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1 Vooraf 

Als voorafgaande opmerking beklemtonen we dat het niet gezond is de prestaties van het perso-

neel op een weegschaal te leggen. We weten maar al te goed dat gemotiveerd personeel niet op 

het uurwerk kijkt. Vanuit talrijke onderzoeken wordt aangeraden om een duidelijk personeelsbe-

leid te voeren en om de taken binnen een school evenredig te verdelen. Vanuit het verleden werd 

binnen het onderwijs vooral gesproken over het aantal lesuren dat een leerkracht gaf. Vandaag 

merken we dat naast het lesgeven heel wat andere taken in een school dienen uitgevoerd te wor-

den. Het is in die zin onjuist om de taak van een personeelslid enkel te beperken tot lesuren of 

kindgebonden uren. 

2 Regelgeving 

Omzendbrief BaO/97/8, prestatieregeling basisonderwijs 

Omzendbrief SO/2007/04 (Pers), prestatieregeling buitengewoon secundair onderwijs 

BVR van 10/6/1997 (opdracht van het personeel in het basisonderwijs) 

BVR van 14/3/2003 (prestaties van een ambt in het buitengewoon onderwijs) 

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onder-

wijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27/03/1991 

Omzendbrief PERS/2002/12, De oprichting van ambten in het paramedisch, medisch, orthopeda-

gogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs 

3 Opdracht van een personeelslid 

3.1 Opdracht voor leden van het onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonder-
wijs 

3.1.1 Schoolopdracht en hoofdopdracht 

Met opdracht van een personeelslid worden alle taken bedoeld die men uitvoert, ook de taken die 

thuis uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld de voorbereidingen en verbeteringen, de verslagen, 

enz… 

De schoolopdracht is het grootste deel van de opdracht: namelijk die taken die men in schoolver-

band uitvoert, zijnde de hoofdopdracht en andere bijkomende taken. 

De hoofdopdracht is het grootste deel van de schoolopdracht. Voor een leerkracht is dat in prin-

cipe de lesopdracht, voor het paramedisch personeelslid is dat in principe de kindgebonden op-

dracht.  

Voor het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon ba-

sisonderwijs wordt geen opsplitsing gemaakt tussen school- en hoofdopdracht. 

3.1.2 De eigenlijke opdracht 

De leden van het onderwijzend personeel die voltijds werken, hebben een wekelijkse  schoolop-

dracht van maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van normale aanwezigheid van 

de leerlingen, dus tussen 15 minuten vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les ’s morgens 

en tussen 15 minuten vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les 's namiddags. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9302
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13891
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13019
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13398
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13268
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De hoofdopdracht van de personeelsleden die voltijds werken bestaat uit volgende minima en 

maxima: 

Kleuteronderwijs:  

voor de kleuteronderwijzer ASV bedraagt de hoofdopdracht minimum 22 lestijden en maximum 26 

lestijden 

Lager onderwijs:  

voor de onderwijzer ASV, de leermeester godsdienst, de leermeester lichamelijke opvoeding en 

de leermeester compensatietechniek-braille in type 6 bedraagt de hoofdopdracht minimum 22 les-

tijden en maximum 27 lestijden  

De hoofdopdracht van het onderwijzend personeel bestaat in principe uitsluitend uit een lesop-

dracht behalve voor personeelsleden belast met bijzondere pedagogische taken, en/of beleidson-

dersteuning  

Klassenraden en overleg m.b.t. individuele leerlingen behoren tot de schoolopdracht. 

Oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 26 klokuren en kunnen georgani-

seerd worden buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. 

Hetzelfde geldt voor opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal 

comité. 

De administratieve taken eigen aan de functie van onderwijzer behoren tot de opdracht, maar 

niet tot de schoolopdracht. 

Voor het beleids- en ondersteunend personeel (zorgcoördinator, ICT-coördinator en administra-

tief medewerker) omvat een ambt met volledige prestatie 36 uren per week. 

Voor de directeur lezen we enkel in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht 

van het personeel in het basisonderwijs van 17 JUNI 1997 dat hij “behoudens gerechtvaardigde af-

wezigheden ten minste gedurende de hele periode van normale aanwezigheid van de leerlingen in 

één van de vestigingsplaatsen aanwezig” is. Ook in art. 4 §2 van het arbeidsreglement staat: “Het 

bestuurspersoneel is in principe aanwezig tijdens de openingsuren van de school”. 

3.2 Opdracht voor het bestuurs- en onderwijzend personeel en het ondersteunend perso-
neel in het buitengewoon secundair onderwijs 

Voor de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel met volledige prestatie gelden 

volgende minimum en maximum aantal lesuren van 50 minuten: 

• voor de leraar ASV algemene en sociale vorming, de leraar ASV specialiteit lichamelijke opvoe-
ding, de leraar ASV compensatietechniek-braille in type 6 en de godsdienstleraar (wervings-
ambt): 22 tot 24 lesuren 

• voor de leraar BGV (wervingsambt): 24 tot 28 lesuren 

• voor de technisch adviseur (selectieambt) en de technisch adviseur-coördinator (bevorderings-
ambt: 30 tot 33 lesuren 

 

Voor de leraar ASV en de leraar BGV kan een deel van de opdracht ook bestaan uit klassenraad, 

klassendirectie en/of bijscholling/begeleiding. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13019#148934
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13019#148934
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Een opdracht van een leerkracht  kan één uur per week voor klassenraad bevatten op voorwaarde 

dat 

• het personeelslid titularis is van een opdracht die ten minste gelijk is aan de helft van het aantal 
uren vereist voor een volledige opdracht; 

• het personeelslid ten minste één uur presteert in de klas waar hij lid is van de klassenraad; 

• het personeelslid gemiddeld één uur per week deelneemt aan de vergaderingen van de klassen-
raad. 

Een tweede uur klassenraad per week is mogelijk op voorwaarde dat het personeelslid titularis 

van een volledige opdracht. 

Wanneer de opdracht van het personeelslid verdeeld is over verschillende scholen 

• en hij op één uur klassenraad aanspraak kan maken, wordt het uur toegekend aan de school 

waar hij het grootst aantal uren presteert.; 

• en hij op twee uren klassenraad aanspraak kan maken, wordt aan beide scholen één uur 
toegekend. 

Aan de prestaties van een leerkracht kan slechts één uur per week voor klassendirectie toege-

voegd worden. Het uur voor klassendirectie wordt toegewezen aan een personeelslid dat titularis 

is van een volledige opdracht of waarvan de opdracht na de toevoeging van het uur voor klassendi-

rectie volledig wordt. Bij gebrek aan personeelsleden met een volledige opdracht kan het uur voor 

klassendirectie toegekend worden aan een personeelslid van wie de onvolledige opdracht ten min-

ste één uur klassenraad omvat. 

Het uur bijscholing/begeleiding wordt voor de titularis van een betrekking in het buitengewoon 

secundair onderwijs niet in mindering gebracht van het lesurenpakket indien het betrokken perso-

neelslid aan de volgende vijf voorwaarden voldoet: 

• op 1 september een wervingsambt uitoefenen in het buso in de categorie van het en onderwij-
zend personeel; 

• op dezelfde datum titularis zijn van één of meer betrekkingen die een volledige leeropdracht 
omvatten of een volledige leeropdracht omvatten door toevoeging van het uur besteed aan 
bijscholing / begeleiding. Voor het vormen van deze voltijdse opdracht komen ook de uren 
klassenraad en/of klassendirectie in aanmerking; 

• op dezelfde datum ten minste 60% van de opdracht presteren in het buso. De uren klassenraad 
en/of klassendirectie komen in aanmerking voor het vormen van bedoelde 60%; 

• op dezelfde datum in het buitengewoon secundair onderwijs minstens één effectief lesuur ASV, 
godsdienst/zedenleer, AV of TV presteren. Klassenraad en/of klassendirectie worden niet be-
schouwd als effectief lesuur, een BPT of BPT/AO-uur daarentegen wel; 

• in het buitengewoon secundair onderwijs belast zijn met het volgen van bijscholing of het geven 
van begeleiding. 

Indien de betrokken titularis niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden dan wordt het 

uur bijscholing/begeleiding uit het lesurenpakket geput. 

Voor het ondersteunend personeel (opvoeder, administratief medewerker en ICT-coördinator) 

omvat een ambt met volledige prestatie 36 uren per week. 

Over bestuurspersoneel (adjunct-directeur en directeur) staat in art. 4 §2 van het arbeidsregle-

ment: “Het bestuurspersoneel is in principe aanwezig tijdens de openingsuren van de school”.  

 



M_PER_2021_001 Prestatieregeling buitengewoon onderwijs 5 van 10 

3.3 Opdracht van het paramedisch personeel 

In de personeelscategorie van het paramedisch personeel kunnen volgende wervingsambten wor-

den ingericht: ergotherapeut, kinderverzorger, kinesitherapeut, logopedist en verpleger. 

De leden van het paramedisch personeel die voltijds werken in het buitengewoon basisonderwijs, 

hebben een wekelijkse schoolopdracht van maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode 

van normale aanwezigheid van de leerlingen, dus tussen 15 minuten voor de eerste les en 15 mi-

nuten na de laatste les. 

In het buitengewoon secundair onderwijs geldt dezelfde regeling als in het buitengewoon basison-

derwijs, behalve voor het ambt van kinderverzorger. Kinderverzorgers die een voltijdse betrekking 

uitoefenen in het secundair onderwijs hebben een wekelijkse schoolopdracht van 32 klokuren. 

Oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 26 of 32 klokuren en kunnen georga-

niseerd worden buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Hetzelfde geldt 

voor opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité. De admi-

nistratieve taken eigen aan de functie van paramedisch personeel behoren tot de opdracht, maar 

niet tot de schoolopdracht. 

In het buitengewoon secundair onderwijs maakt de klassenraad integraal deel uit van de weke-

lijkse opdracht van 26 klokuren (dus niet voor het ambt van kinderverzorger). 

3.4 Opdracht van medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel 

In de personeelscategorie van het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel 

kunnen volgende wervingsambten worden ingericht: arts, maatschappelijk werker, psycholoog en 

orthopedagoog  

De leden van het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel die voltijds wer-

ken in het buitengewoon onderwijs, hebben een wekelijkse opdracht van 

• 32 klokuren per week in het buitengewoon basisonderwijs; 
• minimum 32 en maximum 36 klokuren in het buitengewoon secundair onderwijs. 

Voor personeelsleden van deze categorieën, die voltijds in een school werken, kan de prestatiere-

geling niet beperkt blijven tot de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. 

Net zoals voor het paramedisch personeel vallen oudercontacten, personeelsvergaderingen en op-

drachten bepaald na overleg of onderhandelingen met het bevoegd lokaal comité, niet binnen de 

schoolopdracht. 
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4 Deeltijdse opdrachten 

De regelgeving bepaalt dat de wekelijkse schoolopdracht van een personeelslid dat deeltijds fun-

geert ten hoogste het evenredige deel mag zijn van de schoolopdracht voor een personeelslid met 

volledige prestatie. Een puur mathematische benadering hiervan zou echter leiden tot een on-

werkbare situatie, zowel voor de school als voor het personeelslid. In de tabellen in bijlage (Deel-

tijdse prestatie: verhouding schoolopdracht-hoofdopdracht-eenheden uit het pakket) reiken we 

een werkbaar alternatief aan. 

De opdracht van personeelsleden die deeltijds werken wordt zo over de schoolweek gespreid, dat 

ze in verhouding niet meer halve dagen op school aanwezig moeten zijn dan de opdrachtbreuk van 

hun effectieve prestaties aangeeft. Het principe van de proportionaliteit is vastgelegd in art. 5, 

12° van het Decreet Rechtspositie (27/03/1991), waar je bij de definitie van een betrekking leest: 

“Een personeelslid dat deeltijds werkt, heeft het recht dat deze prestaties maximaal over een 

proportioneel aantal halve dagen per week worden gespreid;”. Het resultaat van de deling wordt 

steeds afgerond naar boven.  

Voorbeelden 

Een personeelslid dat 50 % werkt zal de helft van de negen halve dagen die een schoolweek telt 

aanwezig moeten zijn. De helft van 9 is 4,5. Het personeelslid zal dus meer dan 4, met andere 

woorden 5 van de 9 halve dagen op school aanwezig zijn. 

Nogal wat mensen werken 4/5. Vermits 4/5 van negen 7,2 is, zullen mensen die vier vijfde wer-

ken maximaal 8 van de 9 halve dagen op school aanwezig moeten zijn. Ze hebben met andere 

woorden recht op één vrije halve dag. 

5 De vakantie- en weekendprestaties 

De bepalingen in verband met de vakantie- en weekendprestaties van de gesubsidieerde perso-

neelsleden zijn vastgelegd in hoofdstuk IV het Algemeen Reglement. 

Bij toepassing van de vakantieregeling houdt de directeur rekening met het deeltijdse karakter 

van de opdracht van de personeelsleden die geen volledige aanstelling hebben in de school. De 

prestaties van de personeelsleden tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie 

worden als volgt vastgelegd :  

• maximaal 12 dagen voor de administratief medewerker waarvan maximum 10 dagen tijdens de 
zomervakantie; 

• maximaal 3 dagen voor het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, de zorgcoör-
dinator en de ICT-coördinator; 

• maximaal 25 dagen, waarvan maximum 15 dagen tijdens de zomervakantie, voor het medisch, 
sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.  

Deze prestatiedagen zijn steeds volledige dagen. Voor een administratief medewerker kan het 

schoolbestuur of de directeur na akkoord met het betrokken personeelslid ook beslissen om de 

prestatiedagen in halve prestatiedagen op te delen. Een begonnen dag wordt als een volledige 

prestatiedag aangerekend. Als het schoolbestuur of de directeur na akkoord met een administra-

tief medewerker beslist heeft om de prestatiedagen in te delen in halve prestatiedagen, wordt 

een begonnen dag als een halve prestatiedag aangerekend. 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657#143196
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657#143196
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2010-046
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Tijdens de zomervakantie heeft elk personeelslid (ook de directeur) recht op een ononderbroken 

vakantie van 5 weken, waarin voor een administratief medewerker in ieder geval de periode van 

15 juli tot en met 15 augustus valt. Het schoolbestuur of de directeur deelt uiterlijk voor de kerst-

vakantie aan de betrokken personeelsleden, voor het daaropvolgende kalenderjaar, hun prestatie-

dagen mee evenals de verdeling ervan. 

Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingenactiviteiten kunnen na de lesuren, tijdens het 

weekend of op feestdagen worden georganiseerd. In dat geval kunnen de personeelsleden gedu-

rende maximum 2 beurten per schooljaar verplicht worden om aan deze activiteiten deel te ne-

men. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke, sociale en familiale situatie van het 

personeelslid. Deelname aan andere activiteiten na de lesuren, tijdens weekends of op feestdagen 

gebeurt op vrijwillige basis. Voor de personeelsleden met een opdracht gespreid over meerdere 

scholen maken de betrokken directeurs voor de toepassing van de weekendprestaties gezamen-

lijke afspraken. 

6 Verdere concretisering van de opdracht 

6.1 Hoofdopdracht 

Het is en blijft de hoofdopdracht van een personeelslid om kindgebonden te werken.  

Dus voor een leerkracht gaat het om een hoofdopdracht van 22 lesuren (1100 minuten). Ook uren 

beleidsondersteuning kunnen hierin opgenomen worden.  

Voor het paramedisch personeel gaat het om een hoofdopdracht tussen de 24 en 28 lesuren.  

Hieromtrent raden wij sterk aan de paramedici een hoofdopdracht van 28 lestijden te laten pres-

teren om een maximale ondersteuning van de leerlingen te garanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Schoolopdracht 

Naast de hoofdopdracht zijn er heel wat bijkomende taken binnen een school. Die taken worden 

best evenredig verdeeld over al de personeelsleden en horen bij de schoolopdracht. De schoolop-

dracht is dus gelijk aan de hoofdopdracht en de bijkomende schooltaken.  

HOOFDOPDRACHT 

22u / 1100 min (ASV) 

28u / 1400 min (paramedici) 

Lesopdracht/kindgebonden opdracht 

Beleidsondersteuning 
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De schoolopdracht omvat 26 klokuren of 1560 minuten. Dit betekent dat er naast de hoofdop-

dracht nog 460 minuten overblijven voor een leerkracht A.S.V. voor bijkomende schooltaken. Voor 

het paramedisch personeel gaat het om 360 minuten als ze 24 uren hoofdopdracht hebben of 160 

minuten als ze 28 uren hoofdopdracht hebben. Deze schoolopdracht willen we meer centraal stel-

len en als vertrekpunt nemen voor het personeelsbeleid van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de opdracht van elk schoolteam om samen te bespreken hoe de verschillende taken binnen 

een school worden uitgevoerd en evenredig worden verdeeld over al de personeelsleden. Dit kan 

variëren naargelang de visie en de context van de school. De ene school zal werken met verschil-

lende werkgroepen. Een andere school zal extra leerlingenoverleg inbouwen. Weer een andere 

school zal mensen groeperen om te werken aan de implementatie van een nieuwe methode. In 

sommige scholen wordt het middageten opgenomen in de schoolopdracht … Dit telkens na overleg 

of onderhandelingen met het LOC.  

Dus eenzelfde regeling voor al de scholen is niet mogelijk en ook niet wenselijk. 

Wat wel voor iedereen hetzelfde blijft, is de schoolopdracht van 26 klokuren. 

De discussie over de opdracht van het paramedisch personeel willen we ook in dit kader plaatsen. 

Iedereen presteert 26 klokuren. De ene school zal de klemtoon leggen op het geïntegreerd werken 

in de pedagogische eenheden, een andere school zal de klemtoon leggen op de coördinerende 

taak van b.v. een logopediste in het kader van leesonderwijs, een ergotherapeut in het kader van 

handvaardigheid en schrijven… Weer een andere school zal kiezen voor meer overleg tussen leer-

krachten en paramedisch personeel enz… 

Dus we vertrekken voor zowel de ASV leerkracht als voor het paramedisch personeel vanuit de 

schoolopdracht van 26 klokuren. 

Hoe die uren worden ingevuld, wordt besproken in het LOC. 

 

Dus we vertrekken voor zowel de ASV leerkracht als voor het paramedisch personeel vanuit de 

schoolopdracht van 26 klokuren. 

SCHOOLOPDRACHT 

Toezicht Vervangingen 
Teamoverleg Nascholing 
Klassenraad Werkgroepen 

Coördinatietaak Spelotheek 
Schoolbib Orthotheek 

… 

HOOFDOPDRACHT 
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6.3 De totale opdracht 

Iedereen weet dat buiten die schoolopdracht nog heel wat andere taken bij de opdracht van een 

personeelslid horen. We kunnen dit situeren in de totale opdracht van een personeelslid. Als het 

gaat om een voltijdse opdracht kunnen we het vergelijken met een voltijdse opdracht van 38 

uren, waarvan 26 klokuren in de school worden gepresteerd tijdens de openstellingsuren van de 

school en de rest thuis of buiten de openstellingsuren van de school. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        … 

 

6.4 Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun schoolopdracht telt 32 klokuren.  

Voor hen is er geen opsplitsing gemaakt tussen school- en hoofdopdracht.  

 

OPDRACHT 

Opzoekingswerk Voorbereidingen 

Verbeteringen Personeelsvergaderingen 

Schoolfeest Verslagen 

Rapporten Agenda 

Oudercontacten Vieringen 

 … 

 

 

SCHOOLOPDRACHT 

HOOFDOP-

DRACHT 

OPDRACHT 

Administratief werk 

Oudercontact 

Personeelsvergadering 

Taken bepaald na overleg/onderhandelingen 

In het bevoegd lokaal comité 

 

SCHOOLOP-

DRACHT 

32 klokuren 
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Net zoals voor het onderwijzend en paramedisch personeel, vallen oudercontacten, personeels-

vergaderingen en opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal co-

mité, niet binnen de schoolopdracht. 

6.5 Opstellen van een weekrooster 

In de bijlage vind je een aantal concrete voorbeelden van weekroosters voor de schoolopdracht 

van elk personeelslid. Daarin staat vermeld wanneer de hoofdopdracht wordt uitgevoerd en welke 

andere schooltaken er binnen de 26 klokuren nog bijkomen. 
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