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1 De personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs 

1.1 Drie personeelscategorieën en omkadering in lestijden, uren en punten 

In het vrij gesubsidieerd onderwijs kennen wij in het gewoon basisonderwijs drie personeelscatego-

rieën waarvoor de overheid de scholen op drie manieren van omkaderingsmiddelen voorziet, op 

basis van het aantal leerlingen dat de school op de teldag telt: lestijden, uren en punten. 

Schematisch: 

Personeelscategorie Ambten in het gewoon BaO 

Lestijden, 

uren, 

punten 

Opdrachtbreuk 

Bestuurs- en  

onderwijzend personeel 

directeur 

kleuteronderwijzer 

onderwijzer 

leermeester l.o. 

leermeester godsdienst 

lestijden …/24 

Paramedisch personeel kinderverzorger uren …/32 

Beleids- en  

ondersteunend personeel 

administratief medewerker 

beleidsondersteuner 

zorgcoördinator 

ICT-coördinator 

punten …/36 

 

Daarnaast kunnen basisscholen ook vervangingseenheden inzetten voor vervangingen van korte af-

wezigheden. Voor de wijze waarop die omkadering berekend wordt, verwijzen we (in punt 1.2) 

naar de omzendbrieven van de overheid die de regels toelichten zoals die zijn vastgelegd in de-

creten en besluiten van de Vlaamse regering. In punt 1.3 geven we een aantal aandachtspunten, 

terwijl het tweede deel van deze mededeling een handleiding is bij een rekenblad, dat toelaat om 

aan de hand van de leerlingenaantallen en de leerlingenkenmerken (voor zover die bekend zijn op 

het moment van de prognose) te berekenen op hoeveel lestijden, uren en punten een school kan 

rekenen. 
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1.2 Regelgeving 

1.2.1 Wettelijke basis 

• Decreet Basisonderwijs (25/02/1997) 

• Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basison-

derwijs van 17 JUNI 1997 

• Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppen voor scholengemeen-

schappen basisonderwijs van 05 MAART 2004 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellin-
gen van het gewoon basisonderwijs van 25 JUNI 2004 

• Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs van 05 DE-

CEMBER 2003 

1.2.2 Omzendbrieven 

• BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005) 

• BaO/2005/12 Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: 
personeelsformatie en personeelsaspecten (30/06/2005) 

• PERS/2005/10 (ps) Praktische schikkingen bij de omzendbrief puntenenveloppen voor 

scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsas-

pecten (30/06/2005) 

• PERS/2012/08 Aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel  

(15/10/2012) 

• PERS/2005/23 Vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs (16/11/2005) 

• BaO/2003/04 Invullen van de BAO-formulieren (06/10/2003) 

1.3 Aandachtspunten 

Raadpleeg de omzendbrieven die je vindt in punt 1.2.2 van deze mededeling.  

Wij vestigen de aandacht op deze punten:  

• De teldag voor de bepaling van de omkadering van een bepaald schooljaar is meestal de 
eerste schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar. Nieuwe scholen (program-
matiescholen) tellen gedurende 6 schooljaren op de eerste schooldag van oktober. Scho-
len in herstructurering tellen gedurende 1 schooljaar op de eerste schooldag van oktober.  

Merk op:  
Vermits de zorgpunten worden toegekend op het niveau van de scholengemeenschap, wor-
den de leerlingen voor het bepalen van de zorgenveloppe altijd geteld op de eerste 
schooldag van februari voorafgaand. Meer informatie over de teldag: punt 3.1.1.2 van 
BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005). 

• Scholen kunnen naast de omkadering die door de overheid wordt toegekend op basis van 
het leerlingenaantal ook bijkomende personeelsleden aanstellen vanuit het werkingsbud-
get. Dat kan zowel in de ambten van het gesubsidieerde personeel, als in betrekkingen die 
niet onder het Decreet Rechtspositie (27/03/1991) vallen. Dat laatste komt het vaakst 
voor bij het aanstellen van het zogenaamde ‘meesters-, vak- en dienstpersoneel’ (MVD-
personeel). Meer informatie over het aanstellen van arbeiders en bedienden die niet on-
der het Decreet Rechtspositie vallen vind je op onze website: http://katholiekonder-
wijs.vlaanderen > Contractuele personeelsleden. 

• Via de puntenenveloppes van de scholengemeenschap (samengelegde punten en stimulus-
punten) kunnen personeelsleden uit alle personeelscategorieën aangesteld worden, bij-
voorbeeld: een stafmedewerker-scholengemeenschap met als onderliggend ambt ‘kleuter-
onderwijzer’. Zie daarvoor punt 6 van de omzendbrief PERS/2005/10 (ps) Omzendbrief: 
Praktische schikkingen bij de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholenge-
meenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten (30/06/2005). 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12242
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12242
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13483
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13483
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13549
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13549
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13450
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14419
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13718
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13429
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/pc%E2%80%99s-225-en-152
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13640
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• De basisomkadering bestaat uit de lestijden volgens de schalen en de SES-lestijden (toege-
kend op basis van de socio-economische status van de leerlingen, zie ook punt 2.3.3 van 
deze mededeling). Bij het bepalen van de omkadering wordt een onderscheid gemaakt 
tussen lestijden volgens de schalen en SES-lestijden, maar bij de administratieve aanwen-
ding wordt bij de basisomkadering geen onderscheid meer gemaakt. Met andere woorden: 
voor de aanwending van de SES-lestijden moet geen code toegevoegd worden niettegen-
staande deze wel gekleurd zijn, de aanwending ervan is vrij. De school zal wel in het 
schoolwerkplan moeten aantonen hoe zij in haar zorgbeleid rekening houdt met de noden 
van de kinderen. 

• Bij schaarste kunnen scholen die geen geschikte kleuteronderwijzer vinden de lestijden 
(basisomkadering, instaplestijden en capaciteitslestijden) onder bepaalde voorwaarden 
omzetten in uren kinderverzorging. Zie punt 3.1.4.1 van BaO/2005/09 Personeelsformatie 
Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005). 

• In steden en gemeenten met capaciteitsproblemen is een herberekening van de lestijden 
volgens de schalen mogelijk. Voor het lager onderwijs kan dat ook een vermindering van 
het lestijdenpakket als gevolg hebben. De lijst van gemeenten die daarvoor in aanmerking 
komen wordt jaarlijks aangepast. Zie daarvoor punt 3.1.3.2 van BaO/2005/09 Personeels-
formatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005). 

• Ga bij elke inschrijving na of het kind in aanmerking komt voor een weging van 1,5. Zie 
punt 3.1.1.1 van BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs 
(29/06/2005). 

• De personeelsdossiers worden in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) opge-
volgd door de werkstations (WS), in verband met de personeelsformatie (lestijden, pun-
ten, uren) contacteer je het schoolbeheerteam (SBT). Meer info: 
http://www.agodi.be/over-ons.  

• De afstand tussen twee vestigingsplaatsen wordt bepaald aan de hand van geopositione-
ring waarbij de afstand in rechte lijn (vogelvlucht) gemeten wordt (zie punt 4 van 
BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005). In 
functie van herstructureringen en programmaties wordt de afstand gemeten op de manier 
die wordt beschreven artikel 3, 4° van het Decreet Basisonderwijs (25/02/1997). 

• In de lagere school worden aanvullende lestijden godsdienst toegekend. Een cursus gods-
dienst telt twee lestijden. Bovenop de twee aanvullende lestijden kan een eventuele bij-
komende halve of derde lestijd worden geput uit de basisomkadering. 

• Scholen kunnen onder bepaalde voorwaarden punten samenleggen en lestijden en uren 
overdragen naar een andere school. Die overdracht mag nooit tot gevolg hebben dat een 
vastbenoemd personeelslid ter beschikking gesteld moet worden wegens ontstentenis van 
betrekking (TBS/OB). 
Ook de herverdeling van lestijden binnen dezelfde school is mogelijk van het lager onder-
wijs naar het kleuteronderwijs of omgekeerd. Ook dat mag geen TBS/OB tot gevolg heb-
ben, tenzij de terbeschikkinggestelde personeelsleden voor de hele verdere duur van het 
schooljaar in een school van hetzelfde schoolbestuur en/of van dezelfde scholengemeen-
schap overeenkomstig de geldende reglementering kunnen worden gereaffecteerd of we-
dertewerkgesteld. 

• Een basisschool is verplicht een minimum aantal lestijden te besteden aan lessen lichame-
lijke opvoeding. Dat minimum ligt hoger in de kleuterschool (7,7 %) dan in de lagere 
school (1,2 %). Bij de berekening moet naar boven worden afgerond als het eerste cijfer 
na de komma groter is dan 4. De lessen lichamelijke opvoeding kunnen zowel gegeven 
worden door een leermeester l.o. als door een kleuteronderwijzer of een onderwijzer.  
Zie punt 3.1.4.3 van BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonder-
wijs (29/06/2005) 

• De aanwending van de omkadering behoort tot de overlegbevoegdheid van de schoolraad. 
De principes van het personeelsbeleid behoren tot de onderhandelingsbevoegdheid van 
het LOC. Zie daarvoor http://katholiekonderwijs.vlaanderen > Overleg en inspraak  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://www.agodi.be/over-ons
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://katholiekonderwijs.vlaanderen/themas-z#thema_o
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2 Rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs: 
handleiding bij een handige tool 

Als bijlage bij deze mededeling bieden wij een rekenblad aan dat je toelaat om een zo nauwkeu-

rig mogelijk beeld te krijgen van de omkadering waarop je school voor het komende schooljaar 

recht heeft. Je kan het rekenblad ook gebruiken om prognoses te maken voor de toekomst, bij-

voorbeeld als je een herstructurering of fusie overweegt.  

Wij raden aan om de handleiding bij de het gebruik van dat rekenblad grondig te lezen. 

2.1 Algemeen 

Deze handleiding is van toepassing op het rekenblad Omkadering gewoon basisonderwijs. Het re-

kenblad geeft elke school de mogelijkheid om de personeelsformatie van de school te berekenen 

op basis van leerlingenaantallen en socio-economische leerlingenkenmerken. Het berekent onder 

meer de basisomkadering, zowel voor het kleuter- als voor het lager onderwijs. De basisomkade-

ring omvat zowel de lestijden volgens de schalen als de lestijden verworven op basis van de SES-

kenmerken: opleidingsniveau van de moeder, recht op schooltoelage en de thuistaal. 

Het rekenblad is verdeeld in 10 genummerde blokken, waarbij de blokken 1 t.e.m. 4 betrekking 

hebben op het kleuteronderwijs en de blokken 5 t.e.m. 8 betrekking hebben op het lager onder-

wijs. In blok 9 vind je een overzicht van het totaal aantal lestijden voor de kleuterschool en voor 

de lagere school terug. 

Rechts onderaan het rekenblad vind je het aantal aanvullende lestijden godsdienst, het aantal 

punten voor administratie, ICT en zorg. Het aantal uren kinderverzorger waarop je school recht 

heeft vind je terug in blok 10. Tevens kan je zelf, afhankelijk van de aanwending (hetzij enkel in 

kleuteronderwijs, hetzij enkel in lager onderwijs of een combinatie van beiden) de bijkomende 

punten of lestijden invullen voor zorg 4-jarige kleuters, het lerarenplatform, anderstalige nieuw-

komers/gewezen anderstalige nieuwkomers, aanvangsbegeleiding, kerntaak of samen school ma-

ken invullen. Zo krijg je een totaalbeeld van de omkadering van je school. 

2.2 Kleurencodes 

In het rekenblad zijn heel wat cellen ingekleurd. Elke kleur heeft een bepaalde betekenis. 

Vooraf: 

Bovenaan het rekenblad kan je bij de titel ‘Berekening omkadering voor het schooljaar 20..-20..’ 

het schooljaar invullen waarvoor je de omkadering wil berekenen op basis van de leerlingenaan-

tallen op de teldag en daar kan je in het vak ‘Naam School’ de naam van de school invullen. Het 

zijn de enige invulvakken die gekleurd zijn.  

2.2.1 Donkergroene cellen met daarin standaard N (nee) 

Je vindt die cellen enkel in blok 1: leerlingen niveau kleuter en in blok 5: leerlingen niveau lager. 

Je duidt daarin steeds aan of de betrokken vestigingsplaats gelegen is in het Brussels Hoofdstede-

lijk gewest (eerste kolom) of de vestigingsplaats gelegen is in een gemeente met minder dan 100 

inwoners per km² (tweede kolom) en of de vestigingsplaats aparte telling heeft of niet (derde ko-

lom).  

Indien je een wijziging wenst aan te brengen in de cel en de N (nee) wilt aanpassen naar J (ja), 

plaats je de cursor op de cel en klik je met de linkermuisknop op het pijltje; kies dan voor J, of 

voer manueel een hoofdletter J in. 

Op het scherm krijg je de keuzemogelijkheden zo te zien: 
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2.2.2 Ingevulde witte cellen 

Hier kan je zelf niets invullen of wijzigen. Deze cellen geven aan welke info gevraagd wordt om in 

te geven in de bijhorende lege witte cellen. 

2.2.3 Lege witte cellen 

Hiermee duiden we de invulcellen aan. In deze cellen vul je gegevens in die door het rekenblad 

verwerkt worden. Het gaat steeds over aantal leerlingen geteld op de teldatum die van toepassing 

is voor het lestijdenpakket. 

Je vindt deze cellen in blok 1 (leerlingen niveau kleuter), blok 3 (SES-lestijden kleuter), blok 5 

(leerlingen niveau lager), blok 7 (SES-lestijden lager), blok 10 (kinderverzorging), bij het overzicht 

en in het rechtse blok onderaan. 

We hebben lege cellen toegevoegd in blok 9 en rechts onderaan. Hierin kan je zelf de bijkomende 
lestijden aanvangsbegeleiding, samen school maken, kerntaak, zorg 4-jarige kleuters, lerarenplat-
form en AN/GAN die de school ontvangt, ingeven. Je kan de lestijden ingeven in het kleuter- en/of 
de lagere school, afhankelijk van de aanwending van deze uren. 

2.2.4 Gele cellen 

Hier vul je zelf niets in. Het programma verwerkt de info die je via de witte cellen hebt inge-

voerd. Het resultaat verschijnt in de gele cellen. 

2.3 Informatie per blok 

2.3.1 Blok 1: Leerlingen niveau kleuter 

Hierin duid je vooreerst per vestigingsplaats aan of de betrokken vestigingsplaats gelegen is bin-

nen het Brussels Hoofdstedelijk gewest (kolom1) of gelegen is in een gemeente met minder dan 

100 inwoners per km² (*) (kolom 2) en of de vestigingsplaats geniet van een aparte telling (kolom 

3). Let op de definitie van aparte telling: ‘Op 1 februari van het voorgaande schooljaar gelegen 

zijn op ten minste 1,5 kilometer, in een rechte lijn gemeten (vogelvlucht), van elke andere vesti-

gingsplaats behorende tot dezelfde groep en gelegen in dezelfde stad of gemeente, waar onder-

wijs van hetzelfde onderwijsniveau wordt georganiseerd.’ 

(*): Het gaat enkel om de gemeenten Lo-Reninge, Zuienkerke, Herstappe, Alveringem, Voeren, 

Heuvelland, Sint-Laureins en Vleteren.  

Per vestigingsplaats vul je het aantal kleuters in geteld op de teldag die aan 1 tellen en de kleu-

ters die aan 1,5 tellen. Ook als er vestigingsplaatsen zijn die niet apart tellen, geef je toch per 

vestigingsplaats het aantal kleuters in. Het al dan niet samentellen gebeurt automatisch in blok 2. 

2.3.2 Blok 2: Lestijden volgens de schalen 

Je vult hier niets in. Het rekenblad geeft aan hoeveel lestijden die vestigingsplaats genereert op 

basis van de (enige) lestijdentabel; zowel vóór als na de afroming met 2,84%. De som van de les-

tijden voor het niveau kleuteronderwijs wordt gemaakt en de afronding ervan op schoolniveau. 
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2.3.3 Blok 3: SES-lestijden kleuteronderwijs en blok 7: SES-lestijden in het lager onderwijs 

De basisomkadering bestaat uit lestijden volgens de schalen (blok 2 en 6) en lestijden toegekend 

op basis van socio-economische kenmerken van de leerlingen (SES-lestijden – blok 3 en 7): oplei-

dingsniveau van de moeder tikt aan voor 0,26710 lestijden; de thuistaal niet-Nederlands voor 

0,29116 lestijden en het recht op schooltoelage telt voor 0,11917 lestijden.  

Je vult per SES-kenmerk het aantal kinderen in dat op schoolniveau daarvoor aantikt. Die gege-

vens heeft de school op basis van een verklaring op eer verstrekt door de ouders voor de kenmer-

ken opleidingsniveau en thuistaal. Baseer je hiervoor op de leerlingenkenmerken die je in de loop 

van de maand februari doorstuurt naar het departement onderwijs. Zie omzendbrief BaO/2008/03 

Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijs (29/08/2008) 

Om het aantal kinderen te kennen dat aantikt voor het SES-kenmerk opleidingsniveau moeder, 

neem je die kinderen in aanmerking waarvan de moeder niet in het bezit is van een diploma van 

het (hoger) secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 

derde graad van het beroeps-secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. 

Om het aantal kinderen te kennen dat aantikt voor het SES-kenmerk thuistaal, neem je die kin-

deren in aanmerking die: 

- in een gezin (bestaande uit vader, moeder en het kind zelf) met niemand de onderwijs-
taal spreken;  

of 

- in een gezin met drie gezinsleden (het kind in kwestie niet meegerekend) met maximum 
één gezinslid de onderwijstaal spreken. Broers en zussen worden als één gezinslid be-
schouwd. 

De gegevens voor de schooltoelage krijg je pas toegestuurd vanaf maart van het lopende school-

jaar. Ze zijn gebaseerd op het aantal kleuters of leerlingen dat twee schooljaren geleden in aan-

merking kwam voor een schooltoelage. (zie ook punt 3.1.2.3 van BaO/2005/09 Personeelsformatie 

Scholen in het Gewoon Basisonderwijs van29/06/2005) Misschien kan je voorlopig enkel een schat-

ting ingeven op basis van de gegevens die gelden voor het huidige schooljaar. Vermenigvuldig 

daarvoor het percentage leerlingen van het vorige schooljaar met recht op schooltoelage zoals op-

gegeven in je dienstbrief van juni van het vorige schooljaar, met je aantal kinderen op de teldag 

voor het lopende schooljaar (de eerste schooldag van februari van het vorige schooljaar of de eer-

ste schooldag van oktober van het huidige schooljaar voor scholen die herstructureren). Het defi-

nitieve percentage zal je later worden meegedeeld, maar weet dat je schatting al sterk moet af-

wijken van de definitieve cijfers om een groot verschil te maken in het aantal SES-lestijden dat 

daardoor gegenereerd wordt.  

Voorbeeld: 

Voor de definitieve cijfers die een school ontvangt vanaf maart 2018 (schooljaar 2017-

2018): 

tijdens het schooljaar 2015-2016 kwamen in die school op schoolniveau 18 % van de leer-

lingen (kleuter en lager samen) in aanmerking voor een schooltoelage. Op de teldag voor 

het schooljaar 2017-2018 (1 februari 2017 of voor scholen die herstructureren 2 oktober 

2017) zijn er in school Y 145 kinderen ingeschreven. Voor het SES-kenmerk ‘recht op 

schooltoelage’ tikken er 26 kinderen aan  (18 % van 145) die 3,1 lestijd genereren 

(26 x 0,11917) 

Let op: Voor scholen voor gewoon basisonderwijs die nog niet opgericht waren tijdens het school-

jaar dat gebruikt werd voor de telling van de schooltoelagen en dus nog niet bestonden is het aan-

tal SES-lestijden verkregen voor de indicator ‘schooltoelage’ gedurende hun eerste 2 bestaansja-

ren gelijk aan het resultaat van 0,25 x het aantal regelmatige leerlingen dat de school telt op de 

teldag vermenigvuldigd met 0,11917 lestijden. Hetzelfde geldt voor fusiescholen in de eerste 2 

schooljaren van de fusie. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14009
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615


8 van 10 De omkadering in het gewoon basisonderwijs M_PER_2018_007 

In de gele cellen vind je per kenmerk het aantal SES-lestijden terug. Onderaan wordt een totaal 

gemaakt en afgerond. (Per niveau per school apart). 

2.3.4 Blok 4: Basisomkadering kleuterschool 

Je vult hier niets in. De som van het aantal lestijden verkregen volgens de schalen en het aantal 

SES-lestijden verschijnt en geeft het totaal aantal lestijden kleuteronderwijs voor de betrokken 

school. (Voorlopig totaal). 

Je vindt in dit blok ook een cel ‘Additioneel’. Voor elke school wordt per niveau berekend of dat 

niveau recht heeft op additionele lestijden. Een niveau heeft recht op additionele lestijden wan-

neer de leerling-leerkracht ratio meer bedraagt dan 18,5. Op basis van je ingevoerde leerlingen-

gegevens in blokken 1 en 3 vind je in de cel ‘Ratio vóór aftopping’ het resultaat van de ratiobere-

kening. Als de ratio hoger is dan 18,5 ontvangt de kleuterafdeling additionele lestijden om de ra-

tio op 18,5 te houden. 

Pas dan kan het algemeen totaal (van de basisomkadering) berekend worden voor het niveau kleu-

teronderwijs als de som van de lestijden volgens de schalen + de SES-lestijden en de eventuele 

additionele lestijden. 

2.3.5 Blok 5: Leerlingen niveau lager 

Hierin duid je vooreerst aan of de betrokken vestigingsplaats gelegen is binnen het Brussels Hoofd-

stedelijk gewest (kolom1) of gelegen in een gemeente met minder dan 100 inwoners per km² (ko-

lom 2) (*) en of de vestigingsplaats geniet van een aparte telling (kolom 3). Let op nieuwe defini-

tie van aparte telling: ‘Op 1 februari van het voorgaande schooljaar gelegen zijn op ten minste 

1,5 kilometer, in een rechte lijn gemeten, van elke andere vestigingsplaats behorende tot de-

zelfde groep en gelegen in dezelfde stad of gemeente , waar onderwijs van hetzelfde onderwijs-

niveau wordt georganiseerd.’ 

(*): Het gaat enkel om de gemeenten Lo-Reninge, Zuienkerke, Herstappe, Alveringem, Voeren, 

Heuvelland, Sint-Laureins en Vleteren.  

Per vestigingsplaats vul je het aantal leerlingen in geteld op de teldag die aan 1 tellen en de 

leerlingen die aan 1,5 tellen. Ook indien er vestigingsplaatsen zijn die niet apart tellen, dien je 

toch per vestigingsplaats het aantal leerlingen in te geven. Het al dan niet samentellen gebeurt 

automatisch in blok 6. 

2.3.6 Blok 6: Lestijden volgens de schalen in de lagere school 

Je vult hier niets in. Het rekenblad geeft aan hoeveel lestijden die vestigingsplaats genereert op 

basis van de (enige) lestijdentabel; zowel vóór als na de afroming met 2,84%. De som van de les-

tijden voor het niveau lager onderwijs wordt gemaakt en de afronding ervan op schoolniveau. 

2.3.7 Blok 8: Basisomkadering lagere school 

Je vult hier niets in. De som van het aantal lestijden verkregen volgens de schalen en het aantal 

SES-lestijden verschijnt en geeft het totaal aantal lestijden lager onderwijs voor de betrokken 

school. (Voorlopig totaal). 

Je vindt in dit blok ook een cel ‘Additioneel’. Voor elke school wordt per niveau berekend of dat 

niveau recht heeft op additionele lestijden. Een niveau heeft recht op additionele lestijden wan-

neer de leerling-leerkracht ratio meer bedraagt dan 18,5. Op basis van je ingevoerde leerlingen-

gegevens in blokken 5 en 7 vind je in de cel ‘Ratio vóór aftopping’ het resultaat van de ratiobere-

kening. 

Pas dan kan het algemeen totaal (van de basisomkadering) berekend worden voor het niveau lager 

onderwijs als de som van de lestijden volgens de schalen + de SES-lestijden en de eventuele addi-

tionele lestijden. Let op hierin zijn de aanvullende lestijden godsdienst NIET begrepen. Die vind 

je terug onderaan rechts: lestijden godsdienst lager. Om het totaal aantal lestijden voor het lager 
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te kennen tel je de lestijden godsdienst bij het algemeen totaal van blok 8. Dat vind je terug in 

blok 9 ‘Overzicht’. 

2.3.8 Blok 9: Overzicht 

In dit blok vind je een overzicht van het totaal aantal lestijden per onderwijsniveau (kleuter en 

lager) dat je school genereert als omkadering voor het komende schooljaar. 

We hebben lege cellen toegevoegd in dit blok. Hierin kan je zelf de bijkomende lestijden aanvangs-
begeleiding, samen school maken en kerntaak die de school ontvangt, ingeven. Je kan de lestijden 
ingeven in het kleuter- en/of de lagere school, afhankelijk van de aanwending van deze uren. 

 

2.3.9  Blok 10: uren kinderverzorging 

Vanaf 1 september 2021 heeft elke autonome kleuterschool of basisschool recht op uren kinder-

verzorging. Scholen met minder dan 35 kleuters krijgen 4 uur kinderverzorging. Elke autonome 

kleuterschool of basisschool met ten minste 35 kleuters heeft recht op een basispakket van 8 uren 

kinderverzorging. Wanneer deze scholen tevens beschikken over meerdere vestigingsplaatsen met 

kleuteronderwijs, hebben zij per bijkomende vestigingsplaats recht op 2 uren, ongeacht het aan-

tal kleuters per vestigingsplaats. 

Bijkomend wordt per gewogen kleuter 0,05999 uur toegekend. Alle kleuters tellen aan 1, behalve 

de kleuters die voldoen aan één of meer leerlingenkenmerken. Zij tellen aan 1,2. Opgelet : deze 

weging telt niet cumulatief, wat betekent dat een kleuter die voldoet aan het kenmerk oplei-

dingsniveau moeder én krijgen van schooltoelage slechts 1 keer aan 1,2 telt! 

In het vak “aantal kleuters met SES-kenmerk” geef je het totaal aantal kleuters weer die voldoen 

aan één of meer leerlingenkenmerken. In het vakje “extra omkadering” zie je dan het resultaat 

hiervan. Onderaan lees je het totaal aantal uren kinderverzorging af waar jouw school recht op 

heeft. 

 

2.3.10 Rechts onderaan: punten administratieve en beleidsondersteuning, punten ICT en zorg (+ 

zorg 4-jarige kleuters), lestijden lerarenplatform en (gewezen) anderstalige nieuwkomers  

In de gele cellen hoef je niets in te vullen. Op basis van de leerlingenaantallen ingegeven per ves-

tigingsplaats en per niveau, wordt hier het aantal punten aangegeven dat de school genereert 

voor administratieve en beleidsondersteuning, ICT en zorg. De punten die je genereert voor 

zorg 4-jarige kleuters en de lestijden lerarenplatform en (gewezen) anderstalige nieuwkomers kan 

je zelf invullen in de witte cellen. 

Opgelet: De punten zorg zijn enkel correct voor scholen die in een scholengemeenschap zitten en 

geven daarbij enkel aan hoeveel punten de school genereert voor de geïntegreerde puntenenve-

loppe van de scholengemeenschap. Scholen die niet in een scholengemeenschap zitten, vinden de 

info in punt 7.2 van de omzendbrief BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Ba-

sisonderwijs (29/06/2005). 

De punten voor administratieve en beleidsondersteuning werden aangepast aan de nieuwe coëffi-

ciënt die geldt vanaf 1 januari 2022. 

De punten voor zorg werden aangepast aan de nieuwe coëfficiënt die geldt vanaf 1 september 
2020. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
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Op die manier vind je op dit rekenblad een totaal overzicht van alle lestijden, punten en uren. De 

info over de lestijden (gewezen) anderstalige nieuwkomers vind je in de omzendbrief 

BaO/2006/03 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (30/06/2006). 

2.4 Tabblad 2: Opdrachten 

Vul eerst voor elk ambt de vast benoemde personeelsleden in: statuut (vast)–naam-opdracht-aan-

tal lestijden waarvoor benoemd.  

Staat er een positief getal naast de cel ‘Tijdelijken in open uren/reaffectatie’, dan heb je meer 

uren/lestijden dan vast benoemden en kan je nog een aantal tijdelijke personeelsleden in open 

uren/lestijden tewerkstellen. Vul het statuut in (TADD of TABD) en  de namen en de opdrachten.  

Staat er een negatief getal naast de cel ‘Tijdelijken in open uren/reaffectatie’, dan heb je  min-

der uren/lestijden dan vast benoemden en dien je eventueel personeelsleden ter beschikking te 

stellen wegens ontstentenis van betrekking.  

Voor het invullen van de ambten die gebaseerd zijn op punten (administratie, zorg, ICT) kies je 

het juiste ambt in het juiste opleidingsniveau en je vult de uren aanstelling in. Het aantal punten 

dat die tewerkstelling opneemt, wordt automatisch berekend. 

Nemen personeelsleden verlof, dan kan je het tweede deel van de tabellen gebruiken. Je kan 

daar het aantal lestijden/uren waarvoor het personeelslid verlof neemt en het soort verlof inge-

ven.  

 

3 Invullen van de BaO-formulieren 

Vanaf 13 november 2017 is de nieuwe webapplicatie “Beheer omkadering” beschikbaar op Mijn 

Onderwijs.  

Deze applicatie vervangt de formulieren “Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs” en  

“Wijzigingen van aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbe-

schouwing”. 

De omzendbrief “Invullen van de BaO-formulieren” geeft hierover meer informatie in punt 3 

“Webapplicatie Beheer Omkadering”. 

 

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13800

	1 De personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
	1.1 Drie personeelscategorieën en omkadering in lestijden, uren en punten
	1.2 Regelgeving
	1.2.1 Wettelijke basis
	1.2.2 Omzendbrieven

	1.3 Aandachtspunten

	2 Rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs: handleiding bij een handige tool
	2.1 Algemeen
	2.2 Kleurencodes
	2.2.1 Donkergroene cellen met daarin standaard N (nee)
	2.2.2 Ingevulde witte cellen
	2.2.3 Lege witte cellen
	2.2.4 Gele cellen

	2.3 Informatie per blok
	2.3.1 Blok 1: Leerlingen niveau kleuter
	2.3.2 Blok 2: Lestijden volgens de schalen
	2.3.3 Blok 3: SES-lestijden kleuteronderwijs en blok 7: SES-lestijden in het lager onderwijs
	2.3.4 Blok 4: Basisomkadering kleuterschool
	2.3.5 Blok 5: Leerlingen niveau lager
	2.3.6 Blok 6: Lestijden volgens de schalen in de lagere school
	2.3.7 Blok 8: Basisomkadering lagere school
	2.3.8 Blok 9: Overzicht
	2.3.9 Blok 10: uren kinderverzorging
	2.3.10 Rechts onderaan: punten administratieve en beleidsondersteuning, punten ICT en zorg (+ zorg 4-jarige kleuters), lestijden lerarenplatform en (gewezen) anderstalige nieuwkomers

	2.4 Tabblad 2: Opdrachten

	3 Invullen van de BaO-formulieren

