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Memorie van toelichting bij het decreet houdende de professionele opvoeder-

begeleider, de opwaardering van het lerarenberoep, de verlaging van werklast 

van leerkrachten en directeurs en de schoolinfrastructuur 

Dit decreet is vooruitstrevend en dient ook een kader van innovatie in het Vlaams 

onderwijslandschap te scheppen. Ons Vlaams onderwijs was van wereldklasse, maar doorheen 

de jaren zijn we vastgeroest en is (de durf tot) innovatie en verbetering weggedeemsterd. 

Het doel van dit decreet is drieledig positief: voor de leerling, de leerkracht en de directeur. En 

dit door diverse maatregelen. 

Zo zal er een professionele opvoeder-begeleider komen in het basis en secundair onderwijs 

scholen. Een professionele opvoeder-begeleider is opgeleid om hulp te bieden en 

ondersteuning te geven aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende een korte of 

lange periode begeleiding nodig hebben in hun woon- of leefsituatie of in hun dagbesteding. 

Professionele opvoeder-begeleiders passen perfect thuis in het onderwijs aangezien ze 

opgeleid zijn om te werken met mensen met een handicap of een ziekte, om om te gaan met 

personen met een opvoedings-, ontwikkelings- of gedragsprobleem en om bijstand te 

verlenen aan personen met emotionele problemen. 

Wanneer een professionele opvoeder-begeleider actief betrokken is bij het reilen en zeilen 

van het klasgebeuren, staat ze dichter bij de leerlingen, hun welzijn en hun leefwereld. Zo 

zullen leerlingen eerder geneigd zijn om frustraties, bekommernissen en angsten op te 

biechten aan een opvoeder-begeleider dan aan een leerlingenbegeleider die ‘ergens op de 

gang zit in een lokaaltje nabij het secretariaat’. De opvoeder-begeleider staat klaar als 

ongewone situaties in de klas plaatsvinden. Dat kan gaan van een leerling die vertelt dat ze 

zwanger is, een leerling die gepest wordt door de andere leerlingen in de klas, een leerling die 

thuis mishandeld wordt tot een leerling die suïcidale gedachten heeft. Leerkrachten zijn voor 

zo’n situaties niet opgeleid, terwijl een professionele opvoeder-begeleider daar gepaste 

handelingen voor treft. Daarbij vormt de opvoeder-begeleider een schakel tussen de leerling 

en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 

Niet alleen doen zich problemen voor aan de kant van de leerlingen, het gras is zeker niet 

groener aan de kant van de leerkrachten. De helft van de leerkrachten stopt binnen vijf jaar na 

aanvang van hun eerste werkervaring in het onderwijs. Dat is geen nieuw verschijnsel: in 

september 2011 startten 5.391 leerkrachten in het secundair onderwijs waarvan er in 2016 nog 

maar 3.022 zijn overgebleven. In vijf jaar tijd hebben 44% van de leerkrachten er de brui aan 

gegeven. Slecht nieuws dus aangezien er nood is aan 4.000 leerkrachten op de werkvloer. 
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Aan de grote terugval van leerkrachten kunnen verschillende oorzaken worden gekoppeld. 

Vooreerst ontdekken leerkrachten dat ze de job zwaar onderschat hebben. Ze moeten plots 

omgaan met ouders van leerlingen waarmee ze voordien nooit in contact zijn gekomen. 

Oudercontacten, inmenging van de ouders in de aanpak van de leerkrachten, sms’jes van 

ouders tijdens de les e.d. zijn situaties die aanstaande leerkrachten in de lerarenopleiding, in 

een veilige omgeving, nooit ervaren hebben. Ten tweede worden ze opgezadeld met een 

uitgebreide administratie, die zorgt voor een verhoogde werkdruk. Verder zijn ze niet opgeleid 

om een plan uit te denken hoe ze moeten differentiëren tussen individuen en groepen 

individuen. Daarnaast moeten ze ook gaan samenwerken met andere leerkrachten om plannen 

uit te werken voor individuen, groepen en de volledige school. 

Als Vlaamse jeugdminister van Onderwijs wil ik deze mankementen in de opleiding tot 

leerkracht dichten door ze te hervormen. We tillen het leerkracht-zijn naar een hoger niveau, 

met ook een betere verloning, gelijk aan die van een onderwijsassistent in het hoger onderwijs. 

Innovatie zal worden aangemoedigd door meer in te zetten op pedagogische vorming, dit in 

het kader van levenslang leren, en de afschaffing van de vaste benoeming, ten voordele van 

jonge leerkrachten. Dit decreet schuwt de controverse niet en trekt resoluut de kaart van een 

Vlaams onderwijs dat klaar is voor de toekomst. 

Niet alleen de werklast van de leerkracht willen we verminderen door ondersteuning en 

begeleiding, ook die van directeurs willen we aanpakken. Met een duidelijke eenvormige 

opleiding en een verhoging van de verloning, willen we het belang van goede directeurs in de 

verf zetten en ze ook valoriseren. 

Tot slot gaan we ook een ambitieus onderwijspact aan met de private sector om 100 miljard 

euro in schoolinfrastructuur te investeren. Onderwijs moet bereikbaar, lokaal, toegankelijk en 

vooral veilig aangeboden worden. Dit is geen kost, maar heel klaar en duidelijk een investering. 

Laten we duidelijk stellen: dit decreet tilt het onderwijs op naar een kwaliteitsvoller systeem 

waarin de inhoud en de actoren centraal staan. Dit decreet is wat het Vlaams onderwijs nodig 

heeft. 

Vlaams jeugdminister van Onderwijs  

Ruben Geleyns 

  



 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           77 / 108 

 

 

Ontwerp van decreet houdende de professionele opvoeder-begeleider, de 

opwaardering van het lerarenberoep, de verlaging van werklast van leerkrachten 

en directeurs en de schoolinfrastructuur 

DE VLAAMSE JEUGDREGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse jeugdminister van Onderwijs; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

De Vlaamse jeugdminister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse 

jeugdregering, bij het Vlaams jeugdparlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan 

de tekst volgt: 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. 

 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Art. 2.  

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 

1° Professionele opvoeder-begeleider: ambt binnen het lager en secundair onderwijs belast 

met de individuele begeleiding en ondersteuning van leerlingen en de leraren werkende met 

deze leerlingen; 

2° Puntenenveloppe: het aantal punten waarover een school en/of scholengemeenschap op 

basis van het aantal regelmatige leerlingen op een welbepaalde teldag of op basis van het 

gemiddeld aantal leerlingen tijdens de telperiode beschikt en dat het aantal organiseerbare 

betrekkingen van beleids- en ondersteunend personeel en/of bestuurs- en onderwijzend 

personeel bepaalt. 

HOOFDSTUK 2. PROFESSIONELE OPVOEDER-BEGELEIDER 

Art. 3.  

§1. Elke secundaire school stelt minimaal één professionele opvoeder-begeleider per dertig 

leerlingen aan.  



 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           78 / 108 

 

 

§2. De leerling krijgt een professionele opvoeder-begeleider toegewezen, die hem begeleidt 

gedurende zijn gehele schoolloopbaan. 

Art. 4.  

De professionele opvoeder-begeleider ondersteunt de leraar en is belast met de volgende 

taken:  

1° aandacht hebben voor het psychisch en sociaal welzijn van de leerling; 

2° het ondersteunen van de leerling bij het leren en studeren en het maken van keuzes in dit 

verband (studiemotivatie, studiekeuze, begaafdheid, studiemethode, leerstoornissen); 

3° deelnemen aan schoolactiviteiten waarbij de toegewezen leerlingen aanwezig zijn; 

4° in nauw contact staan met de leraren van de toegewezen leerlingen en verschaft hen de 

nodige informatie; 

5° minstens één keer per week met elke leerling samenzitten; 

6° het bijhouden van een logboek per leerling dat onder andere de leerprestaties, motivatie, 

attitude, interesses en talenten van de leerling bevat. 

Art. 5.   

Een professionele opvoeder-begeleider heeft één van de volgende studierichtingen of een 

daarvan equivalent voltooid: 

1° Gezinswetenschappen 

2° Orthopedagogie 

3° Pedagogie van het jonge kind 

4° Sociale readaptatiewetenschappen 

5° Onderwijskunde 

6° Pedagogische wetenschappen 

7° Orthopedagogisch management 

Art. 6.  

Minstens één keer om de tien schooldagen zitten de klastitularis van de leerling en de 

professionele opvoeder-begeleider samen om het logboek van de leerling te bespreken, 

waarbij de vooruitgang en de verdere opvolging worden besproken. 
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HOOFDSTUK 3. OPWAARDERING LERARENBEROEP EN VERLAGING WERKLAST 

Art. 7.  

§1. Alle professionele bacheloropleidingen betrekking hebbende op het verstrekken van 

onderwijs worden uit het hogeschool-aanbod gelicht en ingekanteld in een academische 

bachelor- en masterstructuur van het vijfjarige-type. De opleidingsduur verlengt daardoor de 

facto met twee jaar. Tot deze opleidingen worden gerekend: 

1° Lerarenopleiding kleuteronderwijs 

2° Lerarenopleiding lager onderwijs 

3° Lerarenopleiding secundair onderwijs 

§2. De inkanteling omvat een functionele fusie met de reeds bestaande masteropleidingen in 

educatieve studies of pedagogiek/pedagogische wetenschappen (specialisaties in onderwijs- 

en opleidingskunde). 

§3. Tijdens het laatste masterjaar ligt de klemtoon voor leraren op zorgverbreding en 

remediërend leren. De student ontwikkelt competenties ter begeleiding en ondersteuning van 

zowel kleuters als leerlingen. De focus ligt daarbij op: 

1° begeleiding van de kleuter of leerling;  

2° ondersteuning op klasniveau naargelang de noden van de kleuter, leerlingen en/of de 

leerkracht; 

3° ondersteuning op schoolniveau door het begeleiden en coördineren van zorgverbredende 

activiteiten. 

De student verdiept zich in de specifieke onderwijsnoden van een kleuter of leerling, er wordt 

aandacht besteed aan onder andere: 

1° het afstemmen van het klasaanbod op de diversiteit van de klasgroep; 

2° het planmatig en individueel begeleiden van kleuters of leerlingen met specifieke 

onderwijsnoden; 

3° het samenwerken met personen die in nauw contact staan met de kleuter of leerlingen met 

specifieke onderwijsnoden; 

4° het leren samenwerken met collega’s en de professionele opvoeder-begeleider om samen 

een goed zorgbeleid in de praktijk te brengen; 

5° het begeleiden van een leerling bij het maken van een studiekeuze. 

Art. 8.  

Vanaf academiejaar 2020 - 2021 treedt een bindend toelatingsexamen numerus fixus in 

werking. Ieder academiejaar zullen daardoor slechts de 7.000 hoogst gerankte kandidaten zich 

kunnen inschrijven voor een van de onderwijsopleidingen, waarvan: 
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1° 4.500 in het secundair onderwijs 

2° 1.700 in het lager onderwijs 

3° 800 in het kleuteronderwijs 

Art. 9.  

Alle bachelor-na-bacheloropleidingen (BanaBa) betrekking hebbende op het verstrekken van 

onderwijs worden uit het hogeschool-aanbod gelicht en ingekanteld in een master-na-

masterstructuur. Tot deze opleidingen worden gerekend: 

1° Bachelor-na-bachelor in meertalig onderwijs 

2° Bachelor-na-bachelor in buitengewoon onderwijs 

Art. 10.  

Om een kwalificatie van evenwaardig niveau voor te leggen, fuseren de bestaande universitaire 

lerarenopleidingen (i.e. Specifieke Lerarenopleidingen of SLO’s) met eenjarige 

masteropleidingen in educatieve studies tot een tweejarige masteropleiding. De term SLO 

blijft behouden. 

Art. 11. 

Binnen de loonbarema-structuur voor zowel kleuter, basis als secundair onderwijs, vindt er een 

verhoging van de brutolonen plaats voor personeelsleden werkend onder een ‘onderwijzer’ of 

‘leraar’ ambt. De verhoging bedraagt 25%. 

Art. 12.  

§1. De artikelen 31 tot en met 36 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 

rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 

gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding worden geschrapt. 

§2. De artikelen 36 tot en met 40 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 

rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs worden 

geschrapt. 

Art. 13.  

§1. Onderwijsprofessionals tonen jaarlijks aan, na afloop van het desbetreffende schooljaar, 

dat zij ter waarde van 8 volledige dagen participeerde aan een professioneel ontwikkelings- 

of navormingsinitiatief. 

§2. Twee van in §1 vermelde opleidingsdagen staan daarbij in het teken van nieuwe 

onderwijsorganisatievormen die het samen werken, leren en co-creëren op school bevorderen.  

De inrichter van de desbetreffende opleiding of vorming geeft bij de organisatie ervan 

uitdrukkelijk aan of de inhoud ervan hiervoor in aanmerking komt. 
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Art. 14.  

§1. Een adviesraad bestaande uit maximaal 12 leerkrachten met een lesopdracht van minstens 

een halftijds equivalent (0,5 VTE) zal worden opgericht. 

§2. Deze adviesraad heeft tot doel advies te verstrekken, zowel op eigen initiatief als op vraag 

van de Vlaamse jeugdregering, met betrekking tot onderwijsmaterie. 

§3. De Vlaams jeugdminister van Onderwijs duidt de leden van de adviesraad aan. 

§4. De adviesraad mag onder zijn leden: 

1° niet meer dan 60% leden van hetzelfde geslacht bevatten; 

2° niet meer dan 40% leden afkomstig zijn uit het kleuteronderwijs, of basisonderwijs of 

secundair onderwijs bevatten; 

3° geen twee leden van dezelfde scholengemeenschap bevatten. 

HOOFDSTUK 4. VERLAGING WERKLAST BEROEP DIRECTEUR 

Art. 15.  

§1. Een regionaal referentiekader en competentiemodel voor directeurs wordt ontworpen. 

§2. Er vindt een unificering van de bestaande directeuropleidingen, aangeboden door de 

verschillende onderwijskoepels in Vlaanderen, plaats. De geünificeerde opleiding voldoet aan 

de volgende modaliteiten: 

1° een eenjarig pre-service traject; 

2° een driejarig in-service traject; 

3° reflectie van regionaal referentiekader en competentiemodel zoals ontworpen onder §1.  

§3. Een ad hoc parlementaire commissie buigt zich over de concrete invulling van het 

referentiekader en bijhorend competentiemodel (§1), net als over de concrete inrichting en 

modaliteiten van een geünificeerde directeursopleiding (§2). De commissie is paritair 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijskoepels. 

Art. 16.  

Binnen de loonbarema-structuur voor zowel kleuter, basis als secundair onderwijs, vindt er een 

verhoging van de brutolonen plaats voor personeelsleden werkend onder een ‘directeur’ ambt 

of afgeleiden (bijv. adjunct-directeurs, TACs enz.). De verhoging bedraagt 40%. 
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Art. 17.  

§1. In de artikelen 27duodecies en 27terdecies uit het Besluit van de Vlaamse regering van 17 

juni 1997 betreffende de personeelsinformatie in het gewoon basisonderwijs, worden de 

wegingscoëfficiënten ‘0,6636’ en ‘1’ voor respectievelijk kleuters en leerlingen lager onderwijs 

vervangen door overeenkomstig ‘1’ en ‘2,5’ bij de berekening van de puntenenveloppe. 

§2. In de artikelen 25, 26 en 28 uit de codex van 17 december 2010 betreffende het secundair 

onderwijs, worden de richtcijfers ‘600’ en ‘550’ telkens verlaagd naar ‘400’ en ‘350’. 

HOOFDSTUK 5. VERLAGING WERKLAST BEROEP DIRECTEUR 

Art. 18.  

In elke school worden genderneutrale toiletten ingericht. De bepaling van het aantal 

genderneutrale toiletten wordt gedaan volgens volgende verdeelsleutel: 

1° minder dan 100 leerlingen => twee genderneutrale toiletten; 

2° tussen 100 en 300 leerlingen => drie genderneutrale toiletten; 

3° tussen 301 en 500 leerlingen => vijf genderneutrale toiletten; 

4° tussen 501 en 750 leerlingen => acht genderneutrale toiletten; 

5° tussen 751 en 1000 leerlingen => twaalf genderneutrale toiletten; 

6° tussen 1000 en 1500 leerlingen => vijftien genderneutrale toiletten; 

7° meer dan 1500 leerlingen => twintig genderneutrale toiletten. 

Art. 19. 

De Vlaamse overheid sluit met de private sector een onderwijspact af dat voorziet in een 

investering van 100 miljard euro in onderwijsinfrastructuur verspreid over een periode van 20 

jaar. De helft van die investering wordt gedragen door de overheid, de andere helft door de 

private sector. 

HOOFDSTUK 6: INWERKINGTREDING 

Art. 20. 

Dit decreet treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 

Brussel, 28 september 2018. 

De Vlaamse jeugdminister van Onderwijs 

Ruben GELEYNS 


