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1 Reglementering 

 art. 19, 20 en 21 en art. 313 van de Codex Secundair Onderwijs; 

 punt 5 van de Ministeriële omzendbrief SO/2011/01(buso) “Omkadering in het buitenge-

woon secundair onderwijs”. 

2 Terminologie 

Voor alle goed begrip verduidelijken we eerst de wettelijke benamingen van de verschillende 

soorten omkaderingsmiddelen: 

 lesuren: eenheden waarmee een buso-school betrekkingen kan oprichten in het onderwij-

zend personeel: godsdienstleraar, leraar ASV, leraar ASV-compensatietechniek braille, leraar 

ASV-specialiteit lichamelijke opvoeding of leraar BGV; 

 uren: eenheden waarmee een buso-school betrekkingen kan inrichten in de ambten van het 

paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en/of sociaal personeel, d.w.z. in 

de ambten van arts, ergotherapeut, kinderverzorger, kinesitherapeut, logopedist, maatschap-

pelijk werker, orthopedagoog, psycholoog of verpleger; 

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

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

3 Overdracht van lesuren en uren naar het volgende schooljaar 

3.1 Overdracht van lesuren naar het volgende schooljaar 

3.1.1 Aantal lesuren dat kan worden overgedragen naar het volgende schooljaar 

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een secundaire school maximaal 2 % van haar aan-

wendbare pakket lesuren overdragen naar het volgende schooljaar. GOK-uren en lesuren voor 

geïntegreerd onderwijs kunnen echter niet worden overgedragen. (NB De overdracht van lesuren 

naar het volgende schooljaar werd vroeger soms “bufferen” genoemd.) 

Bij de berekening van dit maximum wordt niet naar boven afgerond tot de hogere eenheid. 

Voorbeeld 

Een buso-school kan in 2016-2017  1 090 lesuren aanwenden. Dit betekent dat ze maximaal 21 

lesuren kan overdragen naar 2017-2018. 

3.1.2 Voorwaarden voor de overdracht van lesuren naar het volgende schooljaar  

1. Een buso-school kan geen lesuren overdragen naar het volgende schooljaar indien ze afwij-

kingslesuren toegekend heeft gekregen. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14253#5
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2. 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 les-

uren naar het volgende schooljaar enkel toegelaten indien de personeelsleden die nieuw of bij-

komend ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking, kunnen worden gereaf-

fecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in de scho-

lengemeenschap en dit voor de duur van het volledig schooljaar. 

Voorbeelden 

1 Een buso-school wenst lesuren over te dragen naar het volgende schooljaar. Ze moet echter 

leraar X ter beschikking stellen voor 4/22. 

Indien leraar X ook het voorgaande schooljaar TBS/OB was voor 4/22, is dit geen nieuwe of bij-

komende terbeschikkingstelling, en mag de school lesuren overdragen naar het volgende school-

jaar. Indien leraar X voorgaand schooljaar niet of voor een kleiner volume TBS/OB was gesteld, 

mag de school enkel lesuren overdragen als leraar X in de scholengemeenschap kan worden gere-

affecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking voor een volledig schooljaar. 

2 Een buso-school kent een daling van het leerlingenaantal, en richt minder pedagogische eenhe-

den in. Hierdoor wordt een leraar ASV voor de eerste maal ter beschikking gesteld wegens ont-

stentenis van betrekking. Dit betekent dat de school enkel lesuren mag overdragen naar het vol-

gende schooljaar op voorwaarde dat de ter beschikking gestelde leraar ASV voor het volledige 

schooljaar kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking in de 

scholengemeenschap. Indien de school niet tot een scholengemeenschap behoort en de TBS/OB’er 

daar dus ook niet kan reaffecteren, mag ze geen lesuren overdragen naar het volgende school-

jaar. 

3.1.3 Tijdstip van de overdracht 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet worden vastgelegd hoeveel lesuren de 

school maximaal zal overdragen naar het volgende schooljaar. Met “maximaal” wordt bedoeld dat 

de school dat aantal nadien nog kan verminderen om een of meer lesuren dan toch niet over te 

dragen: zie hierna. 

3.1.4 Mogelijkheid om de overgedragen lesuren toch aan te wenden in het lopende school-

jaar 

Het aantal lesuren dat de school aan de overheid meedeelt 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 lesuren inricht in het lopende schooljaar, en uiteindelijk dus 

minder lesuren overdraagt naar het volgende schooljaar. Indien de overdracht reeds was gemeld 

aan het schoolbeheerteam, neemt de school hiermee contact op voor de praktische schikkingen. 

Het is zelfs mogelijk om deze lesuren (die aanvankelijk waren gemeld als overdracht) in de loop 

van het schooljaar nog over te dragen naar een andere school van de scholengemeenschap of van 

het eigen net (i.c. het gesubsidieerd vrij onderwijs): zie punt 4. 

De aanwending van een lesuur geldt steeds voor het volledige schooljaar. Zelfs indien een lesuur 

slechts gedurende een beperkte periode was ingericht, kan het helemaal niet meer worden over-

gedragen.  
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Voorbeelden  

1 Een buso-school had tijdig aan AgODi gemeld dat ze 21 lesuren zou overdragen van 2016-2017 

naar 2017-2018. Om aan een acute nood te voldoen, wil ze naderhand toch 9 van die lesuren 

aanwenden vanaf het derde trimester van 2016-2017. Dit betekent dat de school de overdracht 

vermindert met 9 lesuren, en in 2017-2018 dus maar 12 overgedragen uren ter beschikking heeft. 

2 Een school had begin september 1 000 lesuren ingericht, maar door een samenvoeging van pe-

dagogische eenheden richt ze er vanaf 15 september nog maar 990 in. De 10 lesuren die gedu-

rende een paar weken aangewend waren, kunnen nadien niet meer worden overgedragen. 

3.1.5 Geen vaste benoeming in overgenomen lesuren 

Zie punt 7. 

3.1.6 Geen voorafname van het volgende schooljaar 

Het is enkel mogelijk om lesuren over te dragen naar het eerstvolgende schooljaar, bv. van 2016-

2017 naar 2017-2018. Het is niet mogelijk om een voorafname te doen: de lesuren die zullen wor-

den toegekend voor 2017-2018 kunnen in geen geval vroeger worden aangewend.  

3.2 Overdracht van uren naar het volgende schooljaar 

3.2.1 Aantal uren dat kan worden overgedragen naar het volgende schooljaar 

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een buso-school maximaal 2 % van haar aanwendbare 

pakket uren overdragen naar het volgende schooljaar. (De overdracht naar het volgende school-

jaar werd vroeger soms “bufferen” genoemd.) 

Bij de berekening van dit maximum wordt niet naar boven afgerond tot de hogere eenheid. 

Voorbeeld 

Een buso-school kan in 2016-2017  390 uren “paramedici” aanwenden. Dit betekent dat ze maxi-

maal 7 uren kan overdragen naar 2017-2018. 

3.2.2 Voorwaarde 

Indien er in de betrokken school nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is wegens ontsten-

tenis van betrekking in de categorieën van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psycho-

logisch en/of sociaal personeel, mag de school geen uren overdragen naar het volgende schooljaar 

Voorbeeld 

Een buso-school wenst uren over te dragen naar het volgende schooljaar. Ze moet echter logope-

dist Y voor 5/30 ter beschikking stellen. 

 Indien logopedist Y ook het voorgaande schooljaar TBS/OB was voor 5/30 of méér, is dit nu 

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

het volgende schooljaar.  

 Indien logopedist Y het voorgaande schooljaar echter minder uren TBS/OB was gesteld, dan 

is dit nu wel een bijkomende terbeschikkingstelling, en mag de school geen uren overdragen. 

 Indien voorgaand schooljaar niet logopedist Y maar wel kinesitherapeut Z TBS/OB was ge-

steld, dan is de terbeschikkingstelling van logopedist Y nu een nieuwe terbeschikkingstelling, 

en mag de school evenmin uren overdragen naar het volgende schooljaar. 
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3.2.3 Tijdstip voor de overdracht van uren 

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

school zal overdragen naar het volgende schooljaar. 

Dat aantal uren kan de school dan enkel nog aanwenden in het eerstvolgende schooljaar. In tegen-

stelling tot de lesuren (zier punt 3.1.4) voorziet de wetgeving niet in de mogelijkheid om het aan-

tal overgedragen uren nog te verminderen om ze toch nog in het lopende schooljaar aan te wen-

den. 

3.2.4 Geen vaste benoeming in overgenomen uren  

Zie punt 7. 

3.2.5 Geen voorafname van het volgende schooljaar 

Het is enkel mogelijk om uren over te dragen naar het eerstvolgende schooljaar, bv. van 2016-

2017 naar 2017-2018. Het is niet mogelijk om een voorafname te doen: de uren die zullen worden 

toegekend voor 2017-2018 kunnen in geen geval vroeger worden aangewend.  

4 Overdracht van lesuren en uren naar een andere school  

4.1 Overdracht van lesuren naar een andere school 

4.1.1 Naar welke scholen kunnen lesuren worden overgedragen 

Onder de voorwaarden die hierna worden vermeld, kan een buso-school lesuren overdragen naar 

een secundaire school (gewoon so of buso) die behoort tot dezelfde scholengemeenschap of die 

behoort tot hetzelfde net, i.c. het gesubsidieerd vrij onderwijs. Omgekeerd kunnen ook scholen 

voor gewoon so uren-leraar overdragen naar een buso-school die behoort tot dezelfde scholenge-

meenschap of tot hetzelfde net. 

Het is niet mogelijk om lesuren van het secundair onderwijs over te dragen naar een school van 

het basisonderwijs (of omgekeerd), ook niet als die tot hetzelfde schoolbestuur behoort. 

4.1.2 Aantal lesuren dat kan worden overgedragen naar een andere school 

Als voldaan is aan de voorwaarde die vermeld is onder punt 4.1.3, stelt de reglementering geen 

beperking aan het aantal lesuren (buso) of uren-leraar (gewoon so) dat wordt overgedragen naar 

een secundaire school van dezelfde scholengemeenschap of van hetzelfde net. Dit in tegenstelling 

tot de beperking die geldt voor de herverdeling van lesuren of uren-leraar door het schoolbestuur 

(zie punt 5). In de praktijk betekent dit dat een secundaire school onbeperkt lesuren of 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 voor-

waarden.  

4.1.3 Voorwaarden voor de overdracht van lesuren naar een andere school 

Onder de volgende voorwaarden kunnen lesuren worden overgedragen naar een andere school 

voor gewoon of buitengewoon so: 

 de overdracht is in overeenstemming met de afspraken binnen de scholengemeenschap (voor 

zover de school die de lesuren overdraagt behoort tot een scholengemeenschap); 

 over de overdracht werd onderhandeld in het lokaal comité: het LOC of (voor scholen die tot 

een scholengemeenschap behoren) het OCSG. Bij die onderhandelingen wordt zoals steeds 



6 van 11 Overdracht van uren en lesuren in het buso 2016-09-07 

naar een consensus gestreefd. Indien een akkoord wordt bereikt, is de overdracht van lesuren 

in elk geval mogelijk. Indien er evenwel geen consensus wordt bereikt: 

o kan het schoolbestuur toch beslissen om lesuren over te dragen naar een school die be-

hoort tot dezelfde scholengemeenschap, zelfs indien er nieuwe of bijkomende terbe-

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

lesuren overdraagt;  

o kan het schoolbestuur enkel beslissen om toch lesuren over te dragen naar een school 

die niet tot dezelfde scholengemeenschap maar wel tot het gesubsidieerd vrij onder-

wijs behoort indien er geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling is in de catego-

rie 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 

september gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn in de eigen school of in een ande-

re 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. 

 en de overdracht wordt gemeld aan de scholengemeenschap waar de ontvangende school toe 

behoort. 

4.1.4 Tijdstip van de overdracht van lesuren naar een andere school 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet de overdracht van lesuren worden vast-

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

augustus. Lesuren die - al was het maar voor een korte periode - waren aangewend in een school, 

kunnen nadien niet meer worden overgedragen. 

4.1.5 Gevolgen voor de vaste benoemingen 

Zie hiervoor punt 7. 

4.2 Overdracht van uren naar een andere school van hetzelfde net 

4.2.1 Naar welke scholen kunnen uren worden overgedragen 

Onder de voorwaarden die hierna worden vermeld, kan een buso-school uren overdragen naar een 

buso-school die behoort tot hetzelfde net, i.c. het gesubsidieerd vrij onderwijs.  

Het is niet mogelijk om uren van het buso over te dragen naar een school voor gewoon secundair 

onderwijs en evenmin naar een school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, ook niet als 

die tot hetzelfde schoolbestuur behoort. 

4.2.2 Aantal uren dat kan worden overgedragen naar een andere buso-school 

Als voldaan is aan de voorwaarde die vermeld is onder punt 4.2.3, stelt de reglementering geen 

beperking op het aantal uren dat wordt overgedragen naar een andere buso-school van hetzelfde 

net. 
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4.2.3 Voorwaarden voor de overdracht van uren naar een andere school 

Een buso-school mag enkel uren overdragen naar een andere buso-school indien ze geen nieuwe of 

bijkomende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking heeft in de categorie van 

het medisch, paramedisch, psychologisch, maatschappelijk of orthopedagogisch personeel. 

4.2.4 Tijdstip voor overdracht van uren naar een andere school 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet de overdracht van lesuren worden vast-

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

augustus. Uren die  - al was het maar voor een korte periode  - waren aangewend in een school, 

kunnen nadien niet meer worden overgedragen. 

Voorbeelden 

Een buso-school wenst uren over te dragen naar een andere school. Ze moet echter logopedist Y 

voor 5/30 ter beschikking stellen. 

 Indien logopedist Y ook het voorgaande schooljaar TBS/OB was voor 5/30 of méér, is dit 

nu geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling, en mag de school uren overdragen 

naar een andere buso-school.  

 Indien logopedist Y het voorgaande schooljaar echter minder uren TBS/OB was gesteld, 

dan is dit nu wel een bijkomende terbeschikkingstelling, en mag de school geen uren 

overdragen. 

 Indien voorgaand schooljaar niet logopedist Y maar wel kinesitherapeut Z TBS/OB was ge-

steld, dan is de terbeschikkingstelling van logopedist Y nu een nieuwe terbeschikking-

stelling, en mag de school evenmin uren overdragen naar een andere school. 

4.2.5 Gevolgen voor de vaste benoemingen 

Zie hiervoor punt 7. 

5 Herverdeling van lesuren en uren-leraar tussen secundaire scholen van 

hetzelfde schoolbestuur  

5.1 Tussen welke  scholen kan het schoolbestuur lesuren en uren leraar herverdelen 

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

lesuren van het buso en uren-leraar van het gewoon so te herverdelen tussen zijn scholen. Daarbij 

kunnen lesuren worden overgedragen van het buitengewoon naar het gewoon secundair onderwijs, 

en kunnen uren-leraar worden overgedragen van het gewoon so naar het buso.  

Het is evenwel niet mogelijk om omkaderingsmiddelen (lestijden, lesuren, uren-leraar) over te 

dragen van het basis- naar het secundair onderwijs of omgekeerd.  

5.2 Aantal lesuren en uren-leraar dat het schoolbestuur kan herverdelen 

Het schoolbestuur mag maximaal 2 % van de uren-leraar van het gewoon so en 3 % van de lesuren 

van het buso herverdelen tussen zijn secundaire scholen.  Deze percentages worden berekend op 

het aantal uren-leraar en lesuren dat het voorgaande schooljaar werd toegekend aan het school-

bestuur. Daarbij wordt er niet afgerond naar de hogere eenheid.  
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Voorbeeld 

Een schoolbestuur kreeg in het schooljaar 2015-2016  2 090 uren-leraar voor het gewoon secun-

dair onderwijs en 1 030 voor het buso. Voor 2016-2017 mag dit schoolbestuur 41 uren-leraar van 

het gewoon so en 30  lesuren van het buso herverdelen tussen al zijn scholen. 

Deze beperking tot 2 resp. 3 % geldt echter niet bij toepassing van de techniek “overdracht van 

lesuren of uren-leraar naar een andere school van de scholengemeenschap of van het eigen net”: 

zie punt 4. Scholen die méér dan 2 % van hun aantal uren-leraar resp. méér dan 3 % van hun aan-

tal lesuren wil overdragen, vinden dus een ruimere mogelijkheid in de techniek van overdracht 

tussen secundaire scholen van dezelfde scholengemeenschap of van hetzelfde net.  

5.3 Onderhandelingen binnen LOC of OCSG 

1. Wanneer de herverdeling leidt tot overdracht tussen scholen die tot dezelfde scholengemeen-

schap behoren, is overdracht van lesuren naar een andere secundaire school van het schoolbe-

stuur zelfs in geval van nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling in het onderwijzend perso-

neel mogelijk. Voorwaarde is wel dat deze herverdeling in overeenstemming is met de afspraken 

die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn, en dat er over deze overdracht werd onderhan-

deld in het OCSG; indien daar geen akkoord wordt bereikt, kan het schoolbestuur toch nog beslis-

sen tot herverdeling.  

2. Wanneer de herverdeling leidt tot overdracht tussen scholen die niet tot dezelfde scholenge-

meenschap behoren (dus ook als een van de betrokken scholen niet behoort tot een scholenge-

meenschap):  

 indien er nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling moeten worden uitgesproken in de 

categorie van het onderwijzend personeel in de school van waaruit de uren worden overge-

dragen, is het akkoord van het lokaal comité vereist (LOC resp. OCSG). Ook moet de herver-

deling in overeenstemming zijn met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn 

gemaakt, en moet ze worden gemeld aan de scholengemeenschap van de school die de les-

uren ontvangt.  

 indien er in de school geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstelling moeten worden uit-

gesproken in de categorie van het onderwijzend personeel, moet over de overdracht worden 

onderhandeld in het lokaal comité (LOC of OCSG); indien daar geen consensus wordt bereikt, 

kan het schoolbestuur toch nog beslissen tot herverdeling. Die herverdeling moet wel in over-

eenstemming zijn met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt en moet 

worden gemeld aan de scholengemeenschap van de school die de lesuren ontvangt. 

5.4 Tijdstip van de herverdeling van lesuren 

Uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar moet de overdracht van lesuren worden vast-

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

augustus. 

5.5 Geen vaste benoeming in overgenomen lesuren of uren-leraar 

Zie hiervoor punt 7. 

6 “Lenen” van uren of lesuren; “prikbordinitiatief” 

Vaak wordt gesproken van het “lenen” van uren of lesuren. Het begrip “lenen” komt evenwel niet 

voor in de wetgeving of de reglementering: die kennen enkel de overdracht van uren of lesuren 
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tussen verschillende scholen, eventueel bij wijze van herverdeling binnen de scholen van het 

schoolbestuur: zie de punten 3 tot 5.  

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

zijn om uren of lesuren over te dragen naar een andere school als die laatste zich ertoe engageert 

om de ontvangen omkaderingsmiddelen het volgende schooljaar terug te geven. In de praktijk 

komt dit dus neer op een lening; reglementair gaat het evenwel om twee overdrachten die los 

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

school A.  

Om voldoende zekerheid te hebben dat de overgedragen middelen later zullen worden teruggege-

ven, is het aangewezen dat de betrokken scholen een overeenkomst opstellen. Een model daar-

voor 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 (het 

schoolbeheerteam), aangezien het reglementair gaat om twee overdrachten die los van elkaar 

staan. 

Scholen die een tekort aan lesuren of uren hebben alsook scholen die een overschot hebben aan 

lesuren of uren maar in hun scholengemeenschap of schoolbestuur geen school vinden die hen 

daarbij kan helpen, kunnen daarvoor een beroep doen op de Dienst Personeel van Katholiek On-

derwijs Vlaanderen. Deze dienst fungeert hierbij als een soort prikbord. Zo veel als mogelijk 

brengen we de scholen die een tekort hebben in contact met een school die uren of lesuren wil 

uitlenen, en beide scholen wikkelen dan de afspraken onderling verder af. Of we alle scholen dan 

kunnen helpen, hangt echter af van de vragen en aanbiedingen die we ontvangen. 

7 Geen vaste benoeming in overgenomen uren of lesuren 

Een school die lesuren of uren overneemt van het voorgaande schooljaar of van een andere 

school, mag in dat aantal overgenomen lesuren of uren geen personeelsleden vast benoemen; dit 

betekent dat ze daarin op geen enkel moment van het schooljaar een titularis mag aanstellen als 

vastbenoemde (zgn. administratieve toestand 4), maar steeds als tijdelijke titularis (administra-

tieve toestand 2). Ook op 1 januari kan in dat aantal overgenomen lesuren of uren dus geen vaste 

benoeming worden uitgesproken: het schooljaar waarin dat niet is toegelaten, loopt immers van 1 

september tot 31 augustus.  

Die uren moeten toch worden vacant verklaard op 15 oktober; de vacantverklaring kan weliswaar 

niet leiden tot benoeming op 1 januari, maar wel op 1 januari nadien: in dat nieuwe schooljaar 

moet immers opnieuw worden nagegaan hoeveel lesuren resp. uren de school dan heeft overge-

nomen en hoeveel ze er dan moet blijven toekennen aan tijdelijke titularissen. 

Voorbeeld 

Een buso-school wendt in 2019-2020  12 lesuren en 8 uren aan die ze heeft overgenomen van een 

andere school en/of van het voorgaande schooljaar. Dit brengt mee dat ze er het volledige 

schooljaar (dus van 1 september 2019tot 31 augustus 2020) moet voor zorgen dat er in 12 lesuren 

leden van het onderwijzend personeel en 8 uren leden van het paramedisch, medisch, orthopeda-

gogisch, psychologisch en/of sociaal personeel aangesteld blijven als tijdelijke titularis (admini-

stratieve toestand 2), en dat daarin geen vaste benoeming, mutatie of nieuwe affectatie wordt 

uitgesproken.  

De vacantverklaring van 15 oktober 2019 kan wel niet  leiden tot benoeming op 1 januari nadien.  
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8 Punten van de globale puntenenveloppe  

8.1 Buso-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 lesuren of uren-leraar. Deze punten worden ech-

ter niet toegekend aan een individuele school, maar aan de scholengemeenschap als geheel. Het 

is binnen dat geheel dat eerst een aantal punten wordt voorafgenomen voor de ondersteuning van 

de scholengemeenschap, en dat vervolgens de overige punten worden verdeeld onder de respec-

tieve 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, zelfs niet naar scholen van hetzelfde school-

bestuur. Overdracht naar het basisonderwijs is dan ook uitgesloten. 

Voor verdere informatie over de globale puntenenveloppe: : zie de Mededeling “De globale pun-

tenenveloppe”. 

8.2 Buso-scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren 

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

scholengemeenschap behoort, kunnen enkel in dat schooljaar en in die bepaalde school worden 

aangewend. 

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

zelfs niet naar een school van hetzelfde schoolbestuur.  

9 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 scholenge-

meenschap behoren; scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, kunnen de ICT-pun-

ten enkel aanwenden indien ze toetreden tot een samenwerkingsplatform. 

De punten die door de respectieve scholen gegenereerd zijn, worden vrij verdeeld binnen het 

samenwerkingsplatform. 

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”. 

 

 Bijlage: 

 Modelovereenkomst voor het uitlenen van lesuren en/of uren (buso) (docx) 

  

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2009-032
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/M-VVKSO-2009-032
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13401
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/2016_09_07_PER_MED_Bijlage_overdracht_urenlesuren_buso_modelovereenkomst
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