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1 Inleiding 

Deze mededeling gaat over de principes om personen met specifieke beroepservaring in het be-

drijfsleven of met kennis van bepaalde sectoren in te zetten in een centrum voor deeltijds onder-

wijs (CDO) om bepaalde lessen of trainingen te geven. De lessen kunnen zowel in de school als 

buiten de school plaatsvinden. 

De overheid heeft voor de financiering van deze lesgevers twee systemen uitgewerkt: 

1) de omzetting van uren-leraar in een krediet. Met dit krediet kunnen voordrachtgevers bezol-

digd worden.  

Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het centrumbestuur of van het 

personeel van het centrum. Hij geeft, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of 

onderneming uit de publieke of private sector, voordrachten in het centrum of op een andere lo-

catie in het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma en vanuit zijn deskundigheid of 

ervaring met betrekking tot de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld.1 

 

2) Overdracht van uren-leraar naar:  

o Een centrum voor deeltijdse vorming (CVO); 

o een school voltijds secundair onderwijs voor tso of bso; 

o een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs; 

o een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) 

2 Voordrachtgevers2 

2.1 Maximaal aantal uren dat omgezet kan worden in een krediet  

Maximaal 20 % van het pakket uren-leraar kan omgezet worden in een krediet voor de aanwerving 
van voordrachtgevers. Voor de berekening van de globale puntenenveloppe van de school waaraan 
het centrum is aangehecht, worden die uren-leraar voor een derde beschouwd als praktische vak-
ken of worden ze voor een derde met praktische vakken gelijkgesteld. 

Het maximaal aantal uren voordrachtgever per week is een gemiddelde. Niet elke lesweek moet 

op dezelfde manier ingevuld worden. De instelling kan kiezen voor een vaste component voor-

dracht binnen het wekelijkse lessenrooster, maar kan de uren evengoed gegroepeerd aanbieden. 

2.2 Omzetting van het aantal uren-leraar in een krediet3 

1) Het aantal uren-leraar wordt vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstel-
ling per jaar, zodat een aantal jaar-uren verkregen wordt.  

 

 

 

 

1 Codex secundair onderwijs, art. 211. 

2 Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap, art. 90. 

3 BVR 24 oktober 2008 houdende uitvoering van he decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren 

en werken in de Vlaamse gemeenschap, art. 18. 
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2) Het aantal jaar-uren wordt vermenigvuldigd met een krediet. Voor schooljaar 2019-2020 kost 
1 uur-leraar voor het realiseren van een samenwerking met een voordrachtgever 50,65 euro. 

Het CDO ontvangt een voorschot van 25 % van het krediet in de loop van de maand november van 

het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die 

daarop volgt. 

Het krediet dat het centrum ontvangt na de omzetting van uren-leraar, staat los van de financiële 

afspraken die het centrum maakt met de samenwerkende partners. Een hogere vergoeding kan 

afgesproken worden, maar die meerkosten worden volledig gedragen door het centrumbestuur en 

kunnen niet verhaald worden op de leerlingen. 

2.3 Statuut van het personeelslid 

Voor de voordrachtgever is de rechtspositieregeling in onderwijs niet van toepassing. Het bestuur 

kan een arbeidsovereenkomst met de voordrachtgever afsluiten. In dit geval moet de voordracht-

gever behandeld worden als een MVD-personeelslid, maar dan wel in het statuut van bediende. Dit 

houdt onder andere in dat dit personeelslid ingeschreven moet worden bij een sociaal secretari-

aat.  

Het bestuur kan ook een contract afsluiten met de voordrachtgever (zelfstandige) voor de huur 

van diensten. 

2.4 Melding aan de onderwijsadministratie 

Het centrum deelt uiterlijk voor 8 november aan AgODi mee hoeveel uren-leraar het wenst om te 

zetten in een krediet via de elektronische zending “aanwending middelen”. Het meegedeelde 

aantal uren-leraar kan in de loop van het schooljaar niet meer stijgen; een vermindering is enkel 

mogelijk bij overmacht. In dat geval neemt de instelling contact op met AgODi dat de overmacht 

zal beoordelen. 

3 Overdracht van uren-leraar 

3.1 Naar een centrum voor deeltijdse vorming (CVO)4 

3.1.1 Doel 

Voor de organisatie  van een les-of lesvervangend aanbod ter ondersteuning van de leerling (alge-

mene vorming).  

3.1.2 Omzetting uren-leraar in een krediet5 

Bij de samenwerking met een centrum voor deeltijdse vorming wordt een aantal uren-leraar om-

gezet in een krediet. De totale kost voor het centrum wordt als volgt berekend: 

1) Het aantal uren-leraar wordt vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstel-
ling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen.  

 
2) Het aantal jaar-uren wordt vermenigvuldigd met een krediet. Voor schooljaar 2019-2020 kost 

1 uur-leraar voor het realiseren van een samenwerking met een centrum deeltijdse vorming 
89,05 euro. 

 

 

4 Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap, art. 90. 

5 BVR houdende uitvoering van he decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de 

Vlaamse gemeenschap, art. 18. 
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Het krediet voor de samenwerking met een CVO wordt toegekend samen met de eerste schijf 

van de subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten.  

Het krediet dat het CDO ontvangt na de omzetting van uren-leraar, staat los van de financiële 

afspraken die het centrum maakt met de samenwerkende partners. Een hogere vergoeding 

kan afgesproken worden, maar deze meerkosten zijn volledig voor het centrumbestuur en 

kunnen niet verhaald worden op de leerlingen. 

3.2 Naar een centrum deeltijds beroeps secundair onderwijs (CDO) of een centrum volwas-
senenonderwijs (cvo)6 

3.2.1 Doel 

In een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) en een cvo worden de uren aan-

gewend voor de organisatie van beroepsgerichte vorming of activiteiten ter ondersteuning van 

de beroepsgerichte vorming.  

De overgedragen uren-leraar die worden aangewend voor activiteiten ter ondersteuning van de 

beroepsgerichte vorming, worden in het CDO ingericht als ‘uren leren en werken’, in het cvo als 

uren-leraar.  

Sinds het schooljaar 2010-2011 kan het totale aantal uren-leraar dat overgedragen wordt voor de 

organisatie van de activiteiten ter ondersteuning van de beroepsgerichte vorming nooit hoger 

liggen dan het totale aantal uren-leraar dat met datzelfde doel door het centrum in kwestie over-

gedragen werd tijdens het voorafgaande schooljaar. De uren-leraar die overgedragen worden voor 

de organisatie van de beroepsgerichte vorming, vallen niet onder die beperkende maatregel.  

3.3 Naar een instelling voor voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs  

3.3.1 Doel 

In de instellingen voor voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs worden de uren ge-

bruikt voor de organisatie van de algemene vorming, de beroepsgerichte vorming of activiteiten 

ter ondersteuning van de algemene of beroepsgerichte vorming.  

Uren-leraar die overgedragen worden naar een instelling voor technisch of beroepssecundair on-

derwijs, kunnen enkel ingericht worden als ‘bijzondere pedagogische taken’.   

Sinds het schooljaar 2010-2011 kan het totale aantal uren-leraar dat overgedragen wordt voor de 

organisatie van de algemene vorming of van activiteiten ter ondersteuning van de algemene of 

beroepsgerichte vorming, nooit hoger liggen dan het totale aantal uren-leraar dat met datzelfde 

doel door het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in kwestie overgedragen werd 

tijdens het voorafgaande schooljaar. De uren-leraar die overgedragen worden ter organisatie van 

de beroepsgerichte vorming, vallen niet onder die beperkende maatregel.  

3.4 Statuut personeelslid 

De lesgever zal in dit systeem onderworpen blijven aan het statuut en de reglementen die van 

toepassing zijn in de uitlenende instelling. 

 

 

6 Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap, art 27 en art. 90. 
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3.5 Beperkingen op het aantal over te dragen uren7 

De overdracht wordt niet tot een maximum beperkt en gebeurt uiterlijk op 1 november van het 

schooljaar. Wanneer het CDO dat de uren afstaat tot een scholengemeenschap behoort, moet de 

overdracht in overeenstemming zijn met de afspraken die binnen de scholengemeenschap ge-

maakt zijn. Voor zover de begunstigde instelling tot een andere scholengemeenschap behoort, 

moet de overdracht formeel aan die scholengemeenschap meegedeeld worden. 

De overdracht van uren-leraar moet onderhandeld worden in het lokaal onderhandelingscomité 

(d.i. het lokaal comité op het niveau van de scholengemeenschap voor zover het CDO dat uren 

overdraagt tot een scholengemeenschap behoort). 

Het akkoord van het lokaal onderhandelingscomité is vereist indien de overdracht plaatsvindt tus-

sen instellingen van hetzelfde net die niet tot een scholengemeenschap of niet tot dezelfde scho-

lengemeenschap behoren én voor zover de overdracht uitmondt in nieuwe of bijkomende terbe-

schikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend per-

soneel in de instelling die uren overdraagt. Dit akkoord is niet vereist als het bestuur die TBS/OB 

gestelde personeelsleden bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling voor een volledig 

schooljaar in dienst kan houden.  

3.6 Melding aan de onderwijsadministratie 

Het centrum deelt uiterlijk voor 8 november aan AgODi mee hoeveel uren-leraar het wenst om te 

zetten in een krediet via de elektronische zending “aanwending middelen”. Het meegedeelde 

aantal uren-leraar kan in de loop van het schooljaar niet meer stijgen; een vermindering is enkel 

mogelijk bij overmacht. In dat geval neemt de instelling contact op met AgODidat de overmacht 

zal beoordelen. 

3.7 Samenwerkingsovereenkomst 

Binnen het samenwerkingsverband is het centrum voor deeltijds beroepssecundaor onderwijs 

steeds de coördinerende instelling.  

De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin bij voorkeur ten minste de vol-

gende elementen opgenomen worden: 

– de samenwerkende instellingen of organisaties; 

– de coördinerende onderwijsinstelling; 

– de invulling van de samenwerking; 

– de looptijd van de samenwerking; 

– de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg. 

Een model van samenwerkingsovereenkomst is te vinden als bijlage.  

 

 

 

7 Codex secundair onderwijs, art. 2 en art. 20. 
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4 Reglementering 

4.1 Wetgeving 

• Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeen-

schap. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 

10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. 

• Codex secundair onderwijs art. 2, 20, 211. 

4.2 Ministeriële omzendbrieven 

• Ministeriële omzendbrief SO/2008/08 “Stelsel van leren en werken”  

 

 

Bijlagen  

• Model van overeenkomst tussen het centrumbestuur en een zelfstandig voordrachtgever 

• Model van samenwerkingsovereenkomst tussen het centrumbestuur en een uitlenende rechts-

persoon die een personeelslid ter beschikking stelt 

• Model van samenwerkingsovereenkomst tussen een centrum voor deeltijds beroepssecundair 

onderwijs en een centrum voor deeltijdse vorming 
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https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2011-076-B01
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https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2011-076-B02
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