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Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap 
secundair onderwijs 

1 Inleiding 

De scholengemeenschap is een essentiële samenwerkingsvorm in het secundair onderwijs. De Minis-

teriële omzendbrief SO 62 “Scholengemeenschappen secundair onderwijs” haalt volgende doelstel-

lingen voor de scholengemeenschap aan: het studieaanbod transparanter maken, de studiekeuze en 

leerlingenoriëntatie optimaliseren en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden. 

We mogen vaststellen dat in de 76 scholengemeenschappen van het katholiek secundair onderwijs 

de krachten worden gebundeld. Er worden afspraken gemaakt over de ordening van een rationeel 

onderwijsaanbod, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele 

school. Ook op het vlak van personeelsbeleid wordt intens samengewerkt binnen de scholengemeen-

schap: er worden afspraken gemaakt inzake aanvangsbegeleiding, functiebeschrijving en evaluatie; 

personeelsleden kunnen worden benoemd in andere scholen van de scholengemeenschap, en ook 

de reaffectatiewerkzaamheden spelen zich af tot op dat niveau.  

Eveneens inzake de omkaderingsmiddelen speelt de scholengemeenschap een belangrijke rol, aan-

gezien alle punten van de globale puntenenveloppe worden toegekend aan de scholengemeenschap 

als geheel, en pas daar (na een eventuele voorafname) worden verdeeld over de verschillende scho-

len. Ook de extra uren-leraar worden toegekend aan de scholengemeenschap als geheel, en moeten 

daar worden verdeeld.  

In deze mededeling geven we een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen die via de 

scholengemeenschap worden toegekend. Daarbij verwijzen we telkens naar de mededeling, de wet-

geving en de omzendbrieven waar het onderwerp verder wordt uitgediept. 

 

2 De globale puntenenveloppe 

Elke scholengemeenschap en elke school die niet tot een scholengemeenschap behoort, heeft jaar-

lijks recht op een globale puntenenveloppe die een personeelsomkadering uitgedrukt in punten 

bevat. Deze globale puntenenveloppe is bedoeld voor de instandhouding en/of oprichting van be-

trekkingen in ambten van: 

• het bestuurspersoneel (uitgezonderd de betrekking van directeur); 
• het ondersteunend personeel; 
• het onderwijzend personeel, het ondersteunend, het paramedisch, het medisch, het ortho-

pedagogisch, het psychologisch en het sociaal personeel in het kader van taak- en functie-
differentiatie. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13001
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13001
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Van die globale puntenenveloppe kan de scholengemeenschap een aantal punten voorafnemen om 

betrekkingen op te richten waarmee ze haar eigen werking ondersteunt. Pas nadien verdeelt de 

scholengemeenschap de resterende punten onder de individuele scholen van de scholengemeen-

schap. De school moet dan de toegekende punten in eerste instantie aanwenden om de betrekkingen 

van haar eigen vastbenoemde personeelsleden in stand te houden; eenmaal dat gebeurd is, kunnen 

betrekkingen worden opgericht voor tijdelijke titularissen. 

In punt 4 van deze mededeling gaan we dieper in op het statuut van de personeelsleden die zijn 

aangesteld in betrekkingen die zijn opgericht met de voorafname voor de scholengemeenschap, en 

in punt 6 behandelen we de rol van het OCSG. 

De aanwending van deze punten op het niveau van de school, resp. van de scholengemeenschap, 

wordt uitgebreid toegelicht in onze mededeling "De globale puntenenveloppe" . 

 

3 Extra uren-leraar (20 000 uren) 

Reglementaire basis:  

• art. 57 ten 4° en art. 65 van de Codex Secundair Onderwijs; 

• punt 4.2.5.2 van de Ministeriële omzendbrief SO 55 “Ambt van directeur en pakket ‘uren-leraar’ 

in het voltijds secundair onderwijs”.  

Aan elke scholengemeenschap wordt een aantal extra uren-leraar toegekend, en dit in verhouding 

tot haar aandeel in het totale urenpakket van alle scholen voor gewoon en buitengewoon secundair 

onderwijs in Vlaanderen. Aldus worden jaarlijks 20 000 extra uren-leraar verdeeld onder alle scho-

lengemeenschappen voor secundair onderwijs. Deze uren-leraar worden soms ook aangeduid met 

de benaming “ondersteuning scholengemeenschap” of “vermindering planlast”. 

De scholengemeenschap moet deze uren verdelen onder haar scholen. Het OCSG onderhandelt over 

de verdelingscriteria; nadien beslist het bestuursorgaan van de scholengemeenschap over de con-

crete verdeling van de uren: zie punt 6. Indien dat beslissingsorgaan het niet eens raakt over de 

verdeling, dan worden de extra uren-leraar recht evenredig verdeeld volgens het pakket uren-leraar 

van elke school. 

Deze uren moeten worden aangewend om: 

1. het aantal plage-uren1 te reduceren, en/of 

2. de werkdruk te verminderen door uren voor klassenraad, klassendirectie, splitsing van klassen, 

lerarenondersteuning, stagebegeleiding en leerlingenbegeleiding aan te rekenen op het pakket 

uren-leraar. 

Het betreft organieke uren, even goed als de uren-leraar die de school heeft gegenereerd op basis 

van het aantal regelmatige leerlingen op de teldatum. Deze uren-leraar komen dus in aanmerking 

voor vacantverklaring en vaste benoeming, voor mutatie en nieuwe affectatie. Ze moeten worden 

aangeboden bij wijze van voorafgaande maatregelen (om terbeschikkingstelling te voorkomen) en 

bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling. Ze moeten eveneens worden aangeboden aan de 

personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. 

 

 

1 Voor verdere informatie aangaande plage-uren verwijzen we naar onze mededeling “Prestatieregeling voor 

de ambten van leraar en godsdienstleraar; plage- en nuluren” (thema: Prestatieregeling). 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289#1053008
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#4-2
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4fcb0f7a-6d08-4c8f-853d-b01ededeb2ca/attachments/M-VVKSO-2003-084.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4fcb0f7a-6d08-4c8f-853d-b01ededeb2ca/attachments/M-VVKSO-2003-084.pdf

