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Stuk 1083 (2010-2011) – Nr. 3

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs
Art. 2. In hoofdstuk III van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs wordt artikel 40novies, ingevoegd
bij het decreet van 10 juli 2003, vervangen door wat volgt:
“Art. 40novies. §1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt
aangesteld of geaffecteerd aan een instelling, kunnen:
1° de leden van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen,
voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden ingezet;
2° de leden van het onderwijzend personeel van de scholen die de scholengemeenschap
vormen, voor de vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap worden ingezet;
3° de leden van het beleids- en ondersteunend personeel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen
van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden
ingezet;
4° in afwijking van 1° en 2° de personeelsleden, die worden aangesteld in een functie of
een betrekking die wordt ingericht ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap volgens artikel 125duodecies, §1, en artikel 153sexies, §4, van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van
opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.
§2. Bij de toepassing van §1, 3° en 4°, moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1° het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de instelling waar de
betrekking reglementair wordt ingericht;
2° de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de
school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit
geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
3° er moet steeds rekening worden gehouden met de volgens dit decreet bepaalde statutaire toestand van het personeelslid.
§3. De bepalingen inzake inzetbaarheid zoals bedoeld in paragraaf 1 en 2, worden, onverminderd artikel 18 en 31, opgenomen in het geschrift waarin de aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de functiebeschrijving als vermeld in hoofdstuk VIIIbis.”.
Art. 3. In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een afdeling VIIbis, die bestaat uit het
artikel 40decies, toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling VIIbis. Scholengemeenschappen in het secundair onderwijs
Art. 40decies. §1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt
aangesteld of geaffecteerd aan een instelling, kunnen:
1° onverminderd punt 3°, de leden van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de
scholengemeenschap worden ingezet;
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2° onverminderd punt 3°, de leden van het ondersteunend personeel van de scholen die de
scholengemeenschap vormen mits hun instemming, voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de
scholengemeenschap worden ingezet;
3° de personeelsleden, die worden aangesteld in een functie of een betrekking die wordt
ingericht ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap volgens artikel 30, §2, van de Codex Secundair Onderwijs, worden ingezet voor de vervulling van
opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.
§2. Bij de toepassing van §1, 2° en 3°, moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1° het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de instelling waar de
betrekking reglementair wordt ingericht;
2° de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de
school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit
geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
3° er moet steeds rekening worden gehouden met de volgens dit decreet bepaalde statutaire toestand van het personeelslid.
§3. De bepalingen inzake inzetbaarheid zoals bedoeld in paragraaf 1 en 2, worden, onverminderd artikel 18 en 31, opgenomen in het geschrift waarin de aanstelling wordt
vastgesteld, evenals in de functiebeschrijving als vermeld in hoofdstuk VIIIbis.”.
Hoofdstuk 3. Wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
Art. 4. In titel II, hoofdstuk III, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde
centra voor leerlingenbegeleiding wordt artikel 36octies, ingevoegd bij het decreet van 10
juli 2003, vervangen door wat volgt:
“Art. 36octies. §1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt
geaffecteerd aan de instelling waar de betrekking reglementair wordt ingericht, kunnen:
1° de leden van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen,
voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden ingezet;
2° de leden van het onderwijzend personeel van de scholen die de scholengemeenschap
vormen, voor de vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap worden ingezet;
3° de leden van het beleids- en ondersteunend personeel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen
van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de scholengemeenschap worden
ingezet;
4° in afwijking van 1° en 2° de personeelsleden, die worden aangesteld in een functie of
een betrekking die wordt ingericht ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap volgens artikel 125duodecies, §1, en artikel 153sexies, §4, van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van
opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.
§2. Bij de toepassing van §1, 3° en 4°, moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1° het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de instelling waar de
betrekking reglementair wordt ingericht;
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2° de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de
school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit
geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
3° er moet steeds rekening worden gehouden met de volgens dit decreet bepaalde statutaire toestand van het personeelslid.
§3. De bepalingen inzake inzetbaarheid zoals bedoeld in paragraaf 1 en 2, worden,
onverminderd artikel 20 en 45, opgenomen in de overeenkomst of het besluit waarin de
aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de functiebeschrijving als vermeld in hoofdstuk
Vbis.”.
Art. 5. In titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 6, die bestaat uit
artikel 36novies, toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 6. Scholengemeenschappen in het secundair onderwijs
Art. 36novies. §1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt
aangesteld of geaffecteerd aan een instelling, kunnen:
1° onverminderd punt 3°, de leden van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de
scholengemeenschap worden ingezet;
2° onverminderd punt 3°, de leden van het ondersteunend personeel van de scholen die de
scholengemeenschap vormen mits hun instemming, voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de
scholengemeenschap worden ingezet;
3° de personeelsleden, die worden aangesteld in een functie of een betrekking die wordt
ingericht ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap volgens artikel 30, §2, van de Codex Secundair Onderwijs, worden ingezet voor de vervulling van
opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.
§2. Bij de toepassing van §1, 2° en 3°, moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1° het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de instelling waar de
betrekking reglementair wordt ingericht;
2° de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de
school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit
geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
3° er moet steeds rekening worden gehouden met de volgens dit decreet bepaalde statutaire toestand van het personeelslid.
§3. De bepalingen inzake inzetbaarheid zoals bedoeld in paragraaf 1 en 2, worden, onverminderd artikel 20 en 45, opgenomen in de overeenkomst of het besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de functiebeschrijving als vermeld in hoofdstuk Vbis.”.
Hoofdstuk 4. Wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Art. 6. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden in punt 8°,
gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “, §2,”wordt vervangen door de woorden “, §4, of respectievelijk op 1 februari van het schooljaar voorafgaand aan de start van de driejaarlijkse periode voor
scholengemeenschappen, vermeld in artikel 125quinquies, §2,”;
2° het woord “periodes” wordt vervangen door het woord “periode”.
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Art. 7. Artikel 125quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli
2003 en gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 125quinquies. §1. Een scholengemeenschap wordt opgericht:
1° bij beslissing als de scholengemeenschap wordt gevormd door scholen van hetzelfde
schoolbestuur;
2° bij overeenkomst als de scholengemeenschap wordt gevormd door scholen van verschillende schoolbesturen.
De beslissing of de overeenkomst regelt de organisatie en de werking van de scholengemeenschap.
§2. De beslissing of overeenkomst die in werking treedt op 1 september 2011, geldt voor
een periode van drie schooljaren. De beslissing of overeenkomst die in werking treedt
op 1 september 2012, geldt voor een periode van twee schooljaren. De beslissing of
overeenkomst die in werking treedt op 1 september 2013, geldt voor één schooljaar.
§3. Tijdens de periode, vermeld in paragraaf 2, kan de beslissing of overeenkomst inzake
de vorming van een scholengemeenschap evenwel worden gewijzigd, zodat een school
alsnog tot de scholengemeenschap kan toetreden of uit de scholengemeenschap kan
stappen.
Een school kan uit de scholengemeenschap stappen in een van de volgende gevallen:
1° de scholengemeenschap telt minder dan negenhonderd gewogen regelmatige leerlingen
op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar;
2° een school wordt overgenomen door een schoolbestuur van een andere groep als vermeld in artikel 3, 21°, op voorwaarde dat alle schoolbesturen die behoren tot de scholengemeenschap, ermee instemmen dat de school uit de scholengemeenschap stapt.
Wijzigingen van een beslissing of overeenkomst treden in werking op 1 september na
de datum waarop de wijziging tot stand is gekomen.
§4. Vanaf 1 september 2014 treedt de beslissing of overeenkomst in werking op 1 september en geldt ze telkens voor een periode van zes schooljaren.
Elke volgende periode van zes schooljaren start zes jaar of een veelvoud van zes jaar
na 1 september 2014.
De beslissing of overeenkomst wordt telkens van rechtswege voor dezelfde periode
verlengd als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
1° de scholengemeenschap beantwoordt nog aan de criteria voor het vormen van scholengemeenschappen;
2° er is geen beslissing of overeenkomst om de scholengemeenschap niet te verlengen of te
wijzigen;
3° de samenstelling van de scholengemeenschap blijft ongewijzigd;
4° geen enkel schoolbestuur meldt voor 1 mei voorafgaand aan de start van een periode
van zes schooljaren aan de andere schoolbesturen dat ze de beslissing of overeenkomst
niet wil verlengen.
§5. In afwijking van paragraaf 4 eindigen de overeenkomsten of beslissingen die in werking treden in de loop van de zesjaarlijkse periode, vermeld in paragraaf 4, op het einde
van de zes schooljaren in kwestie.
De beslissing of overeenkomst wordt telkens van rechtswege voor een zesjaarlijkse
periode verlengd als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
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1° de scholengemeenschap beantwoordt nog aan de criteria voor het vormen van scholengemeenschappen;
2° er is geen beslissing of overeenkomst om de scholengemeenschap niet te verlengen of te
wijzigen;
3° de samenstelling van de scholengemeenschap blijft ongewijzigd;
4° geen enkel schoolbestuur meldt voor 1 mei voorafgaand aan de start van een periode
van zes schooljaren aan de andere schoolbesturen dat ze de beslissing of overeenkomst
niet wil verlengen.
§6. Tijdens de voormelde periode van zes schooljaren kan de beslissing of overeenkomst
inzake de vorming van een scholengemeenschap evenwel worden gewijzigd, zodat een
school alsnog tot de scholengemeenschap kan toetreden of uit de scholengemeenschap
kan stappen.
Een school kan uit de scholengemeenschap stappen in een van de volgende gevallen:
1° de scholengemeenschap telt minder dan negenhonderd gewogen regelmatige leerlingen
op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar;
2° een school wordt overgenomen door een schoolbestuur van een andere groep als vermeld in artikel 3, 21°, op voorwaarde dat alle schoolbesturen die behoren tot de scholengemeenschap, ermee instemmen dat de school uit de scholengemeenschap stapt.
Wijzigingen van een beslissing of overeenkomst treden in werking op 1 september na
de datum waarop de wijziging tot stand is gekomen.
§7. De beslissing of overeenkomst wordt voor 15 juni voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding bezorgd aan Agodi.”.
Art 8. In artikel 125septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli
2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt een paragraaf 3bis ingevoegd, die luidt als volgt:
“§3bis. In afwijking van paragraaf 3 geldt de telling om te voldoen aan de norm van de
scholengemeenschap voor overeenkomsten of beslissingen die in werking treden op 1
september 2011, voor een periode van drie schooljaren.”;
2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
“§4. In afwijking van paragraaf 3 geldt de telling om te voldoen aan de norm van de
scholengemeenschap voor overeenkomsten of beslissingen die in werking treden op 1
september 2012 of 1 september 2013, als vermeld in artikel 125quinquies, §2, tot en met
31 augustus 2014.”;
3° in paragraaf 5 worden de woorden “§2, tweede lid,” vervangen door de woorden “§4”.
Art. 9. In artikel 125novies, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli
2003 en gewijzigd bij de decreten van 15 december 2006, 22 juni 2007, 13 juli 2007 en 4 juli
2008, wordt punt 8° vervangen door wat volgt:
“8° maakt algemene afspraken over de interne afstemming van het personeelsbeleid
binnen de scholengemeenschap;”.
Art. 10. In artikel 125decies, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli
2003 en gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 20 maart 2009, 8 mei 2009 en 9 juli 2010,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de aanduiding “§1” wordt opgeheven;

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1083 (2010-2011) – Nr. 3

7

2° punt 4° wordt opgeheven;
3° in punt 6° worden de woorden “§4ter, 1° en 2°,” vervangen door de woorden “, §3,
tweede lid, 1° en 2°, of §6, tweede lid, 1° en 2°,”.
Art. 11. In artikel 125duodecies1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22
juni 2007, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, punt 1°, eerste zin, worden de woorden “§4ter” vervangen
door de woorden “§3”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, punt 1°, eerste zin, worden de woorden “2009-2010 of 20102011” vervangen door de woorden “2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014”;
3° in paragraaf 1, tweede lid, punt 1°, tweede zin, worden de woorden “§4ter” vervangen
door de woorden “§3 of §6”;
4° in paragraaf 4 worden de woorden “en 2010-2011” vervangen door de woorden
“, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014”.
Art. 12. In artikel 194quater, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli
2008, worden de woorden “en 2010-2011” vervangen door de woorden “, 2010-2011, 20112012, 2012-2013 en 2013-2014”.
Hoofdstuk 5. Wijziging van de Codex Secundair Onderwijs
Art. 13. In artikel 23 van de Codex Secundair Onderwijs wordt paragraaf 2 vervangen door
wat volgt:
“§3. De bepalingen van deze titel gelden voor de schooljaren 2009-2010 tot en met 20132014.”.
Art. 14. In artikel 25, §9, van dezelfde codex wordt in punt 3° de laatste zin opgeheven.
Art. 15. In artikel 29 van dezelfde codex wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
“ §2. In afwijking van §1, eerste lid, kent de scholengemeenschap tot en met het schooljaar
2013-2014 aan elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs die op of na 1 september 2011 voor het eerst toetreedt tot een scholengemeenschap, ten minste het aantal
punten toe dat zij voor deze instelling ontvangt volgens de parameters vastgelegd in artikel 25, §9, 3°.”.
Art. 16. In artikel 30 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste zin, worden de woorden “artikel 29, §1” vervangen door de woorden “artikel 29”;
2° in paragraaf 3 worden de woorden “artikel 29, §1,” vervangen door de woorden “artikel 29”.
Art. 17. In artikel 51 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid worden de woorden “zo spoedig mogelijk” vervangen door de woorden “uiterlijk 31 maart van het schooljaar”;
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2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het tweede lid wordt de vorming van de scholengemeenschappen per
1 september 2011 uitzonderlijk beperkt tot een periode van drie schooljaren.”;
3° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden “van zes schooljaren” opgeheven.
Art. 18. In artikel 57 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 2° worden de woorden “tot 31 augustus 2012” telkens vervangen door de woorden “tot en met 31 augustus 2014”;
2° punt 10° wordt opgeheven.
Art. 19. Artikel 63 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Hoofdstuk 6. Wijziging van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor
leerlingenbegeleiding
Art. 20. In artikel 38 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003 en 8 mei
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° §1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. De school en het centrum stellen op 1 september 2012 een gezamenlijk beleidsplan op als ze tot hetzelfde bestuur behoren of een gezamenlijk beleidscontract in het
andere geval, dat de samenwerking regelt voor een duur van twee jaar.
		 In afwijking van het eerste lid stellen de school en het centrum met ingang van
1 september 2014 om de zes jaar een gezamenlijk beleidsplan op als ze tot hetzelfde
bestuur behoren of een gezamenlijk beleidscontract in het andere geval, dat de samenwerking regelt voor een duur van zes jaar.
		 Uiterlijk op 31 maart voorafgaand aan het schooljaar waarop het beleidsplan of
beleidscontract ingaat, deelt elk centrum aan de bevoegde diensten van de Vlaamse
Regering mee met welke scholen het een beleidsplan of beleidscontract zal afsluiten of
heeft afgesloten.”;
2° er wordt een §1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
“§1/1. De looptijd van het beleidsplan of beleidscontract dat gesloten wordt tussen
enerzijds een school die na de start van de periodes van beleidsplannen en beleidscontracten, vermeld in §1, opgenomen wil worden in de erkenning en anderzijds een CLB,
is beperkt tot het einde van de duur van het beleidsplan of beleidscontract, vermeld in
§1.”;
3° in §3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“Het beleidscontract of beleidsplan met het nieuwe centrum is beperkt tot het einde
van de duur van het beleidsplan of beleidscontract, vermeld in §1.”;
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b) er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Indien de duur van de beleidsplannen en beleidscontracten, vermeld in het tweede
lid of in §1/1, minstens drie jaar bedraagt, worden de beleidsplannen en beleidscontracten uiterlijk op 31 maart voorafgaand aan de eerstvolgende periode waarvoor
de omkadering, vermeld in artikel 67, zal worden vastgesteld, aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering meegedeeld.”;
4° in §4 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Indien een scholengemeenschap gevormd wordt wanneer de duur van het beleidsplan
of het beleidscontract nog niet verstreken is, kunnen de centra die de scholen van de
scholengemeenschap begeleiden een tijdelijk samenwerkingsverband aangaan tot het
einde van de lopende periode waarvoor de omkadering werd vastgesteld, vermeld in
artikel 67.”.
Art. 21. In artikel 58, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari
2003, worden in de tweede zin de woorden “drie jaar” vervangen door de woorden “de
duur van de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67,”.
Art. 22. In artikel 60, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14
februari 2003, wordt de zinsnede “Om de drie jaar” vervangen door de zinsnede “Bij de
start van elke nieuwe periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67,”.
Art. 23. In artikel 61, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede “Om de drie
jaar” vervangen door de zinsnede “Bij de start van elke nieuwe periode waarvoor de
omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67,”.
Art. 24. Artikel 65 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003,
wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 65. Om gefinancierd of gesubsidieerd te blijven tijdens de eerstvolgende periode
waarvoor overeenkomstig artikel 67 de omkadering opnieuw wordt vastgesteld, moet het
gewogen leerlingenaantal van een centrum, geteld op de eerste schooldag van februari van
het kalenderjaar dat voorafgaat aan deze nieuwe periode, de rationalisatienorm bereiken.
Als dit niet het geval is, wordt het centrum vanaf 1 september van het daarop volgende
kalenderjaar niet langer gefinancierd of gesubsidieerd.”.
Art. 25. In artikel 67 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het tweede en het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het eerste en het tweede lid, wordt het omkaderingsgewicht voor
het schooljaar 2012-2013 vastgesteld voor een periode van twee jaar. Met ingang van
schooljaar 2014-2015 wordt het omkaderingsgewicht opnieuw vastgesteld, telkens voor
een periode van drie jaar.”;
2° in het derde lid wordt de zinsnede “gedurende de drie schooljaren waarvoor het omkaderingsgewicht wordt vastgesteld” vervangen door de zinsnede “gedurende de periode
waarvoor het omkaderingsgewicht reeds werd vastgesteld”.
Art. 26. Artikel 68 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003,
wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 68. Onverminderd de toepassing van artikel 59, §3, is het gewogen leerlingenaantal
van een centrum voor de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld
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in artikel 67, gelijk aan het aantal regelmatige leerlingen in de scholen begeleid door het
centrum, geteld op de eerste schooldag van februari van het kalenderjaar dat voorafgaat
aan de start van het eerste jaar van de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld,
vermeld in artikel 67, vermenigvuldigd met de overeenkomstige coëfficiënt, bedoeld in
artikel 69.”.
Art. 27. In artikel 72, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de woorden “voor de volgende drie schooljaren” vervangen door de
woorden “voor de periode, vermeld in artikel 67”.
Art. 28. In artikel 88, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari
2003, wordt het woord “driejaarlijks” vervangen door de woorden “in het eerste jaar en
voor de duur van de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67,”.
Art. 29. In artikel 89, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14
februari 2003, wordt het woord “driejaarlijks” vervangen door de woorden “in het eerste
jaar en voor de duur van de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld
in artikel 67,”.
Art. 30. In artikel 90, §1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006,
wordt het woord “driejaarlijks” vervangen door de woorden “in het eerste jaar en voor de
duur van de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67,”.
Hoofdstuk 7. Wijziging van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV
Art. 31. In artikel X.53, §2, eerste lid, van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het
onderwijs XIV, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005, wordt punt 3°
vervangen door wat volgt:
“3° vanaf 1 september 2005 steeds voor de duur van zes schooljaren, met uitzondering
van de overeenkomst die in werking treedt op 1 september 2011 en slechts geldt voor
de duur van drie schooljaren. Tijdens de betrokken periode kan deze overeenkomst
worden gewijzigd ten gevolge van toepassing van artikel 125quinquies, §3 of §6, van
het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, van artikel 51, derde
lid, van de Codex Secundair Onderwijs, of van artikel 73 van het decreet van 15 juni
2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Een wijziging van een overeenkomst
treedt in werking op dezelfde datum waarop de wijziging in de scholengemeenschap
in werking treedt.”.
Art. 32. In artikel X.55, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juli
2003, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° als in een instelling voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs een betrekking
in een ambt van het ondersteunend personeel wordt opgericht, gebeurt dat volgens artikel 30 of artikel 31 van de Codex Secundair Onderwijs;”.
Hoofdstuk 8. Slotbepaling
Art. 33. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2011, met uitzondering van de artikelen
17, 1°, en 20 tot 30, die in werking treden op 1 september 2012.

V L A A M S P A R LEMENT

