 6, § 3. Voor 2023-24 is de multidisciplinariteit 
binnen dat ene ambt geregeld. Hoe wordt ze ook de jaren nadien gegarandeerd: worden de TADD- en 
reaffectatieregels aangepast (artikel 32 stelt nog eens uitdrukkelijk dat niemand een salaris kan krijgen 
als zijn aanstelling niet conform de rea-en wtw-verplichtingen is gebeurd)?  Aanpassingen aan de 
reaffectatieregeling kunnen in een besluit, wijzigingen aan de TADD-regels moeten in een decreet.  

Artikel 64, §2: de afwijkende regeling voor aanstellingen van wie in 2022-23 in een betrekking stond, 
misschien toch eerder beperken tot wie in 2022-23 in een vacante betrekking stond.  (Het gaat 
(anders) potentieel om heel wát mensen.)  



OVSG 
OVSG heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met bemerkingen bij het 
voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, en werd mondeling 
toegelicht tijdens het overleg. 

Vooraf: 

Art. 70 art. 11bis voorziet een apart overleg over een fundamentele onderwijshervorming vooraleer 
de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt. 

De artikelen moeten zo opgevat worden dat het overleg waarborgt dat de geraadpleegde partij 
vooraf in de gelegenheid wordt gesteld nuttig voor haar standpunt op te komen. Dit is een beginsel 
van behoorlijk bestuur. Het doel van de beide artikelen bestaat er in dat de Regering de mogelijkheid 
biedt om opmerkingen te laten kennen enerzijds en anderzijds te vermijden dat de Regering een 
onzorgvuldige beslissing zou nemen omdat de Regering niet beschikt over een volledige kennis van 
zaken. 

Opdat dus de onderwijsverstrekkers hun argumenten kunnen laten gelden, moeten ze materieel in 
staat zijn om een correcte analyse te kunnen maken van het onderwerp dat voorligt voor een art. 
70/art. 11bis overleg. 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de Regering bij het nemen van de beslissing redelijk 
handelt, dat ze haar beleidsvrijheid juist gebruikt. Dat is niet het geval wanneer ze enkel de partijen 
formeel maar niet materieel in staat stelt om hun middelen te laten gelden.  

Voor een dermate belangrijke onderwijshervorming moeten de onderwijsverstrekkers in staat zijn 
om de impact van de voorgenomen maatregelen te kunnen nagaan, te begrijpen wat de inhoud van 
de voorgenomen maatregelen betekent en in staat zijn om zich een juist beeld ervan te vormen. Een 
termijn van minder dan 5 werkdagen kan dan ook niet als ernstig worden beschouwd. 

DEEL I – OVSG gaat akkoord met… 

1. het basisprincipe van een leersteuncentrum voor alle types en bij wijze van uitzondering een 
specifiek leersteuncentrum voor de types 4, 6, 7. OVSG wijst er evenwel op dat dit 
basisprincipe en de uitzondering hierop explicieter in het decreet moet vermeld worden; 

2. het respecteren van de verschillende mogelijkheden van rechtspersoonlijkheden toepasbaar 
binnen het decreet Lokaal Bestuur; 

3. de nieuwe naamgeving van Verslag Gemeenschappelijk Curriculum, IAC of OV4. Deze 
verheldert de finaliteit voor ouders en leerlingen inzake certificering; 

4. een informatiepunt op niveau van het leersteuncentrum; 
5. de bepaling ivm de contingentering van de leersteuncentra middels een protocol Vlareg – 

onderwijsverstrekkers; 
6. de vrije keuze van de school voor een leersteuncentrum en bevestigt dat een 

leersteuncentrum een school enkel kan weigeren op basis van een afstandscriterium; 
7. de voorlopige erkenning voor een periode van 2 schooljaren; 
8. OVSG is tevreden dat een leersteuncentrum, naast salarissen en een werkingsbudget, ook 

over investeringsmiddelen zal beschikken. OVSG vraagt evenwel dat hiervoor de nodige 
bijkomende budgetten worden vrij gemaakt alsook specifieke bepalingen hierover. 

9. het inschrijven van 2 teldata voor de omkadering van IAC en OV4-verslag alsook de 
toepassing van de plus-regeling bij de berekening van het verschil tussen de februari- en 
oktobertelling. 



10. de mogelijkheid om werkingsmiddelen samen te voegen van een leersteuncentrum als 
afdeling van een school buitengewoon onderwijs met de werkingsmiddelen van de school 
buitengewoon onderwijs om gezamenlijke kosten te dragen. 

11. de toevoeging van het ambt van leerondersteuner bij het beleids- en ondersteunend 
personeel met inbegrip van de prestatieregeling van 36u; cfr deze van zorgcoördinator 

12. het schoolbestuur dat een keuze kan maken van de kandidaturen van personeelsleden om 
een aanstelling te verwerven in het nieuwe ambt van leerondersteuner 

13. de ‘overname’ van de anciënniteit en voorrangsrechten vanuit de aanstelling als 
ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk naar het nieuwe ambt van 
leersteunondersteuner, voor zover het centrumbestuur de vrije keuze heeft inzake 
aanstelling in het nieuwe ambt. 

14. de mogelijkheid om zowel vanuit het gewoon als vanuit het buitengewoon onderwijs 
deeltijds te participeren in het reguliere versus het buitengewoon onderwijsaanbod 
 
DEEL II – Fundamentele opmerkingen 

15. Door het toepassingsgebied te verruimen naar Syntra voor wat de duale 
structuuronderdelen en aanloopstructuuronderdelen betreft vergroot de doelgroep aan 
leerlingen en leerkrachten voor potentiële ondersteuning, zonder hiervoor de nodige 
bijkomende middelen te genereren binnen de brede types. Door deze verruiming worden 
onderwijsmiddelen ingezet binnen het beleidsdomein Onderwijs. OVSG vraagt naar de 
nodige budgettaire compensaties door het beleidsdomein Werk zodat de middelen voor 
Onderwijs kunnen ingezet worden; 

16. Naar analogie van de uitbreiding van het toepassingsgebied voor Syntra en HBO5 
Verpleegkunde vraagt OVSG om leerlingen die ondersteuning krijgen binnen brede en kleine 
types, deze ondersteuning ook te continueren in het deeltijds kunstonderwijs zowel naar 
informatie-overdracht van de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling als 
concrete leerkrachtgerichte ondersteuning. Het decreet Deeltijds Kunstonderwijs stelt 
immers in de artikels 52 en 53 dat de academie inspanningen levert zodat alle leerlingen, 
dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les kunnen volgen in het DKO. Indien 
leerlingen met een beperking ondanks redelijke aanpassingen toch te weinig leerwinst 
boeken om binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven functioneren zal de 
academie een individueel aangepast curriculum uittekenen. Dit is een afdwingbaar recht 
voor de leerling. Verder wordt in artikel 62 gesteld dat de academie expliciet aandacht moet 
schenken aan leerloopbaanbegeleiding. Het voorzien van een divers en soepel 
opleidingsaanbod dat inspeelt op de behoeften van verschillende leerlingenprofielen maakt 
dat de academie adequate maatregelen neemt om leerlingen doorheen hun leerloopbaan 
en de verschillende keuzemogelijkheden te begeleiden. 

17. Art 22 betreft de verplichte samenwerking binnen het openbaar onderwijs indien men in 
meerdere gemeenten actief bezig is. Dit zal grotendeels Vlaanderenbreed van toepassing 
zijn. OVSG verkiest samenwerking in de ruime zin of anders gesteld maximaal 
netoverstijgend evenwel zonder een verplichtend karakter. Uit de ervaringen met de 
openbare ondersteuningsnetwerken leert OVSG dat verplichting leidt tot een kunstmatige, 
oppervlakkige werking, daar waar samenwerking op basis van vrijwilligheid leidt tot meer 
efficiënte en structurele initiatieven. 

18. OVSG betreurt dat de overheid kiest voor een gesloten budgettaire enveloppe voor 
leerlingen met een IAC-, OV4- of GC-verslag voor de types Basisaanbod, 3 en 9. Als gevolg 
hiervan zullen niet alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften over de nodige 
ondersteuning kunnen beschikken, zeker niet bij instroom tijdens het schooljaar. 



19. Art 41 omvat de 60/40-regeling die afwijkt van de huidige 70/30-regeling met een 
gemiddelde over de voorbije 6 ipv 3 schooljaren wat betreft het aantal IAC-, OV4- of GC-
verslagen. OVSG betreurt dat hiervan wordt afgeweken aangezien de impact van 
‘schrijfgedrag’ door de CLB’s hierdoor vergroot. OVSG vraagt naar een onderbouwing van 
deze keuze en merkt op dat hierdoor een verschuiving van de middelen als gevolg zal hebben 
met impact op de huidige personele omkadering. 

20. Art 41 maakt bovendien geen onderscheid meer tussen basisonderwijs en secundair 
onderwijs waardoor het historisch samengesteld pakket van omkadering in sterke mate met 
herkomst uit het basisonderwijs (de oorspronkelijke GON-werking) herverdeeld wordt naar 
het secundair onderwijs. OVSG heeft hiertegen een principieel bezwaar en vraagt aan de 
overheid om het onderscheid BaO en SO te behouden, zeker omwille van het 
onderwijskundig belang om meer in te zetten op ondersteuning op jonge kinderen. 

21. Ondersteuning vanaf de eerste schooldag of een week na oplevering van het verslag GC of 
verslag IAC is onrealistisch gezien de grootorde van ondersteuningsvragen, de inzetbaarheid 
van de leerondersteuners en de schoolorganisatorische afstemming. Een termijn van 10 
schooldagen is realistischer. 

22. OVSG stelt vast dat het decreet het belang van brede basiszorg en verhoogde zorg quasi niet 
vermeldt. 

23. OVSG verkiest dat het CLB vooral inzet op het handelingsdiagnostisch traject, schoolnabij 
werkt en dit in nauw overleg met de betrokkenen waarbij de administratieve last van 
verslag GC/IAC tot een absoluut minimum wordt beperkt (= beperkt tot een bewijs voor 
verificatie van het verkrijgen of verantwoorden van de omkadering en werkingsmiddelen).  

24. Het decreet verwijst naar een ‘Referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun’ dat nog niet 
gevalideerd is. Het is bijgevolg moeilijk in te schatten aan welke kwaliteitsvereisten de visie 
van een leersteuncentrum moet voldoen. Het is trouwens niet aan de decreetgever om te 
bepalen waaraan een visie moet voldoen. Dit behoort tot de vrijheid van onderwijs om zelf 
vorm te geven aan het pedagogisch project. OVSG gaat wel akkoord indien de decreetgever 
hiermee ‘beleid voeren’ bedoelt; 

25. Het decreet installeert een leersteunraad met als taakstelling om aanvraagprocedure en 
toewijzing van de ondersteuning, de samenwerkingsverbanden alsook de weigeringsgrond 
op basis van afstand te bepalen. De samenstelling, zoals omschreven in art 21 stelt dat elke 
school in de leersteunraad moet vertegenwoordigd worden. OVSG onderschrijft dit principe 
maar vraagt om de vertegenwoordiging van de scholen ook per scholengemeenschap te 
faciliteren. Vanuit het perspectief van het leersteuncentrum vergroot hierdoor de 
haalbaarheid om in een werkbare dialoog te gaan. 

26. mbt de regeling van overdracht van omkadering tijdens 2 tijdstippen van het schooljaar: 
OVSG aanvaardt geen protocol van akkoord zoals omschreven in art 46, 1° omwille van de 
beperkingen die reeds in 2° (= geen terbeschikingstellingen) de nodige garanties inbouwen 
voor het personeel. 

27. OVSG waardeert de keuze voor een directeur of een coördinator afhankelijk van de 
gekozen structuur alsook het beschikken over administratieve ondersteuning maar betreurt 
de keuze van het principe van de gesloten enveloppe voor administratie en coördinatie. 
OVSG is tevreden over de toekenning van een gegarandeerde minimumomkadering. Voor 
OVSG is het niet duidelijk in welke mate deze regeling afwijkt van de huidige regeling en 
vraagt over de nodige data en simulaties te kunnen beschikken om de impact op de 
leersteuncentra te kunnen inschatten vooraleer hierover een uitspraak ten gronde te 
formuleren. 



28. OVSG stelt vast dat de vzw Ouders voor Inclusie decretaal erkend worden en hun 
projectsubsidie omgezet wordt in een decretale subsidie. OVSG vraagt naar de ratio voor 
deze keuze en vraagt in het bijzonder naar de rol en opdracht zoals omschreven in 2° waarbij 
ze zich als onafhankelijke partner ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
begeleiden in het opstarten en doorlopen van het onderwijstraject. Voor OVSG is het niet 
duidelijk hoe deze rol samen spoort met de decretale opdracht van de CLB’s, de werking 
van de leersteuncentra, de impact van de scholen en vraagt bovendien waarom de 
decretaal erkende ouderkoepels geen uitbreiding van hun opdracht krijgen.  
 

DEEL III – OVSG heeft vragen bij… 

29. Met betrekking tot de samenwerkingsrelaties wordt verwezen naar verschillende partners, 
waaronder de pedagogische begeleidingsdiensten. OVSG vindt het noodzakelijk dat de 
kwaliteitskwadrant ‘leersteun’ (m.n. school, leersteuncentrum, CLB en PBD) naar rollen en 
verantwoordelijkheden wordt uitgeklaard. 

30. Elke school maakt praktische afspraken met het leersteuncentrum. Er moet verhelderd 
worden wat het toepassingsgebied is mbt deze praktische afspraken en wie uiteindelijk 
beslist. Of anders gesteld: mag een school afspraken ‘afdwingen’ of mag een 
leersteuncentrum generieke afspraken opleggen; inclusief alle varianten terzake? 

31. Als de school verantwoordelijk is voor de coördinatie van en de afstemming met de partners 
is het niet geheel duidelijk of het leersteuncentrum ook als een partner wordt beschouwd. 
Indien met partners alle andere externe hulpverleningspartners wordt bedoeld dan wordt 
dit een quasi onmogelijke opdracht omwille van het gebrek aan doorzettingsmacht van de 
directeur of schoolbestuur om impact te hebben op de werking van het leersteuncentrum. 
Dit artikel behoeft een grondige uitklaring in het belang van alle actoren: school, CLB, 
leersteuncentrum, ouders, leerling. 

32. Voor OVSG is het niet duidelijk in welke mate deze regeling afwijkt van de huidige regeling en 
vraagt over de nodige data en simulaties te kunnen beschikken om de impact op de 
leersteuncentra te kunnen inschatten vooraleer hierover een uitspraak ten gronde te 
formuleren. Meer specifiek betreft het: 

o omkadering IAC T2, T4, T6, T7 in het gewoon BaO bestaan uit lestijden en uren 
die vermenigvuldigt worden met een coëfficiënt die nadien ‘gesommeerd’ 
worden. Een vergelijkbare berekeningswijze wordt uitgewerkt inclusief OV4-
verslag; 

o de werkingsmiddelen 
33. OVSG stelt vast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen T2, T4, T6, T7 met 

IAC- versus verslag GC wordt gemaakt. OVSG vraagt naar de ratio mbt het onderscheid aan 
de overheid hiervoor. Bovendien stelt OVSG vast dat de omkadering voor het secundair 
onderwijs hoger is dan deze voor het basisonderwijs en vraagt ook hierover kennis te nemen 
van de ratio vooraleer hierover een gefundeerde uitspraak te formuleren. Voor OVSG is het 
ook niet duidelijk in welke mate deze regeling afwijkt van de huidige regeling en vraagt over 
de nodige data en simulaties te kunnen beschikken om de impact op de leersteuncentra te 
kunnen inschatten vooraleer hierover een uitspraak ten gronde te formuleren.  

34. OVSG stelt vast dat er geen regeling is ingeschreven voor investeringsmiddelen zoals 
voorzien in art 29 en vraagt hierover verduidelijking aan de overheid. 

35. Art 54 en 55 omhelzen de regelgeving mbt toegang tot en verwerking van 
persoonsgegevens. 



 art 53 §1 punten 3° en 4°: wat is de rol van het bestuur leersteuncentrum: verwerker of 
(gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke. Om discussies te voorkomen best 
uitklaren en opnemen.  

 art 53 §2: te vrij geformuleerd. Beter formuleren als “De Vlaamse regering bepaalt de 
regels over de opslagperioden …”  
Om discussies te voorkomen zoals het nu is, is het nuttig dat in die regels ook wordt 
uitgeklaard wie de rol van DPO op zich neemt.  

 Art 54: controleren of het recht op inzage van ouders niet in strijd is met de regeling van 
het decreet leerlingenbegeleiding. Voor de inzage van ouders in het leerlingendossier is 
een onderscheid gemaakt tussen een ouder van een bekwame leerling en een niet-
bekwame leerling.  
Ik kan niet uitmaken of het leersteuncentrum toegang krijgt tot gegevens die eigenlijk in 
het leerlingendossier zitten.  

 Alle artikelen over personeel (kandideren, opdracht weigeren, aanstelling personeel, uit 
dienst …): informatie toevoegen over hoelang de gegevens moeten bewaard worden, 
wanneer gegevens vernietigd moeten worden …   
Voorbeeld van zo’n artikel: art 75 §2 7°  

36. OVSG stelt vast dat een onafhankelijke commissie wordt opgericht met de opdracht om een 
advies te formuleren over de evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en 
buitengewoon onderwijs voor een periode van 2 schooljaren. OVSG vraagt om deze 
opdracht toe te wijzen aan de Vlaamse Onderwijsraad als strategische adviesraad voor de 
Vlaamse overheid. Deze commissie kan geïntegreerd worden in de werking van de Vlor, 
conform de samenstelling zoals omschreven in dit ontwerpdecreet. 

Het decreet verduidelijkt dat CLB een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs evalueert, maar 
het is niet duidelijk wie uiteindelijk beslist: het CLB, de leerling of de ouder. In elk geval wordt een 
minimale rol toegekend aan de school. OVSG oordeelt dat de school de belangrijkste actor is om te 
oordelen in welke mate een leerling al dan niet het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon 
onderwijs kan volgen of bij terugkeer een IAC noodzakelijk zal zijn. 



POV 

POV heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met bemerkingen bij het 
voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, en werd mondeling 
toegelicht tijdens het overleg.: 

Het ontwerpdecreet ligt in de lijn van de conceptnota. 

We stellen vast dat de flow van de leerlingbegeleiding bestaande uit verhoogde en uitgebreide zorg 
zeer bevattelijk is uitgeschreven. Het is duidelijk wat de rol van de leersteunnetwerken hierin is. De 
nieuwe benamingen van de  verslagen zijn goed gekozen en sluiten aan bij de leefwereld van de ouders 
en leerlingen. 

Vanaf het begin bij de hervorming leersteun heeft POV drie belangrijke beginselen naar voren 
geschoven: 

1° Versterken van de werking van de bestaande ondersteuningsnetwerken – er is al veel geïnvesteerd  

We stellen vast dat de decreetgever deze bezorgdheid heeft meegenomen: 
 architectuur van 46 leersteunnetwerken die aandacht heeft voor de verschillende 

organisatievormen binnen de verschillende koepels en Go!  
 met aansluitend de mogelijkheid tot het oprichten van een zelfstandige instelling in functie 

van verdere verankering van de bestaande werking 
 de huidige samenwerking tussen scholen en leersteunnetwerken kunnen gecontinueerd 

worden: scholen kunnen hun leersteunnetwerk kiezen en dus behouden en de weigering van 
scholen is ingeperkt door enkel en alleen te verwijzen naar het uitsluitingscriterium van 
afstand. 

 Ambt van de leerondersteuner (36 uur) met de mogelijkheid tot het meenemen van 
verworven rechten 

 De opdracht van een leersteunnetwerk om beleid te voeren en aan kwaliteitsontwikkeling te 
doen 

 Continuering van de financiering met weliswaar een correctie van de 60/40 naar de 70/30 

2° Maximaal behoud van de expertise van het buitengewoon onderwijs 

Ook dit werd meegenomen door de decreetgever: 
 De keuze om een leersteunnetwerk te koppelen als afdeling van een school buitengewoon 

onderwijs 
 Het blijvend koppelen van een leersteunnetwerk 4,6 en 7 aan een school buitengewoon 

onderwijs 
 Samenwerking van buitengewoon onderwijs met leersteunnetwerken in functie van 

expertisedeling met betrekking tot leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

3° Regie van de leerlingbegeleiding moet in de handen van de scholen gewoon onderwijs liggen 



Het is belangrijk een school gewoon onderwijs te responsabiliseren op het vlak van leerlingbegeleiding 
door de regierol duidelijk bij de scholen gewoon onderwijs te leggen. En dit doet het ontwerpdecreet 
op een transparante wijze. De school gewoon onderwijs is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
en de afstemming met de partners die betrokken zijn of aanvullende vormen van ondersteuning die 
aan de leerling in de school worden geboden in functie van een kwaliteitsvol traject voor de leerling. 
Om hierbij kracht bij te zetten maken de scholen gewoon onderwijs ook deel uit van het leersteunraad.  

We hebben evenwel nog enkele bedenkingen/vragen: 

Het ontwerpdecreet schrijft een verplichte samenwerking in. Momenteel zijn er op het terrein al 
netoverschrijdende samenwerkingen die goed lopen en zeker zullen worden verdergezet. Hiervoor is 
geen decretale tussenkomst meer nodig. 

Voor ad hoc samenwerkingen tussen leersteunnetwerken kan een protocol van akkoord 
belemmerend werken naar de dienstverlening naar leerlingen toe. 

Is het mogelijk extra middelen te voorzien om de samenwerking buitengewoon onderwijs en 
leersteunnetwerken naar expertisedeling te faciliteren 

Er is voorzien dat verschillende actoren met leersteunnetwerken zullen samenwerken: het is 
belangrijk dat de stakeholders hier zelf een invulling kunnen blijven doen. 

Deze nota is een eerste reactie van POV. We hebben de scholen, CLB’s en raad van bestuur niet kunnen 
meenemen in onze eerste lezing. 

OKO 
OKO heeft na een lezing van het ontwerpdecreet een nota opgesteld met bemerkingen bij het 
voorliggend ontwerpdecreet. Deze nota is hier integraal opgenomen als verslag, en werd mondeling 
toegelicht tijdens het overleg. 

Voor de OKO-koepels is het principieel belangrijk dat we een reële kans krijgen om verder te werken 
aan scholen met een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. Het leersteunmodel zoals uitgewerkt in 
het ontwerpdecreet, zou daarvoor een belangrijke ondersteuning kunnen zijn. Het model bouwt voort 
op de expertise en ervaring van de ondersteunings-netwerken, werkt een aantal moeilijkheden weg, 
maar er blijven voor ons een paar fundamentele bezwaren bestaan.  

De OKO-koepels zijn voorstander van inclusieve regelgeving, waarbij de grote diversiteit in het 
onderwijs van bij het begin meegenomen wordt in het uitwerken van nieuwe regelgeving. We vragen 
een regeling die recht doet aan de verschillen tussen scholen en koepels, eigen visies op leersteun-
werking toelaat en daartoe gepaste organisatievormen voorziet.  

Uitgangspunten  

 Het lijkt ons belangrijk dat de koepels van OKO, met betrekking tot het organiseren van 
leersteun een realistische mogelijkheid krijgen om dat zelf te doen als ze daarvoor kiezen. Een 
goede aansluiting en wisselwerking met de eigen begeleidingsdiensten moet verzekerd 
worden.  

 De ondersteuning werkt optimaal indien deze gebeurt vanuit een gedeelde (pedagogische) 
visie. Als scholen weten en ervaren dat de leersteun aansluit bij de eigen (pedagogische) 



schoolvisie, dan versterkt dit het vertrouwen in de leerondersteuner en vergemakkelijkt dit 
een constructieve samenwerking met het schoolteam.  

 OKOplus heeft 5 jaar expertise opgebouwd. Meestal tot tevredenheid van de aangesloten 
scholen. Het grotere aandeel verslagen en gemotiveerde verslagen in de meeste scholen van 
de koepels van OKO, in combinatie met het verdeelmechanis-me van de omkadering voor 
brede types, leidde evenwel tot een belangrijk onevenwicht in het aantal te ondersteunen 
leerlingen per ondersteuner. Dit groter aandeel leerlingen dateert reeds van lang voor het M-
decreet en het ondersteuningsmodel in voege gingen en hangt samen met een meer 
inclusieve schoolpraktijk vanuit het pedagogisch project. Dit probleem moet opgelost worden 
in het nieuwe leersteunmodel.  

 We beperken ons hier tot het aankaarten van de twee belangrijkste problemen vanuit OKO-
perspectief.  

Bemerkingen bij het organisatiemodel van leersteuncentra  

 In het ontwerpdecreet 
o Leersteuncentra worden instellingen (al dan niet afdeling buitengewoon onderwijs), 

met erkenningsvoorwaarden, doorlichtingen, personeelsomkadering… Ze hebben 
een bestuur en vertrekken vanuit gekozen fundamentele uitgangspunten en een visie 
op de werking, net zoals de scholen. Pedagogische begeleidingsdiensten moeten de 
eigen leersteuncentra begeleiden.  

o Leersteuncentra worden de werkgever van personeelsleden die nu behoren tot 
welbepaalde scholen buitengewoon onderwijs.  

o De organieke betrekkingen in de leersteuncentra tellen mee voor de omkadering van 
de pedagogische begeleidingsdienst. 
 

 OKO voorstel 
o Eén leersteuncentrum met de vier koepels van OKO samen oprichten, is geen optie. 

De organisatiestructuur die nu voorligt gaat uit van centra met een identiteit die 
aansluit bij de eigenheid van de koepelorganisatie en daarmee verbonden is. Dat is 
een keuze die we onderschrijven aangezien de centra de volle bevoegdheid dragen 
van een bestuur en personeel tewerkstellen.  

o Mits wat kleinere bijsturingen, zou de organisatiestructuur ook haalbaar kunnen zijn 
voor kleine koepels. We denken aan: een basisgarantie inschrijven dat alle koepels 
minstens één leersteuncentrum moeten kunnen oprichten (daarom moet niet elke 
koepel het doen, maar er is de garantie dat het kan). Deze zaken zouden kunnen 
worden vastgelegd in het protocol met de overheid. Misschien moet het contingent 
van 22 dan worden uitgebreid, of moeten de koepels van OKO (net als de 
leersteuncentra 4,6,7) buiten dit contingent geplaatst worden. Ook de punten voor 
directeur en secundaire processen zouden aangepast kunnen worden.  

o Bij de telling van de organieke betrekkingen voor de omkadering van de pedagogische 
begeleidingsdiensten vormen de leersteuncentra geen aparte drempel zodat ook voor 
de kleinere centra begeleidingsmiddelen kunnen worden verkregen.  

Bemerkingen bij het financieringsmodel voor type basisaanbod, 3 en 9 

 Wat de omkadering betreft is volgende de passage uit de conceptnota verdwenen: 'de 
verdeling van omkadering voor type basisaanbod, 3 en 9 zal herbekeken worden, waarbij 
rekening wordt gehouden met een onderscheid tussen leerlingen met gemotiveerde 



verslagen en leerlingen met verslagen. Voor de brede types kunnen leerlingen met een verslag 
type basisaanbod, type 3 en type 9 hierdoor meer on-dersteuningsuren krijgen'. De 
omkadering van een leerling met een IAC-verslag voor type basisaanbod, 3 en 9 leidt dus niet 
tot een leerlingvolgende financiering, maar wordt meegenomen in de 60/40 financiering voor 
alle brede types.  

 We hoorden evenwel de minister in de plenaire vergadering ondermeer het volgende zeggen: 
'Scholen zijn niet gelijk, scholen verschillen en leerlingenpopulaties verschillen. En ja, sommige 
scholen hebben inderdaad kinderen met meer problematieken dan andere, maar we kunnen 
hen daar toch niet voor straffen. Neen, ik vind dat we scholen waar meer kinderen zitten met 
een problematiek verhoudingsgewijs iets meer moeten geven. 1  

 Uit onderzoek was duidelijk gebleken dat een meer evenredige verdeling van de middelen 
voor leersteun van leerlingen van de types basisaanbod, type 3 en type 9, absoluut aan de 
orde was. 1  

 De toewijzing van de middelen wordt in het ontwerp van decreet voor 40 % gebaseerd op het 
aantal leerlingen met een IAC-verslag of GC-verslag in een school. De wijziging van 70/30 naar 
60/40 als verdelingsmechanisme, is slechts een kleine en ontoereikende stap. Al wie een GC-
verslag heeft, heeft recht op leersteun. Het nieuwe referentiekader en de doorlichting leggen 
de lat voor alle centra even hoog.  

 We blijven dit een onrechtvaardige verdeling van de middelen vinden die scholen die 
inclusiever werken, leerondersteuners in die centra met veel leerlingen met deze zorgvragen, 
en ook de leerlingen in die scholen benadeelt. Principieel zijn we voor een leerlingvolgende 
financiering voor die leerlingen die, op basis van objectieve inschatting van de 
ondersteuningsvraag door het CLB, nood hebben aan extra-leersteun. Indien we hier geen 
vergelijk over kunnen vinden, kan er dan niet gedacht worden aan een correctie om de 
grootste verschillen die ontstaan tussen leersteuncentra als gevolg van dit 
tellingsmechanisme te beperken en de omkadering op dit punt bij te stellen. 

 

 

 



Reactie kabinet: 
Vanuit het kabinet onderwijs wordt de dank betuigd om op die korte termijn grondig door de 
teksten te gaan. Een aantal zaken die onduidelijk zijn, moeten aangepast worden. Wat de vraag naar 
simulaties betreft, wordt aangegeven dat dit niet evident is. Het is immers niet duidelijk welke 
leersteuncentra er gevormd zullen worden en waar scholen zich aansluiten.  

OVSG stelt tot slot de vraag om het volledige decreet ter bespreking voor te leggen op de 
onderhandelingen en niet enkel de personeelsmatige zaken.  

 


