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Voorontwerp van decreet over de onderwijsinternaten 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand; 

Na beraadslaging, 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand is ermee be-

last, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van de-

creet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Art. 2. De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de onderwijsinternaten. 

Art. 3. §1. In dit decreet wordt verstaan onder: 

1° bestuur: de inrichtende macht van een onderwijsinternaat;  
2° betrokken personen: de ouders of de meerderjarige interne zelf;  

3° CLB: een centrum voor leerlingenbegeleiding als vermeld in artikel 2, 3°, van het 
decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonder-

wijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding; 
4° oprichten: starten met een nieuw onderwijsinternaat of een nieuwe vestigings-

plaats op 1 september;  

5° ORE: omkaderingsrekeneenheid of omkaderingsrekeneenheden; 
6° ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige interne onder hun bewaring hebben; 
7° Regering: de Vlaamse Regering; 

8° reglement: het reglement van het onderwijsinternaat, vermeld in artikel 23. 
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§2. Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten geldt, tenzij het uit-

drukkelijk anders is bepaald, dat: 

1°  als volgt wordt afgerond bij berekeningen: als het eerste cijfer na de komma gro-

ter dan vier is, wordt er afgerond naar het hogere geheel getal, als het eerste cij-
fer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt er afgerond naar het 

lagere geheel getal; 
2°  als de onderwijsinspectie een handeling kan of moet stellen, dat gebeurt overeen-

komstig de bepalingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 
van onderwijs en zijn uitvoeringsbesluiten;  

3°  als het bestuur of de directeur de betrokken persoon of interne op de hoogte 
brengt van een beslissing van individuele strekking met rechtsgevolgen voor de 

interne, die beslissing altijd moet vermelden welk beroep ingesteld kan worden, 

bij welke instantie dat kan en binnen welke termijn het beroep ingesteld moet 
worden. Als aan die verplichting niet wordt voldaan, beginnen de verjaringster-

mijnen vier maanden nadat de betrokken persoon of interne op de hoogte is ge-
bracht van de beslissing met individuele strekking; 

4° de Regering de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap zal aanduiden. 

 
Hoofdstuk 2. Opdracht van de onderwijsinternaten 

 

Afdeling 1. Opdracht 

Art. 4. Een onderwijsinternaat zorgt voor kwaliteitsvol verblijf voor en begeleiding van 

internen, gericht op hun ontwikkeling en het realiseren van hun schoolloopbaan.  

Art. 5. §1. De gewone verblijfsdagen voor een onderwijsinternaat zijn: 

1°  de avond, nacht en ochtend tussen twee schooldagen; 
2°  de woensdagnamiddag; 

3°  de dagen dat de lessen geschorst zijn overeenkomstig artikel 3 en 7 van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het school-

jaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of artikel 6 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het school-

jaar in het secundair onderwijs, voor zover ze niet aansluitend aan een weekend 
of een vakantieperiode vallen; 

4°  de vakantiedagen, vermeld in artikel 5 en 6 van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en 

in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, voor zover ze niet in of aansluitend aan een weekend of 

een vakantieperiode vallen; 
5° de vakantiedagen, vermeld in artikel 7, 6° en 7°, van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in 

het secundair onderwijs, voor zover ze niet in of aansluitend aan een weekend of 
een vakantieperiode vallen. 

 
§2. Een onderwijsinternaat kan, na lokaal sociaal overleg, open zijn de avond en nacht 

van en de ochtend na een niet-schooldag of de avond en nacht voor en de ochtend van 

een niet-schooldag. 

Afdeling 2. Erkenning 

Art. 6. Een onderwijsinternaat kan erkend worden als het aan al de volgende voorwaar-

den voldoet: 

1°  het eerbiedigt in het geheel van de werking de internationaalrechtelijke en grond-
wettelijke beginselen inzake de Rechten van de Mens en van het Kind in het bij-

zonder; 
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2°  het is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een bestuur; 
3°  het is gevestigd in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden voor be-

woonbaarheid, veiligheid en hygiëne en die op een aangepaste wijze ingericht 
worden; 

4°  het maakt controle door de onderwijsinspectie mogelijk; 
5°  het komt tegemoet aan de kwaliteitsverwachtingen die opgenomen zijn in het re-

ferentiekader onderwijsinternaatskwaliteit, vastgelegd door de Regering;  
6°  het heeft een open karakter en staat open voor alle internen, ongeacht de ideolo-

gische, filosofische of godsdienstige opvattingen;  

7°  het leeft de bepalingen over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van 
het personeel na; 

8°  het maakt controle van de werkingsmiddelen door de bevoegde dienst van de 
Vlaamse Gemeenschap mogelijk; 

9°  het leeft de bepalingen na van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten; 
10°  het voert een doeltreffend beleid rond middelenmisbruik, met bijzondere aan-

dacht voor het rookverbod, vermeld in artikel 4 tot en met 7 van het decreet van 
6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen 

en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Art. 7. §1. Een onderwijsinternaat dat wordt opgericht, kan voorlopig erkend worden als 

het voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6, 1°, 2°, 3° en 4°. 

Een bestuur dat voor een onderwijsinternaat de voorlopige erkenning wil verkrij-

gen, dient een aanvraag in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap uiter-

lijk op 1 april die aan de oprichting voorafgaat. Die termijn geldt als vervaltermijn.  

De Regering legt het model van het aanvraagformulier vast. 

De onderwijsinspectie gaat na of het onderwijsinternaat voldoet aan de voorwaar-

den, vermeld in het eerste lid.  

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie beslist de Regering een voorlo-
pige erkenning voor één schooljaar te verlenen, ofwel geen voorlopige erkenning te ver-

lenen. 

Als op 15 juni geen beslissing is meegedeeld, wordt de voorlopige erkenning ge-

acht te zijn geweigerd.  

In een voorlopig erkend onderwijsinternaat is affectatie, mutatie of vaste benoe-

ming van personeelsleden niet mogelijk. 

§2. In de loop van het schooljaar van de voorlopige erkenning onderzoekt de onderwijs-
inspectie via een doorlichting ter plaatse of het onderwijsinternaat voldoet aan de voor-

waarden voor een erkenning als vermeld in artikel 6.  

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie beslist de Regering dat het on-
derwijsinternaat voldoet aan de voorwaarden voor een erkenning als vermeld in artikel 

6, ofwel dat het onderwijsinternaat niet erkend wordt vanaf het volgende schooljaar. 

Als er op 15 april geen beslissing is meegedeeld, wordt de erkenning geacht te 

zijn geweigerd.  

§3. Als het onderwijsinternaat niet erkend wordt, brengt het onderwijsinternaat de be-

trokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

Art. 8. §1. Een onderwijsinternaat kan uit verschillende vestigingsplaatsen bestaan.  

In dat geval bepaalt het bestuur vrij op welke vestigingsplaats de administratieve 

zetel van het onderwijsinternaat wordt gevestigd. Die vestigingsplaats wordt de hoofd-

vestigingsplaats genoemd. 
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§2. Een bestuur dat een bijkomende vestigingsplaats wil oprichten of een vestigings-
plaatsen wil verhuizen, dient uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar een 

verzoek om toestemming in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. Die 

termijn geldt als vervaltermijn.  

De Regering legt het model van het aanvraagformulier vast. 

De onderwijsinspectie gaat na of de bijkomende vestigingsplaats voldoet aan de 

erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 6, 3°. 

Op basis van het advies van de onderwijsinspectie beslist de Regering de toe-

stemming te geven om de vestigingsplaats te betrekken, ofwel geen toestemming te ge-

ven. 

Als er op 15 juni geen beslissing is meegedeeld, wordt de voorlopige erkenning 

geacht te zijn geweigerd.  

§3. De Regering bepaalt de wijze waarop een onderwijsinternaat in noodsituaties inter-

nen tijdelijk kan onderbrengen buiten de bekende vestigingsplaatsen. 

Art. 9. De Regering kan, na advies van de onderwijsinspectie, de erkenning of de toe-

stemming om een vestigingsplaats te betrekken, opheffen. 

Art. 10. Alleen een erkend onderwijsinternaat kan de benaming ‘onderwijsinternaat’ 

dragen. 

Afdeling 3. Toezicht 

Art. 11. De onderwijsinspectie is bevoegd voor de controle op de kwaliteit. Dat kwali-

teitstoezicht wordt onder andere uitgevoerd door middel van doorlichtingen.  

Art. 12. De Regering bepaalt de wijze waarop de besteding van de werkingsmiddelen 

gecontroleerd wordt.  

Die controle mag geen betrekking hebben op de opportuniteit. 

 
 

Hoofdstuk 3. Participatie 
 

Art. 13. Het bestuur voert een beleid rond participatie. 

In elk onderwijsinternaat wordt er minimaal een internaatsraad en een internen-

raad opgericht. 

De Regering kan nadere regels bepalen over de samenstelling, de bevoegdheden, 

de werking, het informatierecht en de informatieplicht. 

 

 

Hoofdstuk 4. Inschrijvingen 

 

Art. 14. §1. Voorafgaand aan een inschrijving biedt het bestuur schriftelijk of elektro-
nisch het reglement, vermeld in artikel 23, aan de betrokken personen aan en geeft 

daarbij toelichting, als ze dat willen. 

De betrokken personen kunnen altijd een papieren versie van het reglement vra-

gen. 

§2. De interne is ingeschreven op het moment waarop het reglement door de betrokken 

personen voor akkoord wordt getekend.  
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§3. Bij elke wijziging van het reglement informeert het bestuur de betrokken personen 
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geeft daarbij toelichting, als 

de betrokken personen dat willen.  

De betrokken personen geven dan hun akkoord. 

De betrokken personen die erom verzoeken, ontvangen altijd een papieren versie 

van het reglement.  

Als de betrokken personen zich met de wijziging niet akkoord verklaren, wordt 
aan de inschrijving van de interne een einde gesteld op het einde van het lopende 

schooljaar. 

Een wijziging van het reglement kan op zijn vroegst uitwerking hebben in het 
daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe 

regelgeving. 

§4. In afwijking van paragraaf 3 is geen akkoord van de betrokken personen vereist bij 

de mededeling van de omzetting van een voorlopige erkenning in een definitieve.  

§5. Een bestuur schrijft een interne uit op eenvoudig verzoek van de betrokken perso-

nen. 

Een bestuur kan, op eigen initiatief, een interne alleen uitschrijven op basis van 

een grond als vermeld in dit decreet. 

Een bestuur dat een interne uitschrijft, deelt dat schriftelijk of elektronisch mee 

binnen een termijn van tien werkdagen aan de betrokken persoon. 

Art. 15. §1. Bij de inschrijving van een interne van wie het verblijf in het onderwijsinter-
naat kadert in jeugdhulpverlening, kan het reglement pas ondertekend worden door de 

betrokken personen na kwaliteitsvolle aanmelding en na de ondertekening door alle par-

tijen van een afsprakenkader en ondersteuningsplan. 

§2. Als het onderwijsinternaat na een gerealiseerde inschrijving kennisneemt van jeugd-

hulpverlening die al bestaat op het moment van de inschrijving, wordt alsnog binnen een 
periode van twintig werkdagen een afsprakenkader en ondersteuningsplan opgemaakt 

en ondertekend.  

Als er geen afsprakenkader en ondersteuningsplan vastgelegd kan worden, wordt 

de interne automatisch uitgeschreven. 

§3. Een afsprakenkader en ondersteuningsplan wordt ook opgemaakt als de noodzaak 

tot jeugdhulpverlening ontstaat na de inschrijving. 

Het afsprakenkader en ondersteuningsplan wordt geëvalueerd en aangepast als 
door een wijziging van de hulpvraag van de interne er substantieel meer of minder bijko-

mende ondersteuning nodig is.  

Als er geen afsprakenkader en ondersteuningsplan vastgelegd kan worden, wordt 

de inschrijving van de interne beëindigd op 30 juni van het lopende schooljaar. 

§4. De Regering bepaalt voor het afsprakenkader en ondersteuningsplan: 

1°  de minimale inhoud; 
2°  de minimale actoren die betrokken zijn bij de opmaak; 

3°  de partners die het ondertekenen. 

§5. Partners die na bespreking het afsprakenkader en ondersteuningsplan niet onderte-

kenen, moeten dat tegenover de andere partners motiveren. 
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Art. 16. Het bestuur registreert elke inschrijving binnen zeven kalenderdagen, uiterlijk 
op de eerste dag van het daadwerkelijke verblijf in het onderwijsinternaat, in de admini-

stratieve toepassingen voor de uitwisseling van gegevens van internen tussen onderwijs-

internaten en de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. 

De registratie bevat minimaal de volgende gegevens: 

1°  de voor- en achternaam;  

2°  de geboortedatum; 
3°  de nationaliteit; 

4°  het rijksregisternummer of bisnummer, dat is het identificatienummer van de so-
ciale zekerheid voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale 

zekerheid, maar niet opgenomen zijn in het Rijksregister; 
5°  het adres; 

6°  de school waar de interne regelmatige leerling zal zijn op de dag van de start van 
het daadwerkelijke verblijf in het onderwijsinternaat; 

7°  de datum en het tijdstip van de inschrijving; 

8°  de datum van de voorziene start van het verblijf in het onderwijsinternaat; 
9°  de aanwezigheid van een afsprakenkader en ondersteuningsplan als vermeld in 

artikel 15.  

De Regering kan bijkomende gegevens bepalen die geregistreerd moeten worden. 

De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap is de verwerkingsverantwoor-

delijke.  

 

 
Hoofdstuk 5. Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 
 

Art. 17. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op internen uit het lager en het secundair 

onderwijs. 

Art. 18. §1. Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur 

voor een interne kan hanteren als bewarende maatregel. De interne wordt daarbij indien 

mogelijk gehoord.  

De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben.   

De interne kan dan gedurende maximaal vijf opeenvolgende dagen geen deel uit-

maken van de leefgroep. De directeur kan, na motivering aan de betrokken personen, 
beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende dagen te verlengen 

als door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 

afgerond.  

De directeur brengt de betrokken personen op de hoogte van de preventieve 

schorsing. 

Als voor de interne een afsprakenkader en ondersteuningsplan is vastgelegd, 

wordt de contactpersoon ook op de hoogte gebracht. 

Het bestuur voorziet in opvang voor de interne, tenzij het aan de betrokken per-

sonen motiveert waarom dat niet haalbaar is.   

Het bestuur zorgt er mee voor dat de interne in de periode van preventieve 

schorsing naar school kan blijven gaan. 

§2. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde in-

terne gedurende minimaal één dag en maximaal vijftien opeenvolgende dagen geen deel 

mag uitmaken van de leefgroep. 
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De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen en alleen bij feiten die in relatie staan 
tot de werking van het onderwijsinternaat, een interne tijdelijk uitsluiten. Een nieuwe tij-

delijke uitsluiting is alleen mogelijk na een nieuw feit.  

Het bestuur voorziet in opvang voor de interne, tenzij het aan de betrokken per-

sonen motiveert waarom dat niet haalbaar is.   

Het bestuur zorgt er mee voor dat de interne in de periode van tijdelijke uit-

sluiting naar school kan blijven gaan.  

§3. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde in-

terne wordt uitgeschreven op het moment dat die interne in een ander onderwijsinter-

naat is ingeschreven, of uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 

juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving, vermeld in artikel 19.  

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen en alleen bij feiten die in relatie staan 

tot de werking van het onderwijsinternaat, een interne definitief uitsluiten.  

In afwachting van de uitschrijving mag de gesanctioneerde interne geen deel 

meer uitmaken van de leefgroep.  

Het bestuur voorziet in opvang voor de interne, tenzij het aan de betrokken per-

sonen motiveert waarom dat niet haalbaar is.   

Het bestuur zorgt er mee voor dat de interne tot het moment van uitschrijving 

naar school kan blijven gaan.  

Art. 19. Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een 

procedure die de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes ge-

respecteerd worden: 

1°  het voorafgaande advies van de personeelsleden die bij de interne betrokken zijn, 

wordt ingewonnen. Het CLB van de school waar de interne naar school gaat, 

krijgt de mogelijkheid om advies te geven. In voorkomend geval wordt de con-

tactpersoon die is opgenomen in het afsprakenkader en ondersteuningsplan, om 

advies gevraagd; 

2°  de betrokken personen, het CLB van de school van de interne en, in voorkomend 

geval, de contactpersoon die opgenomen is in het afsprakenkader en ondersteu-

ningsplan, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de intentie tot een 

tuchtmaatregel; 

3°  de betrokken personen en de interne hebben inzage in het volledige tuchtdossier 

van de interne en worden gehoord, eventueel bijgestaan door een vertrouwens-

persoon. Het CLB en, in voorkomend geval, de contactpersoon die opgenomen is 

in het afsprakenkader en ondersteuningsplan, worden geïnformeerd over de in-

houd van het tuchtdossier;  

4°  de tuchtstraf is proportioneel met de ernst van de feiten. 

De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. De betrokken personen, de 

school en het CLB van de interne en, in voorkomend geval, de contactpersoon die opge-

nomen is in het afsprakenkader en ondersteuningsplan, worden ervan op de hoogte ge-

bracht.  

Art. 20. §1. De betrokken personen kunnen beroep instellen tegen een beslissing tot de-

finitieve uitsluiting.  

De beroepsprocedure is vastgelegd in het reglement, vermeld in artikel 23, met 

behoud van de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk. 

De betrokken personen stellen het beroep in bij het bestuur. Het verzoekschrift 
wordt gedateerd en ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met 
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feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij die omschrijving 

kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie. 

§2. Het beroep, vermeld in paragraaf 1, leidt tot een van de volgende situaties: 

1°  de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 
a)  de termijn voor de indiening van het beroep die in het reglement is opge-

nomen, is overschreden; 
b)  het beroep niet voldoet aan de vormvereisten die opgenomen zijn in het 

reglement; 

2°  de bevestiging van de definitieve uitsluiting of de vernietiging van de definitieve 
uitsluiting. Het bestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor die beslissing van 

de beroepscommissie. 

§3. Het resultaat van het beroep wordt aan de betrokken personen gemotiveerd en ze 
worden er schriftelijk van op de hoogte gebracht binnen de vervaltermijn die bepaald is 

in het reglement.  

Bij overschrijding van de vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van 

rechtswege nietig. 

Art. 21. §1. De beroepscommissie wordt opgericht door het bestuur. 

§2. Het bestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming 

van de volgende bepalingen: 

1°  de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier ver-

schillen, maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen, behalve in de 
gevallen waarin dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de werking van de 

beroepscommissie; 

2°  de beroepscommissie is als volgt samengesteld: enerzijds interne leden, dat zijn 
leden van het bestuur of van het onderwijsinternaat waar de betwiste beslissing 

tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur en, in 
voorkomend geval, zijn afgevaardigde die de beslissing heeft genomen, ander-

zijds externe leden, dat zijn personen die niet behoren tot het bestuur of tot het 
onderwijsinternaat waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is geno-

men. 
 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 

a)  wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als 
een extern lid is, geacht een intern lid te zijn; 

b)  wordt een lid, met uitzondering van het personeel, van de internaatsraad 
of, in voorkomend geval, van de ouderraad van het internaat waar de be-

twiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern 
lid te zijn, tenzij de bepaling, vermeld in punt a), van toepassing is; 

3°  de voorzitter wordt door het bestuur onder de externe personen aangewezen. 

Art. 22. §1. Het bestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van 

een beroepscommissie, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

1°  elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, op voorwaarde 

dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscom-
missie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie ge-

lijk moet zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslagge-
vend; 

2°  elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 

3°  een beroepscommissie hoort de betrokken personen en de interne in kwestie; 
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4°  een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot 
een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of 

meer personeelsleden die betrokken zijn bij de interne en die een advies over de 
definitieve uitsluiting hebben gegeven; 

5°  de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire 
rechten van de individuele personeelsleden; 

6°  een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing in elk geval in overeen-

stemming is met de decretale en reglementaire bepalingen en met het reglement. 

§2. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 

 
 

Hoofdstuk 6. Het reglement 

 

Art. 23. Een bestuur stelt voor het onderwijsinternaat een reglement op. 

Het reglement bevat minstens de volgende elementen: 

1°  de missie en de visie van het onderwijsinternaat; 

2°  de status van de erkenning, vermeld in artikel 7;  
3°  de juridische aard en samenstelling van het bestuur en de wijze waarop ouders 

ermee in contact kunnen komen; 
4°  de algemene organisatie, met minimaal:  

a) het aanbod aan activiteiten, met minimaal de studiebegeleiding; 
b) het gebruik van het Nederlands; 

c) de indeling in leefgroepen (of andere organisatievormen); 
d) het gebruik van kamers en zalen; 

e) het gebruik van elektrische apparaten; 

f) de momenten van aankomst en vertrek; 
g) de bezoekregeling;  

h) de richtlijnen over afwezigheden; 
i) de regels over opvang overdag, bij ziekte; 

j) het rookverbod en het beleid rond middelenmisbruik; 
5°  de onderlinge relatie tussen het onderwijsinternaat, de interne en de betrokken 

personen, met minimaal: 
a) wederzijdse afspraken over oudercontact, studie, welbevinden en sociaal con-

tact; 

b) afspraken over informatie-uitwisseling, met het oog op de begeleiding van de 
interne als leerling van een school, tussen internen, ouders, onderwijsinter-

naten en derden, zoals de school van de interne en het daaraan verbonden 
CLB; 

c) de wijze waarop vorm gegeven wordt aan het recht op inspraak en participatie 
van internen en de betrokken personen; 

d) het recht op inzage door de betrokken personen en hun recht op toelichting 
bij de gegevens die op de interne betrekking hebben; 

e) de wijze waarop bij wijziging van onderwijsinternaat informatie doorgegeven 

wordt aan het volgende onderwijsinternaat; 
f) de tuchtregeling met minimaal de mogelijkheid gehoord te worden, de decre-

taal bepaalde beroepsmogelijkheden en de mogelijkheid tot wraking in het ka-
der van de tuchtprocedure; 

g) het aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag en het verdere verloop bij 
eventuele meldingen; 

h) de klachtenprocedure; 
i) de wijze waarop er een einde gesteld kan worden aan de inschrijving door de 

betrokken personen of door het onderwijsinternaat; 

6°  de financiële regeling, met inbegrip van: 
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a) de persoonlijke bijdrage, vermeld in artikel 40 en 41, op jaarbasis, de beta-
lingsmodaliteiten met minimaal de mogelijkheid om maandelijks te betalen en 

de wijze waarop dat aangevraagd kan worden; 
b) de eventueel gevraagde waarborg, vermeld in artikel 39, §2, en de modalitei-

ten ervan; 
c) de regeling als er niet gebruikgemaakt wordt of kan worden van het onder-

wijsinternaat; 
d) in voorkomend geval, de criteria voor de sociale maatregelen die in het onder-

wijsinternaat gehanteerd worden; 

e) de wijze waarop, in voorkomend geval, een sociale maatregel voor de kosten 
gevraagd kan worden;  

f) andere kosten als vermeld in artikel 42, die verbonden zijn aan activiteiten die 
aangeboden worden, en de betalingsmodaliteiten; 

g) de regeling bij het niet-betalen van voorgelegde rekeningen. 

 

 
Hoofdstuk 7. Personeel 

 

Afdeling 1. Financierings- en subsidiëringsvoorwaarden  

Art. 24. §1. Een bestuur verkrijgt financiering of subsidiëring voor zijn onderwijsinter-

naat als al de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

1°  het onderwijsinternaat is overeenkomstig artikel 6 en 7 erkend; 
2°  het onderwijsinternaat genereert op basis van artikel 26 niet meer dan twee op-

eenvolgende teldagen minder dan 63.427 ORE. 

 
§2. Voor onderwijsinternaten die een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een resi-

dentiële voorziening vermeld in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 
jeugdhulp, artikel 2, §1, 49° en 55°/1 of een multifunctioneel centrum als bepaald in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidi-
ering van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, geldt 

punt 2° in paragraaf 1 niet. 

De Regering kan nadere regels bepalen over de vorm en inhoud van de samen-

werkingsovereenkomst. 

§3. Een bestuur kan, om te voldoen aan de financierings- of subsidiëringsvoorwaarde, 

vermeld in paragraaf 1, 2°, vanuit eigen middelen het met toepassing van artikel 26 ver-

kregen aantal ORE aanvullen door personeel aan te stellen volgens artikel 44. 

De Regering bepaalt de wijze waarop een bestuur het volume ORE kan aanvullen 

en de controle daarop. 

§4. Een bestuur dat voor een onderwijsinternaat financiering of subsidiëring wil verkrij-
gen, dient uiterlijk op 1 april van het schooljaar dat aan de start van de financiering- of 

subsidiëring voorafgaat, een aanvraag in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Ge-

meenschap. 

Na beoordeling van de financierings- en subsidiëringsvoorwaarde en de berekening van 

de ORE ontvangt het onderwijsinternaat vanuit bevoegde dienst van de Vlaamse Ge-

meenschap daarover een mededeling. 

§5. Per gebouwencomplex kan maar één onderwijsinternaat gefinancierd of gesubsidi-

eerd worden. 

Afdeling 2. Omkadering 

Art. 25. §1. De teldag voor de berekening van de omkadering is de eerste schooldag 

van februari van het voorgaande schooljaar. 
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Bij een fusie van onderwijsinternaten op 1 september van een schooljaar, zonder 
wijziging op het vlak van vestigingsplaatsen, wordt voor de berekening van de omkade-

ring die fusie geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste schooldag van februari van 

het voorgaande schooljaar. 

Bij overheveling van het onderwijsinternaat van een bestuur naar een ander be-

stuur op 1 september van een schooljaar wordt voor de berekening van de omkadering 
die overheveling geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste schooldag van februari 

van het voorgaande schooljaar.  

De teldag voor de berekening van de omkadering van een onderwijsinternaat dat 
op 1 september voor het eerst gefinancierd of gesubsidieerd wordt, is de eerste school-

dag van oktober van het lopende schooljaar. Als het nieuwe onderwijsinternaat ontstaat 
door een afsplitsing van een bestaand onderwijsinternaat, is voor beide de teldag de eer-

ste schooldag van oktober.  

Bij het oprichten of afschaffen van een vestigingsplaats is de teldag voor de bere-
kening van de omkadering van het hele onderwijsinternaat de eerste schooldag van ok-

tober van het lopende schooljaar. 

§2. Voor de toepassing op de berekening van de omkadering en het werkingsbudget op 

basis van de ingevulde bijkomende verblijfsdagen, vermeld in artikel 28, geldt: 

1° voor de teldag ‘de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar’ 

wordt de telperiode van twaalf maanden die voorafgaat aan de eerste schooldag van fe-

bruari van het voorgaande schooljaar gehanteerd; 

2° voor de teldag ‘de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar’ 

wordt de maand september als telperiode gehanteerd; 

3° voor de teldag ‘de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar’ 
die volgt op een telling in de maand september wordt de telperiode van september tot 

en met januari van het voorgaande schooljaar gehanteerd. 

Art. 26. §1. Voor het schooljaar X/X+1 heeft een onderwijsinternaat recht op omkade-

ring die wordt berekend volgens de formule: 

tabeleenheden + (aantal internen dg 1 X ORE dg 1) + (aantal internen dg 2 X ORE dg 2) 

+ (aantal internen dg 3 X ORE dg 3),  

waarbij: 

1°  tabeleenheden: het aantal ORE dat overeenstemt met het aantal internen in de 

tabel, die is opgenomen in de bijlage die bij dit decreet is gevoegd; 

2°  internen: de internen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar maximaal 21 
jaar worden en die op de teldag ingeschreven zijn in: 

a) een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school voor gewoon of buitenge-
woon basis- of secundair onderwijs; 

b) een erkend, gefinancierd of gesubsidieerd centrum voor deeltijds beroepsse-
cundair onderwijs als vermeld in artikel 3, 10°, van de Codex Secundair On-

derwijs van 17 december 2010; 
c) een Europese school als bepaald in het Verdrag van 21 juni 1994 houdende 

het Statuut van de Europese scholen;  

3°  de doelgroepen, dg, de volgende zijn: 
a) doelgroep 1: internen die ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs; 

b) doelgroep 2: internen met een verslag als vermeld in artikel 15 van het de-
creet basisonderwijs van 25 februari 1997 of artikel 294 van de Codex Secun-

dair Onderwijs van 17 december 2010; 
c) doelgroep 3: een interne van wie het verblijf in het onderwijsinternaat kadert 

in jeugdhulpverlening en voor wie overeenkomstig artikel 15 een afsprakenka-
der en ondersteuningsplan; 
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4°  het bijkomende aantal omkaderingsrekeneenheden per doelgroep, ORE dg, de 
volgende zijn: 

a) doelgroep 1: tabelbedrag van de eerste interne gedeeld door 2; 
b) doelgroep 2: 277,78 ORE; 

c) doelgroep 3: 277,78 ORE. 

§2. Een intern kan tot verschillende doelgroepen behoren. 

Een interne kan maar in één onderwijsinternaat meetellen. 

Afdeling 3. Aanvullende omkadering 

Onderafdeling 1. Aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering 

Art. 27. §1. Aan de onderwijsinternaten worden ORE toegekend voor aanvangsbegelei-

ding, beleidsondersteuning en professionalisering. 

§2. Het aantal ORE waarop een onderwijsinternaat recht heeft, is 82.501 ORE X B/C, 

waarbij: 

1°  B: het totale aantal toegekende ORE aan het onderwijsinternaat van het vorige 

schooljaar op basis van artikel 26 en 28; 
2°  C: het totale aantal toegekende ORE van alle onderwijsinternaten samen van het 

vorige schooljaar op basis van artikel 26 en 28. 

§3. De ORE kunnen worden samengelegd. 

De onderwijsinternaten die ervoor kiezen om de ORE samen te leggen, richten 
daarvoor een of meer samenwerkingsverbanden ‘aanvangsbegeleiding, beleidsonder-

steuning en professionalisering’ op, waarin afspraken worden gemaakt over de aanwen-

ding van die ORE. 

De Regering kan met betrekking tot het samenwerkingsverband de volgende 

maatregelen vastleggen: 

1°  de duur van de samenwerking; 
2°  de vorm van de overeenkomst waarmee het samenwerkingsverband wordt opge-

richt; 
3°  de wijze en het tijdstip van mededeling van het samenwerkingsverband aan de 

bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. 

Onderafdeling 2. Bijkomende verblijfsdagen 

Art. 28. Een onderwijsinternaat heeft voor het schooljaar X/X+1 recht op omkadering 
voor bijkomende verblijfsdagen indien de berekende omkadering ten minste 20.000 ORE 

bedraagt. De omkadering wordt berekend volgens de volgende formule: 

aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen tijdens de telperiode, vermeld in artikel 25, 

§2, X 45,46 ORE, waarbij: 

1°  bijkomende verblijfsdag: dag die niet valt onder de toepassing van artikel 5; 

2°  ingevulde bijkomende verblijfsdag: de aanwezigheid van één interne, met uitzon-
dering van de studenten hbo5, op een bijkomende verblijfsdag. 

 
Als de telperiode de maand september van het lopende schooljaar is, wordt het 

aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen vermenigvuldigd met 545,52 ORE. 

Als de telperiode de maanden september tot en met januari van het voorgaande 
schooljaar is, wordt het aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen vermenigvuldigd 

met 109,1. 

De Regering bepaalt de wijze waarop een bestuur de aanvullende omkadering kan 

aanvragen. 
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Onderafdeling 3. Samen onderwijsinternaat maken 

Art. 29. Aan elk onderwijsinternaat worden 277,78 ORE ‘Samen Internaat Maken’ toege-

kend. 

De ORE kunnen worden samengelegd. 

De onderwijsinternaten die ervoor kiezen om de ORE samen te leggen, richten 
daarvoor een of meer samenwerkingsverbanden ‘Samen Internaat Maken’ op, waar af-

spraken worden gemaakt over de aanwending van deze ORE. 

De Regering kan met betrekking tot het samenwerkingsverband de volgende 

maatregelen vastleggen: 

1°  de duur van de samenwerking; 

2°  de vorm van overeenkomst waarmee het samenwerkingsverband wordt opge-
richt; 

3°  de wijze en het tijdstip van mededeling van het samenwerkingsverband aan de 

overheid. 

Afdeling 4. Aanwending 

Onderafdeling 1. Personeelsformatie 

Art. 30. De Regering bepaalt de personeelscategorieën voor onderwijsinternaten en 

deelt die in wervings-, selectie- en bevorderingsambten in. 

Art. 31. De Regering bepaalt het aantal ORE dat aan elk ambt wordt toegekend. Het 
aantal ORE van een ambt wordt vastgelegd op basis van een bekwaamheidsbewijs of 

een salarisschaal.  

Art. 32. Het bestuur kan de ORE alleen aanwenden voor de werking van het onderwijs-

internaat. 

Het bestuur beslist over de aanwending van de toegekende ORE en houdt daarbij 

rekening met: 
1° de regelgeving over overleg en onderhandeling; 

2° de regelgeving over de verdeling van de betrekkingen en reaffectatie en wederte-
werkstelling; 

3°  dat er maximum één volledige betrekking in het ambt van directeur per onder-
wijsinternaat wordt ingericht binnen de beschikbare ORE. 

 

Art. 33. De Regering bepaalt voor elk ambt van de personeelscategorieën, vermeld in 

artikel 30, de prestatieregeling die vereist is voor een voltijdse betrekking. 

Onderafdeling 2. Overdracht 

Art. 34. §1. Het bestuur beslist, na lokaal sociaal overleg, over de overdracht van ORE 

aan een ander onderwijsinternaat, zonder dat de overdracht meer mag bedragen dan 

10.000 ORE. 

§2. De overdracht van ORE moet vóór 15 oktober van het lopende schooljaar gebeuren.  

§3. De overdracht mag niet tot gevolg hebben dat personeelsleden ter beschikking ge-

steld worden wegens ontstentenis van betrekking. 

Het niet-naleven van deze bepaling heeft tot gevolg dat een terbeschikkingstelling 

wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking heeft ten aanzien van de overheid.  

Het bestuur moet met het oog op de controle een verklaring op erewoord bezor-
gen aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap waarin het verklaart deze 

bepaling in acht te nemen. 



 
 

Pagina 14 van 36 

 

§4. De betrekkingen die worden ingericht op basis van overgedragen ORE komen niet in 
aanmerking voor vacantverklaring en het bestuur kan in geen geval een personeelslid 

vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekkingen. 

Het niet-naleven van deze bepaling heeft tot gevolg dat de vaste benoeming geen 

uitwerking heeft ten aanzien van de overheid. 

Het bestuur moet met het oog op de controle een verklaring op erewoord bezor-

gen aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap waarin het verklaart deze 

bepaling in acht te nemen. 

Art. 35. §1. Een bestuur kan ORE die het tijdens een bepaald schooljaar niet aanwendt, 

overdragen naar het volgende schooljaar als het voldoet aan al de volgende voorwaar-

den: 

1°  het bestuur legt uiterlijk op 1 november van het schooljaar het aantal ORE vast 

dat maximaal overgedragen wordt; 

2°  maximaal 10.000 ORE overgedragen wordt; 

3°  het bestuur heeft op erewoord verklaard dat het tijdens dat schooljaar in het on-

derwijsinternaat overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bij-

komende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking moet uit-

spreken of dat de leden van het personeel die nieuw of bijkomend ter beschikking 

werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, kunnen worden gereaffec-

teerd of wedertewerkgesteld in een vacante of niet-vacante organieke betrekking 

in een onderwijsinternaat van het bestuur voor de hele verdere duur van het 

schooljaar. 

§2. De Regering bepaalt de termijn waarin en de wijze waarop de overgedragen ORE ge-

meld worden aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. 

§3. De betrekkingen die worden ingericht op basis van overgedragen ORE komen niet in 

aanmerking voor vacantverklaring en het bestuur kan in geen geval een personeelslid 

vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekkingen. 

Afdeling 5. Salarisfinanciering of -subsidiëring 

Art. 36. §1. Een bestuur krijgt voor zijn personeelsleden die aangesteld zijn binnen de 

toegekende ORE een salaris als die personeelsleden voldoen aan de volgende voorwaar-

den: 

1°  onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrij-

handelsassociatie, behoudens een door de Regering te verlenen vrijstelling; 
2°  de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Regering te 

verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°; 
3°  houder zijn van de bekwaamheidsbewijzen, vermeld in artikel 3, 6°, van het de-

creet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 

en artikel 5, 8°, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd on-
derwijs van 27 maart 1991; 

4°  aangeworven zijn met inachtname van de reglementering over de reaffectatie en 
wedertewerkstelling; 

5°  in dienst zijn op grond van de reglementering over de omkadering. 

§2. De salarissen worden door de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap recht-
streeks en maandelijks aan de betrokken personeelsleden uitbetaald. 

 
 
Hoofdstuk 8. Werkingsmiddelen 
 

Afdeling 1. Toekenning 
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Onderafdeling 1. Werkingsbudget 

Art. 37. §1. Elk onderwijsinternaat dat aan de financierings- of subsidiëringsvoorwaar-

den, vermeld in artikel 24, §1, §2, of §3, voldoet, heeft recht op een werkingsbudget.  

Voor het schooljaar 2023-2024 is het startbedrag voor het werkingsbudget voor 

onderwijsinternaten 13.207.195 euro. 

§2. Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt het bedrag van 13.207.195 euro vermenig-

vuldigd met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2. 

De coëfficiënten A1 en A2 worden als volgt berekend: 

1°  A1 = het aantal internen, vermeld in artikel 26, §1, 2°, op de teldag, zoals gefor-
muleerd in artikel 25 van het vorige schooljaar / het aantal internen, vermeld in 

artikel 26, §1, 2°, op de teldag, zoals geformuleerd in artikel 25 van het voorlaat-
ste schooljaar; 

2°  A2 = (Cx-1/Cx-2), waarbij: 
a) Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 

b) Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. 

§3. Het budget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 2, wordt gedeeld door het 
totale aantal internen, vermeld in artikel 26, §1, 2°, van alle onderwijsinternaten samen 

op de teldag, vermeld in artikel 25. Het quotiënt van die deling resulteert in een geld-

waarde per interne, hierna GW te noemen.   

§4. Per internaat wordt het totale werkingsbudget berekend door het aantal internen, 

vermeld in artikel 26, §1, 2°, van het onderwijsinternaat, dat geteld is overeenkomstig 

artikel 25, te vermenigvuldigen met GW. 

§5. Het werkingsbudget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 4, wordt voor het 

gesubsidieerd onderwijs jaarlijks toegekend aan de besturen. 

Het werkingsbudget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 4, wordt voor 
het Gemeenschapsonderwijs jaarlijks aan de raden van bestuur van de scholengroepen 

toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 36, 2°, van het bijzonder decreet 
van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.   

§6. Het werkingsbudget wordt elk schooljaar in minstens twee schijven uitbetaald, waar-

bij vóór 1 februari de som van de uitbetaalde schijven minstens 50% van de werkings-
budgetten van het schooljaar in kwestie vertegenwoordigt en het saldo vóór 1 juli be-

taald wordt. 

§7. Als het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het 
begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het schooljaar in kwestie zijn opgeno-

men, aanleiding geeft tot meer middelen voor de besturen, worden die bijkomende mid-
delen uitbetaald binnen twee maanden na de bekrachtiging door de Regering van het de-

creet in kwestie. 

Art. 38. §1. Een onderwijsinternaat dat overeenkomstig artikel 28 omkadering voor ver-
blijf op bijkomende verblijfsdagen toegekend heeft gekregen, ontvangt, naast het 

werkingsbudget, vermeld in artikel 37, een werkingsbudget voor de werking op bijko-

mende verblijfsdagen.  

§2. Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt het bedrag van 47.680 euro vermenigvuldigd 

met de aanpassingscoëfficiënten A1 en A2. 

De coëfficiënten A1 en A2 worden als volgt berekend: 
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1°  A1= het aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen, berekend overeenkomstig 
artikel 28, van het vorige schooljaar / het aantal ingevulde bijkomende verblijfs-

dagen, berekend overeenkomstig artikel 28, van het voorlaatste schooljaar 

2°  A2 = (Cx-1/Cx-2), waarbij: 

a) Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 
b) Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. 

 
§3. Het budget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 2, wordt gedeeld door het 

totale aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen, berekend overeenkomstig artikel 28. 

Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per ingevulde bijkomende ver-

blijfsdag, hierna GW_BV te noemen.   

§4. Per internaat wordt het totale werkingsbudget voor de werking op bijkomende ver-

blijfsdagen berekend door het aantal ingevulde bijkomende verblijfdagen, overeenkom-

stig artikel 28, te vermenigvuldigen met GW_BV. 

§5. Het werkingsbudget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 4, wordt voor het 

gesubsidieerd onderwijs jaarlijks toegekend aan de besturen. 

Het werkingsbudget dat verkregen is na toepassing van paragraaf 4, wordt voor 

onderwijsinternaten van het Gemeenschapsonderwijs jaarlijks aan de raden van bestuur 

van de scholengroepen toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 36, 2°, van 

het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.   

§6. Het werkingsbudget wordt elk schooljaar in minstens twee schijven uitbetaald, waar-

bij vóór 1 februari de som van de uitbetaalde schijven minstens 50 % van de werkings-
budgetten van het schooljaar in kwestie vertegenwoordigt, en het saldo vóór 1 juli be-

taald wordt. 

§7. Als het decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het 
begrotingsjaar waarin de werkingsmiddelen voor het schooljaar in kwestie zijn opgeno-

men, aanleiding geeft tot meer middelen voor de besturen, worden die bijkomende mid-
delen uitbetaald binnen twee maanden na de bekrachtiging door de Regering van het de-

creet in kwestie. 

Onderafdeling 2. Persoonlijke bijdrage 

Art. 39. §1. Voor de inschrijving in een onderwijsinternaat van internen als vermeld in 

artikel 26, §1, 2°, kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld worden gevraagd.  

§2. Bij de inschrijving in een onderwijsinternaat mag een waarborg gevraagd worden. 

De Regering kan nadere regels bepalen over de waarborg. 

Art. 40. Het bestuur kan een persoonlijke bijdrage vragen die in redelijke verhouding 

staat tot de verblijfskosten van de interne. 

De facturen vermelden dat gespreide betaling mogelijk is, alsook een contactper-

soon tot wie de betrokken personen die een dergelijke gespreide betaling willen, zich 

kunnen richten. 

De Regering kan minima en maxima voor de persoonlijke bijdrage bepalen. 

Art. 41. De persoonlijke bijdrage voor een interne met ouders die geen vaste verblijf-

plaats hebben, valt ten laste van de ouders. 

Het onderwijsinternaat ontvangt, tot en met het schooljaar waarin de interne 

achttien jaar wordt, op jaarbasis, per betrokken intern een bijkomend werkingsbudget.  
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Het onderwijsinternaat brengt dat bijkomend werkingsbudget in mindering op de 

persoonlijke bijdrage die aan de betrokken personen aangerekend wordt. 

Dit bijkomend werkingsbudget is: 

1° 878,96 euro voor internen uit het basisonderwijs; 

2° 1087,43 euro voor internen uit het secundair onderwijs. 

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. 

De bijkomende werkingsmiddelen worden uitgekeerd aan het bestuur op voorleg-

ging van een staat die ingediend is door het bestuur en juist verklaard door de bevoegde 

dienst van de Vlaamse Gemeenschap. 

Art. 42. Het bestuur kan buiten de bijdrage voor kosten, vermeld in artikel 40, een bij-

drage vragen voor deelname aan activiteiten of diensten die buiten de normale werking 

van het onderwijsinternaat vallen. 

Die bijdrage moet in redelijke verhouding staan tot de kosten die aan de activiteit 

verbonden zijn. 

Afdeling 2. Aanwending van de werkingsmiddelen 

Art. 43. Het bestuur kan de werkingsmiddelen alleen aanwenden voor de werking van 

het onderwijsinternaat. 

Art. 44. Het bestuur kan overeenkomstig dit artikel personeel aanwerven: 

1°  ten laste van het werkingsbudget, vermeld in artikel 37 en 38; 

2°  ten laste van de eigen middelen om de ORE-norm, vermeld in artikel 24, §3, te 

behalen; 

3°  ten laste van de Vlaamse ondersteuningspremie uitgekeerd door de VDAB; 

4°  ten laste van subsidies die het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, vermeld in 

artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking 

tot de organisatie van de Vlaamse administratie, toekent om de kwaliteit van on-

derwijs te versterken. 

 In het gemeenschapsonderwijs kan een bestuur de mogelijkheid, vermeld in het 

eerste lid, aanwenden voor de personeelscategorieën, vermeld in artikel 2, §1, van het 

decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, met 

uitzondering van het statutaire meesters-, vak- en dienstpersoneel. 

In het gesubsidieerd onderwijs kan een bestuur de mogelijkheid, vermeld in het 

eerste lid, aanwenden voor de personeelscategorieën, vermeld in artikel 4, §1, a), van 

het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. 

De betrekking die met de middelen vermeld in het eerste lid, wordt ingericht kan 

niet vacant worden verklaard en het bestuur kan in geen geval een personeelslid vast 

benoemen, affecteren of muteren in die betrekking. 

Het personeelslid dat door een bestuur van een onderwijsinternaat van het ge-

meenschapsonderwijs wordt aangeworven volgens het tweede lid, wordt altijd als tijde-

lijk personeelslid aangesteld. Het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschaps-

onderwijs van 27 maart 1991 is op hem van toepassing. 

Het personeelslid dat door een bestuur van een gesubsidieerd onderwijsinternaat 

wordt aangeworven volgens het derde lid, wordt altijd als tijdelijk personeelslid aange-

steld. Het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd on-

derwijs is op hem van toepassing. 
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De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap betaalt het salaris of de sala-

ristoelage rechtstreeks aan de betrokken personeelsleden. De bevoegde dienst van de 

Vlaamse Gemeenschap vordert het brutosalaris of de brutosalaristoelage, verhoogd met 

de vergoedingen, bijslagen, vakantiegeld, eindejaarspremie en werkgeversbijdrage, van 

het bestuur terug. 

Art. 45. Een bestuur dat werken, leveringen of diensten aanneemt die geheel of gedeel-

telijk betaald worden met werkingsbudget of middelen om infrastructuur te verwerven of 

te onderhouden die verkregen zijn op basis van dit of een ander decreet of een besluit 

van de Regering, moet een overeenkomst sluiten waarbij de wetgeving op de overheids-

opdrachten wordt nageleefd. 

 

 

Hoofdstuk 9. Projectsubsidies 

 

Art. 46. De Regering kan werkingsmiddelen of projectsubsidies toekennen voor speci-

fieke opdrachten die niet onder de reguliere opdracht, als vermeldt in artikel 4, vallen.  

De Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning. 

 

Hoofdstuk 10. Uitzonderlijke situaties 
 

Art.  47. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Regering buitengewone maatregelen 

nemen die bestaan uit: 

1° de toekenning van bijkomende omkadering of werkingsmiddelen aan de onder-

wijsinternaten als de bestaande omkadering of werkingsmiddelen, zoals toege-
kend in dit decreet of de besluiten van de Vlaamse Regering die eruit voort-

vloeien, ontoereikend zijn om een adequaat antwoord te bieden op de specifieke 

behoeften die de uitzonderlijke omstandigheden met zich meebrengen. Die bijko-
mende omkadering of werkingsmiddelen kunnen uitsluitend aangewend worden 

om de specifieke behoeften op te vangen; 
2° afwijkingen van de andere bepalingen van dit decreet als die door de uitzonder-

lijke omstandigheden onhaalbaar geworden zijn of als ze het adequaat omgaan 

met de uitzonderlijke omstandigheden bemoeilijken of onmogelijk maken; 

3° afwijkingen, vanuit dezelfde overwegingen als in 1° en 2°, op de uitvoeringsbe-

sluiten van dit decreet zonder dat het gebruikelijke besluitvormingsproces ge-

volgd wordt. 

Onder uitzonderlijke omstandigheden wordt onder meer verstaan:  

1°  rampen en catastrofen; 

2°  epidemieën en pandemieën;   

3°  humanitaire crisissen. 

De Regering brengt het Vlaams Parlement onmiddellijk op de hoogte van de be-

slissing tot het nemen van buitengewone maatregelen en vraagt de bekrachtiging er 

van.  

Indien de beslissing niet binnen drie maand na de mededeling bekrachtigd wordt, 

stopt de door de Regering genomen buitengewone maatregelen.  

Als de buitengewone maatregelen langer dan zes maanden aangehouden moeten 
worden, brengt de Regering het Vlaams Parlement daarvan op de hoogte en legt ze een 
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bijzondere motivering voor tot verlenging van de buitengewone maatregelen en vraagt 

de bekrachtiging er van.  

Indien de beslissing niet binnen drie maand na de mededeling bekrachtigd wordt, 

stopt de door de Regering genomen buitengewone maatregelen.  

 

 

Hoofdstuk 11. Overheveling en fusie 

 

Art. 48. Besturen kunnen het bestuur van een onderwijsinternaat of een vestigings-

plaats overhevelen. 

Elke overheveling maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal co-

mité, zowel van het overhevelende als van het ontvangende bestuur. 

De overheveling van een onderwijsinternaat of een vestigingsplaats naar een an-
der bestuur vindt in een keer plaats en heeft uitwerking op 1 september die volgt op de 

melding aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. Die melding moet ge-

beuren vóór 1 maart. 

Art. 49. Twee of meer onderwijsinternaten kunnen fusioneren. 

De fusie vindt plaats door een van de volgende samenvoegingen: 

1°  door de vorming van één nieuw onderwijsinternaat, waarbij twee of meer onder-
wijsinternaten worden afgeschaft; 

2°  door de samenvoeging van twee of meer onderwijsinternaten, waarbij één onder-

wijsinternaat blijft bestaan dat het andere opslorpt. 

Elke fusie maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van 

alle betrokken onderwijsinternaten. 

Een fusie van onderwijsinternaten heeft uitwerking op 1 september die volgt op 
de melding aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. Die melding moet 

gebeuren vóór 1 maart. 

 
 

Hoofdstuk 12. Zorgvuldig bestuur 
 

Art. 50. Een bestuur mag informatie verstrekken over het eigen onderwijsinternaat, 

maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren. 

Art. 51. Er mag in het onderwijsinternaat geen politieke propaganda gevoerd worden en 

er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd. 

In afwijking van het eerste lid kunnen politieke activiteiten in het onderwijsinter-
naat worden toegelaten buiten de gewone verblijfsdagen en buiten de periode van ne-

gentig dagen vóór een verkiezing. Aan personeelsleden en internen wordt niet gevraagd 
om aan die activiteiten deel te nemen, of ze worden er niet toe aangezet. Het bestuur 

kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt reke-

ning met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling. 

Onder politieke activiteiten wordt verstaan: alle activiteiten die worden georgani-

seerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, van wie de 
standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescher-

ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
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Art. 52. Een bestuur kan handelsactiviteiten verrichten als die geen handeling zijn die 
op duurzame wijze een economisch doel nastreven en als ze verenigbaar zijn met de op-

dracht als onderwijsinternaat. 

Art. 53. Een bestuur dat sponsoring of mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
ten doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, toelaat, waakt er-

over dat: 

1°  de middelen die door het bestuur verstrekt worden, vrij blijven van de voormelde 
mededelingen; 

2°  de activiteiten vrij blijven van de voormelde mededelingen, behalve als die mede-
delingen louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de acti-

viteit georganiseerd werd door middel van een gift, een schenking of een presta-
tie om niet of verricht werd onder reële prijs door een bij naam genoemde na-

tuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging; 
3°  de sponsoring en de voormelde mededelingen verenigbaar zijn met de opdrachten 

van het onderwijsinternaat; 

4°  de sponsoring en de voormelde mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardig-
heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijsinternaat niet 

in het gedrang brengen. 
 

Art. 54. Vragen over de toepassing van de beginselen van dit hoofdstuk en klachten 
over inbreuken op die beginselen kunnen door iedere belanghebbende ingediend worden 

bij de Commissie zorgvuldig bestuur, vermeld in artikel VII.1 van de codificatie sommige 
bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.  

 

 

Hoofdstuk 13. Overleg over fundamentele hervormingen 

 

Art. 55. De Regering informeert de afgevaardigden van de besturen en de representa-

tieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele hervorming. 

Voor de Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op ver-

zoek van ten minste één van de afgevaardigden van de besturen een apart overleg geor-

ganiseerd over die fundamentele hervorming tussen de minister, bevoegd voor onderwijs 

en vorming, of zijn afgevaardigde, en de afgevaardigden van de besturen. 

Voor de Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op ver-

zoek van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg geor-

ganiseerd over die fundamentele hervorming tussen de minister, bevoegd voor onderwijs 

en vorming, of zijn afgevaardigde, en de representatieve vakorganisaties. 

 

 

Hoofdstuk 14. Sancties en terugvorderingen 

 
Art. 56. §1. Het niet-naleven van de bepalingen in dit decreet en de besluiten van de 

Regering kan aanleiding geven tot strafvervolging. 

§2. Met behoud van de toepassing van de strafvervolging, vermeld in paragraaf 1, kan 
de Regering, als de onderwijsinspectie of de bevoegde diensten van de Vlaamse Ge-

meenschap niet-naleving vaststellen van de bepalingen in dit decreet en zijn uitvoerings-

besluiten, na aanmaning een sanctie opleggen. 

De sanctie, vermeld in het eerste lid, kan bestaan uit: 

1° een tijdelijke inhouding van betaling van het werkingsbudget; 

2°  een gedeeltelijke terugbetaling van het werkingsbudget. 
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De inhouding of terugvordering kan niet meer bedragen dan tien procent van het 

werkingsbudget van het onderwijsinternaat waar de overtreding is vastgesteld.  

De Regering bepaalt de verdere regels voor de vaststelling van de overtredingen 

en voor de toepassing van de sancties. Het besluit dat daarvoor bedoeld is, waarborgt de 

rechten van verdediging en voorziet in een mogelijkheid tot beroep. 

Art. 57. Alle bedragen die ten onrechte uitbetaald zijn, worden teruggevorderd van het 

bestuur. 

De bedragen die ten onrechte uitbetaald zijn voor rekening van het bestuur, kun-

nen ook teruggevorderd worden door inhouding op het nog uit te betalen werkingsbud-

get. 

Een salarisgedeelte dat ten onrechte uitbetaald is, wordt evenwel teruggevorderd 

van het betrokken personeelslid als het bestuur niet verantwoordelijk is voor de onte-

rechte uitbetaling. 

Hoofdstuk 15. Wijzigings- en opheffingsbepalingen  

 

Afdeling 1. Wijzigingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs 

 
Art. 58. In artikel 2, §1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 

van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het laatst gewijzigd bij het 
decreet van 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 
1°  de zinsnede “- de autonome internaten en tehuizen;” wordt vervangen door de 

zinsnede “- de internaten;”; 

2°  de zinsnede “- de semi-internaten en de internaten die in verblijf en begeleiding 
tijdens schoolvrije dagen voorzien;” wordt vervangen door de zinsnede “- de 

semi-internaten;”. 
 

Art. 59. In artikel 3 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 
2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 
1°  in punt 3° wordt de zinsnede “de autonome internaten en tehuizen, de semi-inter-

naten, de internaten die in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen voor-

zien,” vervangen door de zinsnede “de internaten, de semi-internaten,”; 
2°   in punt 3° wordt de zin “Het internaat toegevoegd aan een school, maakt deel uit 

van die school.” opgeheven; 
3°  in punt 24° worden de woorden “betreffende het gemeenschapsonderwijs” vervan-

gen door de zinsnede “betreffende het gemeenschapsonderwijs, de directeur van 
een internaat”; 

4°  punt 42° wordt vervangen door wat volgt: 
 

“42° internaten: de onderwijsinternaten die erkend zijn overeenkomstig artikel 6 van het 

decreet van XXXX over de onderwijsinternaten;”. 
 

Art. 60. In artikel 4, §1, a), van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 
25 april 2014, wordt de zinsnede “, de semi-internaten en de internaten die in verblijf en 

begeleiding tijdens schoolvrije dagen voorzien,” vervangen door de woorden “en de semi-
internaten”.  

 
Art. 61. In artikel 20, §2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 mei 

1999, worden de woorden “in een autonoom internaat of” opgeheven.  
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Art. 62. In artikel 24, derde lid, tweede streepje, van hetzelfde decreet, vervangen bij het 

decreet van 13 juli 2007, wordt de zinsnede “of, op voorstel van het betrokken instellings-
hoofd door de raad van bestuur voor het personeelslid aangesteld in een autonoom inter-

naat” opgeheven. 
 

Art. 63. In artikel 56/1, §1, 1°, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het 
decreet van 15 juni 2018, wordt punt b° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: 

 

“b° bij de internaten: een overheveling als vermeld in artikel 48 van het decreet van XXXX 
over de onderwijsinternaten, waarbij een internaat een vestigingsplaats, namelijk een ge-

deelte van een internaat, afschaft en een ander internaat tegelijkertijd op dezelfde locatie 
een vestigingsplaats opricht;”. 

 
Art. 64. In artikel 73ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, 

vervangen bij het decreet van 13 juli 2007 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 
2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1°  in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “voor elk van de personeelsleden van 
een autonoom internaat en” opgeheven; 

2°  in paragraaf 4, eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “. Wordt het wervingsambt evenwel 
uitgeoefend in een autonoom internaat, dan moet één van beide evaluatoren steeds 

de beheerder van dat internaat zijn” opgeheven; 
3°  in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zin “In afwijking van §4 worden de beheerder 

van een autonoom internaat en de directeur geëvalueerd door de raad van bestuur.” 
vervangen door de zin “In afwijking van paragraaf 4 wordt de directeur geëvalueerd 

door de raad van bestuur.”. 

 
Art. 65. In artikel 73septiesdecies, §5, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 13 juli 2007 en gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 9 juli 2021, worden de 
woorden “de beheerder van een autonoom internaat en” opgeheven. 

 
Art. 66. Artikel 103decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 juni 

2015 en gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2016, wordt opgeheven. 
 

Art. 67. In hetzelfde decreet wordt een artikel 103undevicies ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 
 

“Art. 103undevicies. §1. Voor de personeelsleden die in juni 2023 contractueel perso-
neelslid zijn in een functie van opvoeder en aangesteld worden in een internaat binnen 

de omkadering, vermeld in artikel 26 tot en met 29 van het decreet van XXXX over de 
onderwijsinternaten, worden de diensten die gepresteerd zijn als contractueel perso-

neelslid in een functie van opvoeder, beschouwd als dienstanciënniteit als vermeld in ar-
tikel 4, 21 en 36. De diensten worden beschouwd alsof ze gepresteerd zijn in het ambt 

van internaatsmedewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel 

in een internaat.  

Het eerste lid is niet van toepassing op het contractuele personeelslid dat vóór 30 

juni 2023 werd ontslagen, tenzij dat personeelslid na het ontslag opnieuw wordt aange-

worven door de inrichtende macht die het ontslag heeft gegeven. 

§2. In afwijking van de bepalingen van artikel 21, §3 en §4, heeft het personeelslid, ver-

meld in paragraaf 1, op 1 september 2023 recht op een tijdelijke aanstelling van doorlo-

pende duur als het personeelslid voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1° het personeelslid heeft op 1 september 2023 een dienstanciënniteit verworven 

van 290 dagen; 
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2°  het personeelslid stelt zich, om een beroep te doen op het recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur, op straffe van verlies van zijn recht voor het 

volgende schooljaar, voor 15 augustus 2023 kandidaat bij de raad van bestuur. 
Het personeelslid kan dat naar keuze doen met een aangetekende brief of op een 

wijze die door het college van directeurs, na onderhandelingen in het bevoegde 
onderhandelingscomité, wordt vastgelegd en die, wat tegenstelbaarheid betreft, 

minimaal dezelfde garanties biedt als een aangetekende brief. De raad van be-
stuur deelt de mogelijkheden van mededeling van kandidaatstelling mee aan alle 

personeelsleden en maakt die ook openbaar. Als de kandidatuur van het perso-

neelslid aan alle voorwaarden voldoet, vermeld in dit artikel, geldt die vanaf dat 
ogenblik als een kandidatuur voor dat ambt die over de schooljaren doorloopt.”. 

 
Art. 68. In hetzelfde decreet wordt een artikel 103vicies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 
“Art. 103vicies. De vastbenoemde en tot de proeftijd toegelaten beheerders die op 31 au-

gustus 2023 titularis zijn van een betrekking en die op 1 september 2023 niet als directeur 
in een internaat worden aangesteld, worden aangesteld in het ambt van internaatsmede-

werker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel binnen de omkadering, 

vermeld in artikel 26 tot en met 29 van het decreet van XXXX over de onderwijsinternaten. 
Ze behouden de salarisschaal die ze hebben op 31 augustus 2023, tenzij ze door het besluit 

van de Vlaamse Regering dat de salarisschalen regelt, recht hebben op een gunstiger sala-
ris.”. 

 
Afdeling 2. Wijzigingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 

van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde 
centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Art. 69. In artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 

voor leerlingenbegeleiding, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

 
1°  in paragraaf 1, a), worden de woorden “tewerkgesteld in de gesubsidieerde” ver-

vangen door de zinsnede “tewerkgesteld in de volgende gesubsidieerde instellin-
gen:”; 

2° in paragraaf 1, a), wordt de zinsnede “- tehuizen voor kinderen wier ouders geen 

vaste verblijfplaats hebben;” opgeheven. 
 

Art. 70. In artikel 5 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 
2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 
1°  in punt 1° wordt de zinsnede “, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste 

verblijfplaats hebben en de internaten. Het internaat toegevoegd aan een school 
maakt deel uit van die school” vervangen door de woorden “en de internaten”; 

2°  er wordt een punt 35° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 
“35° internaten: de onderwijsinternaten die erkend zijn overeenkomstig artikel 6 van het 

decreet van XXXX over de onderwijsinternaten;”. 
 

Art. 71. In artikel 6, §1, a), van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 juli 
2006, wordt de zinsnede “, de semi-internaten en de opvangcentra,” opgeheven. 

 
Art. 72. In artikel 17sexies, tweede lid van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 1 juli 2011, worden de woorden “of de beheerder” opgeheven. 

 
Art. 73. In artikel 19 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 

juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
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1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “artikel V.46, §1, 1°, 2° en 4°, van de Codifica-

tie sommige bepalingen voor het onderwijs en artikel 18, § 1, 1°, 2°, 4°, van de 
codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel 73, § 1, 1°, 2° en 6°, van 

het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, artikel 66, 1°, 
2° en 6° van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonder-

wijs” vervangen door de zinsnede “artikel V.45, §1, 1° en 2°, van de Codificatie 
sommige bepalingen voor het onderwijs, artikel 18, §1, 1° en 2°, van de Codex 

Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 73, §1, 1° en 2°, van het de-

creet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, artikel 36, §1, 1° en 
2°, van het decreet van XXXX over de onderwijsinternaten, artikel 66, 1°, 2° en 

6°, van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs”; 
2° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “artikel 106, § 1, 1°, a), b) en d)” vervangen 

door de zinsnede “artikel 106, §1, 1°, a) en b)”. 
 

Art. 74. In artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 
1994, 14 februari 2003, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, wordt paragraaf 1bis opgeheven. 

 

Art. 75. In artikel 42, §1, c), van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 mei 
2009, wordt punt 2° opgeheven. 

 
Art. 76. In artikel 47ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, 

vervangen bij het decreet van  13 juli 2007 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 
2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 
1°  in paragraaf 2 wordt de zinsnede “de beheerder van een internaat,” opgeheven; 

2°  in paragraaf 4 wordt de zinsnede “. Wordt het wervingsambt evenwel uitgeoefend in 

een internaat, dan moet één van beide evaluatoren steeds de beheerder van dat in-
ternaat zijn” opgeheven; 

3°  in paragraaf 5 wordt de zinsnede “de beheerder van een internaat,” opgeheven. 
 

Art. 77. In artikel 47decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 
1998, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 

9 juli 2021, wordt de zinsnede “de beheerder van een internaat,” telkens opgeheven. 
 

Art. 78. In artikel 47septiesdecies, §5, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 13 juli 2007 en gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 9 juli 2021, 
wordt de zinsnede “de beheerder van een internaat,” opgeheven. 

 
Art. 79. In artikel 74bis 1, §1, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 

mei 2009 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, wordt punt b° opnieuw 
opgenomen in de volgende lezing: 

 
“b° bij de internaten: een overheveling als vermeld in artikel 48 van het decreet van XXXX 

over de onderwijsinternaten, waarbij een internaat een vestigingsplaats, namelijk een ge-

deelte van een internaat, afschaft en een ander internaat tegelijkertijd op dezelfde locatie 
een vestigingsplaats opricht;”. 

 
Art. 80. In hetzelfde decreet worden de volgende artikelen opgeheven: 

 
1°  artikel 84bis, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en vervangen bij het de-

creet van 13 juli 2007; 
2°  artikel 84quater, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en vervangen bij het 

decreet van 7 juli 2006. 

 
Art. 81. In hetzelfde decreet wordt een artikel 84tricies semel ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 
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“Art. 84tricies semel. §1. Voor de personeelsleden die in juni 2023 contractueel personeels-

lid zijn in een functie van opvoeder en aangesteld worden in een internaat binnen de omka-
dering, vermeld in artikel 26 tot en met 29 van het decreet van XXXX over de onderwijsin-

ternaten, worden de diensten die ze gepresteerd hebben als contractueel personeelslid in 
een functie van opvoeder, beschouwd als dienstanciënniteit als vermeld in artikel 6, 23, 31 

en 35. De diensten worden beschouwd alsof ze gepresteerd werden in het ambt van inter-
naatsmedewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel in een inter-

naat.  

 
Het eerste lid is niet van toepassing op het contractuele personeelslid dat vóór 30 

juni 2023 werd ontslagen, tenzij dat personeelslid na het ontslag opnieuw wordt aange-
worven door de inrichtende macht die het ontslag heeft gegeven. 

 
§2. In afwijking van de bepalingen van artikel 23, §3 en §4, heeft het personeelslid, ver-

meld in paragraaf 1, op 1 september 2023 recht op een tijdelijke aanstelling van doorlo-

pende duur als het personeelslid voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1° het personeelslid heeft op 1 september 2023 een dienstanciënniteit verworven 

van 290 dagen; 
2°  het personeelslid stelt zich, om een beroep te doen op het recht op een tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur, op straffe van verlies van zijn recht voor het 

volgende schooljaar, voor 15 augustus 2023 kandidaat bij de inrichtende macht. 
Het personeelslid kan dat naar keuze doen met een aangetekende brief of op een 

wijze die door de inrichtende macht, na onderhandeling in het bevoegde onder-
handelingscomité, wordt vastgelegd en die, wat tegenstelbaarheid betreft, mini-

maal dezelfde garanties biedt als een aangetekende brief. De inrichtende macht 
deelt de mogelijkheden van mededeling van kandidaatstelling mee aan alle perso-

neelsleden en maakt die ook openbaar. De kandidaatstelling geldt voor alle be-
trekkingen waarvoor het recht is verworven. Als de kandidatuur van het perso-

neelslid aan alle voorwaarden voldoet, vermeld in het eerste lid, geldt die vanaf 

dat ogenblik als een kandidatuur voor dat ambt die over de schooljaren door-
loopt.”. 

 
Art. 82. In hetzelfde decreet wordt een artikel 84tricies bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 
“Art. 84tricies bis. De vastbenoemde beheerders die op 31 augustus 2023 titularis zijn van 

een betrekking en die op 1 september 2023 niet als directeur in een internaat worden aan-
gesteld, worden aangesteld in het ambt van internaatsmedewerker in de personeelscatego-

rie van het ondersteunend personeel binnen de omkadering, vermeld in artikel 26 tot en 

met 29 van het decreet van XXXX over de onderwijsinternaten. Ze behouden de salaris-
schaal die ze hebben op 31 augustus 2023, tenzij ze door het besluit van de Vlaamse Rege-

ring dat de salarisschalen regelt, recht hebben op een gunstiger salaris.”. 
 

Afdeling 3. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

Art. 83. In artikel 2 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij 
de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigin-

gen aangebracht: 

1° in paragraaf 1 wordt het woord “internaten” vervangen door het woord “onderwijs-
internaten”; 

2° paragraaf 2 wordt opgeheven.  

Art. 84. Artikel 27quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 

2007 en gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2016, wordt opgeheven. 
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Art. 85. In artikel 37novies, §5, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 
van 25 november 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, wordt 

punt b) vervangen door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 86. In artikel 37/28, §1, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, wordt punt b) vervangen 

door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 87. In artikel 37/64, §1, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, wordt punt b) vervangen 

door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 88. In artikel 120, §6, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “alle scholen, recht-
streeks verbonden aan internaten voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats 

hebben” vervangen door de zinsnede “alle scholen met leerlingen van wie de ouders 

geen vaste verblijfplaats hebben en die overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 

XXXX over de onderwijsinternaten bijkomende verblijfsdagen invullen”. 

Art. 89. In artikel 139duodecies, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 

van 8 mei 2009 en vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, wordt punt b) opgeheven. 

Art. 90. In artikel 140, §1, 6°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 6 

juli 2012 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt punt b) vervangen door wat 

volgt:  

“b) van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die overeenkomstig artikel 28 

van het decreet van XXXX over de onderwijsinternaten bijkomende verblijfsdagen invul-

len”. 

Afdeling 4. Wijzigingen van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een 

rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Art. 91. In het opschrift van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een 

rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding worden de 

woorden “onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding” vervangen door de 

woorden “onderwijsinstellingen, onderwijsinternaten en centra voor leerlingenbegelei-

ding”.  

Art. 92. In artikel 3 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 juni 2018, 

worden in punt 3° de woorden “internaat en tehuizen” vervangen door het woord “on-

derwijsinternaat”.  

Art. 93. In artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, 

wordt in punt 1° en 2° het woord “internaats-” telkens vervangen door het woord “on-

derwijsinternaats-”.  
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Art. 94. In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de woorden “school- of arbeidsregle-

ment” vervangen door de woorden “school-, onderwijsinternaats- of arbeidsreglement”.  

Afdeling 5. Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van on-

derwijs 

Art. 95.  In artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onder-

wijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

1°  in punt 11° worden de woorden “onderwijsinstelling of CLB” vervangen door de 

zinsnede “onderwijsinstelling, CLB of onderwijsinternaat”; 

2°  er wordt een punt 13°/1° ingevoegd, dat luidt als volgt:  

“13°/1 onderwijsinternaat: een onderwijsinternaat dat erkend is overeenkomstig artikel 

6 van het decreet van XXXX over de onderwijsinternaten;”; 

3°  er wordt een punt 16°/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

“16°/3 referentiekader onderwijsinternaatskwaliteit: het kader dat de verwachtingen 
voor kwaliteitsvol verblijf en kwaliteitsvolle begeleiding uitzet. Het kader is opgebouwd 

rond de vier rubrieken: resultaten en effecten, ontwikkeling stimuleren, beleid en kwali-
teitsontwikkeling en het houdt rekening met context en input van het onderwijsinter-

naat;”; 

4°  in punt 20°/1 wordt de zinsnede “16°/1 en 16°/2” vervangen door de zinsnede 

“16°/1, 16°/2 en 16°/3”. 

Art. 96. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2022, 

wordt het opschrift van deel II vervangen door wat volgt:  

“DEEL II. WAARBORGEN VOOR KWALITEITSVOL ONDERWIJS, KWALITEITSVOLLE LEER-

LINGENBEGELEIDING EN KWALITEITSVOLLE ONDERWIJSINTERNAATSWERKING”. 

Art. 97. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt tussen het woord “kunstonderwijs” en 

het woord “op” het woord “en” vervangen door het leesteken “,” en wordt na het woord 
“leerlingenbegeleiding” de zinsnede “, op de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 

gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinternaten” ingevoegd. 

Art. 98.  In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2022, 

wordt het opschrift van deel II, titel II vervangen door wat volgt: 

“TITEL II. Instellingen”. 

Art. 99. In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2018, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°  aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

“Elk onderwijsinternaat zorgt, rekening houdend met de eigen missie en visie, voor kwa-

liteitsvol verblijf voor en begeleiding van internen, gericht op hun ontwikkeling en de re-

alisatie van hun schoolloopbaan.”; 

2°  aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

“Het verstrekken van een kwaliteitsvolle onderwijsinternaatswerking als vermeld in para-

graaf 1, derde lid, houdt minimaal in dat het onderwijsinternaat: 

1°  de onderwijsinternaatsreglementering respecteert; 
2°  aan de kwaliteitsverwachtingen tegemoetkomt die opgenomen zijn in het referen-

tiekader onderwijsinternaatskwaliteit, vastgelegd door de Vlaamse Regering.”. 
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Art. 100. In artikel 12, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 

2014, wordt het woord “internaten” vervangen door het woord “onderwijsinternaten”.  

Art. 101. In artikel 13 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2020, 

worden de woorden “de basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs” vervan-
gen door de zinsnede “de basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs en de on-

derwijsinternaten”. 

Art. 102. In artikel 35, §1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 
maart 2018 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1°  in het tweede lid wordt de eerste zin vervangen door wat volgt: “Voor scholen 
kan de inspecteur-generaal de leden van de inspectie en begeleiding van de le-

vensbeschouwelijke vakken belasten met een specifieke opdracht als vermeld in 
artikel 8 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en bege-

leiding van de levensbeschouwelijke vakken.”; 
2°  aan het vierde lid wordt de volgende zin toegevoegd: “Voor onderwijsinternaten 

geldt de termijn, vermeld in artikel 7 van het decreet van XXXXX op de onder-

wijsinternaten.”.  

Art. 103. In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013, 

23 maart 2018 en 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°  in paragraaf 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat 

luidt als volgt: 

“Tijdens een doorlichting van een onderwijsinternaat gaat de onderwijsinspectie na of 

het internaat: 

1°  de onderwijsinternaatsreglementering respecteert; 
2°  aan de kwaliteitsverwachtingen die opgenomen zijn in het referentiekader onder-

wijsinternaatskwaliteit, vermeld in artikel 4, §2, derde lid, tegemoetkomt.”; 

2°   paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: 

“§3. De onderwijsinspectie stelt op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit, op 
basis van het referentiekader CLB-kwaliteit en op basis van het referentiekader onder-

wijsinternaatskwaliteit, vermeld in artikel 4, §2, eerste, tweede en derde lid, het toe-

zichtkader en de doorlichtingsinstrumenten op en maakt die bekend. 

Voor scholen peilt het toezichtkader in ieder geval vanuit het referentiekader on-

derwijskwaliteit naar de reglementaire verplichtingen van instellingen inzake de mini-
mumdoelen, de erkenningsvoorwaarden en de financierings- en subsidiëringsvoorwaar-

den en naar de reglementaire verplichtingen van instellingen op het vlak van:  

1°  het beleid inzake gelijke onderwijskansen; 
2°  het zorgbeleid en de leerlingenbegeleiding, met inbegrip van de ondersteuning 

van leerlingen met bijzondere behoeften vanuit de ondersteuningsnetwerken; 
3°  het talenbeleid; 

4°  het beleid inzake de oriëntering van leerlingen; 
5°  het evaluatiebeleid met betrekking tot leerlingen en cursisten; 

6°  de beleidskeuzes die erop gericht zijn de personeelsleden optimaal in te zetten en 

te ondersteunen; 
7°  het nascholings- en professionaliseringsbeleid; 

8°  het beleid inzake participatie.”; 

3°  in paragraaf 4, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: 
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“1° een reeks vooraf vastgestelde en meegedeelde gegevens over de instelling. Die ge-
gevens zijn te relateren aan elementen in het referentiekader onderwijskwaliteit, het re-

ferentiekader CLB-kwaliteit of het referentiekader onderwijsinternaatskwaliteit, vermeld 

in artikel 4, §2, eerste, tweede en derde lid;”.  

Art. 104. In artikel 42 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 april 

2014 en 23 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1°  in paragraaf 1, punt 1°, worden de woorden “ouders van leerlingen en leerlingen 
of cursisten” vervangen door de zinsnede “ouders van leerlingen en internen, en 

leerlingen, internen of cursisten”; 
2°  in paragraaf 1, punt 2°, worden de woorden “ouders van leerlingen en leerlingen 

of cursisten” vervangen door de zinsnede “ouders van leerlingen en internen, en 
leerlingen, internen of cursisten”; 

3°  in paragraaf 2 worden de woorden “ouders van leerlingen en leerlingen of cursis-
ten” vervangen door de zinsnede “ouders van leerlingen en internen, en leer-

lingen, internen of cursisten”.  

Art. 105. In artikel 44bis, §1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 
2021, wordt de zin “De persoonsgegevens hebben betrekking op leerlingen verbonden 

aan de onderwijsinstelling of begeleid door het centrum voor leerlingenbegeleiding en 

betreffen de gegevens die de onderwijsinstelling of het centrum voor leerlingenbegelei-
ding krachtens de onderwijs of CLB-reglementering in het dossier verwerken, zoals de 

administratieve gegevens, inschrijvingsgegevens, afwezigheden, studieresultaten en 
zorggegevens.” vervangen door de zinnen “De persoonsgegevens hebben betrekking op 

leerlingen die verbonden zijn aan de onderwijsinstelling of die begeleid worden door het 
centrum voor leerlingenbegeleiding, en op internen die ingeschreven zijn in een onder-

wijsinternaat. Het betreft de gegevens die de onderwijsinstelling, het onderwijsinternaat 
of het centrum voor leerlingenbegeleiding krachtens de onderwijs-, onderwijsinternaats- 

of CLB-reglementering in het dossier verwerkt, zoals de administratieve gegevens, in-

schrijvingsgegevens, afwezigheden, studieresultaten en zorggegevens.”.  

Art. 106. In artikel 46 van hetzelfde decreet, wordt aan paragraaf 2 een punt 7° toege-

voegd, dat luidt als volgt:  

“7° minstens 3% uit personeelsleden met relevante beroepservaring in het onderwijsin-

ternaatsgebeuren.”. 

Afdeling 6. Wijzigingen van de Codex Secundair onderwijs  van 17 december 2010 be-

treffende het secundair onderwijs 
 

Art. 107. In artikel 2, §5, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 

wordt het woord “internaten” vervangen door het woord “onderwijsinternaten”.  

Art. 108. In artikel 66 van dezelfde codex wordt het woord “internaat” telkens vervan-

gen door het woord “onderwijsinternaat”.  

Art. 109. In artikel 110/9 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 novem-
ber 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, worden de volgende wij-

zigingen aangebracht: 

1°  in paragraaf 6, 1°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”; 

2°  in paragraaf 8, 1°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 
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Art. 110. In artikel 175, §4, van dezelfde codex wordt het woord “internaat” vervangen 

door het woord “onderwijsinternaat”.  

Art. 111. In artikel 190, §2, punt 2°, van dezelfde codex wordt het woord “internaat” 

vervangen door het woord “onderwijsinternaat”.  

Art. 112. In artikel 191, punt 2°, van dezelfde codex wordt het woord “internaat” ver-

vangen door het woord “onderwijsinternaat”.  

Art. 113. In artikel 192 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2018, 

wordt het woord “internaat” telkens vervangen door het woord “onderwijsinternaat”. 

Art. 114. In artikel 197/1, §1, tweede lid, punt 1°, van dezelfde codex, ingevoegd bij 

decreet van 25 april 2014, wordt het woord “internaat” vervangen door het woord “on-

derwijsinternaat”. 

Art. 115. In artikel 207, derde lid, van dezelfde codex worden de woorden “of met een 

halftijdse opdracht van beheerder van het internaat verbonden aan een school voor zee-

visserijonderwijs” opgeheven.  

Art. 116. In artikel 253/20, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet 

van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, wordt punt 1°, b) 

vervangen door wat volgt: 

“b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 117. In artikel 253/24 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 
2019 en gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2022, wordt in paragraaf 1, punt 1°, b) 

vervangen door wat volgt: 

 “b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 118. In artikel 253/51 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 

2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, wordt in paragraaf 1, punt 1°, 

b) vervangen door wat volgt:  

 “b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 119. In artikel 253/55 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 
2019 en gewijzigd bij het decreet van 18 februari 2022, wordt in paragraaf 1, punt 1°, 

b) vervangen door wat volgt: 

 “b) hetzij als semi-internen verblijven in een semi-internaat dat verbonden is aan een 

school, of als internen verblijven in een onderwijsinternaat;”. 

Art. 120. In artikel 318, punt 1°, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 

juli 2021, wordt het tweede streepje opgeheven.  

Afdeling 7. Wijzigingen van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 

28 oktober 2016 

Art. 121. In deel III van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 

oktober 2016 wordt hoofdstuk 1, dat bestaat uit artikel III.1 tot en met III.7, opgehe-
ven. 

 
Art. 122. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 

III.8 tot en met III.14, opgeheven. 

Art. 123. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 

III.15 tot en met III.20/2, opgeheven. 
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Art. 124. In deel III, hoofdstuk 4, van dezelfde codificatie wordt afdeling 1, die bestaat 

uit artikel III.21 tot en met III.34, opgeheven. 

Art. 125. In artikel III.35 van dezelfde codificatie worden paragraaf 1 tot en met 3 op-

geheven. 

Art. 126. In deel III, hoofdstuk 4, van dezelfde codificatie wordt afdeling 3, die bestaat 

uit artikel III.36, opgeheven. 

Art. 127. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 5, dat bestaat uit artikel 

III.37, opgeheven. 

Art. 128. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 6, dat bestaat uit artikel 

III.38 tot en met III.44, opgeheven. 

Art. 129. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 7, dat bestaat uit artikel 

III.45, opgeheven. 

Art. 130. Artikel III.46 van dezelfde codificatie, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 

2019 en gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2022, wordt vervangen door wat volgt: 

“Art. III.46. §1. Aan semi-internaten als vermeld in het koninklijk besluit van 21 augus-
tus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs 

van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen, worden uren toegekend voor 

aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering. 

§2. Het aantal uren voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalise-

ring waarop het semi-internaat recht heeft, is 58 uur X B/C, waarbij: 

1°  B: het totale aantal toegekende uren van het semi-internaat van het vorige 
schooljaar; 

2°  C: het totale aantal toegekende uren van alle semi-internaten van het vorige 

schooljaar van alle instellingen samen. 

De uren, vermeld in het eerste lid, worden binnen een semi-internaat als volgt afgerond: 

als het eerste cijfer na de komma groter dan vier is, wordt er afgerond naar het hogere 
geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt 

er afgerond naar het lagere geheel getal. 

§3. Om B en C te bepalen, worden de toegekende ambten in semi-internaten omgezet in 

uren, waarbij een voltijds ambt in 38 uren wordt omgezet. 

§4. De uren kunnen worden samengelegd. 

De semi-internaten die kiezen om de uren samen te leggen, richten daarvoor een of 

meer samenwerkingsverbanden aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professi-

onalisering op, waar afspraken worden gemaakt over de aanwending van die uren. 

§5. De Vlaamse Regering kan met betrekking tot het samenwerkingsverband, vermeld in 

paragraaf 4, de volgende maatregelen vastleggen: 

1°  de duur van de samenwerking; 
2°  de vorm van overeenkomst, waarmee het samenwerkingsverband wordt opge-

richt; 
3°  de wijze en het tijdstip van mededeling van het samenwerkingsverband aan de 

overheid. 

§6. Met de uren kunnen in elke instelling betrekkingen in wervingsambten worden opge-
richt overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de toegekende omkadering, vermeld 

in het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-inter-
naten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeels-

normen. 



 
 

Pagina 32 van 36 

 

Art. 131. Artikel III.47 van dezelfde codificatie, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 

2019 en gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2022, wordt opgeheven. 

Art. 132. Artikel III.48 van dezelfde codificatie wordt opgeheven. 

Art. 133. In deel III van dezelfde codificatie wordt hoofdstuk 9, dat bestaat uit artikel 

III.49 tot en met III.51, opgeheven. 

Art. 134. In artikel V.27 van dezelfde codificatie, gewijzigd bij het decreet van 9 maart 

2018, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: 
 

“§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de verlofregeling voor: 

 
1°  de personeelsleden, vermeld in artikel 2, §1, van het decreet van 27 maart 1991 

betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschaps-
onderwijs; 

2°  de personeelsleden, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 

onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.”. 
 

Art. 135. In artikel V.38 van dezelfde codificatie worden de volgende wijzigingen aange-

bracht: 
 

1°  in punt 1° wordt de zinsnede “school, centrum, internaat of tehuis” vervangen door 
het woord “instelling”; 

2° in punt 2° wordt de zinsnede “school, centrum, internaat of tehuis” vervangen door 
het woord “instelling”. 

 
Art. 136. In artikel V.39 van dezelfde codificatie worden de volgende wijzigingen aange-

bracht: 

 
1°  in punt 1° wordt de zinsnede “school, centrum, internaat of tehuis” vervangen door 

het woord “instelling”; 
2° in punt 2° wordt de zinsnede “school, centrum, tehuis of internaat” vervangen door 

het woord “instelling”. 
 

Art. 137. Aan artikel V.41 van dezelfde codificatie, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 
2017, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als instellingen beschouwd: 
 

1° een instelling als vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeen-

schapsonderwijs; 
2°  een instelling als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 

betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

3° een centrum voor basiseducatie.”. 

 
Art. 138. In artikel V.42 van dezelfde codificatie wordt de zinsnede “scholen, centra, inter-

naten en tehuizen” vervangen door het woord “instellingen”. 
 

Art. 139. In artikel V.43 van dezelfde codificatie wordt de zinsnede “scholen, centra, inter-
naten en tehuizen” vervangen door het woord “instellingen”. 

 
Art. 140. Artikel V.44 van dezelfde codificatie wordt vervangen door wat volgt: 
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“Art. V.44. Een salaris of een salaristoelage wordt verleend aan de personeelsleden, ver-
meld in artikel V.41.”. 

 
Art. 141. In artikel V.45 van dezelfde codificatie, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt de zinsnede “school, centrum, internaat of tehuis” vervangen door het woord “instel-
ling”. 

 
Art. 142. In artikel V.60, §1, 5°, van dezelfde codificatie wordt de zinsnede “scholen, cen-

tra, internaten of tehuizen” vervangen door het woord “instellingen”. 

 
Art. 143. In artikel V.74 van dezelfde codificatie worden de volgende wijzigingen aange-

bracht:  
 

1°  in punt 1° wordt de zinsnede “scholen, centra, internaten en tehuizen” vervangen 
door het woord “instellingen”; 

2° in punt 2° wordt de zinsnede “scholen, centra, internaten en tehuizen” vervangen 
door het woord “instellingen”. 

 

Art. 144. In artikel V.79 van dezelfde codificatie worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

 
1°  in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede “school, centrum, internaat, tehuis” 

vervangen door het woord “instelling”; 
2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “school, centrum, internaat of tehuis” vervangen 

door het woord “instelling”. 

 

 

Hoofdstuk 16. Overgangsbepalingen 

Art. 145. In afwijking van artikel 7 hoeven internaten die op 31 augustus 2023 overeen-
komstig artikel III.4 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 

oktober 2016 opgenomen waren in de financiering of subsidiëring, en de onderwijsinter-
naten die ontstaan zijn op 1 september 2023 uit een fusie van internaten die op 31 au-

gustus 2023 overeenkomstig artikel III.4 van de Codificatie sommige bepalingen voor 
het onderwijs van 28 oktober 2016 opgenomen waren in de financiering of subsidiëring, 

geen aanvraag in te dienen voor voorlopige erkenning. 
 
Art. 146. Voor de toepassing van artikel 27, §1, voor het schooljaar 2023/2024 worden 

de parameters B en C, vermeld in artikel 27, §2, als volgt ingevuld: 
 

1°  B: het totale aantal toegekende ORE aan het onderwijsinternaat op basis van arti-

kel 26 en 28 voor het schooljaar 2023/2024; 

2°  C: het totale aantal toegekende ORE van alle onderwijsinternaten samen op basis 

van artikel 26 en 28 voor het schooljaar 2023/2024. 

Onderwijsinternaten die op basis van artikel 25, §1, tweede lid, tellen, behouden 

de optelsom van de aldus berekende ORE voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteu-
ning en professionalisering. 

 

Art. 147. Voor het schooljaar 2023/2024 wordt  de formule, vermeld in artikel 28, als 
volgt toegepast: 

 
het aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen tijdens de maand september van 2023 X 

545,52 ORE. 

Art. 148. §1. Voor de toepassing van artikel 38 voor het schooljaar 2023/2024 is de be-

rekening als volgt: 
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Het startbedrag van 47.680 euro wordt gedeeld door het totale aantal ingevulde 

bijkomende verblijfsdagen van de maand september 2023, overeenkomstig artikel 28. 

Het quotiënt van die deling resulteert in een geldwaarde per ingevulde bijko-

mende verblijfsdag, hierna GW_BV te noemen.   

Per internaat wordt het totale werkingsbudget voor de werking op bijkomende 

verblijfsdagen berekend door het aantal ingevulde bijkomende verblijfsdagen van de 

maand september 2023, overeenkomstig artikel 28, te vermenigvuldigen met GW_BV. 

§2. Voor de toepassing van artikel 38 voor het schooljaar 2024/2025 wordt de A1-coëffi-

ciënt gelijkgesteld met 1. 

Art. 149. Voor de toepassing van artikel 48, waarbij het bestuur van een onderwijsinter-

naat of een vestigingsplaats overgeheveld wordt naar een ander bestuur met ingang van 

1 september 2023, is de uiterste datum van melding aan de bevoegde dienst van de 

Vlaamse Gemeenschap 1 juni 2023. 

Art. 150. Voor de toepassing van artikel 49 is voor fusies met ingang van 1 september 

2023 de uiterste datum van melding aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-

schap 1 juni 2023. 

 

 

Hoofdstuk 17. Inwerkingtredingsbepaling 

Art. 151. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2023. 

Brussel, …(datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 
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Bijlage: basisomkadering volgens aantal internen in ORE als vermeld in artikel 26 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

Aantal 

internen 

Aantal 

ORE 

1 998 31 30.006 61 57.281 91 82.940 121 107.093 151 129.841 181 151.276 211 171.485 241 190.549 

2 1.994 32 30.942 62 58.161 92 83.769 122 107.874 152 130.576 182 151.969 212 172.139 242 191.165 

3 2.988 33 31.877 63 59.040 93 84.596 123 108.652 153 131.310 183 152.660 213 172.791 243 191.781 

4 3.981 34 32.809 64 59.917 94 85.422 124 109.430 154 132.042 184 153.351 214 173.442 244 192.395 

5 4.971 35 33.740 65 60.793 95 86.245 125 110.205 155 132.773 185 154.039 215 174.091 245 193.008 

6 5.958 36 34.669 66 61.666 96 87.067 126 110.979 156 133.502 186 154.727 216 174.740 246 193.620 

7 6.944 37 35.596 67 62.538 97 87.888 127 111.752 157 134.230 187 155.413 217 175.387 247 194.231 

8 7.928 38 36.521 68 63.408 98 88.707 128 112.523 158 134.956 188 156.098 218 176.033 248 194.840 

9 8.910 39 37.444 69 64.276 99 89.524 129 113.293 159 135.681 189 156.781 219 176.678 249 195.448 

10 9.890 40 38.365 70 65.143 100 90.340 130 114.061 160 136.405 190 157.464 220 177.321 250 196.056 

11 10.868 41 39.284 71 66.008 101 91.153 131 114.827 161 137.127 191 158.144 221 177.963   

12 11.843 42 40.201 72 66.871 102 91.966 132 115.592 162 137.848 192 158.824 222 178.604   

13 12.817 43 41.117 73 67.732 103 92.776 133 116.355 163 138.567 193 159.502 223 179.244   

14 13.789 44 42.031 74 68.592 104 93.585 134 117.117 164 139.285 194 160.179 224 179.882   

15 14.759 45 42.942 75 69.449 105 94.393 135 117.878 165 140.002 195 160.854 225 180.519   

16 15.726 46 43.852 76 70.305 106 95.199 136 118.637 166 140.717 196 161.529 226 181.155   

17 16.692 47 44.760 77 71.160 107 96.003 137 119.394 167 141.430 197 162.201 227 181.790   

18 17.656 48 45.667 78 72.012 108 96.805 138 120.150 168 142.143 198 162.873 228 182.424   

19 18.618 49 46.571 79 72.863 109 97.606 139 120.904 169 142.854 199 163.543 229 183.056   

20 19.578 50 47.474 80 73.712 110 98.405 140 121.657 170 143.563 200 164.212 230 183.687   

21 20.535 51 48.374 81 74.560 111 99.203 141 122.408 171 144.271 201 164.880 231 184.317   

22 21.491 52 49.273 82 75.405 112 99.999 142 123.158 172 144.978 202 165.546 232 184.945   

23 22.445 53 50.170 83 76.249 113 100.794 143 123.907 173 145.683 203 166.211 233 185.573   

24 23.397 54 51.065 84 77.092 114 101.587 144 124.654 174 146.387 204 166.875 234 186.199   

25 24.347 55 51.959 85 77.932 115 102.378 145 125.399 175 147.090 205 167.537 235 186.824   

26 25.295 56 52.850 86 78.771 116 103.168 146 126.143 176 147.791 206 168.199 236 187.448   

27 26.241 57 53.740 87 79.608 117 103.956 147 126.885 177 148.490 207 168.858 237 188.070   

28 27.185 58 54.628 88 80.444 118 104.743 148 127.626 178 149.189 208 169.517 238 188.692   

29 28.127 59 55.514 89 81.278 119 105.528 149 128.366 179 149.886 209 170.174 239 189.312   

30 29.068 60 56.398 90 82.110 120 106.311 150 129.104 180 150.582 210 170.830 240 189.931   
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Gezien om gevoegd te worden bij het decreet van (datum) over de onderwijsinternaten. 

Brussel, … (datum). 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 

 




