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Reguliere subsidiëring/financiering

Decreet VWO, art 29

§ 1. De centra kunnen de volgende vormen van onderwijs 
organiseren :

1° onderwijs dat overeenkomstig dit decreet is erkend, 
waarvoor de centra onderwijsbevoegdheid hebben en waarvan 
de VTE of de leraarsuren volledig volgens dit decreet zijn 
gefinancierd of gesubsidieerd;



Contractonderwijs

Decreet VWO, art. 29

§1, 2° onderwijs dat overeenkomstig dit decreet is 
erkend, waarvoor de centra onderwijsbevoegdheid hebben en 
waarvan de VTE of de leraarsuren geheel of gedeeltelijk door 
derden zijn gefinancierd of gesubsidieerd.

§ 2. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
niet aangewend worden voor de organisatie van onderwijs dat 
noch erkend noch gefinancierd of gesubsidieerd wordt door 
de Vlaamse Gemeenschap.



Reguliere financiering - algemeen

• Geen globaal budget per centrum maar elk schooljaar:
• 1 voltijdse directeur per centrum
• VTE/leraarsuren voor onderwijzend personeel
• punten voor bestuurs- en ondersteunend personeel
• werkingsmiddelen

• AHOVOKS betaalt: 
• salarissen 
• 2 x per jaar werkingsmiddelen



Reguliere financiering - algemeen

• = postfinanciering op basis van prestaties

• Prestaties:
• gewogen financieringspunten 
• vertrekkend van lesurencursist (LUC = aantal lestijden x 

aantal financierbare cursisten)



Reguliere financiering – groei op 
macroniveau
Vanaf sept. 2019

Groei wordt berekend o.b.v. het gemiddelde van de prestaties in 3 
referteperiodes:
kalenderjaar n-3, n-2 en n-1

Voor WM cvo gaat het om referteperiodes:
kalenderjaar n-4, n-3 en n-2

Gemiddelde ‘25 –
‘27

Gemiddelde ‘26 –
‘28

Gemiddelde ‘27 –
‘29

2024 2025 20272026 2028 2029 2030



Bepaling groei: voorbeeld omkadering cbe



Bepaling groei: voorbeeld omkadering cvo



Hoe de middelen onder de centra verdelen? 



In- en outputfactoren i.p.v. aanwezigheid



Extra weging op bepaalde centrum-, 
opleidings- en cursistenkenmerken



CBE





Verdeling van de middelen over de centra

Jaarlijks ontvangt elk centrum middelen voor omkadering a rato van 
het aandeel in de macropot voor het niet-NT2-aanbod.

Voorbeeld: 

Alle CVO samen hebben 5 miljoen FP

CVO A heeft 850.000 FP = 17%

CVO B heeft 550.000 FP = 11%

CVO C heeft 1.250.000 FP = 25% 



CVO



Vrije aanwending

Art. 92, §1 (CBE) en art. 102, §1 (CVO):

Het centrumbestuur is na onderhandeling in het lokale comité
vrij de VTE/leraarsuren over de opleidingen heen aan te wenden.

Art. 95. (CBE) en art. 112 (CVO)

De centra kunnen middelen die overeenkomstig het decreet vwo 
verkregen worden, uitsluitend aanwenden voor uitgaven die het 
gevolg zijn van de opdracht, vermeld in dit decreet.



Voordrachtgever

Een centrum kan VTE/leraarsuren aanwenden voor de 
aanwerving van voordrachtgevers op voorwaarde van:
• een akkoord in het lokaal comité
• maximaal 5 % van het pakket VTE/leraarsuren CBE/CVO

Een voordrachtgever is iemand die:
• niet behoort tot centrumbestuur of personeel van CBE/CVO;
• in eigen naam of in dienst van een organisatie/onderneming

een voordracht geeft vanuit zijn of haar deskundigheid en
ervaring in de arbeidsmarkt/bedrijfswereld.


