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1 Inleiding 

Voor de organisatie van het onderwijs kent de overheid aan elke school omkaderingsmiddelen toe 

(uren-leraar, punten, een betrekking van directeur) die bestemd zijn om in een welbepaald school-

jaar te worden aangewend in een welbepaalde school. Uren-leraar kunnen echter worden overge-

dragen volgens drie verschillende mechanismen: ze kunnen worden overgedragen naar het vol-

gende schooljaar ofwel naar een andere school, en ze kunnen worden herverdeeld door het 

schoolbestuur. Op die manier kunnen secundaire scholen vaak een ondersteuning vinden wanneer 

ze een nijpend tekort aan uren-leraar hebben, of kunnen ze een oplossing bieden voor een tekort 

dat men kent in een andere school of dat men in de toekomst verwacht in de eigen school. Deze 

mechanismen lichten we toe in de punten 3 tot 6 van deze mededeling.  

Scholen die niet meteen zelf een oplossing vinden voor een tekort of tijdelijk teveel aan uren-

leraar, kunnen met elkaar in contact komen via het “prikbordinitiatief” van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen: zie punt 7. Ook dat is een toepassing van de overdracht van uren-leraar tussen secun-

daire scholen.  

Hoewel uren-leraar in principe enkel kunnen worden aangewend om er gesubsidieerde betrekkingen 

in het onderwijzend personeel mee op te richten, kunnen ze voor bepaalde structuuronderdelen 

toch worden omgezet in een krediet voor externe voordrachtgevers. Hiernaar verwijzen we in punt 

8. 

In verband met punten kan men niet spreken van overdracht, maar van verdeling binnen de scho-

lengemeenschap resp. het samenwerkingsplatform: zie 11 en 12 van deze mededeling.  

 

Voor een goed begrip verduidelijken we eerst de precieze betekenis van de belangrijkste termen: 

• school moet hier steeds worden begrepen als “instellingsnummer”. Dit is zelfs het geval 

indien een eerstegraadsschool en een bovenbouwschool van hetzelfde schoolbestuur gele-

gen zijn op dezelfde campus: terwijl ze voor de verdeling van de betrekkingen onder de 

vastbenoemden van het bestuurs- en onderwijzend personeel als een geheel gelden (een 
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zgn. pedagogische entiteit1), moeten ze voor de aanwending van de omkaderingsmiddelen 

worden behandeld als twee afzonderlijke scholen. 

• uren-leraar: ondeelbare eenheden waarmee een school voor gewoon secundair onderwijs 

betrekkingen kan oprichten in de ambten van het onderwijzend personeel: leraar en 

godsdienstleraar. Uren-leraar kunnen ofwel worden ingericht als contacturen (lesuren) of-

wel als “uren die geen lesuur zijn”: BPT, inhaalles, klassendirectie enz. Onder “uren-le-

raar” verstaan we hier niet de betrekkingen die worden opgericht met punten voor ICT-

coördinatie of met punten van de globale puntenenveloppe (TFD: uren voor taak- en func-

tiedifferentiatie, TFD); 

• NB Voor het buitengewoon secundair onderwijs spreekt de reglementering niet over 

uren-leraar, maar wel over “lesuren”. Die term heeft in het buso dus niet helemaal de-

zelfde betekenis als in het gewoon so. 

2 Reglementering 

Wetteksten en omzendbrieven: 

• art. 19, 20 en 21 van de Codex Secundair Onderwijs; 

• art. 53 en 59 van het Decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair 

onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;  

• art. 90 van het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de 

Vlaamse Gemeenschap;  

• art. 13bis en 13ter van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot 

vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs; 

• punten 4.3 tot 4.7 van de Ministeriële omzendbrief SO 55 “Ambt van directeur en pakket 

‘uren-leraar’ in het voltijds secundair onderwijs”; 

• punt 14.2 van de Ministeriële omzendbrief SO/2008/08 “Stelsel van leren en werken”; 

• punt 2 van de Ministeriële omzendbrief SO/2007/05 “Zendingen voor leerlingen en scholen 

in het secundair onderwijs”. 

Informatie over het genereren en aanwenden van uren-leraar vindt u in de volgende mededelingen: 

• “De omkaderingsmiddelen voor de betrekkingen van leraar en godsdienstleraar in het ge-

woon voltijds secundair onderwijs en OV4 van het buso” (thema: Omkadering); 

• “Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap” (thema: Omkadering). 

3 Overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar 

3.1 Overdragen naar het volgende schooljaar of naar een andere school? 

Van de uren-leraar waarop een school recht heeft tijdens een bepaald schooljaar, kan ze er een 

zeker percentage overdragen naar het volgende schooljaar; dit mechanisme werd vroeger soms 

“bufferen” genoemd. De school laat die omkaderingsmiddelen dan een schooljaar ongebruikt, om 

ze pas het schooljaar nadien aan te wenden bovenop de uren-leraar waarop ze dan recht heeft. Die 

uren-leraar kunnen enkel in het eerstvolgende schooljaar worden aangewend in diezelfde school 

(datzelfde instellingsnummer): zie 3.7 en 3.8. 

Maar als een school in een bepaald schooljaar meer dan voldoende uren-leraar heeft en het school-

jaar nadien wil kunnen rekenen op een extra pakket, kan ze ook overwegen om die middelen niet 

naar het volgende schooljaar over te dragen, maar wel naar een school die dit schooljaar een nij-

pend tekort heeft. De ontvangende school engageert zich ertoe om hetzelfde aantal uren-leraar het 

schooljaar nadien terug te geven. Voor de overdragende school levert die overdracht naar een an-

dere school netto dus hetzelfde resultaat op als de overdracht naar het volgende schooljaar: ze zal 

 

1 Zie hierover punt 3.3 van de mededeling “De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wederte-
werkstelling in het gewoon secundair onderwijs” (thema: Reaffectatie). 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289#1052996
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14112
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14112
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14032#1098034
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14032#1098034
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12954#1121144
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12954#1121144
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#4-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13909#2
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2012-051
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2012-051
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2003-069
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2003-071
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2003-071
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het volgende schooljaar een extra pakket ter beschikking hebben, en bovendien heeft ze nu een 

andere school uit de nood geholpen.  

Voor de overdracht naar een andere school verwijzen we naar punt 4. Eerst behandelen we in punt 

3.2 en volgende de overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar. 

3.2 Welke uren-leraar kunnen worden overgedragen naar het volgende schooljaar? 

Een secundaire school kan tot 2% van haar beschikbare urenpakket overdragen naar het volgende 

schooljaar. In punt 3.3 verduidelijken we hoe het maximum van 2% wordt berekend. 

Kunnen worden overgedragen naar het volgende schooljaar: 

• de uren-leraar voor alle vakken die zijn toegekend volgens de coëfficiëntenregeling (zie 

Ministeriële omzendbrief SO 55); 

• de uren-leraar voor godsdienst: op voorwaarde dat ze het volgende schooljaar worden 

aangewend in het ambt van godsdienstleraar (als contacturen of als “uren die geen lesuur 

zijn”); 

• uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO). 

Kunnen daarentegen niet worden overgedragen naar het volgende schooljaar: 

• een uur-leraar dat zelfs maar gedurende een beperkte periode van het schooljaar was 

aangewend, kan helemaal niet meer worden overgedragen naar het volgende schooljaar: 

zie het voorbeeld hierna; 

• GOK-uren: die kunnen wel worden overgedragen naar een andere school (zie punt 4.1), 

maar niet naar het volgende schooljaar; 

• Uren aanvangsbegeleiding; 

• Uren ter ondersteuning van de kerntaak van de leraar; 

• Uren samen school maken; 

• punten (globale puntenenveloppe, punten voor ICT-coördinatie) kunnen evenmin worden 

overgedragen naar het volgende schooljaar: zie punten 11 en 12 van deze mededeling. 

Voorbeeld 

Een school had begin september 1 000 uren-leraar aangewend, maar door een samenvoeging van 

kleine klasgroepen richt ze er vanaf 15 september nog maar 990 in. De 10 uren-leraar die gedurende 

een paar weken waren aangewend, kunnen nadien niet meer worden overgedragen. Indien in die 

10 uren-leraar geen personeelslid meer is aangesteld (zie punt 3.3 van de mededeling “Omkade-

ringsmiddelen voor de betrekkingen van leraar en godsdienstleraar” onder het thema Omkadering), 

kunnen ze in de verdere loop van datzelfde schooljaar wel opnieuw worden aangewend voor andere 

betrekkingen in diezelfde school.  

3.3 Hoeveel uren-leraar kunnen worden overgedragen naar het volgende schooljaar? 

Onder de voorwaarden die we vermelden in punt 3.4 kan een secundaire school maximaal 2% van 

haar aanwendbare pakket uren-leraar overdragen naar het volgende schooljaar. Bij de berekening 

van het maximum van 2% wordt niet naar boven afgerond tot de hogere eenheid: zie de voorbeelden 

hierna. 

Onder “het aanwendbare pakket uren-leraar” worden begrepen: 

• de uren-leraar die voor dat schooljaar zijn toegekend en waarin vaste benoeming mogelijk 

is (zie de mededeling “TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten 

omkaderingsmiddelen voor het gewoon so” onder het thema Omkadering) behalve de ex-

tra uren-leraar voor het eerste onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (vermits dit 

aantal tijdens het schooljaar kan fluctueren), 

• vermeerderd met de uren-leraar die de school overneemt vanuit het voorafgaande school-

jaar of van een andere school (eventueel via herverdeling door schoolbestuur), 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2012-051
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2012-051
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M_PER_2019_012_TADD%20VB%20en%20RW%20in%20omkaderingsmiddelen%20so
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M_PER_2019_012_TADD%20VB%20en%20RW%20in%20omkaderingsmiddelen%20so
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• maar verminderd met de uren-leraar die worden overgedragen2 naar een andere school 

(eventueel via herverdeling door schoolbestuur), 

• en zonder de betrekkingen mee te tellen die het resultaat zijn van de omzetting van pun-

ten (globale puntenenveloppe, punten voor ICT-coördinatie). 

 

Voorbeelden 

1 Een school beschikt voor 2019-2020 over een aanwendbaar urenpakket van 1 090 uren-leraar. Dit 

betekent dat ze maximaal 21 uren-leraar kan overdragen naar 2020-2021 (21,8 wordt niet naar 

boven afgerond). 

2 Een school beschikt voor 2019-2020 over het volgende aantal uren-leraar: 1 000 uren-leraar (voor 

alle vakken en specifiek voor godsdienst samengeteld), 12 extra uren-leraar (aandeel van de 20 000 

extra uren-leraar die via de scholengemeenschappen worden verdeeld), 21 GOK-uren, 2 uur voor 

aanvangsbegeleiding, 7 uren-leraar die ze had overgedragen van 2018-2019 naar 2019-2020, 50 

uren-leraar voor OKAN-onthaaljaar, en 15 uren-leraar voor opvolging van ex-onthaalleerlingen. Ze 

draagt 8 uren-leraar over naar een andere school. Met de globale puntenenveloppe heeft ze 11 

TFD-uren opgericht. 

Het maximum van 2% wordt berekend op het totaal van 1 000 + 12 + 21 + 2 + 7 + 15 – 8 = 1 049. De 

50 uren-leraar voor het OKAN-onthaaljaar en de 11 TFD-uren mogen niet worden meegerekend. Dit 

betekent dat ze 2% van 1 049 hetzij 20 uren-leraar mag overdragen naar het volgende schooljaar 

(20,98 wordt niet afgerond naar boven).  

3.4 Voorwaarden voor de overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar  

1. Indien er in de betrokken school nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is wegens ont-

stentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel, is overdracht van uren-

leraar naar het volgende schooljaar enkel toegelaten indien de personeelsleden die nieuw of bijko-

mend ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking, kunnen worden gereaffec-

teerd of wedertewerkgesteld in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in de scholenge-

meenschap, en dit voor de duur van het volledig schooljaar. Ook de betrekkingen waarin geen be-

noeming mogelijk is (bv. uren opgericht met punten voor ICT-coördinatie, of met de voorafname 

van de globale puntenenveloppe voor de ondersteuning van de scholengemeenschap) gelden in dit 

kader als organieke betrekkingen.3 Wat moet worden verstaan onder “nieuwe of bijkomende terbe-

schikkingstelling” is toegelicht in punt 8.1. 

Aan deze voorwaarde is ook voldaan wanneer het personeelslid dat bijkomend TBS/OB is, wel kan 

worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, maar de toewijzing weigert: ook dan mag de school 

toch uren-leraar overdragen naar het volgende schooljaar. De weigering van R/W moet dan wel 

gebaseerd zijn op een van de wettelijke weigeringsgronden die zijn voorzien in art. 45 van het 

Reaffectatiebesluit en zijn toegelicht in punt 17.4 van de Reaffectatiemededeling.  

Het schoolbestuur moet op eer verklaren dat het deze voorwaarde i.v.m. nieuwe of bijkomende 

terbeschikkingstelling is nagekomen; daarvoor kan het gebruikmaken van het model dat is toege-

voegd als bijlage bij deze mededeling. Dit document wordt op school bewaard ter inzage van veri-

ficatie en inspectie. 

2. De criteria voor de aanwending van de uren-leraar en de punten behoren tot de overlegbevoegd-

heid van de schoolraad4. Ook over het principe van de overdracht van uren-leraar zal de schoolraad 

dus overleggen (tenzij die afziet van zijn overlegbevoegdheid over deze materie). Overleg houdt in 

dat het schoolbestuur tot een consensus tracht te komen over het al dan niet overdragen van uren-

leraar. Indien er geen akkoord wordt bereikt, beslist het schoolbestuur. Dit overleg heeft betrekking 

op het principe van de overdracht. 

 

2 De uren-leraar die worden overgedragen naar het volgende schooljaar worden niet in mindering gebracht van 
het totaal waarop het toegelaten percentage wordt berekend.  

3 Visie meegedeeld door de overheid op haar informeel overleg met de onderwijskoepels en de vakorganisaties 
d.d. 12 september 2013. 

4 Zie punt 3.1.2 van de mededeling “Participatiedecreet: de schoolraad” (thema: Participatie). 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12534#1002242
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12534#1002242
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2003-071
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Per-20160407-18
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/MLER_018
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Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) of de ondernemingsraad wordt geïnformeerd over het re-

sultaat van het overleg in de schoolraad. Indien de overdracht van uren-leraar echter gevolgen zou 

hebben op de prestatieregeling of de algemene arbeidsvoorwaarden, moet hierover worden onder-

handeld in het LOC of de ondernemingsraad.5 Ook bij deze onderhandelingen wordt naar een ak-

koord gestreefd, dat dan moet worden uitgevoerd door het schoolbestuur. Indien er geen akkoord 

wordt bereikt, neemt het schoolbestuur de beslissing.  

Voorbeeld 

Een school wenst uren-leraar over te dragen naar het volgende schooljaar. Ze moet echter 1 per-

soneelslid TBS/OB stellen, nl. leraar X voor een volume van 4/22. 

• Indien leraar X ook het voorgaande schooljaar TBS/OB was voor 4/22 of méér, is dit geen 

nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling, en mag de school uren-leraar overdragen naar 

het volgende schooljaar.  

• Indien leraar X voorgaand schooljaar niet TBS/OB was gesteld of slechts voor een kleiner vo-

lume, dan mag de school enkel uren-leraar overdragen naar het volgende schooljaar als le-

raar X in de scholengemeenschap kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een 

organieke betrekking voor een volledig schooljaar. 

3.5 Uiterste datum voor de overdracht 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet worden vastgelegd hoeveel uren-leraar 

de school maximaal zal overdragen naar het volgende schooljaar. Dit betekent dat het overleg in 

de schoolraad en de informatie aan het LOC (en desgevallend de onderhandelingen daarover) vóór 

die datum moeten plaatsgevonden hebben. Uiterlijk op 8 november moet de overdracht worden 

gemeld aan AgODi: zie punt 9. 

Met “maximaal” wordt bedoeld dat de school dat aantal nadien nog kan verminderen om een of 

meer uren-leraar uiteindelijk niet over te dragen naar het volgende schooljaar maar toch aan te 

wenden in het lopende schooljaar: zie volgend punt.  

3.6 Mogelijkheid om de gemelde overdracht toch in het lopende schooljaar aan te wenden  

Het aantal uren-leraar dat de school aan de overheid heeft meegedeeld als overdracht naar het 

volgende schooljaar, wordt beschouwd als de maximale overdracht. Het is wettelijk toegelaten dat 

de school toch nog een aantal van die uren-leraar inricht in het lopende schooljaar, en uiteindelijk 

dus minder uren-leraar overdraagt naar het volgende schooljaar. Indien de overdracht reeds was 

gemeld aan AgODi, neemt de school contact op met het schoolbeheerteam voor de praktische richt-

lijnen.  

Aldus is het mogelijk om de uren-leraar die aanvankelijk waren gemeld als overdracht naar het 

volgende schooljaar, toch nog nà 1 november “uit de buffer te halen” om ze in de loop van het 

schooljaar aan te wenden: 

• ofwel om ze in de eigen school in te richten, eventueel zelfs met terugwerkende kracht vanaf 

1 september, op voorwaarde uiteraard dat het personeelslid vanaf die datum effectief dien-

sten heeft gepresteerd, 

• of zelfs om ze over te dragen naar een andere secundaire school van de scholengemeenschap 

of van het eigen net (d.w.z. het gesubsidieerd vrij onderwijs), waar ze dan gedurende heel het 

lopende schooljaar (dus vanaf 1 september) kunnen worden aangewend: zie punt 4 van deze 

mededeling. 

Voorbeelden  

1 Een school had tijdig aan AgODi gemeld dat ze 20 uren-leraar zou overdragen van 2019-2020 naar 

2020-2021. Om een grote instroom van leerlingen na de kerstvakantie te kunnen opvangen, wil ze 

naderhand toch 9 van die uren-leraar aanwenden vanaf het tweede trimester van 2019-2020. Dit 

betekent dat de school de overdracht vermindert met 9 uren-leraar. Aangezien hierin pas vanaf 

het tweede trimester personeelsleden diensten presteren, zal ze hen pas vanaf dan in dienst 

 

5 Zie punt 5.10.2 van de mededeling “Het lokaal onderhandelingscomité in basis-, secundair en 
volwassenenonderwijs: samenstelling, bevoegdheden en werking” (thema: Overleg en inspraak). 

http://www.agodi.be/zoek-dossierbeheerder-schoolbeheerteam
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/2015_12_09_PER_MED_Lokaal_onderhandelingscomite
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/2015_12_09_PER_MED_Lokaal_onderhandelingscomite
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melden. In 2020-2021 zal de school geen 20 maar slechts 11 overgedragen uren-leraar ter beschik-

king hebben. 

2 School A draagt in 2019-2020   12 uren-leraar over naar het volgende schooljaar. School B (zelfde 

scholengemeenschap) verneemt in april 2020 dat ze heel dat schooljaar 4 uren-leraar te veel heeft 

ingericht; school B had zelf geen uren-leraar overgedragen naar het volgende schooljaar. Om te 

vermijden dat school B aan de overheid het salaris moet terugbetalen voor de uren-leraar die ze 

te veel had ingericht, kan ze vragen dat school A 4 van de uren-leraar (die oorspronkelijk waren 

gemeld als overdracht naar 2020-2021) overdraagt naar school B voor het volledige schooljaar 2019-

2020. Zodoende zijn alle uren die in school B effectief ingericht en gepresteerd waren vanaf 1 

september, ook subsidieerbaar vanaf die datum. 

Voor de praktische uitwerking informeert A zich bij het schoolbeheerteam van AgODi. Allicht spre-

ken de scholen onderling af dat school B in 2020-2021  4 uren-leraar zal overdragen naar (terugge-

ven aan) school A.  

3.7 Overdracht is enkel mogelijk naar het eerstvolgende schooljaar 

Het is enkel mogelijk om uren-leraar over te dragen naar het eerstvolgende schooljaar, bv. van 

2019-2020 naar 2020-2021. Het is niet mogelijk om een voorafname te doen: de uren-leraar die 

zullen worden toegekend voor 2020-2021 bv. kunnen in geen geval vroeger worden aangewend. Als 

een school te veel uren heeft ingericht in het lopende schooljaar, kan dat dus niet worden gecom-

penseerd met een voorafname van het urenpakket van het schooljaar nadien. De school kan even-

tueel een oplossing vinden bij een andere school die uren had overgedragen naar het volgende 

schooljaar: zie het voorgaande punt. 

Het is evenmin mogelijk om uren-leraar verder in de toekomst over te dragen: ze kunnen enkel 

worden overgedragen naar het eerstvolgende schooljaar. Indien de school ze dan niet aanwendt, 

zijn ze verloren. 

Het is evenmin mogelijk om uren-leraar van school A die zijn toegekend voor een bepaald school-

jaar, rechtstreeks over te dragen naar school B om ze daar pas in het volgende schooljaar aan te 

wenden: zie het volgende punt. 

3.8 Kan een school “bufferen voor een andere school”? 

Een school die zelf niet het gewenste aantal uren-leraar kan overdragen naar het volgende school-

jaar, kan hiervoor eventueel de medewerking vragen van een andere school aan wie ze vraagt “om 

in haar plaats uren te bufferen”. Reglementair is deze bewerking niet rechtstreeks mogelijk, maar 

enkel via een combinatie van verschillende overdrachtsmechanismen.  

We verduidelijken met een voorbeeld: 

School A heeft in 2019-2020 nog 7 uren-leraar die ze zelf niet kan overdragen naar 2020-2021. Ze 

kan hetzelfde resultaat wel bereiken op de volgende manier: 

• School A draagt in 2019-2020  7 uren-leraar over naar school B (overdracht naar een andere 

school: zie punt 4); de overeenkomst is dat school B die 7 uren-leraar nadien zal teruggeven. 

• In school B kunnen die 7 ontvangen uren-leraar enkel worden aangewend in hetzelfde school-

jaar 2019-2020; bovendien moet school B erop toezien dat dit aantal uren-leraar gedurende 

het volledige schooljaar is ingenomen door tijdelijke titularissen (administratieve toestand 2): 

zie punt 8.2. 

• Om de ontvangen uren-leraar nadien te kunnen teruggeven, zal school B allicht 7 eigen uren-

leraar die zijn toegekend voor 2019-2020 overdragen naar 2020-2021. 

• In 2020-2021 wendt school B de 7 uren-leraar aan die ze had overgedragen vanuit 2019-2020; 

school B moet echter deze uren-leraar op 15 oktober 2020 vacant verklaren met het oog op 

een vaste benoeming op 1 januari 2021. De verplichting om deze uren-leraar gedurende het 

volledige schooljaar te laten innemen door tijdelijke titularissen is hier dus niet van toepas-

sing. 

• School B realiseert de overeengekomen teruggave door 7 uren-leraar van het pakket waarop 

ze recht heeft voor 2020-2021, over te dragen naar school A. School A moet deze uren-leraar 

eveneens vacant verklaren op 15 oktober 2020 met het oog op een vaste benoeming op 1 
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januari 2021.  De verplichting om deze uren-leraar gedurende het volledige schooljaar te la-

ten innemen door tijdelijke titularissen is hier dus ook niet van toepassing. 

 

3.9 Aanwending van de uren-leraar die zijn overgenomen van het voorgaande schooljaar 

3.9.1 Enkel aan te wenden in dezelfde school 

Uren-leraar die door een school zijn overgedragen naar het volgende schooljaar, kunnen het daar-

opvolgende schooljaar enkel worden aangewend in diezelfde school (hetzelfde instellingsnummer). 

Het is bijgevolg niet mogelijk om uren-leraar rechtstreeks te “bufferen voor een andere school”: 

zie voorgaand punt. 

Voorbeeld 

School A zal in 2020-2021 een nieuwe studierichting programmeren. Om die te kunnen organiseren, 

wil ze 20 uren-leraar van 2019-2020 overdragen naar het volgende schooljaar. Gezien het toegela-

ten maximum van 2% (zie punt 3.3) mag ze er echter maar 18 overdragen. Daarom vraagt school A 

of school B de 2 overige uren-leraar wil overdragen naar het volgende schooljaar. 

School A draagt 2 uren-leraar voor 2019-2020 over naar school B, waar ze worden toegekend aan 

tijdelijke titularissen. School B draagt 2 eigen uren-leraar over van 2019-2020 naar 2020-2021. In 

2020-2021 kent school B die 2 uren-leraar toe aan tijdelijke titularissen, en draagt ze 2 uren-leraar 

uit het gewone pakket over naar school A (teruggave). Ook in school A moeten ze dan worden 

ingenomen door tijdelijke titularissen Zowel in school A als in school B moeten telkens de twee 

uren-leraar vacant worden verklaard op 15 oktober 2020 en dit met het oog op een vaste benoeming 

op 1 januari 2020.. 

3.9.2 Behoud van de “kleuring” van de uren 

Zgn. “gekleurde” uren-leraar zijn voorbehouden voor een specifieke bestemming; ook na overdracht 

mogen ze enkel voor die bepaalde bestemming worden aangewend: 

• uren specifiek toegekend voor godsdienst moeten ook na overdracht aangewend worden 

in het ambt van godsdienstleraar: als contacturen of als “uren die geen lesuur zijn”; 

• uren specifiek toegekend voor aanvangsbegeleiding moeten ook na overdracht aange-

wend worden voor aanvangsbegeleiding. 

GOK-uren kunnen niet worden overgedragen naar het volgende schooljaar: zie reeds punt 3.2. 

3.9.3 De overname van uren-leraar van het voorgaande schooljaar hoeft niet te worden ge-

meld 

Enkel de overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar moet worden gemeld aan de 

overheid (zie punt 9); het schooljaar nadien hoeft de overname van die uren-leraar niet meer te 

worden gemeld. De overdracht is immers reeds opgeslagen in de databank van AgODi en wordt 

automatisch in rekening gebracht. 

Uitzondering: indien een school uren-leraar heeft overgedragen naar het volgende schooljaar, maar 

op 1 september nadien wordt opgeheven ingevolge fusie, dan is het voor AgODi niet altijd duidelijk 

naar welke school die uren-leraar moeten worden overgedragen, omdat de zending van de over-

dracht hierop niet is voorzien. Het betrokken schoolbestuur moet dan aan het schoolbeheerteam 

meedelen aan welke school de overgedragen uren-leraar ten goede komen. 

4 Overdracht van uren-leraar naar een andere secundaire school  

4.1 Hoeveel en welke uren-leraar kunnen worden overgedragen naar een andere school? 

Als voldaan is aan de voorwaarden die vermeld zijn onder punt 4.3, stelt de reglementering geen 

beperking op het aantal uren-leraar dat wordt overgedragen naar een secundaire school van 

http://www.agodi.be/zoek-dossierbeheerder-schoolbeheerteam
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dezelfde scholengemeenschap of van hetzelfde net, d.w.z. van het gesubsidieerd vrij onderwijs6. 

Een beperking geldt er wel voor de overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar (zie 

punt 3) en voor de herverdeling door het schoolbestuur (zie punt 5), maar niet voor de overdracht 

naar een andere school. In de praktijk betekent dit dat een secundaire school onbeperkt uren-leraar 

kan overdragen naar een andere secundaire school van hetzelfde schoolbestuur of van een ander 

schoolbestuur van het gesubsidieerd vrij onderwijs, althans onder de hierna vermelde voorwaarden.  

Ook “gekleurde” uren-leraar (uren voor godsdienst, uren voor aanvangsbegeleiding) kunnen wor-

den overgedragen naar een andere secundaire school. De ontvangende school moet de gekleurde 

uren-leraar dan wel voor dezelfde bestemming aanwenden: zie punt 4.5. Dat geldt ook bij de over-

dracht van GOK-uren, maar die kunnen enkel worden overgedragen naar een school voor gewoon 

so, niet naar een buso-school.  

Uren-leraar die - al was het maar voor een korte periode van het schooljaar- waren aangewend in 

een school, kunnen niet meer worden overgedragen. 

De verdeling van de OKAN-uren (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) behandelen we 

afzonderlijk in punt 4.7. 

Punten van de globale puntenenveloppe kunnen enkel worden verdeeld binnen de scholengemeen-

schap; punten voor ICT-coördinatie kunnen enkel worden samengelegd binnen het samenwerkings-

platform: zie punten 11 en 12. 

4.2 Naar welke scholen kunnen uren-leraar worden overgedragen? 

Onder de voorwaarden die in het volgende punt worden toegelicht, kan een school voor gewoon so 

uren-leraar overdragen naar de volgende scholen: 

• naar een andere school voor gewoon (voltijds of deeltijds) secundair onderwijs of voor bui-

tengewoon secundair onderwijs7 die behoort tot dezelfde scholengemeenschap, ook als die 

school behoort tot een ander net (bv. naar een school van het gemeentelijk onderwijs binnen 

de eigen scholengemeenschap), 

• of naar een andere school voor gewoon (voltijds of deeltijds) secundair onderwijs of voor bui-

tengewoon secundair onderwijs die behoort tot hetzelfde net, d.w.z. het gesubsidieerd vrij 

onderwijs8, ook als die school behoort tot een andere scholengemeenschap.  

Het is dus ook mogelijk om uren-leraar (andere dan GOK-uren) van het voltijds gewoon so of van 

een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs over te dragen naar een school voor bui-

tengewoon secundair onderwijs. Omgekeerd kunnen scholen voor buitengewoon secundair onder-

wijs lesuren overdragen naar een school voor gewoon so of naar een centrum voor beroepssecundair 

onderwijs. 

Het is evenwel niet mogelijk om uren-leraar van het secundair onderwijs over te dragen naar een 

school van het basisonderwijs (of omgekeerd), ook niet als die school tot hetzelfde bestuur be-

hoort. 

Overdracht van uren-leraar vanuit het voltijds so naar een centrum voor volwassenenonderwijs of 

naar het hoger onderwijs is enkel mogelijk: 

• om voordrachtgevers vanuit het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs in te schakelen 

in de derde graad tso of bso of in HBO5 opleiding Verpleegkunde: zie de mededeling “Voor-

drachtgevers en andere vormen van samenwerking met externe lesgevers in het voltijds 

secundair onderwijs” (thema: Voordrachtgevers) en punt 4.6 van de Ministeriële omzendbrief 

SO 55 “Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs”. 

 

6 Deze overdracht is dus ook mogelijk naar een secundaire school van een andere confessie, of naar een niet-
confessionele school die behoort tot gesubsidieerd vrij onderwijs: aldus bevestigd door mevr. Ann Van Cau-
senbroeck van AgODi, afdeling Scholen en leerlingen Secundair onderwijs in een mail d.d. 2 september 2016. 
Overdracht naar een school van het officieel onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal) is enkel moge-
lijk indien ze behoort tot dezelfde scholengemeenschap. 

7 Dat uren-leraar van het gewoon so kunnen worden overgedragen naar het buso, en lestijden van het buso 
naar het gewoon so, werd ons bevestigd door de heer C. Dockx, Afdeling Beleidsvoorbereiding Secundaire 
Scholen, in correspondentie met het VVKSO d.d. 17 september 2004. 

8 zie voorgaande voetnoot 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2011-025
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2011-025
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2011-025
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#4-6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#4-6
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• naar een onderwijsinstelling waarmee wordt samengewerkt om een structuuronderdeel Se-n-Se 

of HBO5-Verpleegkunde te organiseren. Zie hiervoor punt 4.5 van de Ministeriële omzendbrief 

SO 55. 

Een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDO) heeft ruimere mogelijkheden voor 

de overdracht van uren-leraar. Daarop gaat punt 6 dieper in. 

4.3 Voorwaarden voor de overdracht van uren-leraar naar een andere school 

1. Verder gelden de volgende voorwaarden voor de overdracht van uren-leraar naar een andere 

school voor gewoon of buitengewoon so: 

• de overdracht moet in overeenstemming zijn met de afspraken binnen de scholengemeen-

schap (voor zover de school die de uren-leraar overdraagt, behoort tot een scholengemeen-

schap); 

• over de overdracht moet worden onderhandeld in het OCSG (of, voor scholen die niet tot een 

scholengemeenschap behoren: in het LOC of de ondernemingsraad van de school). Bij die on-

derhandelingen wordt zoals steeds naar een consensus gestreefd. Indien een akkoord wordt 

bereikt, is de overdracht van uren-leraar in elk geval mogelijk. Indien er evenwel geen ak-

koord wordt bereikt:  

o kan het schoolbestuur beslissen om uren-leraar toch over te dragen naar een school die 

behoort tot dezelfde scholengemeenschap, zelfs indien er nieuwe of bijkomende ter-

beschikkingstelling is in de categorie van het onderwijzend personeel in de school die de 

uren-leraar overdraagt;  

o kan het schoolbestuur enkel beslissen om toch uren-leraar over te dragen naar een school 

die niet tot dezelfde scholengemeenschap behoort maar wel tot het gesubsidieerd vrij 

onderwijs indien er geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is in de categorie 

van het onderwijzend personeel in de school die de uren overdraagt, of indien de nieuw 

/ bijkomend ter beschikking gestelde leden van het onderwijzend personeel op 1 sep-

tember gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn in de eigen school of in een andere 

school; 

o is overdracht niet mogelijk naar een school die niet tot dezelfde scholengemeenschap 

behoort indien er nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is in de categorie van het 

onderwijzend personeel in de school die de uren overdraagt zonder dat deze TBS/OB’ers 

op 1 september een reaffectatie of wedertewerkstelling hebben: in die omstandigheid 

is nl. het akkoord van het lokaal comité vereist. 

In punt 8.1 lichten we nader toe wat precies wordt verstaan onder “nieuwe of bijkomende terbe-

schikkingstelling in de categorie van het onderwijzend personeel”. 

2. Het schoolbestuur moet op eer verklaren dat het de voorwaarden is nagekomen in geval van 

nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking in de categorie 

van het onderwijzend personeel; daarvoor kan het gebruikmaken van het model in bijlage bij deze 

mededeling. Dit document wordt op school bewaard ter inzage van verificatie en inspectie.  

3. De overdracht moet worden gemeld aan de scholengemeenschap waar de ontvangende school 

toe behoort. 

Voorbeeld 

School A had in 2018-2019  3 uren-leraar geleend van school B, met de afspraak dat ze die 3 uren-

leraar zou teruggeven in 2019-2020. Door een stijgend aantal leerlingen lukt het niet deze uren 

terug te geven. 

Een oplossing kan er eventueel in bestaan dat een andere school (bv. school C van hetzelfde school-

bestuur) de 3 uren-leraar in 2019-2020 teruggeeft aan school B, en dat A die in 2020-2021teruggeeft 

aan C. In elk geval moet school A ervoor zorgen dat school B de toegezegde 3 uren-leraar terugkrijgt 

in 2019-2020. 

4.4 Uiterste datum voor de overdracht van uren-leraar naar een andere school 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet de overdracht van uren-leraar worden 

vastgelegd. Dit betekent dat het overleg in de schoolraad en de informatie aan het LOC (en des-

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#4-5
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Per-20160407-18
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gevallend de onderhandelingen daarover) vóór die datum moeten plaatsgevonden hebben. Uiterlijk 

op 8 november moet de overdracht worden gemeld aan AgODi: zie punt 9.  

De overdracht geldt steeds voor het volledige schooljaar, d.w.z. van 1 september tot 31 augustus. 

4.5 Aanwending van de uren-leraar die zijn overgenomen van een andere school 

4.5.1 Behoud van de “kleuring” van de uren 

Zgn. “gekleurde” uren-leraar zijn voorbehouden voor een specifieke bestemming; ook na overdracht 

mogen ze enkel voor die bepaalde bestemming worden  aangewend: 

• uren specifiek toegekend voor godsdienst moeten ook na overdracht aangewend worden in het 

ambt van godsdienstleraar (als contacturen of als “uren die geen lesuur zijn”); 

• uren specifiek toegekend voor aanvangsbegeleiding moeten ook na overdracht worden aange-

wend voor aanvangsbegeleiding; 

• GOK-uren moeten ook na overdracht naar een andere school voor gewoon so worden aange-

wend voor het gelijkeonderwijskansenbeleid; zoals vermeld in punt 4.2 kunnen GOK-uren niet 

worden overgedragen naar een buso-school. 

4.5.2 Aanwendbaar gedurende het volledige schooljaar 

Ook al moet de overdracht van uren-leraar pas uiterlijk 8 november worden gemeld aan de overheid, 

toch zijn ze in de ontvangende school subsidieerbaar gedurende het volledige schooljaar, d.w.z. 

vanaf 1 september. Uiteraard kan daarin enkel een personeelslid in dienst worden gemeld vanaf de 

datum waarop hij/zij dienstprestaties heeft verricht. 

Indien uren-leraar initieel waren overgedragen naar het volgende schooljaar, maar toch in het lo-

pende schooljaar “uit de buffer worden gehaald” om ze over te dragen naar een andere school, 

wordt die laatste overdracht zelfs pas na 8 november gemeld. Maar ook dan zijn deze uren-leraar 

subsidieerbaar gedurende het volledige schooljaar: zie punt 3.6. 

Voorbeeld 

School A komt bij het begin van het schooljaar overeen dat ze 14 uren-leraar zal overdragen naar 

school B. Pas op 7 november meldt school A deze overdracht aan AgODi. Toch zijn de overgedragen 

14 uren-leraar gedurende het volledige schooljaar, dus vanaf 1 september, subsidieerbaar in school 

B. 

4.5.3 De overname van uren-leraar van een andere school hoeft niet te worden gemeld 

Enkel de overdracht van uren-leraar naar een andere school moet worden gemeld (zie punt 9); de 

ontvangende school hoeft de overname van die uren-leraar niet te melden. De overdracht is immers 

reeds opgeslagen in de databank van AgODi en wordt automatisch in rekening gebracht. 

4.6 Teruggave van de overgedragen uren – eventuele vereenvoudiging 

4.6.1 Lenen of geven? 

Vaak wordt gesproken van het “lenen” van uren-leraar. Het begrip “lenen” komt evenwel niet voor 

in de regelgeving: die kent enkel de overdracht van uren-leraar tussen verschillende scholen, even-

tueel bij wijze van herverdeling door het schoolbestuur: zie de punten 4 en 5 van deze mededeling. 

De praktijk van “lenen” wordt gerealiseerd met twee overdrachten die, zuiver reglementair ge-

zien, los staan van elkaar: eerst van school A naar school B, en het volgende schooljaar van school 

B naar school A. 

Zeker wanneer het gaat om scholen van verschillende schoolbesturen, zal een school meestal pas 

bereid zijn om uren-leraar over te dragen naar een andere school als die laatste zich ertoe enga-

geert om dat aantal uren-leraar het volgende schooljaar terug te geven. Om hierover voldoende 

zekerheid te hebben, is het aangewezen dat de betrokken schoolbesturen een overeenkomst op-

stellen. Een model daarvoor vindt u als bijlage bij deze mededeling. Die overeenkomst is echter 

enkel van belang voor de betrokken scholen en schoolbesturen; ze hoeft niet te worden bezorgd 

aan de overheid, aangezien het reglementair gaat om twee overdrachten die los staan van elkaar. 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Per-20160407-19
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Uiteraard moet de ontvangende school zich houden aan de overeenkomst die ze heeft afgesloten 

om de uren-leraar terug te geven. Ook indien ze dit reglementair niet zou kunnen (zie punt 4.3), is 

de ontvangende school er nog steeds voor verantwoordelijk voor dat de andere school het afgespro-

ken aantal uren-leraar terugkrijgt in het overeengekomen schooljaar. 

Niet zelden worden uren-leraar overgedragen naar een andere school zonder de bedoeling dat ze 

worden teruggegeven, bv. een overdracht ten behoeve van een school van het eigen schoolbestuur 

of van de eigen scholengemeenschap die een ernstig tekort heeft. Elders worden uren-leraar over-

gedragen naar een school op dezelfde campus waar een personeelslid een opdracht krijgt ten bate 

van verschillende instellingsnummers, of naar een school waar een leraar lesgeeft aan leerlingen 

van andere scholen9. In dergelijke situaties is het meestal niet de bedoeling dat de uren-leraar 

nadien worden teruggegeven, en zoals gezegd legt de wetgeving die teruggave ook niet op. De 

overheid ziet daar dan ook niet op toe. 

4.6.2 Vereenvoudiging van wederzijdse overdrachten 

De overdracht van uren-leraar brengt onvermijdelijk een aantal implicaties mee: de inspraak van 

schoolraad en LOC, de correcte mededeling aan AgODi (zie punt 9). Het verbod om in dat aantal 

uren-leraar vastbenoemde personeelsleden aan te stellen (zie punt 8.2) geldt echter niet in het 

schooljaar 2020-2021. 

Indien een school tegelijk uren-leraar moet ontvangen én overdragen, is het in een aantal gevallen 

mogelijk om de overdrachten te beperken en aldus de administratieve verwerking te vereenvoudi-

gen en vergissingen te vermijden. We illustreren dit met voorbeelden. 

Voorbeelden 

1 School A had in 2018-2019  4 uren-leraar overgedragen naar school B van dezelfde scholenge-

meenschap. In 2019-2020 moet school B de afspraak naleven dat ze die 4 uren-leraar zal terugge-

ven. Eveneens in 2019-2020 wordt het aandeel van de 20 000 uren-leraar verdeeld binnen de scho-

lengemeenschap, waarbij wordt vastgelegd dat school A er 6 zal krijgen en school B 5.  

Deze operaties kunnen worden vereenvoudigd als de scholen A en B in 2019-2020 overeenkomen 

dat school A geen 6 maar 10 uren-leraar zal krijgen (van het aandeel van de 20 000 uren-leraar), 

en school B geen 5 maar slechts 1. Deze overeenkomst wordt toegevoegd aan de eerdere schrifte-

lijke afspraak, zodat er ook later geen betwisting kan over ontstaan. 

2 School C draagt in 2019-2020  7 uren-leraar over naar school D, waarbij schriftelijk wordt over-

eengekomen dat school D die in 2020-2021 zal teruggeven aan school C. In 2020-2021 kampt school 

D echter opnieuw met een tekort aan uren-leraar, en school C is bereid om er nogmaals 7 uren-

leraar over te dragen (te lenen) aan school C. 

Het heeft weinig zin dat school D in 2020-2021  7 uren-leraar overdraagt naar school C, en dat 

school C er in datzelfde schooljaar er opnieuw 7 overdraagt naar school D. Mits beide schoolbestu-

ren ermee akkoord gaan, kan men deze nutteloze operaties vereenvoudigen door aan de eerdere 

schriftelijke overeenkomst het addendum toe te voegen dat school D de geleende 7 uren-leraar 

niet hoeft terug in 2020-2021, maar wel in 2021-2022. 

4.7 Verdeling van OKAN-uren is geen overdracht 

De specifieke uren voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN-uren)10 worden 

weliswaar verdeeld via de contactschool, maar ze worden niet beschouwd als “eigen” uren van de 

contactschool, maar wel als eigen uren van de school waar ze worden ingericht.  

Deze verdeling van OKAN-uren over de verschillende scholen binnen de scholengemeenschap wordt 

dan ook niet beschouwd als een overdracht van uren. Ze zijn bijgevolg niet onderworpen aan de 

voorwaarden en beperkingen die zijn toegelicht in 4.1 tot 4.6; ze komen wel in aanmerking en voor 

vacantverklaring en voor vaste benoeming in de scholen waar ze worden ingericht.11 

 

9 Zie de mededeling “Lesbijwoning in een andere school” onder het gelijknamige thema. 

10  Voor OKAN: zie de Ministeriële omzendbrief SO 75 “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het 
voltijds gewoon secundair onderwijs”. 

11  Aldus bevestigd door AgODi op een informeel overleg Secundair onderwijs met de onderwijskoepels en 
vakorganisaties op 16 september 2010. 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Per-20161201-61
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13123
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5 Herverdeling van uren-leraar binnen het schoolbestuur  

5.1 Herverdeling of overdracht? 

Naast het principe van de overdracht van uren-leraar naar het volgende schooljaar (zie punt 3) en 

overdracht naar een andere school (zie punt 4) kent de wetgeving ook nog het mechanisme van 

herverdeling door het schoolbestuur. Dit houdt in dat het schoolbestuur beslist om een aantal uren-

leraar van zijn eigen scholen te herverdelen en toe te kennen aan een of meer andere scholen van 

datzelfde (eigen) bestuur.  

Dit principe van de herverdeling behandelen we hier enkel voor de volledigheid. In de praktijk is er 

immers nauwelijks verschil tussen een herverdeling binnen het schoolbestuur en de overdracht van 

uren-leraar naar een andere school (wat immers ook mogelijk is naar een school van hetzelfde 

schoolbestuur). Bovendien is de herverdeling binnen het schoolbestuur beperkt tot een bepaald 

percentage (zie punt 5.3), terwijl er geen maximumgrens geldt voor de overdracht naar een andere 

school volgens de modaliteiten die zijn uiteengezet in punt 4.12 

5.2 Tussen welke scholen kan het schoolbestuur uren-leraar herverdelen? 

Onder de voorwaarden die hierna worden vermeld, heeft het schoolbestuur de mogelijkheid om 

uren-leraar van het gewoon secundair onderwijs te herverdelen tussen zijn scholen voor gewoon 

so. Daarnaast kan het de lesuren van het buitengewoon secundair onderwijs herverdelen, maar 

enkel tussen zijn buso-scholen. Tussen scholen voor gewoon so en die voor buitengewoon so kunnen 

uren-leraar resp. lesuren niet worden herverdeeld door het schoolbestuur13, maar ze kunnen daar-

tussen wel worden overgedragen volgens het mechanisme dat is toegelicht in punt 4.  

Het is uitgesloten om omkaderingsmiddelen (lestijden, lesuren, uren-leraar) te herverdelen tussen 

verschillende onderwijsniveaus. Herverdeling kan dus niet plaatsvinden tussen scholen van het 

basis- en het secundair onderwijs, noch tussen het secundair en het volwassenenonderwijs.  

5.3 Hoeveel uren-leraar kan het schoolbestuur herverdelen? 

Het schoolbestuur mag maximaal 2% herverdelen van het totale aanwendbare pakket uren-leraar 

van al zijn scholen voor gewoon so; dit percentage wordt dus niet berekend per school maar voor 

het geheel van de scholen van het schoolbestuur.14 Van het totaal aanwendbare pakket lesuren van 

al zijn buso-scholen mag het schoolbestuur maximaal 3% herverdelen. Deze percentages worden 

berekend op het aanwendbare pakket waarover de betrokken scholen het voorgaande schooljaar 

beschikten: zie hierna. Daarbij wordt er niet afgerond naar de hogere eenheid. 

Onder “het aanwendbare pakket uren-leraar” worden begrepen: 

• de uren-leraar die het voorgaande schooljaar door de overheid waren toegekend en waarin 

vaste benoeming mogelijk is, (zie de mededeling “TADD, vaste benoeming en reaffectatie in 

de verschillende soorten omkaderingsmiddelen voor het gewoon so” onder het thema Omka-

dering) behalve de extra uren-leraar voor het eerste onthaaljaar voor anderstalige nieuwko-

mers (vermits deze tijdens het schooljaar kunnen fluctueren), 

• vermeerderd met de uren-leraar die de school het voorgaande schooljaar had overgenomen 

vanuit het voorafgaande schooljaar of had ontvangen van een andere school (eventueel via 

herverdeling door schoolbestuur), 

• maar verminderd met de uren-leraar die het voorgaande schooljaar waren overgedragen naar 

het schooljaar nadien of naar een andere school (eventueel via herverdeling door schoolbe-

stuur), 

 

12  Men kan zich dan ook afvragen of het zinvol is dat naast het mechanisme van de overdracht naar een andere 
school ook nog dat van de herverdeling bestaat: zeker voor het gewoon so is dat een terechte vraag. In het 
basisonderwijs echter wordt dit mechanisme wel meer toegepast voor de herverdeling van lestijden tussen 
kleuter- en lager onderwijs.  

13  Aldus bevestigd door dhr. C. Dockx, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingen-
begleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming, in een mail gericht aan Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren d.d. 20 mei 2019. 

14  Ook dit werd ons bevestigd door dhr. C. Dockx (zie voorgaande voetnoot). 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M_PER_2019_012_TADD%20VB%20en%20RW%20in%20omkaderingsmiddelen%20so
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/M_PER_2019_012_TADD%20VB%20en%20RW%20in%20omkaderingsmiddelen%20so
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• en zonder de uren-leraar mee te tellen die het resultaat zijn van de omzetting van punten 

(globale puntenenveloppe, punten voor ICT-coördinatie). 

Deze beperking tot 2% geldt echter niet bij toepassing van de techniek “overdracht van uren-leraar 

naar een andere school van de scholengemeenschap of van het eigen net”. Indien men méér uren-

leraar wil herverdelen, vindt men daarin dus een ruimere mogelijkheid: zie punt 4.  

Voorbeeld  

Een schoolbestuur beheert 3 scholen voor gewoon so (A, B en C) en 2 buso-scholen (D en E). De 

scholen A, B en C beschikten in 2018-2019 over een aanwendpaar pakket uren-leraar van samenge-

teld 3 500 uur. Dit betekent dat het schoolbestuur in 2019-2020 maximaal 70 uren-leraar kan her-

verdelen tussen deze drie scholen voor gewoon so. Ze kunnen niet via herverdeling worden toege-

kend aan de buso-scholen. 

De buso-scholen D en E beschikten in 2018-2019 over een aanwendbaar pakket lesuren van samen-

geteld 1 700 lesuren. Dit betekent dat het schoolbestuur in 2019-2020 maximaal 51 lesuren via 

herverdeling kan toekennen van D naar E of omgekeerd. Ze kunnen niet via herverdeling worden 

toegekend aan de scholen voor gewoon so. 

5.4 Voorwaarden voor de herverdeling van uren-leraar 

1. Volgende voorwaarden gelden voor de herverdeling van uren-leraar: 

• De herverdeling moet in overeenstemming zijn met de afspraken binnen de scholengemeen-

schap (voor zover de school waaraan uren-leraar worden onttrokken, behoort tot een scho-

lengemeenschap). 

• Over de herverdeling moet worden onderhandeld in het OCSG (voor scholen die niet tot een 

scholengemeenschap behoren: in het LOC of de ondernemingsraad van de school). Bij die 

onderhandelingen wordt zoals steeds naar een akkoord gestreefd. Indien een akkoord wordt 

bereikt, is de herverdeling in elk geval mogelijk. Indien er evenwel geen akkoord wordt 

bereikt:  

o kan het schoolbestuur beslissen om toch uren-leraar via herverdeling toe te kennen aan 

een school die behoort tot dezelfde scholengemeenschap, zelfs indien er nieuwe of 

bijkomende terbeschikkingstelling is in de categorie van het onderwijzend personeel in 

de school waaraan de uren-leraar worden onttrokken;  

o kan het schoolbestuur enkel beslissen om toch via herverdeling uren-leraar toe te kennen 

aan een school die niet tot dezelfde scholengemeenschap behoort indien er geen 

nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is in de categorie van het onderwijzend 

personeel in de school waaraan de uren-leraar worden onttrokken; 

o is herverdeling niet mogelijk naar een school die niet tot dezelfde scholengemeenschap 

behoort indien er nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is in de categorie van het 

onderwijzend personeel in de school waaraan de uren worden onttrokken: in die omstan-

digheid is nl. het akkoord van het lokaal comité vereist. 

In punt 8.1 lichten we nader toe wat precies wordt verstaan onder “nieuwe of bijkomende terbe-

schikkingstelling in de categorie van het onderwijzend personeel”. 

3. Het schoolbestuur moet op eer verklaren dat het de voorwaarden is nagekomen in geval van 

nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking in de categorie 

van het onderwijzend personeel; daarvoor kan het gebruikmaken van het model in bijlage bij deze 

mededeling. Dit document wordt op school ter beschikking gehouden van de verificatie- en inspec-

tiediensten. 

4. De toekenning via herverdeling moet worden gemeld aan de scholengemeenschap waar de ont-

vangende school toe behoort. 

5.5 Tijdstip van de herverdeling van uren-leraar 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet de herverdeling worden vastgelegd. Deze 

geldt steeds voor het volledige schooljaar, d.w.z. van 1 september tot 31 augustus. Dit betekent 

dat het overleg in de schoolraad en de informatie aan het LOC (en desgevallend de 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Per-20160407-18
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onderhandelingen daarover) vóór die datum moeten plaatsgevonden hebben. Uiterlijk op 8 novem-

ber moet de herverdeling worden gemeld aan AgODi: zie punt 9. 

5.6 Aanwending van de uren-leraar die via herverdeling zijn overgenomen van een andere 

school 

5.6.1 Behoud van de “kleuring” van de uren 

De uren-leraar die zijn toegekend voor godsdienst, mogen ook in geval van herverdeling enkel in 

het ambt van godsdienstleraar worden aangewend in de ontvangende school: als lesuren of als “uren 

die geen lesuur zijn”. 

5.6.2 Aanwendbaar gedurende het volledige schooljaar 

Ook al moet de herverdeling van uren-leraar pas uiterlijk 8 november worden gemeld aan de over-

heid, toch zijn ze in de ontvangende school subsidieerbaar gedurende het volledige schooljaar, 

d.w.z. vanaf 1 september. Uiteraard kan daarin enkel een personeelslid in dienst worden gemeld 

vanaf de datum waarop hij/zij dienstprestaties verricht. 

5.6.3 De overname van uren-leraar van een andere school hoeft niet te worden gemeld 

Enkel de toekenning van uren-leraar aan een andere school moet worden gemeld (zie punt 9); de 

ontvangende school hoeft de herverdeling van die uren-leraar niet te melden. De herverdeling is 

immers reeds opgeslagen in de databank van AgODi en wordt automatisch in rekening gebracht. 

6 Overdracht van uren-leraar vanuit een centrum voor deeltijds onderwijs 

6.1 Als een secundaire school niet enkel voltijds so aanbiedt maar ook deeltijds beroepssecundair 

onderwijs in een CDO dat aan de school is aangehecht, kunnen de uren-leraar binnen hetzelfde 

instellingsnummer zowel worden aangewend in het aangehechte CDO als in het gewoon voltijds so. 

De uren-leraar die zijn gegenereerd door het voltijd so kunnen dus worden aangewend in het CDO, 

en omgekeerd. Dit wordt niet beschouwd als een overdracht van uren-leraar; in die uren-leraar 

kunnen dus personeelsleden vastbenoemd worden. 

6.2 De uren-leraar van een CDO kunnen evenzeer als de uren-leraar van het gewoon voltijds so 

worden overgedragen naar het volgende schooljaar, of naar een ander CDO, naar een andere 

school voor gewoon voltijds so of naar een school voor buitengewoon so. Hiervoor gelden dezelfde 

voorwaarden en modaliteiten als vermeld in punten 3 en 4. 

6.3 Uren-leraar van een CDO kunnen ook worden overgedragen naar een organisatie die in het 

schooljaar 2018-2019 erkend was als centrum voor deeltijdse vorming, voor de realisatie van een 

lesaanbod of lesvervangend aanbod ter ondersteuning van de leerling. De uren-leraar in kwestie 

worden omgezet naar een krediet. 

6.4 Indien de leerlingen van een CDO algemene vorming of beroepsgerichte vorming volgen in een 

andere school of CDO, kunnen ook uren-leraar van een aangehecht of zelfstandig CDO worden over-

gedragen naar de volgende opleidingsinstellingen: 

• naar een school voor TSO of BSO waarop een beroep wordt gedaan voor…: 

o voor de organisatie van de algemene vorming, of activiteiten ter ondersteuning van de 

algemene vorming of van de beroepsgerichte vorming (daar aan te wenden als BPT). Het 

totale aantal uren-leraar dat wordt overgedragen voor de organisatie van algemene vor-

ming of ter ondersteuning van beroepsgerichte of algemene vorming mag nooit hoger 

liggen dan het totale aantal uren-leraar dat met hetzelfde doel door het CDO werd over-

gedragen tijdens het voorafgaande schooljaar. Deze uren-leraar komen in de ontvan-

gende school in aanmerking voor vaste benoeming.  

o voor de organisatie van de beroepsgerichte vorming; hiervoor geldt geen maximumaan-

tal. Ook deze uren-leraar komen in de ontvangende school in aanmerking voor vaste 

benoeming. 

• naar een ander centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) waarop een be-

roep wordt gedaan voor de organisatie van beroepsgerichte vorming of activiteiten ter 
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ondersteuning ervan (daar aan te wenden als uren leren en werken). Ook deze uren-leraar 

komen in de ontvangende school in aanmerking voor vaste benoeming. 

• naar een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) waarop een beroep wordt gedaan 

voor de organisatie van beroepsgerichte vorming of activiteiten ter ondersteuning ervan 

(daar aan te wenden als leraarsuren; niet in aanmerking voor vaste benoeming). 

Het centrumbestuur beslist over deze overdrachten na (achtereenvolgens) advies van de centrum-

raad, overleg in de schoolraad en informatie of onderhandelingen in het LOC. 

6.5 Voor de volledigheid vermelden we ook dat uren-leraar van een CDO kunnen worden omgezet: 

• in een krediet voor voordrachtgevers: zie punt 10 van deze mededeling; 

• in halftijdse of voltijdse betrekking(en) van opvoeder of administratief medewerker; deze om-

zetting kost 12 uren-leraar per halftijdse betrekking. Zie punt 14.2.3 van de Ministeriële 

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

7 “Prikbordinitiatief” 

Scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, en zeker ook scholen die een overschot hebben aan 

uren-leraar maar in hun scholengemeenschap of schoolbestuur geen school vinden die hen daarbij 

kan helpen, kunnen daarvoor bij de aanvang van het schooljaar een beroep doen op de Dienst Per-

soneel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze dienst fungeert hierbij als een soort prikbord. Zo 

veel als mogelijk brengen we de scholen die een tekort hebben aan uren-leraar in contact met een 

school die uren-leraar wil uitlenen; beide scholen wikkelen de afspraken dan onderling verder af. 

Of we alle scholen kunnen helpen, hangt echter af van de vragen en aanbiedingen die ons bereiken. 

De contactgegevens van deze dienst vindt u op de eerste pagina. Een drietal weken na het begin 

van het schooljaar wordt het “prikbord” afgesloten.  

8 Verduidelijking van enkele begrippen 

8.1 Nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 

De voorwaarden voor de overdracht of herverdeling van uren-leraar zijn strenger in geval van 

nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling in de categorie van het onderwijzend personeel: zie 

de punten 3.4, 4.3 en 5.4. In het gewoon so gaat het dus om de ambten van leraar en godsdienst-

leraar en in het kso ook om dat van begeleider15. Dit criterium geldt binnen de school (het instel-

lingsnummer) die uren-leraar wenst over te dragen, of waaraan uren-leraar zouden worden onttrok-

ken via herverdeling door het schoolbestuur. 

• Onder “nieuwe” terbeschikkingstelling wordt verstaan: de terbeschikkingstelling van een per-

soneelslid dat op het einde van het voorgaande schooljaar niet TBS/OB was. 

• Onder “bijkomende” terbeschikkingstelling wordt verstaan: de terbeschikkingstelling van een 

personeelslid voor een groter volume dan hij/zij het op het einde van het voorgaande school-

jaar TBS/OB was. 

Voorbeeld 

Op het einde van het schooljaar 2018-2019 was in de school enkel leraar A ter beschikking gesteld, 

en dit voor 4/21. 

• Indien in 2019-2020 leraar A nog steeds de enige terbeschikkinggestelde is in de categorie van 

het onderwijzend personeel, en voor niet méér dan 4/21, is dit geen nieuwe of bijkomende 

terbeschikkingstelling. Voor dit criterium wordt geen rekening gehouden met terbeschikking-

stelling in een selectie- of bevorderingsambt of in het ondersteunend personeel. 

 

15  Het reglementaire ambt van begeleider komt voor in scholen die in de tweede en/of derde graad KSO een 
studierichting Muziek of Dans aanbieden. Deze personeelsleden hebben als opdracht om de leerlingen te 
begeleiden op piano. Het gaat dus niet om de functie van pedagogisch begeleider.  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2-3
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• Indien leraar A in 2019-2020 niet voor 4/21 maar voor 5/21 TBS/OB is, is dit een bijkomende 

terbeschikkingstelling. 

• Indien in 2019-2020 leraar A niet meer TBS/OB is, maar nu wel leraar B voor bv. 3/21, dan is 

dit een nieuwe terbeschikkingstelling. 

8.2 Vaste benoeming in overgenomen uren-leraar 

Een school die uren-leraar overneemt van het voorgaande schooljaar of van een andere school, 

mocht in dat aantal overgenomen uren-leraar geen personeelsleden vast benoemen; dit betekende 

dat ze in dat aantal uren-leraar op geen enkel moment van het schooljaar een titularis mag aan-

stellen als vastbenoemde (zgn. administratieve toestand 4), maar steeds als tijdelijke titularis (ATO 

2). Toch moesten die uren-leraar vacant worden verklaard op 15 oktober. Weliswaar moest ook op 

de benoemingsdatum 1 januari en nadien nog steeds het juiste aantal uren-leraar ingenomen zijn 

door tijdelijke titularissen (ATO2), maar toch moesten ze op 15 oktober vacant worden verklaard. 

Indien er bv. méér vacante uren-leraar zijn dan overgenomen uren-leraar, hoefde de aanduiding 

van de niet-benoembare uren pas op 1 januari te gebeuren. Bovendien konden nog na 15 oktober 

uren-leraar vacant worden, bv. door pensionering op uiterlijk 1 januari, of doordat de school na 15 

oktober nog uren-leraar heeft bijgekregen op basis van de hertelling van het aantal regelmatige 

leerlingen in 1A en 1B op 1 oktober.  

Bij de overgedragen uren moet rekening worden gehouden met de “kleuring” van de uren: 

• Indien de school uren voor godsdienst heeft overgenomen, moet dat aantal terug te vinden 

zijn in het ambt van godsdienstleraar (als contacturen of “uren die geen lesuur zijn”). 

• Indien de school uren voor aanvangsbegeleiding heeft overgenomen, moet dat aantal terug te 

vinden zijn als uren voor aanvangsbegeleiding in het ambt van leraar of godsdienstleraar. 

• Indien de school uren-leraar voor alle vakken heeft overgenomen, moet dat aantal terug te 

vinden zijn als lesuren of als “uren die geen lesuur zijn”, en dit in het ambt van leraar of gods-

dienstleraar. 

Een model van verklaring op eer is opgenomen als bijlage bij deze mededeling. Deze verklaring 

blijft in de school bewaard en kan worden opgevraagd door de verificatie- en inspectiediensten.  

9 Melding van de overdracht of herverdeling van uren-leraar  

De overdracht of herverdeling van uren-leraar moet elk jaar uiterlijk 8 november wordt gemeld 

aan AgODi. Voor de elektronische zending ‘aanwending middelen’ gebruikt u het softwarepakket 

voor personeelsadministratie. 

De school meldt hierbij:  

• hoeveel uren-leraar ze overdraagt naar het volgende schooljaar, en welke “soort” uren 

(uren voor godsdienst, GOK-uren, uren voor alle vakken, uren voor aanvangsbegeleiding); 

• hoeveel uren-leraar ze overdraagt naar een andere school: welke “soort” uren, en naar 

welke school (instellingsnummer); 

• hoeveel van haar uren-leraar via herverdeling door het schoolbestuur worden toegekend aan 

een andere school (aan welk instellingsnummer). 

De school die uren-leraar ontvangt via overdracht of herverdeling, hoeft hierover geen melding te 

maken via de elektronische zending ‘aanwending middelen’. Door de zending van de school die de 

uren-leraar overdraagt, worden deze uren-leraar automatisch in de databank toegevoegd. Het-

zelfde geldt voor de uren-leraar die de school kan aanwenden na overdracht vanuit het voorgaande 

schooljaar (zie punt 3.9.4, en de daar vermelde uitzondering in geval van fusie).  

10 Omzetten van uren-leraar in een krediet voor voordrachtgevers 

In het voltijds gewoon so kunnen een beperkt aantal uren-leraar van de derde graad tso en bso en 

van HBO5 opleiding Verpleegkunde worden omgezet in een krediet voor de aanwerving van voor-

drachtgevers. Voor de voorwaarden en modaliteiten verwijzen we naar de mededeling “Voordracht-

gevers en andere vormen van samenwerking met externe lesgevers in het voltijds secundair 
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onderwijs” (thema: Voordrachtgevers) en punt 4.6 van de Ministeriële omzendbrief SO 55 “Ambt 

van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs”. 

Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen maximaal 20% van het pakket uren-

leraar omzetten in een krediet voor de aanwerving van voordrachtgevers. Zie verder de mededeling 

“Voordrachtgevers en andere vormen van samenwerking met externe lesgevers in het deeltijds 

beroepssecundair onderwijs” (thema: Omkadering) en de punten 14.2.2.2 en 15 van de Ministeriële 

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

11 Verdeling van punten van de globale puntenenveloppe  

11.1 Scholen die tot een scholengemeenschap behoren 

De globale puntenenveloppe wordt berekend op basis van verschillende parameters, waaronder de 

leerlingenaantallen van de scholen en het aantal uren-leraar voor gewoon so. Deze puntenenveloppe 

wordt echter niet toegekend aan een individuele school, maar wel aan de scholengemeenschap als 

geheel. Het is binnen dat geheel dat eerst een aantal punten wordt voorafgenomen voor de onder-

steuning van de scholengemeenschap, en dat vervolgens de overige punten worden verdeeld onder 

de individuele scholen. Daaruit volgt dat punten die door de ene school zijn gegenereerd, perfect 

kunnen worden aangewend in een andere school van dezelfde scholengemeenschap. 

Deze punten kunnen niet worden overgedragen naar het volgende schooljaar noch naar een school 

die niet tot dezelfde scholengemeenschap behoort, ook al behoort ze tot hetzelfde schoolbestuur. 

Overdracht naar het basisonderwijs is dan ook uitgesloten. 

Voor verdere informatie over de globale puntenenveloppe: zie de mededeling “De globale punten-

enveloppe” (thema: Omkadering). 

11.2 Scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren 

Punten van de globale puntenenveloppe die zijn gegenereerd door een school die niet tot een scho-

lengemeenschap behoort, kunnen enkel in dat schooljaar en in die bepaalde school worden aange-

wend. 

Ze kunnen niet worden overgedragen naar het volgende schooljaar noch naar een andere school, 

zelfs niet naar een school van hetzelfde schoolbestuur.  

12 Verdeling van punten voor ICT-coördinatie 

Punten voor ICT-coördinatie kunnen enkel worden aangewend binnen een samenwerkingsplatform. 

Tot een samenwerkingsplatform behoren in elk geval alle scholen die tot dezelfde scholengemeen-

schap behoren; scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, kunnen de ICT-punten enkel 

aanwenden indien ze zijn toegetreden tot een samenwerkingsplatform. 

De punten die door de respectieve scholen gegenereerd zijn, kunnen binnen het samenwerkings-

platform vrij worden verdeeld. 

ICT-punten kunnen niet worden overgedragen naar het volgende schooljaar noch naar een school 

die niet behoort tot hetzelfde samenwerkingsplatform, zelfs als die behoort tot hetzelfde school-

bestuur.  

Voor verdere informatie: zie de Ministeriële omzendbrief GD/2003/04 “Mededeling betreffende ICT-

coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006”.  

 

 

Bijlagen: 

• Overdracht / herverdeling van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs in vogelvlucht 

• Verklaring op eer: geen vaste benoeming in overgenomen uren-leraar (docx) 

• Verklaring op eer i.v.m. nieuwe of bijkomende TBS/OB (docx) 

• Modelovereenkomst voor het uitlenen van uren-leraar (docx) 
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