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Gebruikte afkortingen 

BK Beeldende kunst 
BOP Bestuurs- en onderwijzend personeel 
DKO Deeltijds kunstonderwijs 
MWD Muziek, woordkunst en dans 
VLOR Vlaamse Onderwijsraad 
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Bestuurlijke boodschap 

Het Rekenhof heeft enkele cruciale momenten uit de financierings- en 
subsidiëringscyclus van het deeltijds kunstonderwijs onderzocht. Buiten 
een controle op de naleving van normen en voorwaarden heeft het ook 
de effecten op het vlak van onderwijsaanbod, participatie en loonkosten 
in beeld gebracht. Behalve dat er enkele inbreuken werden geconsta-
teerd, wees het onderzoek uit dat de reglementering onduidelijkheden 
vertoont en dat de decretale basis te beperkt is. De inspanningen voor 
een grotere nauwgezetheid in de laatste fase van de cyclus – de vast-
stelling van de salarissen – moeten worden versterkt. 

Aangezien ervoor is gekozen deeltijds kunstonderwijs als onderwijs te 
beschouwen, en niet als artistieke vorming, dienen de grondwettelijke 
onderwijsbepalingen volledig te worden nageleefd, wat nu niet het geval 
is. Een evenwichtige en voldoende hoge participatie moet als blijvende 
zorg van de overheid verder worden opgenomen. Bovendien moet de 
per DKO-leerling vrij hoge kostprijs worden geëvalueerd. 
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Samenvatting

Het Rekenhof heeft het DKO doorgelicht, meer bepaald drie momenten 
uit de jaarlijkse financierings- en subsidiëringscyclus van deze onder-
wijssector: de rationalisatie en programmatie, de vaststelling van de om-
kadering van het BOP, en de wedden- en weddentoelagevaststelling 
van het BOP. Bij elk van deze items heeft het de deugdelijkheid van de 
reglementering en haar toepassing getoetst. Vooraf heeft het nagegaan 
hoe het DKO zich verhoudt tegenover de grondwettelijke bepalingen 
over onderwijs. Dit maakt het kader uit voor het hele onderzoek. Tot slot 
heeft het Vlaamsbreed de participatie aan en de financiële kosten van 
het DKO in kaart gebracht. 

Deeltijds kunstonderwijs en de Grondwet 

Sinds de hervorming van het DKO in 1990 bestaat er geen twijfel meer 
over dat deze sector tot het onderwijs behoort, en niet tot de artistieke
vorming. De Grondwet bevat specifieke bepalingen voor onderwijs, die 
niet van toepassing zijn op de artistieke vorming. Niettemin zijn er in-
houdelijke onduidelijkheden over de positionering en de doelstellingen 
van het DKO, die zich vertalen in een halfslachtige naleving van de spe-
cifieke grondwettelijke onderwijsartikelen. De onduidelijke situatie van 
vóór 1990 blijft blijkbaar nog doorwerken.

Dit is bijvoorbeeld te merken aan de beperkte juridische waarde van de 
getuigschriften die het DKO uitreikt, de onduidelijke decretale bepalin-
gen over het onderwijsniveau (van belang voor de vaststelling van de 
minimale voorwaarden voor de diplomauitreiking, op zich een federale 
bevoegdheid), de langdurige programmatiestop, de strenge programma-
tienormen (die de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen) en de 
onduidelijke bepalingen over kwaliteitsbewaking (minimumleerplannen, 
toepasselijkheid van de schoolpactwet, eindtermen).

Het ontbreken van een verantwoording voor de verhoging van het in-
schrijvingsgeld is strijdig met het recht op onderwijs en de internationaal 
opgelegde standstill-verplichting. Bovendien is het decreet betreffende 
gelijke onderwijskansen-I maar beperkt toepasselijk. Ten slotte is de 
decretale rechtsgrond voor de inrichting, erkenning en subsidiëring van 
het DKO beperkt.

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat het DKO de grondwettelijke on-
derwijsbepalingen en, in het bijzonder, die over de onderwijsvrijheid, het 
recht op onderwijs en het legaliteitsbeginsel, maar gedeeltelijk naleeft. 
Als de overheid het DKO werkelijk en volwaardig als onderwijs wenst te 
beschouwen, is dit nochtans onontbeerlijk.
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Rationalisatie en programmatie 

Een decretale regeling voor de rationalisaties en programmaties ont-
breekt. De regeling door de Vlaamse regering houdt dan weer onvol-
doende rekening met de remwetbepalingen en is op sommige punten 
strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Die regeling is overigens onzorgvul-
dig en weinig transparant opgesteld. Onaanvaardbaar is dat de regle-
mentering de financiering of subsidiëring van een instelling of studierich-
ting (in een eerste startjaar) toestaat zonder dat de programmatienorm 
wordt bereikt. Eveneens bekritiseerbaar is de bepaling dat er bij de pro-
grammatie van de studierichting dans maar gestreefd moet worden naar 
de infrastructuurnorm. 

De controle op de toepassing van de rationalisatie- en programmatie-
normen bracht enkele inbreuken aan het licht: twee instellingen haalden 
de rationalisatienormen voor graden of studierichtingen niet, zeven pro-
grammaties van filialen voldeden niet aan de voorwaarden en één pro-
grammatie van een studierichting beantwoordde niet aan de norm. Het 
Rekenhof besteedde bijzondere aandacht aan de experimenten die een 
studierichting BK aan een instelling voor MWD hechtten en aan de pro-
jecten intergemeentelijke werking. Het concludeerde dat deze experi-
menten en de projecten respectievelijk als programmaties van nieuwe 
instellingen BK en als nieuw opgerichte filialen moeten worden be-
schouwd. In beide gevallen werden echter niet alle voorwaarden en 
normen daarvoor nageleefd. 

Het Rekenhof laakt in het algemeen het gedoogbeleid inzake 
rationalisatie en programmatie. Enkele schendingen lijken er wel op te 
wijzen dat de normen niet altijd evenwichtig zijn opgesteld. 

Omkadering van het bestuurs- en onderwijzend personeel 

De vraag rijst of de decretale regeling een voldoende rechtsgrond biedt 
voor de door de regering vastgestelde omkaderingsregeling, in het bij-
zonder voor het onderscheid dat zij maakt tussen de studierichtingen en 
graden bij de vaststelling van de uren-leraar en het aanwendingspercen-
tage. Het decreet is weinig overzichtelijk en onevenwichtig opgesteld. 
De zinvolheid van een aantal bepalingen is onduidelijk. De uitvoerings 
besluiten zijn in het algemeen beknopt en helder. De regeling met be-
trekking tot de bijkomende uren-leraar blijft evenwel ook in de besluiten 
onduidelijk.

De controle op de toepassing van de reglementering toonde enkele klei-
nere inbreuken, vooral met betrekking tot de afronding en het aanwen-
dingspercentage. De toekenning van extra uren-leraar voor (pedagogi-
sche) coördinatie bij experimenten en projecten mist een rechtsgrond. 
Behalve wat deze laatste uren betreft werden op een totaal van 60.922 
uren-leraar 157 uren te veel of te weinig toegekend. De aanwendingsre-
gels worden gerespecteerd.

De toetsing door het departement van de bezoldigde betrekkingen aan 
de toegekende uren-leraar is te beperkt, aangezien ze maar op een be-
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paald ogenblik plaatsvindt en enkel een toetsing van de zendingen in-
houdt, niet van de werkelijke betalingen. Een volledig geautomatiseerde, 
continue controle is dringend nodig. 

De rationalisatie- en programmatiereglementering is niet altijd volledig 
afgestemd op die van de omkadering. Een studierichting dans of woord-
kunst die aan de rationalisatienorm beantwoordt, is niet noodzakelijk 
levensvatbaar inzake omkadering. Voorts doen de toelaatbare verschui-
vingen van uren-leraar bij de aanwending door de scholen vermoeden 
dat het aantal uren-leraar voor de lagere en middelbare graad muziek en 
voor de hogere graad dans te weinig is in vergelijking met het te hoge 
aantal voor de studierichting woordkunst en de hogere graad muziek. 
Een evaluatie is aangewezen. 

Bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel 

De bezoldigingsregeling is bijzonder complex, vooral door de vele wijzi-
gingen in het verleden, en, wat de weddenschalen en bekwaamheids-
bewijzen betreft, de cascade van overgangsbepalingen.

Uit een steekproef van de door het departement vastgestelde wedden 
en weddentoelagen, met aandacht voor de bezoldigingsaspecten wed-
denschaal en geldelijke anciënniteit, bleek dat - na extrapolatie - min-
stens 17 % van de personeelsdossiers een bezoldigingsfout vertoonden. 
Meestal ging het om een onjuiste geldelijke anciënniteit. 

Andere knelpunten 

Het Rekenhof heeft enkele concrete aanbevelingen aangereikt over de 
controle op de leerlingentelling (van cruciaal belang in het huidige finan-
cierings- en subsidiëringsmechanisme), de vaststelling van mogelijke 
sancties, de uitbreiding van de rechtsgrond voor experimenten en de 
bepalingen over opties. 

Participatie en aanbod 

De participatie aan het DKO varieert per gemeente sterk: van minder 
dan 0,5 % tot meer dan 5 %. De gemiddelde participatiegraad van alle 
Vlaamse gemeenten, met uitzondering van de negentien Brusselse, 
bedraagt 2,28 %. In 75 % van de gemeenten is er een aanbod van DKO. 
De aanwezigheid van dit aanbod heeft een doorslaggevende invloed op 
de participatie. Voor de gemeenten met aanbod ligt de gemiddelde par-
ticipatie 70 % hoger dan voor de andere. 

Het merendeel van de gemeenten zonder aanbod telt minder dan 
20.000 inwoners. Terwijl er in het algemeen geen samenhang is tussen 
inwonersaantal en participatiegraad, is die er wel voor de gemeenten 
zonder aanbod: hoe groter de gemeente, hoe lager de participatie. 
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Loonkosten

Een georganiseerd lesuur in het DKO kost ongeveer evenveel als een 
uur in het gewoon voltijds secundair onderwijs. 

Uiteraard is het lessenrooster in het DKO veel beperkter (nauwelijks 
meer dan 10 % van de omvang van het lessenrooster in het gewoon 
voltijds secundair onderwijs). Om dit lessenrooster te verwezenlijken 
kent het DKO per leerling een aantal uren-leraar toe dat 19 % bedraagt 
van het aantal in het gewoon voltijds secundair onderwijs. De loonkosten 
per uur-leraar, per leerling die dit uur les volgt, ligt dus 1,8 keer hoger 
dan in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Er is dan ook een evalu-
atie nodig die de functiezwaarte van het onderwijzend personeel mee 
verrekent.

Een begin van analyse toont aan hoe moeilijk voorspelbaar de uitgaven 
zijn aan de hand van de leerlingencijfers. In het DKO schommelen de 
loonkosten per leerling, berekend per school, met factor 3,6 voor de in-
stellingen BK en 2,7 voor de instellingen MWD. 

Voor de raming van de loonkosten volstaat de werkwijze van het depar-
tement wellicht, mits enkele verfijningen. Om beleidsmaatregelen werke-
lijk te kunnen ramen en evalueren is echter een nauwkeurigere kennis 
van de bepalende factoren noodzakelijk. 
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Inleiding

In de tien jaar na de hervorming van het DKO, heeft dit onderwijs sterke 
groei gekend. Het aantal leerlingen steeg met 18 %. De beleidsnota On-
derwijs en Vorming 1999-2004 stelde dat de regering deze onderwijs-
vorm met zijn emancipatorisch karakter zowel kwantitatief als kwalitatief 
op peil zou houden. Zij zou op grond van een recente evaluatie het stu-
dieaanbod actualiseren, de omkaderingscoëfficiënten correcter bepalen 
en een aantal administratieve verfijningen en vereenvoudigingen aan-
brengen. Ook zou worden gezocht naar een flexibeler organisatiestruc-
tuur met aangepaste leertrajecten voor welbepaalde doelgroepen en 
met voldoende mogelijkheid tot modularisering voor volwassenen. Ter 
voorbereiding hiervan zouden pilootprojecten worden opgezet. De rege-
ring besefte dat een nieuwe programmatie geen budgettair neutrale ope-
ratie zou zijn. Zij wilde die dan ook kaderen in de globale politiek van de 
budgetbeheersbaarheid. De nota stelde tot slot dat het DKO mee zou 
instappen in het vernieuwde personeelsbeleid dat voor de andere on-
derwijsniveaus zou worden opgezet. Vereenvoudiging en verlichting van 
de regelgeving zouden daarbij het uitgangspunt zijn. 

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek georiënteerd naar de items in de 
beleidsnota en de erin vermelde evaluatie (1). Het onderzoek was in het 
bijzonder gericht op drie momenten in de jaarlijkse financierings- en 
subsidiëringscyclus: de rationalisatie en programmatie, de vaststelling 
van de omkadering van het BOP en de wedden- of weddentoelagevast-
stelling van dit personeel. Het Rekenhof heeft deze drie momenten in 
hun samenhang bekeken. In een eerste onderzoeksfase heeft het het 
DKO gesitueerd aan de hand van de doelstellingen en de Grondwet. 
Deze situering vormde het kader voor het hele onderzoek en verruimde 
dit tegelijk. 

Voor elk van de financierings- en subsidiëringsmomenten onderzocht 
het Rekenhof de deugdelijkheid van de reglementering (de rechtsonder-
bouwing, consistentie en leesbaarheid), de toepassing van de reglemen-
taire voorwaarden en normen en, Vlaamsbreed, de resultaten in termen 
van participatie en, in het bijzonder, financiële kosten. Over de participa-
tie en kosten bevatten bijlage 1 en 2 statistische informatie, gebaseerd 
op de gegevens die de administratie heeft voorgelegd tijdens het onder-
zoek.

Het Rekenhof heeft de feitelijke onderzoeksbevindingen en voorlopige 
conclusies op 9 oktober 2002 voorgelegd aan de waarnemende secreta-
ris-generaal van het Departement Onderwijs. Op 26 maart 2003 heeft 
het het rapport, aangevuld met aanbevelingen, aan de Vlaamse Minister 
van Onderwijs en Vorming bezorgd. Haar antwoord van 17 juni 2003 is 
opgenomen als bijlage 3 bij dit verslag. 

                                                
1 Evaluatie van het DKO, 3 juli 1997. 
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De rechtsgrond voor de organisatie van het DKO is titel V van het de-
creet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II. Dit decreet heeft 
voorzien in vier studierichtingen (beeldende kunst, dans, muziek en 
woordkunst) en vier graden (lagere graad, middelbare graad, hogere 
graad en specialisatiegraad). Volgens het statistisch jaarboek waren er 
in het schooljaar 2000-2001 in de 66 scholen die beeldende kunst orga-
niseren 50.989 leerlingen ingeschreven en in de 100 scholen die mu-
ziek, woordkunst en/of dans organiseren 89.961 leerlingen. 6,5 % van 
het totaal aantal leerlingen is ingeschreven in het gemeenschapsonder-
wijs, 4 % in het vrij gesubsidieerd onderwijs en 89,5 % in het officieel 
gesubsidieerd onderwijs. Het schooljaar telde 3.164 budgettaire fulltime 
equivalenten in de personeelscategorie BOP. Het totale budget voor het 
DKO voor 2001 bedroeg bijna 125 miljoen EUR. 
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1 Situering van het deeltijds kunstonderwijs 

Dit verkennende hoofdstuk besteedt aandacht aan de mate waarin de 
artikelen 24 en 127 van de Grondwet van toepassing zijn op het DKO en 
aan de consequenties daarvan. Sinds de overheveling van de materie 
onderwijs naar de Vlaamse Gemeenschap door de grondwetsherziening 
van 1988 is het DKO geïntegreerd in het onderwijsbeleid. Alle actoren 
(regelgevers, departement, scholen, enz.) zijn het er nu over eens dat 
het DKO wel degelijk onderwijs is, en geen artistieke vorming. De keuze 
voor onderwijs is nochtans niet vanzelfsprekend. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het evaluatierapport van 3 juli 1997. Om historische redenen is nog 
steeds onvoldoende consequent voor onderwijs gekozen. 

1.1 Toepasselijkheid van grondwetsartikelen 24 en 127 

1.1.1 Kunstonderwijs en artistieke vorming 

De Grondwet maakt een onderscheid tussen artistieke vorming (artikel
127)(2) en onderwijs (artikel 24). Op de artistieke vorming zijn de onder-
wijsbepalingen niet van toepassing. Het DKO wordt echter beschouwd 
als ressorterend onder de werkingssfeer van artikel 24. Of daar intrinsie-
ke redenen voor zijn - op grond van de vorm en inhoud van dit onderwijs -
is niet duidelijk. Het evaluatierapport zag als knelpunt voor de positione-
ring van het DKO dat dit onderwijs zich weliswaar duidelijk binnen het 
onderwijs situeert, maar tegelijk ook een pijler is van het lokale socio-
culturele leven. De moeilijke positionering hangt samen met de brede 
afbakening van de doelstellingen. Volgens het evaluatierapport gaat het 
om:
• de voorbereiding van jongeren op het hoger kunstonderwijs; 
• het zelf beoefenen van kunst (middelbare graad) en het verwerven 

van artistieke onafhankelijkheid die moet leiden tot een actieve 
kunstbeoefening, individueel of in maatschappelijk verband (hogere 
graad);

• het leren ontdekken en begrijpen van kunst, met als doel geschoolde 
luisteraars of toeschouwers te vormen. 

Deze doelstellingen zijn volgens de evaluatie in de dagelijkse praktijk 
onvoldoende concreet afgelijnd voor de verschillende doelgroepen met 
hun verschillende motivering. Zo ontstaat de indruk dat de aangeboden 
vorming voor een deel van de leerlingen te vrijblijvend is en voor andere 

                                                
2  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen somt de culturele aangelegenheden op bedoeld in artikel 
59bis, § 2, 1°, van de Grondwet (artikel 127 van de Gecoördineerde 
Grondwet). Als 13° wordt artistieke vorming vermeld. 
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leerlingen dan weer te zwaar, en dus niet volledig beantwoordt aan de 
vraag van de gebruiker(s). Het rapport merkt op dat de doelstelling kunst 
leren ontdekken en begrijpen alleen in de studierichting muziek ook voor 
een afzonderlijke doelgroep is uitgebouwd (de optie luisterpraktijk). Voor
het overige is deze doelstelling geïntegreerd in de vorming tot kunstbe-
oefening. Het rapport stelt daarbij de vraag of vorming tot het ontdekken 
en begrijpen van kunst, los van het beoefenen van kunst, wel in het 
DKO thuishoort. 

De wijziging van de reglementering naar aanleiding van het evaluatie-
rapport heeft de brede doelstelling niet veranderd. Volgens de nota aan 
de Vlaamse regering (3) kwamen de voorgestelde structuurwijzigingen 
tegemoet aan de strategische doelstelling het levenslang en levens-
breed leren te stimuleren. De wijzigingen vertrokken vanuit drie invals-
hoeken:
• flexibeler leertrajecten (meer keuzevrijheid voor de leerling); 
• een geactualiseerd en gedifferentieerd studieaanbod; 
• meer autonomie voor de directie (leerkrachten en schoolbestuur). 

De brede doelstelling levert nauwelijks inhoudelijke argumenten op voor 
de stelling dat het DKO onder artikel 24 van de Grondwet moet vallen. 
Daarvoor dienen externe factoren te worden aangedragen, zoals de wil 
van de decreetgever om het DKO daadwerkelijk als onderwijs te be-
schouwen.

De keuze voor onderwijs en de toepasselijkheid van artikel 24, impliceert 
volgens het Rekenhof echter de volledige naleving van alle relevante 
bepalingen van dit artikel(4). De inhoudelijke onduidelijkheden inzake de 
positionering van het DKO die het evaluatierapport ter sprake bracht, 
weerspiegelen zich juridisch in een halfslachtige naleving van artikel 24 
van de Grondwet. Deze problematiek, die niet zonder gevolgen is, is 
specifiek voor het DKO. Zij was een rode draad doorheen het onderzoek 
van het Rekenhof. 

1.1.2  Het begrip onderwijs en de Grondwet 

De Grondwet definieert het begrip onderwijs niet. Artikel 24 bevat enkel 
de grondwettelijke waarborgen voor het onderwijs en artikel 127 regelt 
de bevoegdheidsverdeling. De gemeenschapsraden kregen elk de re-
gelbevoegdheid, met uitsluiting van de bepaling van het begin en het 
einde van de leerplicht, de minimale voorwaarden voor het uitreiken van 
de diploma’s en de pensioenregeling. Uit niets blijkt dat het begrip on-
derwijs in artikel 24 (oud artikel 17) een andere betekenis zou hebben 

                                                
3  Nota aan de Vlaamse regering bij het besluit van 14 december 2001. 
4  Niet alle bepalingen van artikel 24 van de Grondwet zijn evenwel van toe-

passing. Sommige bepalingen zijn immers uitsluitend van toepassing op 
het leerplichtonderwijs. 
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dan in artikel 127 (oud artikel 59bis). Integendeel, uit rechtspraak en 
rechtsleer blijkt dat een zelfde interpretatie van het begrip onderwijs zich 
in beide artikelen opdringt. 

Bij ontstentenis van een definitie kan gerefereerd worden aan de afba-
kening in de onderwijswetgeving zelf (schoolpactwet) of aan een functio-
neel criterium (uitreiken van diploma’s). Beide zijn of waren niet zonder 
meer dwingende argumenten om het DKO als onderwijs te beschouwen 
zoals bedoeld in de Grondwet. 

Eind de jaren tachtig was een nauwe band tussen het toepassingsge-
bied van de schoolpactwet van 29 mei 1959 en de grondwettelijke on-
derwijsbepalingen het uitgangspunt(5). De schoolpactwet was toepasse-
lijk op het kunstonderwijs, maar niet op de muziekscholen (tweede cate-
gorie) zodat er onzekerheid kon zijn over de toepasselijkheid van de 
onderwijsbepalingen van de Grondwet. In de tweede helft van de jaren 
tachtig werden echter alle muziekscholen bevorderd tot muziekacade-
mie (eerste categorie). Dit bracht het hele kunstonderwijs met beperkt 
leerplan onder het toepassingsgebied van de schoolpactwet. Na de her-
vorming in 1990 bestond er geen twijfel meer over dat het DKO onder de 
schoolpactwet ressorteerde en dat ook de onderwijsbepalingen van de 
Grondwet erop van toepassing waren. Overigens kent sinds 1990 de 
toepassing van de grondwettelijke bepalingen in de andere onderwijs-
sectoren een evolutie. Het lijkt er echter op dat het DKO, mede door de 
onduidelijke situatie in het verleden, die niet helemaal heeft kunnen vol-
gen.

Het ligt voor de hand in de mogelijkheid tot het uitreiken van diploma’s 
met een juridische waarde, een criterium te zien dat onderwijs onder-
scheidt van vorming(6). De bekommernis voor die waarde blijkt niet al-
leen uit artikel 127 van de Grondwet(7), maar ook uit artikel 24: juist om-
dat de diploma’s een juridische waarde hebben, moeten het recht op 
onderwijs, de gelijkheid en de legaliteit gewaarborgd worden(8).

Het evaluatierapport merkte op dat de diploma's van het DKO zonder 
civiel effect zijn. Dat de Vlaamse overheid de DKO-getuigschriften in de 
eigen regelgeving nauwelijks waardeert, blijkt uit de niet-opname ervan 

                                                
5  Dit blijkt onder meer uit de verklarende nota bij de herziening van artikel 17 

van de Grondwet in 1988 en, met betrekking tot artikel 59bis, uit de be-
sprekingen in de commissie voor de herziening van de Grondwet en de 
hervorming der instellingen. 

6 Schools onderwijs is als onderscheidend kenmerk op zich niet echt verhel-
derend.

7  Dit artikel reserveert de vaststelling van de minimale diplomavoorwaarden 
voor de federale overheid. Het impliceert niet dat uitsluitend onderwijs ge-
richt op het uitreiken van diploma’s onder de toepassing van artikel 24 en 
127 valt (zoals de toepassingssfeer van de grondwetsartikelen ook niet 
beperkt is tot leerplichtonderwijs omdat in deze artikelen specifieke bepa-
lingen zijn opgenomen over de leerplicht). 

8  Uiteraard reikt de bedoeling van artikel 24 ook verder. 
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in de reglementering voor de bekwaamheidsbewijzen van het onderwij-
zend personeel. Terwijl een diploma uitgereikt in het onderwijs voor so-
ciale promotie (volwassenenonderwijs) in sommige gevallen in aanmer-
king komt als bekwaamheidsbewijs, zowel in het voltijds secundair on-
derwijs als in het volwassenenonderwijs, is dit niet het geval voor de 
getuigschriften uitgereikt door het DKO, zelfs niet voor het DKO zelf. 
Deze getuigschriften hebben overigens evenmin juridische waarde voor 
de toegang tot het hoger (kunst)onderwijs (als student). De beperkte 
waarde van het getuigschrift illustreert de onbeslistheid van de overheid 
over de positionering van het DKO.

De administratie heeft het Rekenhof gewezen op de huidige evolutie 
inzake de erkenning van verworven competenties. In de toekomst zullen
verworven vaardigheden en kennis, zowel binnenschools als buiten-
schools, certificeerbaar zijn in een daarvoor erkend centrum. Voor een 
duidelijke keuze, zou het DKO meteen in deze evolutie moeten worden 
betrokken.

Het onderwijsdecreet-II heeft de duur van de studie in het DKO vastge-
steld en bepaald dat de lagere graad complementair is aan het basison-
derwijs, de middelbare graad aan het secundair onderwijs en de hogere 
graad eveneens aan het secundair onderwijs, uitgezonderd de studie-
richting BK, die, wat de kunstvakken betreft, equivalent is aan de derde 
graad van het voltijds kunstsecundair onderwijs. Ook de specialisatie-
graad is complementair aan het secundair onderwijs, uitgezonderd de 
studierichting BK die, wat de kunstvakken betreft, equivalent is aan het 
zevende specialisatiejaar op het einde van de derde graad van het vol-
tijds kunstsecundair onderwijs.

De betekenis van de begrippen complementair en equivalent is onduide-
lijk(9). De inhoud van deze begrippen is nochtans cruciaal in de toetsing 
van het decreetsartikel aan de bevoegdheidsverdeling van artikel 127 
van de Grondwet(10).

                                                
9  Ook het evaluatierapport zag dit als een knelpunt.  
10  Het vaststellen van de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diplo-

ma’s is volgens artikel 127 een federale bevoegdheid. Volgens de Raad 
van State dient onder deze voorwaarden verstaan te worden: die voor-
waarden die werkelijk bepalend zijn voor de waarde en dus ook de gelijk-
waardigheid van de diploma’s. Dit zijn enkel de grote indelingen van het 
onderwijs in niveaus, alsook de minimale globale duur die aan elke van 
deze niveaus moet worden besteed. Met onderwijsniveaus worden be-
doeld: kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs 
van het korte type (één cyclus), hoger onderwijs van het lange type (twee 
cycli) en universitair onderwijs (academisch onderwijs). Minimaal betekent 
dat elke gemeenschap wel hogere eisen mag stellen, maar niet mag dalen
onder de federaal vastgelegde drempel. 
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1.2 Gevolgen 

Hoe dan ook wordt het DKO als onderwijs beschouwd. Het moet dan 
ook de grondwettelijke bepalingen van artikel 24 en 127 naleven, onder 
meer de waarborgen vastgelegd in artikel 24. De onderstaande paragra-
fen tonen aan dat de overheid er maar moeizaam in slaagt deze grond-
wetsbepalingen van toepassing te beschouwen.

1.2.1 Vrijheid van onderwijs 

Artikel 24, § 1, van de Grondwet vangt aan met: het onderwijs is vrij.
Traditioneel wordt deze bepaling geïnterpreteerd als een waarborg dat 
het geven of het verstrekken van onderwijs door iedereen vrij mag ge-
beuren. De rechtsleer stelt dat deze vrijheid gepaard gaat met een al-
gemene subsidiëringsplicht van de overheid, die weliswaar programma-
tienormen kan opleggen. De Raad van State acht een programmatiestop 
niet ongrondwettelijk, op voorwaarde dat het niet gaat om een absolute 
remwet die niet beperkt is in de tijd(11).

In het DKO zijn lange tijd nieuwe programmaties onmogelijk geweest. 
Remwetbepalingen waren al van toepassing vanaf het schooljaar 1966-
1967(12). Zolang geen rationalisatie- en programmatieplan gepubliceerd 
werd, bleven de remwetbepalingen van toepassing. De organisatiebe-
sluiten van 31 juli 1990 hebben voor het DKO voor het eerst rationalisa-
tie- en programmatienormen vastgelegd. Zij lieten toe vanaf het school-
jaar 1993-1994 nieuwe studierichtingen of instellingen op te richten. 
Programmaties zouden pas echt mogelijk worden vanaf het schooljaar 
1998-1999. Verder gewagen de besluiten van een programmatienorm 
van 300 % van de rationalisatienorm. De Raad van State heeft daarbij in 
zijn advies voorbehoud gemaakt. De programmatienorm is volgens hem 
zo hoog dat hij de oprichting van nieuwe instellingen voor DKO kan ver-
hinderen, zodat de nieuwe regeling vergelijkbaar wordt met een rem-
wet(13). Uit het advies bleek alleszins dat de grondwettelijke onderwijs-
bepalingen moeten worden nageleefd. De regeling van het aanbod heeft 
overigens invloed op het recht op onderwijs, dat verder ter sprake komt. 

De vrijheid van onderwijs belet niet het onderwijs te onderwerpen aan 
een kwaliteitsbewaking. De organisatiebesluiten van het DKO droegen 
de Vlaamse onderwijsminister dan ook op de minimumleerplannen voor 
de onderscheiden vakken goed te keuren. Volgens de schoolpactwet 
moet de Vlaamse regering de leerplannen goedkeuren volgens vooraf 

                                                
11  Dit zou volgens de Raad van State tot gevolg hebben dat de vrijheid van 

onderwijs meer theoretisch is dan reëel, en dat er een bevriezing is van de 
vrijheid van onderwijs. 

12  Wet van 8 juli 1966. 
13  De problematiek van de rationalisatie en programmatie komt in het volgen-

de hoofdstuk verder aan bod. 
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bepaalde criteria. Voor het DKO heeft de regering deze criteria evenwel 
niet vastgelegd.

Of er eindtermen dienen te worden vastgesteld is niet duidelijk. De 
schoolpactwet bepaalt voor welke onderwijsniveaus de Vlaamse rege-
ring ontwikkelingsdoelen of eindtermen moet vastleggen: kleuteronder-
wijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onder-
wijs(14). Strikt genomen valt het DKO niet onder deze onderwijsniveaus. 
Het onderwijs voor sociale promotie wel (volwassenenonderwijs). De 
Beleidsnota Onderwijs en Vorming 1999-2004 stelt dat de regering, net
als voor het volwassenenonderwijs, aangepaste einddoelen zal uitwer-
ken, die onder meer rekening houden met de begintermen van het hoger 
kunstonderwijs. Deze vergelijking met het volwassenenonderwijs creëert 
verwarring. Een gelijkaardige verwarring heerste er tot 1999 ook voor de 
inspectie(15).

1.2.2 Recht op onderwijs, gelijkheid en kosteloosheid 

Volgens de Grondwet heeft ieder recht op onderwijs en zijn alle leerlin-
gen gelijk voor de wet of het decreet(16). Het recht op onderwijs is een 
sociaal-cultureel grondrecht en verplicht de overheid handelingen te 
stellen om de doelstellingen van deze grondrechten te verwezenlij-
ken(17). Voor het DKO kan dit onder meer worden opgevat als het ijve-
ren voor een voldoende lage drempel en een voldoende proliferatie van 
het onderwijsaanbod. Het gelijkheidsbeginsel onderstreept deze zorg. 

De grondwettelijke kosteloosheid van onderwijs geldt alleen voor leer-
plichtonderwijs(18), wat het DKO niet is. Het recht op onderwijs en de 
kosteloze toegang vergen evenwel samenlezing met artikel 13 van het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rech-
ten en met artikel 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
Beide verdragen verplichten de Staten de kosteloosheid geleidelijk in te 
voeren. Deze bepalingen zijn niet beperkt tot het leerplichtonderwijs. Ze 
hebben geen rechtstreekse werking, maar houden wel een standstill-
verplichting in: inschrijvingsgelden kunnen niet worden ingevoerd waar 
ze niet bestonden, noch verhoogd, ook niet in het DKO.

                                                
14  Wat onder ontwikkelingsdoelen en eindtermen begrepen moet worden, 

wordt verder in het artikel bepaald. 
15  Het oorspronkelijk decreet van 17 juli 1991 stelde de bevoegdheid vast 

van de inspectie tegenover de onderwijsniveaus, maar vermeldde het DKO 
niet. De opsomming van de inspectieambten bevatte nochtans een inspec-
teur kunstonderwijs. Pas het decreet van 13 april 1999 heeft de bevoegd-
heid van de inspectie voor het DKO bepaald. 

16  Artikel 24, § 3 en 4. 
17  Terwijl de traditionele vrijheidsrechten eerder een verbod inhouden voor de 

overheid (bv. een verbod op preventieve maatregelen). 
18  Volgens § 3 van artikel 24 van de Grondwet is de toegang tot het onderwijs 

kosteloos tot het einde van de leerplicht. 
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In zijn advies bij het ontwerp van decreet XIII besteedde de Raad van 
State uitgebreid aandacht aan de kosteloze toegang tot het onderwijs en 
de kosteloosheid van het onderwijs. Voor de inschrijvingsgelden in het 
DKO kon de raad niet nagaan of de verhoging van de bedragen in ver-
houding tot de financiële toegangsdrempels die golden op 21 juli 1983 
en 15 januari 1992, in overeenstemming was met de standstill-
verplichting. De raad heeft verder opgemerkt dat het ESCR-verdrag het 
recht op onderwijs niet aan een leeftijdsvereiste lijkt te koppelen. Vol-
gens het Arbitragehof, waarnaar de Raad van State verwees, verhindert 
de standstill-verplichting niet schoolgelden te verhogen op grond van, 
onder meer, een redelijke schatting van het verloop van de kosten van 
levensonderhoud, het nationaal product en de stijging van het gemiddel-
de inkomen per inwoner. Het inschrijvingsgeld in het DKO verhoogde 
sinds september 1990 aanzienlijk (voor jongeren met 90 % en voor de 
volwassenen met 106 %). Het Rekenhof ziet niet in hoe deze verhogin-
gen gerechtvaardigd zijn in het licht van de standstill-verplichting en de 
visie van het Arbitragehof. 

Het recht op onderwijs reikt verder dan de kwestie van het inschrijvings-
geld. Zo is het opvallend dat het decreet betreffende gelijke onderwijs-
kansen-I het DKO nauwelijks vermeldt. Het merendeel van zijn artikelen 
is niet van toepassing op het DKO. Zo heeft het decreet voor het secun-
dair onderwijs in de schoolpactwet de bepaling ingevoerd dat een on-
derwijsinstelling maar erkend kan worden als zij in het geheel van haar 
werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inza-
ke de rechten van de mens, en van het kind in het bijzonder, eerbiedigt. 
Het is onduidelijk of deze bepaling uitsluitend voor het secundair onder-
wijs geldt. Alleszins kan de vraag worden opgeworpen of zij ook niet 
voor het DKO van toepassing hoort te zijn(19).

De administratie heeft in haar reactie op de onderzoeksbevindingen van 
het Rekenhof gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat weigeringen of 
doorverwijzingen van leerlingen op grond van discriminerende motieven 
in het DKO voorkomen. De bovengenoemde internationaalrechtelijke 
beginselen hebben echter een ruimere draagwijdte dan een discrimina-
tieverbod op de toegang tot het onderwijs. 

Het decreet gelijke onderwijskansen-I bevat wel specifieke bepalingen 
over het tijdelijk project kunstinitiatie, dat de toeleiding, op experimentele 
basis, van kansarme of allochtone minderjarigen naar het DKO beoogt. 
In dit kader kan de overheid zowel erkende professioneel culturele or-
ganisaties, scholen voor basis- of secundair onderwijs of instellingen 
voor DKO steunen. De memorie van toelichting bij het decreet stelde dat 
het DKO een vrij grote ondervertegenwoordiging van onderwijskansar-
me kinderen kent, maar staafde dit niet. In een evaluatie van het tijdelijk 
project is voorzien, maar hoe die zal moeten gebeuren als er geen 
nauwkeurig beeld is van de huidige situatie, wordt niet aangegeven. 

                                                
19  De bepaling werd afzonderlijk ingevoerd voor het basisonderwijs in het 

decreet van 25 februari 1997. 
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Volgens de administratie is het mogelijk om op basis van een eenge-
maakte leerlingendatabank vanaf het schooljaar 2002-2003 te meten 
hoeveel leerlingen van het basis- of secundair onderwijs die aan de ge-
lijkekansenindicatoren beantwoorden, ook DKO volgen. Die meting zal 
in de toekomst dan ook daadwerkelijk ieder schooljaar en per instelling 
voor het DKO moeten worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of dit het 
vaste voornemen is(20).

1.2.3 Legaliteit (21)

Artikel 24, § 5, van de Grondwet bepaalt dat de gemeenschap de inrich-
ting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs bij decreet regelt. De 
opvattingen over wat juist bij decreet moet worden geregeld en wat bij 
regeringsbesluit lopen uiteen en zijn geëvolueerd. De sector van het 
DKO kon deze evolutie moeilijk volgen. Het kleine aantal decretale be-
palingen over het DKO valt op. Zo bleven decretale bepalingen over 
rationalisatie- en programmatienormen voor het DKO uit.

1.3 Conclusie 

De overheid slaagt er maar moeizaam in het DKO werkelijk en volwaar-
dig als onderwijs te beschouwen. Dat blijkt onder meer uit de aarzelen-
de, ambigue verhouding tot de grondwettelijke bepalingen: een verre-
gaande inperking van de vrijheid van onderwijs; een verwarrende en 
minder sterk uitgewerkte regeling inzake kwaliteitsbewaking en, in sa-
menhang daarmee, een beperkte waardering van de getuigschriften; 
minder aandacht voor het recht op onderwijs in de sector DKO dan in de 
andere onderwijssectoren en een onvolledige naleving van het legali-
teitsbeginsel.

                                                
20  Zie verder hoofdstuk 6 over de participatie aan het DKO. 
21  De naleving van het legaliteitsbeginsel zal in de verschillende hoofdstuk-

ken aan bod komen. 
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2 Rationalisatie en programmatie 

2.1 Regelgeving 

De regelgeving over rationalisatie en programmatie beperkt zich tot twee 
besluiten van de Vlaamse regering: 

• het besluit van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds 
kunstonderwijs, studierichting Beeldende kunst, hoofdstukken VI en 
VII;

• het besluit van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds 
kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans,
hoofdstukken VI en VII. 

2.2 Evolutie van het onderwijslandschap 

De onderstaande tabel toont de evolutie van het aantal scholen in de 
verschillende studierichtingen van het DKO in de laatste jaren. 

 1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

Beeldende kunst 66 66 67 68 68
Muziek 101 101 101 100 100
Woordkunst 94 93 94 95 98
Dans 45 45 45 48 50
Muziek, woordkunst en dans 101 101 101 100 100
Totaal 167 167 166 166 166

Twee scholen behoren sinds 1 september 1998 zowel tot BK als tot 
MWD.

Vanaf het schooljaar 1998-1999 werden filialen, studierichtingen en gra-
den geprogrammeerd. De cijfers in de onderstaande tabel zijn geba-
seerd op gegevens verstrekt door de administratie. 

Programmaties van Filialen Studierichtingen Graden 
1998-1999 8 3 0 
1999-2000 11 4 1 
2000-2001 11 5 0 

2.3 Moeilijkheden die de reglementering zelf betreffen 

2.3.1 Legaliteitsbeginsel 

Op grond van artikel 24, § 5, van de Grondwet moet de decreetgever de 
essentiële elementen inzake onderwijs vaststellen. Programmatie- en 
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rationalisatienormen regelen, in de vorm van financierings- en subsidië-
ringsvoorwaarden, de oprichting en instandhouding van het onderwijs-
aanbod en zijn aldus essentieel. Nauwkeuriger uitgedrukt, wat in deze 
aangelegenheid essentieel is moet bij decreet worden vastgelegd(22).

Het onderwijsdecreet-II bevat geen regeling van de programmatie en 
rationalisatie. De volledige programmatie- en rationalisatienormering is 
in de uitvoeringsbesluiten (BK en MWD) uiteengezet, hoewel het onder-
wijsdecreet-II daarvoor geen grondslag bood. De enige grondslag is de 
schoolpactwet, waarnaar de aanhef van de besluiten van 31 juli 1990 
verwijst.

Het legaliteitsbeginsel staat niet helemaal los van het gelijkheidsbegin-
sel. Het decreet kan eventueel een onderscheid in zijn regeling invoeren 
op grond van objectieve elementen. Maar de uitvoeringsbesluiten kun-
nen in geen geval distincties tussen scholen of leerlingen hanteren 
waarin het decreet niet voorziet. Zelfs als de schoolpactwet als een vol-
doende rechtsgrond wordt beschouwd om de rationalisatie- en pro-
grammatienormen bij besluit vast te stellen - wat niet het geval is -, dan 
nog bevatten de besluiten enkele ongelijke behandelingen: 

• beide besluiten stellen afwijkende rationalisatie- en programmatie-
normen vast voor de instellingen gevestigd in het administratief ar-
rondissement Brussel-Hoofdstad die daarbuiten geen filialen heb-
ben;

• beide besluiten stellen een afwijkende programmatienorm vast voor 
de oprichting van een filiaal in een gemeente met meer dan 20.000 
inwoners;

• het besluit MWD bepaalt dat de rationalisatie van studierichtingen en 
graden niet van toepassing is op de instellingen voor DKO gevestigd 
in de gemeente Voeren. 

Geen van deze afwijkingen heeft een decretale rechtsgrond. 

2.3.2 Remwetbepalingen en oprichtingen 

Tot de publicatie van een rationalisatie- en programmatieplan, blijven de 
remwetbepalingen van de wet van 8 juli 1966 op het DKO toepasse-
lijk(23). De toetsing van de uitvoeringsbesluiten van 31 juli 1990 aan de-
ze remwetbepalingen levert problemen op.

                                                
22  Zie het arrest nr. 45/94 van 1 juni 1994 van het Arbitragehof.
23  In vorig hoofdstuk werd al gewezen op de gespannen verhouding tussen 

de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs en de remwetbepa-
lingen, alsook op het advies van de Raad van State, die de hoge pro-
grammatienormen voor instellingen (300 % van de rationalisatienormen) 
van de nieuwe regeling vergelijkbaar acht met een remwet. 
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Opties

De uitvoeringsbesluiten bevatten geen programmatievoorwaarden voor 
opties, wat niet impliceert dat optieprogrammaties vrij zijn. Integendeel, 
de remwetbepalingen beletten oprichting bij ontstentenis van program-
matiebepalingen. Vóór de inwerkingtreding van het onderwijsdecreet-II 
en de uitvoeringsbesluiten achtte ook de kunstonderwijsadministratie de 
oprichting van nieuwe opties strijdig met de remwetbepalingen(24). In 
een circulaire van 21 december 1976 deelde zij mee dat ook structuur-
onderdelen van een school, zoals een afdeling keramiek of klassieke
dans en bewegingsleer, onder de remwetbepalingen vielen.

Tijdens de algemene programmatiestop van de schooljaren 1996-1997 
en 1997-1998 was de programmatie van opties uitdrukkelijk verbo-
den(25). Deze regeling is niet meer van toepassing. Dat houdt echter niet 
in dat programmaties van opties voortaan wel mogelijk zijn. Volgens de 
administratie behoort het bepalen van het aanbod van opties tot de au-
tonomie van het schoolbestuur. Deze vrijheid bij de oprichting van opties 
vergt dan evenwel verankering in de regelgeving. 

Bij de optie instrument in de studierichting muziek heerst bovendien 
dubbelzinnigheid over wat precies een optie is: instrument in het alge-
meen of één soort instrument (26). De Raad van State oordeelde dat de 
programmatie van onderwijs in een bepaald instrument, onverenigbaar 
was met het programmatiestopdecreet van 1996, dat slechts spreekt 
over opties in het algemeen(27). Uitgaande van de stelling dat de pro-
grammatie van opties nog steeds niet mogelijk is, houdt dit standpunt in 
dat de scholen nog steeds geen opleidingen mogen oprichten van in-
strumenten waarvoor ze nog geen opleiding organiseerden. Er heerst in 
elk geval onduidelijkheid over deze kwestie. 

Specialisatiegraad

Luidens het besluit BK is de programmatie van de specialisatiegraad 
niet mogelijk. Het besluit MWD heeft in het geheel niet in de specialisa-
tiegraad voorzien. Onderwijsdecreet-II bepaalt nochtans dat de structuur 
van het DKO uit vier graden bestaat, waarvan de vierde graad de spe-
cialisatiegraad is. Gelet op het legaliteitsbeginsel, kan enkel het decreet 
een essentiële beperking van de vrijheid van onderwijs vastleggen. De 
onmogelijkheid de specialisatiegraad op te richten vergt dus een decre-
tale bepaling. Programmatiebepalingen dienen hoe dan ook decretaal 
vastgesteld te worden. 

                                                
24  Althans na een periode van onduidelijkheid over de reikwijdte van de wet 

van 11 juli 1973 houdende wijziging van de schoolpactwet. 
25  Het decreet van 16 april 1996. 
26  Zie ook hoofdstuk 5. 
27  Raad van State, arrest nr. 62.965 van 6 november 1996. Zevende overwe-

ging.
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Vestigingsplaatsen

Over de programmatie van nieuwe vestigingsplaatsen (die geen filiaal 
zijn) bepalen de uitvoeringsbesluiten niets. De opmerkingen over de 
programmatie van nieuwe opties gelden uiteraard ook voor de oprichting 
van nieuwe vestigingsplaatsen. 

2.3.3 Onzorgvuldige en weinig transparante reglementering 

De reglementaire bepalingen over rationalisatie en programmatie zijn 
weinig overzichtelijk. Zij bepalen bv. dat de rationalisatie en programma-
tie geldt voor instellingen, filialen, studierichtingen en graden, maar zwij-
gen over opties en vestigingsplaatsen. Zij zwijgen eveneens over ratio-
nalisatienormen voor de lagere graad of voor filialen, behalve voor de 
lagere graad in filialen waarvan de programmatie gestart is vanaf het 
schooljaar 1998-1999. Overigens rijst de vraag hoe het blijvend verschil 
tussen filialen zonder rationalisatienorm (filialen opgericht vóór het 
schooljaar 1998-1999) en filialen met rationalisatienorm kan worden 
verantwoord. Dat er geen rationalisatienorm is ingesteld voor de middel-
bare graad, bepalen de besluiten dan weer uitdrukkelijk. Ten slotte blijkt 
evenmin een programmatienorm te zijn vastgelegd voor de lagere en 
middelbare graad, behalve voor de lagere graad in filialen(28). De al op-
gemerkte schending van het legaliteitsbeginsel en het onvoldoende re-
kening houden met de remwetbepalingen gaan blijkbaar gepaard met 
een weinig transparante reglementering. Was nauwkeuriger nagegaan 
wat bij decreet en wat bij besluit diende te worden geregeld, dan was 
wellicht een meer overzichtelijke reglementering ontstaan. 

Voorts komt het uitdrukken van normen als procenten van andere nor-
men, de leesbaarheid niet ten goede. Zo bedraagt de rationalisatienorm 
voor de specialisatiegraad volgens het besluit BK 12 leerlingen, maar 
voor instellingen in de negentien gemeenten van het administratief ar-
rondissement Brussel-Hoofdstad die daarbuiten geen filialen hebben, 
bedraagt de norm 40 % van de eerstgenoemde norm, dus 4,8 leerlin-
gen. De programmatiebepalingen bevatten een gelijkaardige afwijking, 
zij het met een afrondingsregel. 

Verder kunnen in de reglementering enkele onduidelijkheden worden 
aangestipt. Het zijn geen zware tekortkomingen, maar ze illustreren het 
gebrek aan accuratesse van de besluiten.
• Zo bepalen de organisatiebesluiten dat er geen rationalisatienorm 

wordt ingesteld voor de middelbare graad. In tegenstelling tot wat de 
tekst laat uitschijnen, is de draagwijdte van deze bepaling echter niet 

                                                
28  Aangezien de programmatie van instellingen mogelijk is en een dergelijke 

programmatie minstens de oprichting inhoudt van de lagere en middelbare 
graad, is een programmatie van die graden in elk geval mogelijk. 
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beperkt tot de middelbare graad in de sinds 1 september 1998 opge-
richte filialen maar geldt ze voor de gehele middelbare graad.

• De programmatienormen voor de oprichting van filialen zijn laattijdig 
vastgesteld en het is niet duidelijk of programmaties die gestart zijn 
op 1 september 1998 met de bedoeling na de lagere graad ook de 
middelbare graad op te richten, dit nu nog kunnen en welke normen 
er van toepassing zijn.

• Een fusie kan gepaard gaan met de afschaffing of opslorping van 
instellingen. In het eerste geval ontstaat er een nieuwe instelling, in 
het andere geval blijft één van de oorspronkelijke instellingen be-
staan. Dat een gefusioneerde instelling de rationalisatienorm moet 
bereiken, heeft betrekking op beide soorten fusies. Door de ongeluk-
kige plaats van deze bepaling in de regelgeving lijkt het of een nieu-
we instelling noch aan een programmatienorm, noch aan een ratio-
nalisatienorm moet beantwoorden, wat niet de bedoeling kan zijn.

• In de artikelen die handelen over omvormingen van een filiaal tot 
instelling en over overhevelingen van een filiaal naar een andere in-
stelling is er sprake van minimale schoolbevolkingsnormen. Dit be-
grip is niet gedefinieerd. De omvormingen moeten wel voldoen aan 
programmatienormen. Minder duidelijk is op welke datum. Voor 
overhevelingen is niets bepaald.

• Tot slot zijn er ook nog enkele redactionele onzorgvuldigheden in de 
reglementaire teksten geslopen. 

2.3.4 Inhoudelijke opmerkingen 

Het niet bereiken van de programmatienorm 

Dat een nieuwe oprichting van een instelling, studierichting, graad of 
filiaal de programmatienorm niet haalt, dient volgens de besluiten te re-
sulteren in volledige stopzetting op het einde van het schooljaar(29). Het 
schooljaar waarin de norm op 1 oktober niet is bereikt, mag dus worden 
voortgezet. Voor de opgerichte instellingen en studierichtingen houdt dit 
in dat zij voor dat jaar toch uren-leraar kunnen krijgen, zodat hun perso-
neel gefinancierd of gesubsidieerd wordt, ook al betreft het een eerste 
startjaar (de teldag is 1 oktober). Voor opgerichte filialen en graden is de 
teldag voor de omkadering de gewone datum (1 februari van het voor-
gaande jaar), zodat voor de financiering en subsidiëring van het perso-
neel in het eerste oprichtingsjaar nog geen rekening wordt gehouden 
met het nieuwe filiaal of de nieuwe graad. 

                                                
29  Bij het niet bereiken van de rationalisatienorm schrijven de besluiten een 

geleidelijke afbouw voor. Overeenkomstig artikel 24, §1, van de Grondwet 
(vrijheid van onderwijs) betekent dit afbouw of stopzetting van de financie-
ring of subsidiëring. De besluiten voorzien echter niet in een loutere erken-
ning.
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Het is echter onaanvaardbaar dat een instelling of een studierichting in 
een eerste startjaar gesubsidieerd of gefinancierd wordt zonder dat zij 
de programmatienorm bereikt. Volgens de administratie krijgt een stu-
dierichting dan ook enkel financiering als zij de programmatienorm op 1 
oktober wel heeft bereikt. De bepalingen vergen dan ook in die zin een 
aanpassing.

Infrastructuurnormen voor de studierichting dans 

De adviezen van de VLOR en van de bevoegde administratie en inspec-
tie van het onderwijsdepartement over de programmatie van een studie-
richting dans, houden rekening met het streven naar de infrastructuur-
normen. De term streven is problematisch, daar hij niet aangeeft hoever 
mag worden afgeweken van de normen. Volgens de schoolpactwet is 
vervulling van de infrastructuurvereisten immers een subsidiëringsvoor-
waarde. Daarnaar streven volstaat niet. De studierichting dans moet 
dus, zoals alle andere programmaties, voldoen aan de subsidiërings-
voorwaarden.

2.4 Toepassing van de normen 

2.4.1 Inbreuken op de rationalisatienormen 

Het Rekenhof controleerde de naleving van de rationalisatienormen tij-
dens het schooljaar 2000-2001. Het toetste de leerlingenaantallen op 
1 februari 2000 van de instellingen, studierichtingen en graden aan de 
normen in de twee besluiten van 31 juli 1990. Het stelde vast dat de 
rationalisatienormen in een aantal gevallen niet werden bereikt. 

Instelling buiten
de 19 gemeenten van  

Brussel-Hoofdstad

Instelling in
de 19 gemeenten van 

Brussel-Hoofdstad
Instellingen 0 0 
Studierichtingen 2 1 
Graden 1 1 

Instellingen die de rationalisatienormen niet bereikten, moesten in het 
schooljaar 2000-2001 aanvangen met de geleidelijke afbouw van de 
bewuste graad of studierichting. Twee instellingen deden dit niet. Ze 
haalden allebei de rationalisatienormen voor graden niet. Eén ervan 
beantwoordde eveneens niet aan de rationalisatienormen voor studie-
richtingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inbreuken 
in deze twee instellingen. 
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Instelling Graad/Studierichting Financierbare leerlingen Norm 
1 Woordkunst 34 40 
1 Hogere graad woordkunst 3 5  
2 Hogere graad dans 1 2  

Het Rekenhof stelde vast dat de ene instelling in het schooljaar 2000-
2001 in de studierichting woordkunst nog steeds het eerste leerjaar van 
de lagere, middelbare en hogere graad inrichtte. De andere instelling 
organiseerde nog steeds het eerste leerjaar van de hogere graad van de 
studierichting dans. Zoals uit de tabel blijkt gaat het soms om uiterst 
lage normen. 

2.4.2 Inbreuken op de programmatienormen 

Het Rekenhof vroeg de administratie een lijst van alle sedert 1 septem-
ber 1998 in programmatie zijnde filialen, studierichtingen en graden (zie 
punt 2.2). Nieuwe instellingen werden niet geprogrammeerd(30). Ook 
hier richtte de controle zich op het schooljaar 2000-2001. 

Programmatie van filialen 

Alle filialen van de instellingen BK beantwoordden aan de regels. Zeven 
filialen van instellingen MWD voldeden niet aan de voorwaarden of nor-
men:

• Hoewel alleen filialen met een sectie jongeren konden worden opge-
richt, richtten vier filialen in de lagere graad van de studierichting 
muziek ook een sectie volwassenen in, telkens met een beperkt aan-
tal leerlingen (1 tot 8). 

• Hoewel alleen filialen bestaande uit de lagere graad konden worden 
opgericht, richtten dezelfde vier filialen ook de middelbare graad van 
de studierichting muziek in(31). Twee van deze filialen richtten zelfs 
de hogere graad in, telkens met de optie instrument. 

• Ondanks het voorschrift van een geleidelijk oprichting, leerjaar per 
leerjaar, richtten vier filialen meer leerjaren in dan toegestaan. 

• Vier filialen bereikten niet de programmatienorm voor de studierich-
ting muziek (20 leerlingen x het aantal opgerichte leerjaren)(32). Drie 

                                                
30  Een instelling is evenwel overgegaan van onderwijs voor sociale promotie 

naar deeltijds kunstonderwijs. 
31  Een van deze filialen is geprogrammeerd vanaf 1 september 1998. Of in dit 

filiaal ook de middelbare graad mocht worden opgericht, is onduidelijk. 
32  Er zijn afwijkende programmatienormen voor de oprichting van filialen van 

instellingen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad die 
daarbuiten geen filialen hebben (40 % van de norm) en voor de oprichting 
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van hen hadden in principe op het einde van het schooljaar 2000-
2001 moeten stoppen(33), wat zij niet deden. Ze bestonden nog 
steeds in het schooljaar 2001-2002. 

• In elk schooljaar van de oprichtingsperiode moet het filiaal de som 
van de programmatienormen van de ingerichte studierichtingen be-
reiken. Een filiaal, dat voor de studierichting muziek de programma-
tienorm niet bereikte, haalde evenmin de globale norm voor alle in-
gerichte studierichtingen samen. 

Een gesprek met ambtenaren van het schoolbeheerteam van de afde-
ling DKO wees uit dat de administratie haar handelwijze als volgt ver-
antwoordt:

• Voor een filiaal dat de norm niet haalde, verwees de administratie 
naar de specifieke situatie van Brussel-Hoofdstad, hoewel de be-
trokken gemeente een randgemeente is. 

• De administratie neemt de leerlingen die niet tot de lagere graad 
behoren of niet tot de sectie jongeren niet in aanmerking voor de 
programmatienorm van het filiaal, omdat zij in het filiaal slechts een 
bepaald vak volgen (meestal een instrument). De reglementering 
laat echter niet toe dat leerlingen bepaalde vakken volgen in een 
nieuwe vestigingsplaats op een andere gemeente, zonder dat het 
gaat om een geprogrammeerd filiaal. Als maar de lagere graad in 
een nieuw filiaal kan worden opgericht, is het logisch dat ook geen 
bepaalde vakken voor een andere graad mogen worden georgani-
seerd. Hetzelfde geldt voor de volwassenen en de leerjaren die niet 
geleidelijk werden opgericht. Het besluit heeft filiaalprogrammatie 
beperkt. Ongeacht de motivatie daarbij, halen de schendingen de 
doelstelling onderuit. Het heeft immers weinig zin om bv. geen filiaal 
voor volwassenen (naast jongeren) toe te staan, terwijl volwassenen 
bepaalde vakken in een geprogrammeerd filiaal toch kunnen volgen. 

• De administratie beweert dat de studierichtingen MWD de program-
matienorm maar op het einde van de programmatieperiode moeten 
bereiken, aangezien de bepaling in elk schooljaar van de periode 
van oprichting, die expliciet is opgenomen in het besluit BK, niet in 
het besluit MWD staat. Als de overheid de visie van de administratie 
bijtreedt, kan zij het best de regelgeving in die zin aanpassen of ver-
duidelijken.

                                                
van filialen in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners (125 % van de 
norm).

33  Een van de vier voldeed wel aan de norm als uitsluitend de leerlingen van 
de leerjaren in aanmerking genomen worden die mochten worden opge-
richt en die tot de lagere graad en de sectie jongeren behoren. 
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Programmatie van studierichtingen 

Een studierichting woordkunst beantwoordde niet aan de programmatie-
norm. De studierichting werd op 1 september 1999 opgericht en telde op 
1 oktober 2000 maar 22 leerlingen, verspreid over het eerste en tweede 
leerjaar van de lagere graad, terwijl de programmatienorm 23 leerlingen 
bedraagt(34). De instelling had dus op het einde van het schooljaar 2000-
2001 de oprichting van de studierichting woordkunst volledig moeten 
stopzetten, maar deed dit niet. In het schooljaar 2001-2002 organiseer-
de zij immers het derde leerjaar van de lagere graad. 

Toekenning van afwijkingen 

Enkel de minister kan afwijkingen verlenen op de verplichting gevestigd 
te zijn in een zelfde complex van gebouwen of, in elk geval, in een zelf-
de gemeente of agglomeratie en dit in toepassing van de schoolpactwet. 
Het onderwijsdelegatiebesluit(35) machtigde ambtenaren van de Admini-
stratie Permanente Vorming niet dergelijke afwijkingen toe te kennen. 
Nochtans is dit voor een school gebeurd. Zonder geldige afwijking ging 
het in casu om een programmatie van een filiaal, wat een toetsing aan 
de programmatievoorwaarden impliceerde. 

2.4.3 Experimenten en pilootproject intergemeentelijke werking 

Aanhechting van studierichting BK aan een instelling MWD 

Bij wijze van experiment werd aan twee instellingen muziek en woord-
kunst vanaf 1 september 1998 een studierichting BK aangehecht. Vol-
gens het onderwijsdecreet-II zijn alle combinaties in principe moge-
lijk(36). Er zijn echter twee afzonderlijke besluiten van 31 juli 1990 die elk 
een definitie geven van kunstonderwijs: voor het ene besluit is dit on-
derwijs in de beeldende kunst, voor het andere onderwijs in de muziek, 
in de woord- en in de danskunst. Als een instelling voor MWD een stu-
dierichting BK opricht, moet dit ten aanzien van het besluit BK worden 
beschouwd als een programmatie van een nieuwe instelling. Voor de 
oprichting van de studierichting BK zijn overigens geen normen vastge-
steld.

                                                
34  Bij een rationalisatienorm voor de studierichting woordkunst van 40 be-

draagt de programmatienorm hier (40 leerlingen x 200 %) x (2 leerjaren / 
(4 leerjaren + 3 leerjaren)) = 23. 

35  Ministerieel besluit van 6 juni 1995 betreffende delegatie van bevoegdhe-
den inzake onderwijs aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 juli 1999. 

36  Het decreet bepaalt niet welke studierichtingen samen in een instelling 
kunnen worden georganiseerd of gesubsidieerd. 
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Voor de programmatie van een instelling stelt het besluit BK een aantal 
voorwaarden(37), onder meer: 

• Een beslissing over de programmatie door de onderwijsminister op 
grond van een gunstig advies van de VLOR. 

• Programmatie van, achtereenvolgens, een lagere én een middelbare 
graad.

• Een programmatienorm gelijk aan 300 % van de rationalisatienorm. 

• Het behalen van de programmatienorm in elk schooljaar van de pe-
riode van oprichting, in verhouding tot het aantal opgerichte leerja-
ren.

De toetsing aan deze voorwaarden heeft geleid tot de volgende conclu-
sies:

• De minister heeft de programmaties beslist en geadviseerd als pro-
grammaties van een studierichting in plaats van een instelling. 

• De minister deelde de inrichtende machten mee dat een eventuele 
uitbreiding van het experiment naar de middelbare graad een nieuwe 
aanvraag vereiste, terwijl de bedoeling ook de middelbare graad op 
te richten meteen had moeten vaststaan(38).

• Eén instelling leefde de programmatienorm voor instellingen niet na. 
De nieuwe instelling BK telde op 1 oktober 2000 maar 132 leerlingen 
in plaats van de vereiste 225(39). De instelling had bijgevolg de op-
richting moeten stopzetten op het einde van het schooljaar, maar 
deed dit niet. 

Het besluit MWD voorziet in de mogelijkheid van experimenten. Een 
instelling kan in de vorm van een experiment opties, vakken en lessen-
roosters organiseren die afwijken van de organieke regeling. De oprich-
ting van een studierichting BK kan echter niet worden beschouwd als 
een dergelijke afwijking (40).

Volgens de administratie zou de aanhechting de interdisciplinaire sa-
menwerking tussen de verschillende studierichtingen van het DKO ver-
stevigen. Zo dit de bedoeling is, zijn echter specifieke programmatie-

                                                
37  De hier opgesomde programmatievoorwaarden waren van toepassing op 1 

september 1998 (datum van aanhechting van de studierichting BK aan de 
twee instellingen muziek en woordkunst). 

38  Beide instellingen richtten de lagere graad volledig in vanaf het schooljaar 
2000-2001. De ene startte vanaf het schooljaar 2001-2002 de oprichting 
van de middelbare graad, de andere echter niet. 

39  In het schooljaar 2000-2001 werd het zesde leerjaar van de lagere graad 
ingericht. Volgens het besluit BK zou de programmatienorm dus 6/12 (12 = 
6 leerjaren LG + 6 leerjaren MG) x 300 % x 150 (rationalisatienorm voor 
instellingen met twee opeenvolgende graden) = 225 leerlingen moeten be-
dragen.

40  Zie ook hoofdstuk 5. 
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regels nodig. Worden de aanhechtingen als experimenteel beschouwd, 
dan dient de rechtsbasis ervoor te worden verruimd. Ook dan zal moe-
ten worden bepaald op welke wijze de programmatieregels van toepas-
sing zijn. 

Pilootproject intergemeentelijke werking 

Twee instellingen, één voor BK en één voor MW, gelegen in verschillen-
de gemeenten, hebben in elkaars gemeenten een filiaal opgericht. 

Voor de programmatie van filialen bepalen de besluiten van 31 juli 1990 
een aantal voorwaarden. Sinds 1 september 2000 beschouwt de minis-
ter de bovengenoemde oprichtingen echter niet meer als programma-
ties, maar als deel van het pilootproject intergemeentelijke werking. Een 
ministerieel schrijven aan de inrichtende machten stelde dat alle pro-
grammatieaanvragen voor filialen die deel uitmaakten van dit project de 
facto vervielen tijdens de duur van het project. 

Deze zienswijze is strijdig met de besluiten van de Vlaamse regering 
van 31 juli 1990, volgens welke de minister de oprichtingen nog steeds 
als programmaties had moeten beschouwen, die aan alle voorwaarden 
hadden moeten voldoen. Terwijl het aantal leerlingen in het éne filiaal 
aan de norm beantwoordde, bereikte het andere op 1 oktober 2000 de 
norm niet(41).

2.5 Conclusies 

De uitwerking van de rationalisatie- en programmatiereglementering in 
uitsluitend uitvoeringsbesluiten schendt het grondwettelijke legaliteits-
principe. Dat de besluiten bovendien afwijkende regelingen bevatten 
zonder decretale rechtsgrond is eveneens in strijd met het gelijkheids-
beginsel.

De regeling in de uitvoeringsbesluiten doorstaat voorts niet de toetsing 
aan de remwetbepalingen. De besluiten bepalen immers niets met be-
trekking tot de programmatie van nieuwe opties en de oprichting van 
vestigingsplaatsen die geen filiaal zijn, wat betekent dat die in principe 
onder de remwetbepalingen vallen. De onduidelijkheid over de inhoud 
van de optie instrument vergt in die context opheldering. Ook de onmo-

                                                
41  Ongeacht welke leerjaren ook in aanmerking genomen werden: 3 leerjaren 

van de lagere graad, 6 jaren van de hele lagere graad of alle ingerichte ja-
ren van de lagere, middelbare en hogere graad. Volgens de besluiten BK 
en MWD kon alleen de lagere graad ingericht worden. Zoals al aangestipt, 
is het onduidelijk of, eventueel op basis van de overgangsregeling, de mid-
delbare graad geprogrammeerd kon worden. In het filiaal werd echter ook 
de hogere graad ingericht. Dit was ook het geval vanaf het schooljaar 
2001-2002 in het andere filiaal. Het eerste filiaal bereikte de norm wel op 1 
oktober 2001, maar toen had het al stopgezet moeten zijn. 
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gelijkheid om de specialisatiegraad op te richten had decretaal bepaald 
moeten zijn.

Verder bevat de reglementering een aantal onzorgvuldig opgestelde en 
weinig transparante bepalingen. 

Onaanvaardbaar is dat de reglementering de financiering of subsidiëring 
toestaat van een instelling of een studierichting in het eerste startjaar 
zonder dat zij de programmatienorm bereiken, alsook dat bij de pro-
grammatie van de studierichting dans maar moet worden gestreefd naar 
de infrastructuurnorm. 

De controle op de toepassing van de rationalisatie- en programmatiere-
glementering bracht enkele inbreuken aan het licht: twee instellingen 
haalden de rationalisatienormen voor graden of studierichtingen niet, 
zeven programmaties van filialen voldeden niet aan de voorwaarden en 
een programmatie van een studierichting voldeed niet aan de norm. 

In de lopende experimenten waarbij een studierichting BK aan een in-
stelling voor MWD werd gehecht, hadden aangehechte studierichtingen 
BK volgens het Rekenhof als programmaties van nieuwe instellingen BK 
moeten worden beschouwd. In die situatie zouden een aantal program-
matievoorwaarden en -normen niet zijn nageleefd. Het pilootproject in-
tergemeentelijke werking had dan weer moeten worden opgevat als ge-
paard gaande met de oprichting van nieuwe filialen. Ook deze oprichting 
voldeed niet aan alle voorwaarden en normen. 

De rationalisatie- en programmatienormen voor instellingen liggen vrij 
hoog. Sinds de vaststelling van de programmatienormen werd dan ook 
geen enkele instelling geprogrammeerd. Nochtans beschikt nog een 
kwart van de gemeenten niet over een gefinancierde of gesubsidieerde 
instelling of filiaal (zie hoofdstuk 6).
De meeste inbreuken hadden betrekking op filialen. Het valt op dat voor 
de filialen opgericht vóór het schooljaar 1998-1999, geen rationalisatie-
normen zijn vastgesteld, en voor de sindsdien geprogrammeerde filialen 
wel. De vraag rijst of de overheid het verschil tussen filialen met en zon-
der rationalisatienormen kan verantwoorden. Bovendien blijkt dat zich 
betrekkelijk veel schendingen voordoen en dat de intergemeentelijke 
projecten van de normen mochten afwijken.
Er zijn ook erg lage normen voor sommige studierichtingen en graden, 
vooral voor de Brusselse gemeenten. Die uiterst lage normen (enkele 
leerlingen) kunnen leiden tot een onterechte relativering van het belang 
van een correcte naleving. Enkele schendingen wijzen daarop. 
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2.6 Aanbevelingen 

• Een decretale regeling van de rationalisatie en programmatie is 
noodzakelijk, gelet op artikel 24, § 5, van de Grondwet. Beter dan 
een louter decretale bekrachtiging van de besluiten, zou de uitwer-
king van een nieuwe tekstredactie zijn, helder en zonder hiaten. De 
huidige reglementering bevat immers onduidelijkheden en twistpun-
ten.

• De rationalisatie- en programmatienormen dienen strikt te worden 
nageleefd. Kleine afwijkingen, kaderend in een gedoogbeleid, zijn 
onaanvaardbaar.

• Experimenten en projecten vergen een ruimere rechtsgrond en, 
eventueel, specifieke rationalisatie- en programmatieregels. 

• Het is aangewezen te evalueren of de rationalisatie- en programma-
tienormen voldoende evenwichtig zijn vastgesteld. 
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3 Omkadering van bestuurs- en onderwij-
zend personeel 

3.1 Regelgeving 

Voor de omkadering van het BOP vormt hoofdstuk V van het decreet 
van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, het decretale kader, dat 
verder werd ingevuld door de hoofdstukken V van de uitvoeringsbeslui-
ten BK en MWD van de Vlaamse regering van 31 juli 1990. Het besluit 
van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 bepaalde ten slotte het aan-
wendingspercentage van het aantal uren-leraar in het DKO(42).

3.2 Berekening van het pakket uren-leraar 

3.2.1  Moeilijkheden in de reglementering 

Transparantie van decreet en reglementering 

Het onderwijsdecreet-II heeft de regering opgedragen het aantal uren-
leraar te berekenen op grond van het aantal regelmatige leerlingen, 
zonder onderscheid tussen de leerlingen. Het heeft enerzijds niet be-
paald of de berekening van het aantal uren-leraar per studierichting, per 
graad dan wel per optie moet plaatsvinden. Anderzijds heeft het voor-
zien in specifieke regels waarbij het zelfs opties heeft genoemd(43), wat 
eigenlijk de Vlaamse regering toekomt. Het was wellicht de bedoeling 
van de decreetgever de Vlaamse regering de keuze van indeling te la-
ten. De regering heeft er dan ook voor gekozen in de twee organisatie-
besluiten normen vast te stellen per studierichting en graad, zonder on-
derscheid tussen de opties. Ze is er blijkbaar vanuit gegaan dat het ver-
schil in opties minder bepalend is voor de personeelsbehoeften dan het 
onderscheid tussen studierichtingen en graden. De organisatiebesluiten 
zijn op dit punt beknopt en in het algemeen helder. 

De decreetsbepalingen zijn minder transparant. Zo is de zin van drie 
soorten uren-leraar (gewone, bijkomende en forfaitaire) niet erg duide-
lijk. Of de regeling beantwoordt aan de personeelsbehoeften wordt er 
evenmin doorzichtiger door. De administratie stelde in haar reactie op de 
bevindingen van het Rekenhof dat de specifieke wetgeving over het 

                                                
42  De aanwendingspercentages werden opnieuw vastgesteld bij besluit van 

15 juli 2002. De wijzigingen hebben geen invloed op de onderzoeksresul-
taten.

43  Het decreet geeft de Vlaamse regering bv. de bevoegdheid per graad een 
bijkomend aantal uren-leraar toe te kennen voor een optie of studierichting
in afbouw en om een forfaitair aantal uren-leraar toe te kennen voor be-
paalde opties.
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DKO werd geconcipieerd in de jaren 1988-1990, een periode waarin de 
wetgevingscultuur en -traditie meer gericht was op het gedetailleerd uit-
schrijven van besluiten en minder op het decretale werk. Het decreet 
wordt dan ook leesbaarder na de lectuur van de organisatiebesluiten. 

De regeling in de besluiten over het forfaitair aantal uren-leraar is welis-
waar duidelijk, maar neemt de vraag naar de zinvolheid ervan niet weg.

Eveneens rijst de vraag naar de zin van het aanwendingspercentagebe-
sluit. Dat maakt de reglementering nodeloos ingewikkeld. De aanwend-
bare coëfficiënten hadden immers in een keer kunnen worden vastge-
steld. De aanwendingspercentages stemmen de toe te kennen uren 
traditioneel af op de begrotingskredieten. De erg uiteenlopende aan-
wendingspercentages in het DKO (van 70 % tot 100 %) wijzen in deze 
opvatting op zeer gerichte (in plaats van lineaire) budgettaire maatrege-
len. Het onderscheid tussen de verschillende studierichtingen en graden 
vindt evenwel geen steun in het decreet(44). Verder is de specifieke be-
paling voor de instellingen gevestigd in de 19 gemeenten van het be-
stuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad bekritiseerbaar. Voor deze 
instellingen geldt voor de studierichtingen MWD geen aanwendingsper-
centage. De algemene verhoging van de coëfficiënten met 30 % is de-
cretaal bepaald. Voor het aanwendingspercentage voor de instellingen 
in Brussel-Hoofdstad heeft het decreet in geen enkele afwijking voor-
zien. Dit houdt in dat volgens het decreet de gewone aanwendingsper-
centages van toepassing horen te zijn, zoals trouwens het geval is voor 
de studierichting BK. Het aanwendingspercentagebesluit schendt op dit 
punt dus het grondwettelijk gelijkheids- en legaliteitsbeginsel. 

De regeling om in bijkomende uren-leraar te voorzien bij de afbouw van 
een optie of studierichting roept dermate vragen op, dat kan worden 
overwogen ze te schrappen. De nieuwe reglementering die sedert 
1 september 2001 is ingevoerd voor de afbouw van een optie in de stu-
dierichting BK, bevat eveneens een aantal onduidelijkheden. 

3.2.2 Toepassingsproblemen 

Het Rekenhof heeft de toekenning van het aantal uren-leraar voor het 
schooljaar 2000-2001 onderzocht voor alle scholen op grond van de 
leerlingenaantallen die de administratie meedeelde. 

                                                
44  Hierin is enkel sprake van het aanwendingspercentage en niet van aan-

wendingspercentages.
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Afrondingsregels

De administratie heeft de reglementaire afrondingsmechanismen bij de 
berekening van het aantal uren-leraar in een aantal gevallen ofwel op 
het verkeerde moment toegepast, ofwel het verkeerde mechanisme ge-
bruikt. Voor de instellingen in de 19 gemeenten van het arrondissement 
Brussel-Hoofdstad werd eveneens een afrondingsmechanisme toege-
past zonder dat er een is voorzien.

Aanwendingspercentage en forfaitair urenpakket 

Het aanwendingspercentage dient te worden toegepast op het aantal 
uren-leraar, zonder rekening te houden met het forfaitair urenpakket 
voor de opties architectuurtekenen, industriële kunst of binnenhuiskunst 
in de hogere graad van de studierichting BK. De administratie neemt de 
forfaitaire uren echter wel in aanmerking. 

Uren voor experimentcoördinatie 

De toekenning buiten het leraarsurenpakket van uren die maar mogen 
worden aangewend voor pedagogische coördinatie of (project) 
coördinatie aan de instellingen die deel uitmaken van het experiment 
Aanhechting van een studierichting beeldende kunst aan een instelling 
muziek, woordkunst en dans of van de pilootprojecten intergemeentelij-
ke werking en regionale werking missen een rechtsgrond. Het gaat tel-
kens om 5 of 6 uren per school. 

Resultaten

De toepassingsproblemen veroorzaakten verschillen tussen de concreet 
berekende pakketten uren-leraar en de reglementaire. Deze verschillen 
waren klein door de aard van de problemen. Een studierichting kreeg 
ten hoogste twee uren-leraar te veel of te weinig, een school kreeg ten 
hoogste vijf uren te veel of twee uren te weinig (de uren pedagogische 
coördinatie niet meegerekend). Andere foutieve berekeningen of vergis-
singen stelde het Rekenhof niet vast(45).

                                                
45  Het Rekenhof controleerde ook de toekenning van het ambt van directeur, 

echter zonder inbreuken te ontdekken. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen per studie-
richting.

Studierichting UL 
departement

UL
reglementering

Aantal
verschillen

Muziek 38.676 38.653 61 
Woordkunst 5.179 5.148 67 
Dans 980 973 7 
Beeldende Kunst 16.087 16.103 22 
Totaal 60.922 60.877 157 

UL: uren-leraar 

3.3 Aanwending van het pakket uren-leraar 

3.3.1 Naleving van de aanwendingsregels 

Het Rekenhof heeft van alle onderwijsinstellingen van het DKO de do-
cumenten besteding van het urenpakket opgevraagd voor het schooljaar 
2000-2001. Het ging vervolgens na of de instellingen niet meer uren 
inrichtten dan waar ze organiek recht op hadden volgens de berekening 
door de administratie én volgens de strikt reglementaire berekening. 
Vervolgens onderzocht het of ze geen uren-leraar, toegekend voor de 
lagere en middelbare graad, hadden aangewend in de hogere graad en 
de specialisatiegraad, wat volgens de besluiten BK en MWD niet is toe-
gelaten.

Het onderzoek op basis van de organieke uren berekend door de admi-
nistratie, bracht één overschrijding van 0,5 uur aan het licht(46). Bij de 
vergelijking met de organieke uren volgens de strikte toepassing van de 
reglementering werden bij 35 instellingen MWD overschrijdingen vast-
gesteld van tussen de 0,5 en 5 lesuren. In totaal ging het om 55,5 uren. 
Er werden nergens ontoelaatbare overdrachten tussen de graden vast-
gesteld.

3.3.2 Omgekeerde controle 

Iedere bezoldiging moet stoelen op het toegekende aantal uren-leraar. 
Het Rekenhof heeft van twee scholen de uitbetalingslistings opge-
vraagd. Het stelde geen onregelmatigheden vast. 

Gelet op de arbeidsintensieve aard van deze noodzakelijke controle, 
heeft het Rekenhof de vraag gesteld hoe de administratie deze controle 
organiseert. Uit een gesprek met agenten van de werkstations bleek dat 

                                                
46  In de betrokken instelling bedroeg het organiek urenpakket voor het 

schooljaar 2000-2001 441 lesuren. Er werden er 441,5 ingericht. 
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de administratie poogt jaarlijks op een bepaald ogenblik de schoolzen-
dingen van alle scholen voor personeelsopdrachten te toetsen aan de 
bestedingsdocumenten. Bij de elektronische dossiers vindt een gelijk-
aardige controle plaats. De huidige controles houden twee beperkingen 
in: (1) het gaat om toetsingen op een bepaald ogenblik, terwijl een per-
manente toetsing aangewezen is; en (2) het gaat slechts om toetsingen 
van de zendingen, terwijl ook een (continue) toetsing van de uitbetalin-
gen zou moeten plaatsvinden. 

Een volledig geautomatiseerde, continue controle van de financierbaar-
heid en subsidieerbaarheid van de bezoldigde betrekkingen is dan ook 
dringend nodig. 

3.4 Verhouding tussen toekenning en aanwending 

De onderwijsinstellingen zijn in grote mate vrij in de aanwending van de 
toegekende uren-leraar. Nogal wat scholen wenden uren-leraar aan 
voor het lessenrooster van een studierichting of graad die deze uren-
leraar niet heeft gegenereerd. De vraag rijst of daaruit kan worden afge-
leid in welke mate de toegekende uren-leraar aan de noden voldoen 
(verhoudingsgewijs tussen de graden en studierichtingen). Vooraf heeft 
het Rekenhof nagegaan of de reglementering zelf geen verschuivingen 
in de hand werkt. 

3.4.1 Afstemming tussen rationalisatie- en omkaderingsnormen 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat een instelling, studierichting 
of graad die aan de rationalisatienorm voldoet, voldoende uren-leraar 
krijgt om het opgelegde minimumlessenrooster te kunnen organiseren. 
Dat is echter niet steeds het geval. Dat de studierichting dans of de ho-
gere graad dans aan de rationalisatienorm voldoet, impliceert niet nood-
zakelijk dat voldoende uren-leraar worden toegekend om het minimum-
lessenrooster in te richten. De omkaderingscoëfficiënten voor dans zijn 
daarvoor te laag. Een zelfde probleem doet zich voor bij de studierich-
ting woordkunst of de hogere graad woordkunst in een instelling in een 
van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad.

Het wijzigingsbesluit van 14 december 2001 heeft voor de samenstelling 
van het minimumlessenrooster vanaf 1 september 2001 een meer soe-
pele regeling ingevoerd, meer bepaald wat de groepering van de leerlin-
gen betreft. Ondanks deze versoepeling, blijft het voor de studierichting 
dans moeilijk het opgelegde minimumlessenrooster te organiseren als 
het aantal leerlingen de rationalisatienorm nauwelijks overschrijdt. In 
instellingen in de gemeenten van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad stelt dit probleem zich ten aanzien van de studierich-
tingen woordkunst en dans nog scherper. De rationalisatienorm be-
draagt er maar 40 % van de gewone norm. De verhoging van het uren-
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pakket in de lagere en middelbare graad met 30 %, zoals bepaald in 
onderwijsdecreet-II, compenseert de lage rationalisatienorm niet. 

3.4.2 Verschuivingen 

Voor 155 van de 166 scholen heeft het Rekenhof met het aanwendings-
document nagegaan voor welke studierichting en graad de scholen de 
toegekende uren-leraar effectief hebben aangewend(47). Deze effectieve 
aanwending heeft het vergeleken met de verdeling van de organieke 
uren-leraar die per graad en studierichting werden toegekend. Daar de 
instellingen ofwel de studierichtingen MWD inrichten, ofwel de studie-
richting BK(48), heeft het de verschuivingen van beide soorten instellin-
gen afzonderlijk in kaart gebracht. 

Onderwijsinstellingen muziek, woordkunst en dans

Voor 98 scholen die in het schooljaar 2000-2001 de studierichtingen 
muziek, woordkunst of dans aanboden, kon het Rekenhof het aange-
wende urenpakket vergelijken met het organieke. Uit de onderstaande 
tabel blijkt dat de instellingen globaal gezien (kolom Totaal) nagenoeg 
alle organieke uren effectief hebben aangewend. Slechts 0,4 % bleef 
ongebruikt.

Totaal Opdeling in LS/HS Opdeling in studierichting Opdeling in studierichting en in LS/HS 
LS HS M W D M LS M HS W LS W HS D LS D HS

aantal scholen 98 98 98 98 96 49 98 98 96 90 49 39
organiek pakket UL 43.846 30.162 13.684 37.817 5.065 964 26.319 11.498 3.015 2.050 828 136
aangewend pakket UL 43.651,5 31.799 11.852,5 38.154,5 4.553 944 28.300 9.854,5 2.749 1.804 750 194
netto aanwending -194,5 +1.637 -1.831,5 +337,5 -512 -20 +1.981 -1.643,5 -266 -246 -78 +58
netto aanwending (%) -0,4 +5,4 -13,4 +0,9 -10,1 -2,1 +7,5 -14,3 -8,8 -12,0 -9,4 +42,7

     
scholen met voordeel 1 77 0 57 14 20 87 9 26 21 14 25
totaal bevoordeling +0,5 +1.660,5 0 +451,5 +46 +89 +1.999,5 +37 +84 +62 +53 +70
totaal bevoordeling (%) 0 +5,5 0 +1,2 +0,9 +9,2 +7,6 +0,3 +2,8 +3,0 +6,4 +51,5

     
scholen met benadeling 41 8 81 29 65 24 9 82 54 52 25 6
totaal benadeling -195 -23,5 -1.831,5 -114 -558 -109 -18,5 -1.680,5 -350 -308 -131 -12
totaal benadeling (%) -0,4 -0,1 -13,4 -0,3 -11,0 -11,3 -0,1 -14,6 -11,6 -15,0 -15,8 -8,8

Er blijkt een transfer van uren te hebben plaatsgevonden van de hogere 
graad (HS) naar de lagere en middelbare graad (LS). Er werden 1.831,5 
uren-leraar minder aangewend in het HS dan organiek voorzien 
(13,4 %). Van deze uren kwamen er 1.637 het LS ten goede, wat een 
bevoordeling van 5,4 % oplevert ten opzichte van het organiek toege-
kende aantal. 

                                                
47  De aanwendingsdocumenten maken geen indeling per graad, maar in LS 

(lager secundair) en HS (hoger secundair). Om technische redenen kon-
den niet alle scholen in het onderzoek worden opgenomen. 

48  Op enkele uitzonderingen na. 
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Vooral in de studierichting woordkunst werden minder uren aangewend 
dan de leerlingen er volgens het organiek stelsel opbrengen. Dit gold 
ook, maar in veel mindere mate, voor de studierichting dans. Beide min-
deraanwendingen bewerkstelligden een bevoordeling van de studierich-
ting muziek. Dat deze studierichting het overgrote deel van de uren or-
ganiek oplevert en aanwendt, is de reden waarom de bevoordeling ten 
opzichte van het eigen pakket zo minimaal was (0,9 %), terwijl de studie-
richting woordkunst meer dan 10 % van haar aantal afstond. 

De gecombineerde opdeling in studierichtingen én in LS/HS toonde dat 
de bevoordelingen zich voordeden in de studierichting dans HS en mu-
ziek LS. Vooral de bevoordeling bij dans HS is opvallend (42,7 %). Het 
gaat weliswaar om een beperkt aantal instellingen en uren. De benade-
ling op LS-niveau (78 uren) neutraliseert de bevoordeling dans op HS-
niveau (58 uren) ruimschoots. In de studierichting woordkunst is er zo-
wel op LS- als op HS-niveau een benadeling. Zo ook bij de studierichting 
muziek HS. De combinatie met de bevoordeling op LS-niveau resulteert 
uiteindelijk in een lichte bevoordeling (LS-niveau + 1.981 uren, HS-
niveau - 1.643,5). 

De reglementering drukt het toe te kennen uren-leraar uit als een coëffi-
ciënt per leerling. Zodoende kunnen de verschuivingen ook als volgt 
worden voorgesteld: 

Totaal Opdeling in LS/HS Opdeling in studierichting Opdeling in studierichting en in LS/HS 
 LS HS M W D M LS M HS W LS W HS D LS D HS

Organiek
pakket UL/ll 

0,4994 0,4070 0,9997 0,5818 0,2650 0,2616 0,4825 1,1004 0,1839 0,7545 0,2618 0,2605

Aangewend 
pakket UL/ll 

0,4972 0,4291 0,8659 0,5870 0,2382 0,2562 0,5188 0,9431 0,1677 0,6640 0,2371 0,3716

De begrippen bevoordeling en benadeling impliceren geen beoordeling. 
Niettemin springen sommige hoge cijfers in het oog. Zij doen de vraag 
rijzen of de organieke regeling in het besluit MWD wel nauwkeurig ge-
noeg is afgestemd op de reële behoefte van elke studierichting of graad. 
De coëfficiëntenregeling gaat er bijvoorbeeld van uit dat de hogere 
graad meer uren nodig heeft dan er uiteindelijk effectief worden aange-
wend (de studierichting dans HS uitgezonderd). Hetzelfde geldt voor de 
studierichting woordkunst: ook die wendt minder uren aan dan haar leer-
lingen genereren. De coëfficiëntenregeling blijkt daarentegen voor de 
lagere en middelbare graad van de studierichting muziek dan weer, in 
mindere mate weliswaar, onvoldoende. Van een substantiële scheef-
trekking is evenwel geen sprake. 

Onderwijsinstellingen beeldende kunst

Van de 68 scholen die in het schooljaar 2000-2001 de studierichting BK 
inrichtten, kon het Rekenhof er voor 57 het aangewende urenpakket 
vergelijken met het organieke. De onderstaande tabellen geven de vast-
gestelde verschuivingen weer. Globaal gezien werden nagenoeg alle 
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organieke uren effectief aangewend, op 0,8 % na. De verschuivingen 
waren zo miniem dat zij geen echte conclusies toestonden.

Totaal Opdeling in LS/HS 
LS HS 

Aantal scholen 57 56 55 
Organiek pakket UL 14.196 5.365 8.831 
Aangewend pakket UL 14.082 5.398 8.684 
Nettoresultaat aanwending -114 +33 -147 
Nettoresultaat aanwending(%) -0,8 +0,6 -1,7 
    
Aantal scholen met bevoordeling 0 17 0 
Totaal bevoordeling 0 99 0 
Totaal bevoordeling (%) 0 +1,8 0 
    
Aantal scholen met benadeling 12 7 21 
Totaal benadeling -114 -66 147 
Totaal benadeling (%) -0,8 -1,2 -1,7 

Totaal Opdeling in LS/HS 
LS HS 

Organiek pakket UL/ll 0,3278 0,1826 0,6339 
Aangewend pakket UL/ll 0,3251 0,1837 0,6233 

3.5 Vergelijking met de andere onderwijssectoren 

Het Rekenhof heeft enkele jaren geleden de omkadering van het ge-
woon basisonderwijs en het gewoon voltijds secundair onderwijs onder-
zocht. Louter ter informatie bevat deze paragraaf een vergelijking tussen 
de verschillende onderwijssectoren(49). Het onderzoek van het basison-
derwijs had betrekking op het schooljaar 1997-1998, dat van het secun-
dair onderwijs op het schooljaar 1995-1996. De evolutie van de omkade-
ring kende in de tijd maar minimale schommelingen, verwaarloosbaar in 
vergelijking met de verschillen tussen de onderwijssectoren(50). De on-
derstaande tabel overziet het aantal uren-leraar dat gemiddeld per leer-
ling werd toegekend. 

DKO
Beeldende kunst Muziek Woord Dans Totaal

0,33 0,58 0,27 0,26 0,44

gewoon basisonderwijs 
Kleuteronderwijs Lager onderwijs Kleuter en lager

1,46 1,80 1,65

                                                
49  Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de kosten van de omkadering van het DKO 

en de hier opgenomen vergelijking. 
50  Tussen de onderwijssectoren verschillen de aanwendingsregels waardoor 

een zeker voorbehoud moet worden gemaakt bij de vergelijking. 
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gewoon voltijds secundair onderwijs 
1ste graad ASO TSO BSO KSO Totaal

2,06 1,71 2,60 3,20 3,21 2,28
ASO: algemeen secundair onderwijs; 
TSO: technisch secundair onderwijs; 
BSO: beroepssecundair onderwijs; 
KSO: kunstsecundair onderwijs. 

Het toegekende aantal uren-leraar per leerling bedraagt in het DKO 
19 % van het aantal toegekend in het gewoon voltijds secundair onder-
wijs en 27 % van het aantal in het gewoon basisonderwijs. 

3.6 Conclusies 

De onduidelijkheden en gebreken in de reglementering zijn beperkt, ze-
ker in vergelijking met de bepalingen over de rationalisatie en program-
matie. Toch is de regeling van de bijkomende uren-leraar in geval van 
afbouw bekritiseerbaar, alsook de specifieke bepaling over het aanwen-
dingspercentage voor de instellingen in Brussel-Hoofdstad. In het alge-
meen is het decreet minder leesbaar dan de uitvoeringsbesluiten. 

De moeilijkheden bij de toepassing van de omkaderingsnormen zijn 
eveneens beperkt. Het Rekenhof heeft fouten bij de afronding geconsta-
teerd en het aanwendingspercentage werd onterecht toegekend op het 
forfaitair urenpakket voor bepaalde opties. De aanwendingsregels wer-
den gerespecteerd, op één lichte overschrijding van een half uur na.

De toekenning van extra uren voor pedagogische coördinatie aan expe-
rimenten en projecten heeft geen voldoende rechtsbasis. 

Een ander punt van kritiek betreft de controle van de uitbetaalde bezol-
digingen: het nagaan of alle uitbetalingen gerechtvaardigd zijn op grond 
van organieke uren.

De rationalisatienormen zijn niet altijd afgestemd op de omkaderings-
normen. Verder zijn er in de studierichtingen MWD verschuivingen van 
uren-leraar tussen graden en studierichtingen. Die zouden erop kunnen 
wijzen dat de verhoudingen tussen de noden anders zijn dan wordt ver-
ondersteld.

3.7 Aanbevelingen 

• Een herziening van het decreet tot een meer evenwichtige, samen-
hangende en op de algemene principes gerichte tekst is aangewe-
zen. Minder belangrijke regelingen als die over het aanwendingsper-
centage, de extra uren-leraar bij afbouw en de forfaitaire uren voor 
welbepaalde opties, dienen te worden herbekeken. 
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• Een volledig geautomatiseerde (continue) controle van de financier-
baarheid en subsidieerbaarheid van de bezoldigde betrekkingen is 
dringend nodig. 

• De afstemming tussen de rationalisatie- en programmatienormen en 
de omkaderingsnormen dient te worden geëvalueerd. 

• Een herhaalde toetsing van de omkaderingscoëfficiënten aan de 
noden van de scholen is aangewezen. 
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4 Bezoldiging van het bestuurs- en onder-
wijzend personeel 

4.1 Regelgeving 

Belangrijkste regelgeving voor de bezoldiging van het BOP is: 

• de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van 
de onderwijswetgeving, artikelen 12bis, § 2, en 29; 

• het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeen-
schapsonderwijs, artikel 65, § 1; 

• het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, 
hoofdstuk IX; 

• het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en 
de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwij-
zend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onder-
wijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting Beel-
dende kunst; 

• het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en 
de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwij-
zend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onder-
wijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Mu-
ziek, Woordkunst en Dans; 

• het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsrege-
ling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhan-
gend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur; 

• het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van 
de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daar-
mee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan 
en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan; 

• het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 houdende harmonisering 
van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en 
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig 
leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt 
leerplan.

4.2 Moeilijkheden in de regelgeving 

De complexiteit van de onderwijsreglementering komt sterk tot uiting in 
de bezoldigingsregeling. Ook voor het DKO is dat het geval. De admini-
stratie wijst zelf in haar reactie op de bevindingen van het Rekenhof op 
de ingewikkelde regelgeving inzake de geldelijke anciënniteit. Die regel-
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geving, die grotendeels aspecifiek is voor het DKO, was onderworpen 
aan diverse wijzigingen.

Vooral in het verleden kende de regelgeving voor de bekwaamheidsbe-
wijzen en weddenschalen, van toepassing in het DKO, veel tegenstrij-
digheden en hiaten. Het onderwijsdecreet VII van 8 juli 1996 heeft ver-
regaand geregulariseerd. De rechtzettingen hebben de regeling echter 
niet overzichtelijker gemaakt. De huidige regeling is weliswaar veel hel-
derder, maar de overgangsbepalingen houden de toepassing van oude, 
ingewikkelde regels in stand. Bovendien bevat de overgangsregeling 
een bepaling die zelf niet geheel duidelijk is (zie verder). 

Hoofdstuk IX van onderwijsdecreet-XIII van 13 juli 2001 heeft vanaf 
1 april 1991 voor de regering de basisprincipes vastgelegd waarmee zij 
rekening moet houden bij het bepalen van een nieuwe bezoldigingsrege-
ling. De Vlaamse regering bepaalt voor elk ambt de salarisschaal. Hierbij 
kan ze rekening houden met de aard van het ambt, het onderwijsniveau, 
de onderwijsvorm, de graad, de cyclus of de opleidingsvorm waar het 
ambt wordt uitgeoefend, en met de bekwaamheidsbewijzen die er toe-
gang toe verlenen. Ze kan ook rekening houden met het te onderwijzen 
vak.

De enige waarborg bij wijzigingen waarin dit hoofdstuk voorziet is de 
volgende: Bij iedere wijziging in de bezoldigingsregeling van een ambt 
wordt elk salaris dat werd vastgesteld met inachtneming van dat ambt 
opnieuw vastgesteld volgens de nieuwe bezoldigingsregeling. Als het 
aldus opnieuw vastgestelde salaris lager is dan het salaris dat het per-
soneelslid in zijn ambt genoot bij de inwerkingtreding van de wijziging, 
blijft het in dat ambt dit laatste salaris genieten totdat het een ten minste 
gelijk salaris krijgt, behoudens andersluidende meer gunstige bepalin-
gen vastgesteld door de Vlaamse regering. Meer gunstige regelingen 
werden al bij besluit vastgelegd. 

Ruimere overgangsbepalingen zijn wellicht onvermijdbaar, hoewel het 
decreet daarin niet heeft voorzien. In alle gevallen waarin de boven-
staande waarborgregeling kan volstaan, is het, in het licht van de ver-
eenvoudiging van de regelgeving, het best verdere overgangsregelingen 
te vermijden. Als die toch noodzakelijk zijn, is het wenselijk ze te laten 
uitdoven op niet al te lange termijn. Blijvende overgangsbepalingen wer-
ken immers cascades van oude regels in de hand, die de regelgeving 
aanzienlijk verzwaren. 

Bovendien bevatten de besluiten BK en MWD een overgangsregeling 
die niet geheel duidelijk is. Personeelsleden die ten laatste op 31 augus-
tus 1990 tot de stage zijn toegelaten of vastbenoemd zijn, en die een 
hoofdambt uitoefenen, worden geacht houder te zijn van het bewijs van 
pedagogische bekwaamheid voor de vakken waarvoor ze het basisdi-
ploma bezitten, behoudens voor de vakken algemene muzikale vorming 
en muziekgeschiedenis. Het Rekenhof betwist de draagwijdte die de 
onderwijsadministratie aan deze overgangsbepaling geeft. 
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4.3 Vaststelling van de wedden en weddentoelagen  

Het Rekenhof heeft middels een aselecte steekproef (106 dossiers, 
86,43 voltijdse eenheden)(51) de vaststelling van de wedden en wedden-
toelagen voor het schooljaar 1998-1999 gecontroleerd. Het onderzocht 
de vaststelling van de weddenschaal, de vaststelling van de geldelijke 
anciënniteit op 1 september 1999 en de periode van uitbetaling(52).

28 dossiers (26,4 % van de steekproef) vertoonden een probleem met 
de bezoldigingsvaststelling en/of uitbetaling(53):

Geconstateerd probleem Aantal dossiers 
Geldelijke anciënniteit verkeerd berekend 25  
Verkeerd barema toegekend 2  
Onterechte uitbetaling voor bepaalde periode 2(54)

Over alle geconstateerde problemen ondervroeg het Rekenhof de be-
trokken werkstations schriftelijk. In alle 28 dossiers voerde de admini-
stratie een rechtzetting uit. 

De steekproef was voldoende omvangrijk voor extrapolatie naar alle
personeelsdossiers van het DKO en leidde tot de conclusie dat minstens 
17,7 % van alle dossiers een bezoldigingsfout bevat (betrouwbaarheid 
van 99 %). Dit percentage heeft geen betrekking op het bedrag aan be-
zoldigingen dat onterecht wel of niet werd uitbetaald. 

Het foutenpercentage ligt in elk geval onaanvaardbaar hoog. Het me-
rendeel van de fouten had betrekking op de vaststelling van de geldelij-
ke anciënniteit en niet op de weddenschaal (ondanks de ingewikkelde 
overgangsbepalingen inzake weddenschalen). 

De financiële gevolgen van de fouten zijn beperkter dan het hoge fou-
tenpercentage laat vermoeden. Fouten in de geldelijke anciënniteit heb-
ben immers meestal een geringer financiële weerslag dan die met be-
trekking tot de weddenschaal. De administratie heeft in haar reactie op 
de bevindingen van het Rekenhof gewezen op een aantal factoren die 
het hoge foutenpercentage kunnen verklaren: 

                                                
51  Wel werd naar de geografische spreiding gekeken, zonder een exacte 

weerspiegeling van de verhoudingen tussen de provincies na te streven. 
De spreiding werd bekomen door een scholenselectie. Daar de DKO-
opdrachten vaak erg versnipperd zijn, zijn meteen 51 van de 166 scholen 
in de selectie betrokken. 

52  Het ging daarbij na of het personeelslid geen wedde ontving voor een op-
dracht die het nog niet had aangevangen of al had beëindigd. 

53  Buiten beschouwing gelaten of in een dossier een of meer fouten voor-
kwamen.

54  Een personeelsdossier bevatte twee fouten: een onterechte uitbetaling 
voor een welbepaalde periode én de toekenning van een foutief barema. 
Dit dossier werd maar eenmaal verwerkt in de resultaten.
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• de regelgeving over de geldelijke anciënniteit is complex en werd 
vaak gewijzigd; 

• de steekproef werd uitgevoerd in een periode vóór de invoering van 
het elektronisch personeelsdossier; 

• een eenmaal verkeerd toegekende anciënniteitswaarde, blijft door-
werken;

• er is een gebrek aan basisgegevens, aan te leveren door de perso-
neelsleden en schoolsecretariaten. 

De administratie verwacht op al deze punten een verbetering bij de in-
voering van het elektronisch personeelsdossier. 

4.4 Vergelijking met de andere onderwijssectoren 

De combinatie met de resultaten van vroegere rekenhofsteekproeven 
leverde de onderstaande vergelijking met het DKO op:

 % fouten  
in steekproef 

minimumaantal fouten in 
totale populatie* 

Deeltijds kunstonderwijs  26,4 % 17,7 %
Basisonderwijs 3,9 % 1,2 %
Personeelsdossiers voorge-
legd na arbeidsongeval 

6,3 % 2,6 %

Pensioendossiers 3,3 % 1,6 %
* Betrouwbaarheid 99% 

De arbeidsongevallen- en pensioendossiersteekproeven hadden betrek-
king op het gehele onderwijsveld.

De onderzochte periode varieerde, waardoor de cijfers niet volledig ver-
gelijkbaar zijn(55). Overigens is de bezoldigingsregeling voor het basis-
onderwijs minder complex dan voor het DKO. Bovendien keek de admi-
nistratie de personeelsdossiers arbeidsongevallen en pensioenen na 
vóór de voorlegging. Hoewel het veel lager foutenpercentage bij de drie 
andere onderzoeken dus verwacht was en verklaarbaar is, geeft de ver-
gelijking toch een beeld van de relatieve hoogte van het foutenpercenta-
ge in het DKO. 

                                                
55  Het onderzoek van het basisonderwijs had betrekking op het schooljaar 

1997-1998, dat van de arbeidsongevallendossiers op de periode medio 
1998-medio 1999. Het onderzoek van de pensioendossiers betrof de dos-
siers die tijdens de maand maart 1999 werden nagezien. Voor het DKO 
werd het schooljaar 1998-1999 onderzocht. 
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4.5 Conclusies 

De complexiteit van de onderwijsreglementering komt sterk tot uiting in 
de bezoldigingsregeling. Vooral in het verleden kende de regelgeving 
daardoor veel tegenstrijdigheden en hiaten. De huidige regeling is 
weliswaar helderder, maar de overgangsbepalingen houden de toepas-
singen van de oude, ingewikkelde regels nog in stand. Bovendien bevat 
de overgangsregeling een bepaling die zelf niet geheel duidelijk is. 

Een steekproef heeft een bijzonder hoog foutenpercentage aan het licht 
gebracht. In minstens 17 % van de personeelsdossiers komt een bezol-
digingsfout voor. Dit percentage is onaanvaardbaar hoog, ook al zijn de 
financiële gevolgen ervan beperkt. 

4.6 Aanbevelingen 

• Overgangsbepalingen in de bezoldigingsregeling dienen vermeden 
te worden. Als ze toch noodzakelijk zijn, is het aangewezen ze te la-
ten uitdoven op niet al te lange termijn. Er kan overwogen worden 
om in alle gevallen waarin het mogelijk en billijk is te volstaan met de 
waarborgregeling die het decreet van 13 juli 2001 biedt. 

• Het is aangewezen de inspanningen voor een aantal projecten kwali-
teitsbevordering bezoldiging te handhaven en regelmatig te evalue-
ren: elektronisch personeelsdossier, interne kwaliteitscontrole in de 
administratie Permanente Vorming, kwaliteitscel in de afdeling DKO 
over de communicatie tussen school en departement. Er moet wor-
den nagegaan of de maatregelen een daadwerkelijke daling van het 
aantal bezoldigingsfouten teweegbrengen. 
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5 Andere knelpunten 

De onderstaande paragrafen gaan over enkele losstaande opmerkingen 
of aantekeningen die voortvloeiden uit het onderzoek.

5.1 Telling van de leerlingen 

Zowel voor de programmatie- en rationalisatienormen als voor de omka-
deringsnormen vormt het aantal (financierbare) regelmatige leerlingen, 
geteld op een welbepaalde datum, de berekeningsgrondslag. Het on-
derwijsdecreet-II heeft het begrip regelmatige leerling gedefinieerd(56).
De uitvoeringsbesluiten konden verder bepalen welke regelmatige leer-
lingen in aanmerking komen voor de financiering of subsidiëring (zo 
werden voor MWD telvakken bepaald: slechts de leerlingen die deze 
vakken volgen komen in aanmerking, van deze vakken vrijgestelde leer-
lingen dus niet). In elk geval blijkt uit de decretale definitie dat het niet 
volstaat dat de leerling op een bepaalde datum ingeschreven is, hij moet 
de vakken ook werkelijk en regelmatig volgen, met het doel op het einde 
van het schooljaar de proeven af te leggen. Gelijkaardige financierings- 
en subsidiëringsmechanismen op basis van het aantal leerlingen gelden 
ook in de andere onderwijssectoren. Verificatie en spijbelprojecten vor-
men in het leerplichtonderwijs een sterke waarborg dat de aantallen fi-
nancierbare leerlingen die de inrichtende machten hebben opgegeven, 
in hoge mate betrouwbaar zijn.

Het Rekenhof heeft het jaarverslag van de verificatie 1998-1999 onder-
zocht en enkele verificateurs en de coördinator hebben de specifieke 
problemen bij de leerlingentelling in het DKO toegelicht. Het is evident 
dat er een uitval van leerlingen is tussen het begin van het schooljaar en 
1 februari, de belangrijkste teldatum. Het valt echter op dat deze uitval 
groter was in de scholen die het gebruik van gehandtekende aanwezig-
heidsregisters voor volwassenen invoerden(57). Ook onaangekondigde 
klasbezoeken van de verificateurs wezen uit dat het aantal aanwezighe-

                                                
56  Een regelmatige leerling is volgens het decreet de leerling die beantwoordt 

aan de toelatingsvoorwaarden, die ingeschreven is voor het geheel van de 
vakken van een bepaald leerjaar, die werkelijk en regelmatig deze vakken 
volgt, met het doel op het einde van het schooljaar eventueel de rechten te 
bekomen die verbonden zijn aan het welslagen in de proeven en die het 
eventueel vereiste inschrijvingsgeld heeft betaald. Bovendien wordt als re-
gelmatige leerling aangezien de leerling die, in afwijking van wat vooraf-
gaat, slechts een deel van de vakken daadwerkelijk en regelmatig volgt op 
grond van vrijstelling voor die vakken die reeds met vrucht werden gevolgd 
op een gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, 
van het deeltijds kunstonderwijs, of van het kunstonderwijs met beperkt 
leerplan.

57  De invoering van gehandtekende aanwezigheidsregisters deed de gemid-
delde uitval in een groep scholen stijgen van 5 % tot 9 % en in een andere 
groep van 6 % tot 15 % (schooljaar 1998-1999). 
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den in gecontroleerde lessen vaak lager lag dan het opgegeven aantal 
in de niet-gecontroleerde lessen(58). Overigens lag de gemiddelde aan-
wezigheid behoorlijk onder het aantal ingeschrevenen. Er was ook na 
1 februari natuurlijk nog uitval. 

5.2 Sancties

Titel V van onderwijsdecreet-II voorziet niet in sancties. Ook de uitvoe-
ringsbesluiten van 31 juli 1990 bevatten nauwelijks sanctiebepalingen. 
De sanctiebepalingen die in deze besluiten zijn vastgesteld houden of-
wel een verplichte stopzetting of afbouw van een instelling, filiaal, studie-
richting of graad in, ofwel afbouw van de erkenning, financiering of sub-
sidiëring. Een gelijkaardig zware sanctie is in de schoolpactwet vastge-
steld. De toelagen kunnen worden ingehouden als een onderwijsinrich-
ting of een afdeling van een inrichting de gestelde voorwaarden niet 
meer vervult. De inrichting kan ze opnieuw bekomen van zodra ze de 
voorwaarden tot subsidiëring weer vervult(59).

Verder zijn er de slotbepalingen van onderwijsdecreet-II (Diverse bepa-
lingen), die niet uitsluitend op het DKO van toepassing zijn: artikel 192 
(voor het gemeenschapsonderwijs), artikel 198 (verjaringstermijnen) en 
artikel 199 (wederrechtelijke benoemingen). 

Redelijke en hanteerbare sancties, die de reglementering op een realis-
tische wijze afdwingbaar maken, zijn er dus niet(60).

Een van de uitgangspunten van het wijzigingsbesluit van 14 december 
2001 was meer autonomie voor de directie (leerkrachten en schoolbe-
stuur). Meer autonomie moet samengaan met een grotere aansprake-
lijkheid en financiële verantwoordelijkheid. Het is moeilijk in te zien hoe 
de bijzonder korte verjaringstermijn ten aanzien van de inrichtende 
machten die artikel 198 van het decreet van 31 juli 1990 bepaalt daar-
mee verzoenbaar is (61). Over de verjaring heeft het Rekenhof met be-
trekking tot het basisonderwijs en het secundair onderwijs al verschei-

                                                
58  In 80 % van de scholen was het aantal aanwezigheden bij controle lager 

dan het opgegeven aantal in de niet-gecontroleerde lessen. Het gemiddel-
de aantal aanwezigheden in de studierichting BK bedroeg 73 %, maar bij 
controle zakte dit percentage tot 65 %. Het gemiddelde aantal aanwezig-
heden in de studierichtingen MWD bedroeg 89 %, maar bij controle zakte 
dit percentage tot 81 % (schooljaar 1998-1999). 

59  Het gaat om een zware sanctie, die niet vlug toepassing krijgt. Hetzelfde 
geldt voor artikel 55 e.v. van de coördinatie van de wetten op de rijkscomp-
tabiliteit.

60  Het onderwijsdecreet XIII van 13 juli 2001 heeft bepalingen over zorgvuldig 
bestuur voor het DKO ingevoerd, die wel een realistische sanctie inhou-
den.

61  Ten onrechte uitbetaalde sommen zijn voorgoed vervallen als de terugbe-
taling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te reke-
nen van de eerste januari volgend op de datum van betaling. 
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dene malen opmerkingen geformuleerd. Voor het DKO is de korte verja-
ringstermijn minstens even verwonderlijk als voor de andere sectoren. 

5.3 Experimenten 

De regelgeving voor het opzetten van experimenten is erg beperkt. Het 
decreet bepaalt er niets over. Enkel de besluiten MWD en BK machtigen 
de Vlaamse Minister van Onderwijs, na advies van de inspectie, een 
inrichtende macht toe te staan in een instelling afwijkende opties, vak-
ken en lessenroosters te organiseren in de vorm van een experiment. 
De besluiten beperken deze experimenten in de tijd(62). Bij de beëindi-
ging van het experiment moet de minister de regering een rapport voor-
leggen.

Behalve de beperkte omvang van de reglementering, valt ook de vaag-
heid ervan op. Onderwijsdecreet-II gaat uit van vier afzonderlijke studie-
richtingen en de twee organisatiebesluiten versterken nog de scheiding 
tussen BK en MWD. De beperkte reglementering inzake experimenten 
biedt dus geen rechtsgrond voor een vermenging van de studierichtin-
gen. Zo kan de aanhechting van de studierichting BK aan een instelling 
voor MWD op grond van de reglementering niet als een experiment 
worden beschouwd (zie vorige hoofdstukken). 

Er kan worden verondersteld dat de ontwikkelingen in de kunsten leiden 
tot nieuwe disciplines en, eventueel, disciplinevermenging en -verva-
ging. Ook kan de behoefte aan experimenten groot zijn. Een pleidooi 
voor een ruime inhoudelijke vrijheid is begrijpelijk, maar belemmert niet 
noodzakelijk een duidelijke regelgeving. Meer vrijheid dient overigens 
samen te gaan met een ruimere verantwoordingsplicht.

5.4 Opties en de optie instrument 

Het onderwijsdecreet-II definieert het begrip optie: een samenhangend 
geheel van vakken dat tot doel heeft een specifieke opleiding te ver-
schaffen. Het decreet machtigt de Vlaamse regering de opties en vak-
ken binnen de studierichtingen te bepalen(63). De besluiten MWD en BK 
hebben de opties vastgelegd. 

Zo telt de studierichting muziek een optie instrument, waaronder ook het 
vak instrument valt. Het besluit van 14 december 2001 heeft voor het 
eerst de lijst van instrumenten reglementair vastgesteld en aanzienlijk 
uitgebreid. Deze lijst bevat niet alle instrumenten. De reden voor de be-

                                                
62  Tot vijf jaar in de lagere graad en vier jaar in de andere graden van MWD, 

en tot drie jaar in de specialisatiegraad en zes jaar in de andere graden 
van BK. 

63  Hoewel het decreet even verder toch zelf bepaalde opties noemt. 
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perking is niet duidelijk. Bezwaarlijker is dat de opleidingen in de ver-
schillende instrumenten soms als verschillende opties worden be-
schouwd. Er heerst dus onduidelijkheid over de inhoud van het begrip 
optie.

Zo oordeelde de Raad van State in het kader van de programmatiestop, 
ingesteld door het decreet van 16 april 1996, dat de nieuwe organisatie 
van onderwijs in een bepaald instrument in een graad onverenigbaar 
was met het decreet, terwijl het decreet enkel sprak over opties in het 
algemeen(64). Ook voor de definitie van financierbare leerling in het or-
ganisatiebesluit MWD rijst een probleem: zo is een leerling maar finan-
cierbaar als hij ten hoogste één leerjaar in dezelfde optie van dezelfde 
graad van dezelfde studierichting heeft moeten overdoen. De toepassing 
van deze voorwaarde op leerlingen die later een tweede instrument vol-
gen, is onduidelijk. 

5.5 Conclusies 

De relatief grote uitval van leerlingen vormt een indicatie dat de telling 
van leerlingen als financierings- en subsidiëringsmechanisme mogelijks 
problematisch is. Voorts zijn er voor het DKO nauwelijks redelijke en 
hanteerbare sancties bepaald. De regeling van de experimenten is te 
beperkt. Ten slotte is de inhoud van de optie instrument onduidelijk. 

De vrijheid van onderwijs laat zich onder meer vertalen in het recht een 
eigen pedagogisch project te ontwikkelen. De vraag naar pedagogische 
vrijheid wordt in het DKO versterkt door de behoefte aan artistieke vrij-
heid. Dit neemt niet weg dat een uitgebalanceerde regelgeving noodza-
kelijk is, die dan ook nauwgezet moet worden nageleefd. Voor het 
kunstonderwijs is het evenwicht tussen reglementering en autonomie 
blijkbaar moeilijk te vinden. Voor sommige aangelegenheden is de re-
gelgeving te beperkt (sancties, experimenten), voor andere daarentegen 
is de minutieuze reglementering niet uitsluitend te rechtvaardigen vanuit 
het legaliteitsbeginsel en kan er worden gesproken van overregulering 
(bijvoorbeeld de regeling van de opties). 

5.6 Aanbevelingen 

• Het is aangewezen het evenwicht tussen reglementering en auto-
nomie in het DKO te evalueren. 

• Het is aangewezen te onderzoeken of de telling van het aantal (fi-
nancierbare) regelmatige leerlingen op een welbepaalde datum wel 
geschikt is als berekeningsgrond voor de financiering of subsidiëring 

                                                
64  Raad van State, arrest nr. 62.965 van 6 november 1996. Zevende overwe-

ging.
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van het DKO. Zo ja, dan kan worden overwogen ook rekening te 
houden met: vooraf bepaalde marges; het gemiddelde aantal aan-
wezigheden; het aantal leerlingen dat op het einde van het school-
jaar proeven aflegt, slaagt of een getuigschrift behaalt (er over wa-
kend dat de waarde van het getuigschrift niet daalt); andere kwali-
teitsmetingen of -beoordelingen. 

• De subsidiëring en financiering moet op reële gegevens stoelen en 
zo weinig mogelijk fraudegevoelig zijn. Ook de huidige werkwijze 
met telvakken voor de studierichtingen MWD(65) kan lichte fraude in 
de hand werken.

• De aanwezigheidscontrole door het onderwijsdepartement moet 
doortastender zijn. Het Rekenhof dringt dan ook aan op: een jaarlijk-
se verificatie van alle scholen; de voortzetting van onaangekondigde 
klasbezoeken; een eventuele algemene invoering van de verplich-
ting voor de volwassen leerlingen hun aanwezigheidsregistratie te 
ondertekenen; de invoering van een eenvormig en transparant mo-
del van lessenrooster dat als controle-instrument gebruikt kan wor-
den; het reglementair vaststellen van de aanvaardbare redenen voor 
een afwezigheid, alsook de maximumduur ervan, opdat de leerling 
nog in aanmerking komt voor de subsidiëring of financiering; en de 
invoering van uitvoerbare sancties. 

• Er zijn redelijke en hanteerbare sancties nodig, die de regelgeving 
op een realistische wijze afdwingbaar maken. 

• De experimenten vereisen een decretale grondslag die voldoende 
ruim is en de toepasselijke rationalisatie-, programmatie- en omka-
deringsnormen specificeert. 

• Het reglementair kader zou voor experimenten een gemotiveerde 
aanvraag en beslissing moeten opleggen, alsook een regelmatiger 
rapportering en evaluatie (bv. jaarlijks of tweejaarlijks) die beslissend 
is voor de verderzetting van het experiment. Het zou ook moeten 
bepalen wat kan of moet gebeuren na de beëindiging van het expe-
riment.

• De reglementering dient te verduidelijken wat zij met de optie instru-
ment bedoelt. 

                                                
65  Leerlingen die geen telvak volgen worden niet gesubsidieerd of gefinan-

cierd, maar veroorzaken wel reële kosten voor de onderwijsinstelling, zo-
dat de scholen geneigd zouden kunnen zijn deze leerlingen te laten mee-
tellen middels kunstgrepen. 
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6 Participatie en loonkosten 

6.1 Participatie en aanbod 

De administratie volgt de participatie aan het DKO op. Haar informatie 
liet het Rekenhof toe de participatie per gemeente te berekenen (zie de 
tabellen in bijlage 1). Het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 2000-
2001 bedroeg 2,3 % van het aantal inwoners in Vlaanderen. De partici-
patie per gemeente varieerde sterk: tussen minder dan 0,5 % en meer 
dan 5 %. Zij bedroeg gemiddeld - zonder de 19 Brusselse gemeenten - 
2,28 %. De participatie aan het DKO is dus ongelijk verspreid. 

In gemeenten met een aanbod DKO lag de gemiddelde participatiegraad 
70 % hoger dan in de gemeenten zonder aanbod. De aanwezigheid van 
een aanbod had dus een doorslaggevende invloed op de participatie. In 
75 % van de gemeenten is er een aanbod van DKO: in 70 % van de 
gemeenten muziek, in 60 % woordkunst, in 20 % dans en in 36 % beel-
dende kunst(66). De regeling van het aanbod (de rationalisatie- en pro-
grammatienormen) is bijgevolg voor de overheid een belangrijk, zij het 
niet het enige, instrument om de participatie te stimuleren. De huidige 
gunstiger normen voor de Brusselse gemeenten vinden geen verant-
woording in de gemiddelde participatie in de 19 Brusselse gemeenten 
op zich, die immers relatief niet lager is dan in de andere gemeenten.

De reglementering kent zwaardere normen voor gemeenten met meer 
dan 20.000 inwoners. In nagenoeg al deze gemeenten is er inderdaad 
reeds een aanbod. Terwijl er in het algemeen geen samenhang is tus-
sen het inwonersaantal en de participatiegraad, is die er wel voor de 
gemeenten zonder aanbod: hoe groter de gemeente, hoe lager de parti-
cipatie.

6.2 Loonkosten 

Het Rekenhof heeft zijn studie van de loonkosten gebaseerd op het 
schooljaar 1999-2000. Bijlage 2 geeft echter ook cijfers over het school-
jaar 1998-1999, daar de omkadering (grotendeels) steunt op de leerlin-
genaantallen van het voorafgaande schooljaar(67).

                                                
66  Van aanbod is sprake als in de gemeente een instelling of filiaal is geves-

tigd.
67  Twee scholen zijn om technische redenen niet in de analyse opgenomen. 
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6.2.1 Vergelijking met andere sectoren 

De onderstaande tabellen vergelijken de gemiddelde loonkosten in het 
DKO met die in het gewoon basisonderwijs (BO) en het gewoon voltijds 
secundair onderwijs (SO). 

BO SO DKO
gemiddelde aantal lestijden per leerling  1,65 2,28 0,44
gemiddelde loonkosten van een ambt BOP 
(DKO=100)

91 104 100

gemiddelde loonkosten per uur-leraar 
(DKO=100)

81 100 100

gemiddelde loonkosten per leerling 
(DKO=100)

268 529 100

6.2.2 Hoogte van de loonkosten 

De loonkosten per uur-leraar in het DKO zijn vergelijkbaar met die in het 
gewoon voltijds secundair onderwijs(68) en liggen heel wat hoger dan in 
het gewoon basisonderwijs. Om de hoogte van de kosten van het DKO 
te kunnen beoordelen dienen echter ook lessenrooster en klasgrootte in 
rekening te worden gebracht. Terwijl het aantal toegekende uren-leraar 
per leerling in het DKO 19 % bedraagt ten opzichte van het toegekende 
aantal uren-leraar per leerling in het gewoon voltijds secundair onder-
wijs, bedraagt de gemiddelde omvang van het lessenrooster nauwelijks 
meer dan 10 %. Dit houdt in dat de loonkosten per uur-leraar, per leer-
ling die dit uur les volgt, 1,8 keer zo hoog liggen als in het gewoon vol-
tijds secundair onderwijs(69). Een toegekend of georganiseerd uur-leraar 
is in het DKO en in het gewoon voltijds secundair onderwijs weliswaar 
ongeveer even duur, maar in het secundair wordt met één uur gemid-
deld ongeveer aan 14 leerlingen lesgegeven, terwijl in het DKO aan niet 
meer dan 8 (14/1,8). Dit beoordelen vergt een onderzoek naar de peda-
gogische noodzaak van de kleinere leerlingengroepen, wat buiten het 
kader van dit onderzoek valt. Verder dient daartoe ook de hoogte van de 
kosten van een uur-leraar te worden beoordeeld en, in het bijzonder, het 
gewicht dat een uur-leraar krijgt in de prestatieregeling, als uitdrukking 
van de functiezwaarte. 

                                                
68  Algemeen beschouwd als een dure sector. Zie bv. Vlaamse onderwijsindi-

catoren in internationaal perspectief, Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap.

69  19% / 10,5% = 1,8% 
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6.2.3 Problematiek van de beheersbaarheid 

De vraag rijst in hoeverre het budget voor het DKO beheersbaar is en de 
uitgaven aan de hand van de leerlingencijfers voorspelbaar zijn(70). De 
loonkosten per leerling (berekend per school) schommelen in het DKO 
met een factor 4,2 (voor BK met 3,6 en voor MWD met 2,7) wat onvoor-
spelbaarheid en onbeheersbaarheid doet vermoeden.

Er blijkt wel een sterke statistische samenhang te bestaan tussen de 
loonkosten per leerling en het aantal uren-leraar per leerling. Het aantal 
uren-leraar per leerling (berekend per school) schommelt eveneens met 
een factor 4,2, zoals de loonkosten per leerling. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat de loonkosten in vrij grote mate voorspelbaar zijn aan de 
hand van het aantal uren-leraar en dus onrechtstreeks aan de hand van 
het aantal leerlingen. Wat de voorspelbaarheid echter weer in het ge-
drang kan brengen, is de variatie van de loonkosten per uur-leraar. De 
loonkosten per uur-leraar schommelen met een factor 1,8 (berekend per 
school), zowel voor de instellingen BK als voor de instellingen MWD. 

Er is uiteraard een sterke relatie tussen de loonkosten per uur-leraar en 
de loonkosten per budgettair ambt. Maar daarbuiten zijn de loonkosten 
per uur-leraar ook afhankelijk van het aantal uren-leraar per budgettair 
ambt: hoe minder uren, hoe duurder. Daar spelen verschillende elemen-
ten in mee: (1) hoe lager de minimumprestaties voor een volledige op-
dracht, hoe hoger de loonkosten per uur-leraar; (2) hoe groter het aantal 
budgettaire ambten ten opzichte van het aantal organieke ambten, hoe 
hoger de loonkosten per uur-leraar; en (3) lagere minimumprestaties 
kunnen op een hoger barema wijzen. 

Voor de bepaling van de begrotingskredieten raamt de administratie de 
loonuitgaven onder meer met behulp van het aantal uren-leraar dat de 
leerlingenaantallen genereren. Daarmee schat zij het aantal budgettaire 
fulltimes. Ze houdt dus indirect rekening met de relatie tussen de loon-
kosten per leerling en het aantal uren-leraar per leerling, maar niet met 
de andere vermelde relaties. Zo gaat ze uit van eenheidsloonkosten 
voor de budgettaire fulltimes (per basisallocatie), ondanks de samen-
hang tussen de loonkosten per budgettair ambt en het aantal uren-leraar 
per budgettair ambt. Elementen die een invloed hebben op het aantal 
budgettaire ambten spelen ook een rol voor de loonkosten per budget-
tair ambt. De werkwijze van het departement maakt van dit laatste ab-
stractie.

Behalve een raming van de uitgaven voor de vaststelling van de begro-
tingskredieten, is ook kennis van de kosten en van de bepalende facto-
ren belangrijk om beleidsmaatregelen te kunnen evalueren. Daartoe is 
een veel nauwkeuriger kennis nodig. Kennis van de loonkosten van de 

                                                
70  De andere deelvraag, in hoeverre de leerlingencijfers voorspelbaar zijn, 

wordt hier niet behandeld. Deze deelvraag sluit eerder aan bij het deeltje 
over de participatie. 
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afzonderlijke studierichtingen MWD en van de afzonderlijke graden ont-
breekt echter. 

6.3 Conclusies 

De participatie aan het DKO is ongelijk gespreid. De aanwezigheid van 
een aanbod heeft een doorslaggevende invloed op de participatie. 

Het DKO is wat de loonkosten per georganiseerd lesuur betreft verge-
lijkbaar met het gewoon voltijds secundair onderwijs. Het is duurder dan 
dit onderwijs als ook wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat een 
lesuur volgt. 

Zelfs abstractie makend van de moeilijk te voorspellen evolutie van het 
aantal leerlingen, is een nauwkeurige raming van de loonkosten niet 
gemakkelijk. Eventueel kan het departement zijn ramingsmethode van 
de begrotingskredieten verfijnen. Kennis van de exacte kosten van de 
afzonderlijke studierichtingen en graden ontbreekt. 

6.4 Aanbevelingen 

• Gelet op het grondwettelijk recht op onderwijs, mag de zorg van de 
overheid voor een verhoogde en evenwichtig gespreide participatie 
niet verzwakken. Die zorg mag niet beperkt blijven tot kansarme en 
allochtone minderjarigen. Wetenschappelijk onderzoek naar de par-
ticipatie en de factoren daarin dient gestimuleerd te worden. 

• Om tot een beoordeling te kunnen komen van de hoogte van de 
loonkosten van het DKO dient tevens een beoordeling gemaakt te 
worden van de opdracht van de personeelsleden, de functiezwaarte 
en de prestatienoemer. Een dergelijke evaluatie is dringend nodig. 
De functiezwaarte dient niet alleen intern, binnen DKO, gewogen te 
worden, maar moet ook vergeleken worden met de andere onder-
wijssectoren.

• Kennis van de loonkosten volgens relevante indelingen (studierich-
tingen, graden, scholen) is onontbeerlijk om de kosten van beleids-
maatregelen te kunnen ramen en om ze te kunnen evalueren. 
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7 Eindconclusies 

De keuze het DKO werkelijk als onderwijs te beschouwen, en niet als 
artistieke vorming, heeft gevolgen. Deze keuze voor onderwijs wordt niet 
consequent genoeg gemaakt. De relevante grondwettelijke onderwijs-
bepalingen, zoals het recht op onderwijs, de vrijheid van onderwijs en 
het gelijkheidsbeginsel worden momenteel niet ten volle nageleefd. 

De decretale basis voor de organisatie, financiering en subsidiëring van 
het DKO is te beperkt en vaak onduidelijk. Voor de vaststelling van de 
rationalisatie- en programmatienormen ontbreekt zij zelfs volledig. De 
normen zijn overigens aan evaluatie toe. Verder is ook de reglemente-
ring op verschillende punten onduidelijk. Vooral de bezoldigingsregeling 
is erg complex. Ook voor de experimenten in de sector ontbreekt een 
voldoende rechtsgrond. 

De inbreuken op de rationalisatie- en programmatienormen zijn beperkt. 
Een gedoogbeleid is echter onaanvaardbaar, aangezien de naleving van 
deze normen van cruciaal belang is voor de financierbaarheid of subsi-
dieerbaarheid van de onderwijsinstellingen.

Ook inbreuken op de omkaderingsnormen vond het Rekenhof nauwe-
lijks, wel een hoog aantal bezoldigingsfouten. Op dat vlak zijn dan ook 
sterkere maatregelen nodig. 

Bijzondere vragen stelde het Rekenhof bij de efficiëntie van de leerlin-
gentelling als financierings- en subsidiëringsmechanisme voor het DKO, 
temeer daar de bijhorende controle ontoereikend is. 

De statistische analyse van de participatie aan het DKO en de loonkos-
ten toonde een ongelijke spreiding over de gemeenten aan en loonkos-
ten die, wanneer gekeken wordt naar het aantal leerlingen dat een geor-
ganiseerd lesuur volgt, hoog zijn in vergelijking met de andere onder-
wijssectoren.
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8 Antwoord van de minister 

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming beloofde op 17 juni 
2003 met de aanbevelingen rekening te zullen houden. Zij wees voor 
een aantal concrete punten naar het antwoord van de afdeling kunston-
derwijs van 29 november 2002 op de nota en bevindingen van het Re-
kenhof, waarvan de argumenten in dit verslag zijn geïntegreerd. De mi-
nister beloofde aandacht te zullen schenken aan de initiatieven die het 
departement zou hebben genomen om het foutenpercentage in de be-
zoldigingsdossiers terug te brengen.

De minister ging vooral in op de positionering van het DKO in de onder-
wijswereld. Zij stelde dat het DKO ondanks het gebrek aan een gedegen 
decretale grondslag, succesvol is en stevig verankerd in het Vlaams 
onderwijs. Het onderwijs heeft volgens haar dan ook de volle grondwet-
telijke verantwoordelijkheid voor dit deeldomein opgenomen. Het DKO 
volgt de onderwijsregelgeving en zal wellicht na de komende hervormin-
gen in het onderwijslandschap voor de andere onderwijsniveaus ook 
een nieuwe aangepaste wetgeving krijgen. Er zijn al nieuwe visies uit-
gewerkt voor het DKO, maar vooralsnog is nog geen nieuw, beter model 
voorhanden.

De minister ging ten slotte dieper in op de projecten die de afdeling deel-
tijds kunstonderwijs sinds het Rekenhofonderzoek heeft opgestart om 
het foutenpercentage bij de bezoldiging van het bestuurs- en onderwij-
zend personeel terug te dringen (het sinds 1995 lopende automatise-
ringsproject elektronisch personeelsdossier, de in 1999 opgerichte ge-
specialiseerde dienst interne kwaliteitscontrole van personeelsdossiers 
in de administratie Permanente Vorming, de in 2001 opgerichte eigen 
kwaliteitscel van de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs en een binnen 
deze afdeling ingevolge het rapport van het Rekenhof opgezet extra 
opvolgingsproject.
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Bijlage 1 Statistische informatie over de participatie 

Het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 2000-2001 bedroeg 2,3 % 
van het aantal inwoners in Vlaanderen (zonder de 19 Brusselse ge-
meenten). Alleen de leerlingen die in Vlaanderen wonen werden in 
aanmerking genomen(71).

Participatie per provincie 
Provincie Participatie
Antwerpen 2,39 %
Vlaams Brabant 2,07 %
Brussel-Hoofdstad 0,27 %
West-Vlaanderen 2,54 %
Oost-Vlaanderen 2,16 %
Limburg 2,30 %
Alle gemeenten met Brussel-Hoofdstad 2,02 %
Alle gemeenten zonder Brussel-Hoofdstad 2,30 %

De participatie per gemeente varieerde tussen minder dan 0,5 % en 
meer dan 5 %. De gemiddelde participatiegraad van alle Vlaamse ge-
meenten, exclusief de 19 Brusselse, bedroeg 2,28 %. Ook de mediaan 
bedroeg 2,28. De standaarddeviatie was 0,93. 

De onderstaande tabellen tonen de tien gemeenten met de hoogste en 
laagste participatiegraad (exclusief de 19 gemeenten van het arrondis-
sement Brussel-Hoofdstad). De laatste kolom toont het in de gemeente 
aanwezige aanbod.

Gemeente Inwoners Leerlingen Participatie Aanbod
Herstappe 86 6 6,98 %  -
Harelbeke 26.202 1.399 5,34 % BK-M-W
Hove 8.277 431 5,21 % BK-M-W
Oud-Heverlee 10.624 536 5,05 % M-W
Mortsel 24.859 1.106 4,45 % BK-M-W-D
Hooglede 9.768 414 4,24 % M-W
Tielt 19.115 810 4,24 % BK-M-W
Ieper 35.084 1.456 4,15 % BK-M-W
Waregem 35.842 1.470 4,10 % BK-M-W-D
Boechout 11.953 486 4,07 % M-W
Gemiddelde 18.181 811 4,78 % 

BK beeldende kunst 
M muziek 
W woordkunst 
D Dans. 

                                                
71  Dus niet de leerlingen uit het buitenland of Wallonië. 
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Gemeente Inwoners Leerlingen Participatie Aanbod
Bree 14.046 84 0,60 % -
Zedelgem 21.993 126 0,57 % -
Middelkerke 16.668 93 0,56 % -
Kampenhout 10.829 60 0,55 % -
Kinrooi 11.844 63 0,53 % -
Wachtebeke 6.785 34 0,50 % -
Borgloon 10.045 46 0,46 % BK
Zelzate 12.135 56 0,46 % -
Torhout 18.800 41 0,22 % -
Drogenbos 4.674 9 0,19 % -
Gemiddelde 12.782 61 0,46 % 

De gemiddelden van de 10 hoogste en de 10 laagste gemeenten liggen 
ver uiteen: 4,78 % en 0,46 %. Een vergelijking van beide tabellen levert 
niet zomaar een profiel van deze gemeenten op. De gemeenten met een 
hogere participatiegraad lijken in het algemeen meer inwoners te heb-
ben. Nochtans, de correlatie tussen de participatiegraad en het aantal 
inwoners (van alle Vlaamse gemeenten buiten de 19 Brusselse), toont 
geen relatie tussen beide(72). Hetzelfde geldt voor de correlatie tussen 
de participatiegraad en de dichtheid van de bevolking. Wat wel opvalt is 
het belang van de aanwezigheid van een aanbod op het vlak van het 
DKO. De onderstaande tabel geeft het aanbod weer(73).

Inclusief de 19 gemeenten van het arrondissement Brussel-Hoofdstad 
 Gemeenten met DKO BK M W D
Gemeenten 244/327 119 230 197 64
% gemeenten 75 % 36 % 70 % 60 % 20 %
Exclusief de 19 gemeenten van het arrondissement Brussel-Hoofdstad 
 Gemeenten met DKO BK M W D
Gemeenten 229/308 115 215 185 56
% gemeenten 74 % 37 % 70 % 60 % 18 %

Uit de volgende tabel blijkt de samenhang tussen de aanwezigheid van 
een aanbod en een verhoogde participatie (gemiddeld bekeken). 

Buiten arrondissement 
Brussel-Hoofdstad

In arrondissement
Brussel-Hoofdstad

Gemeenten met aanbod 229 15 
Gemiddelde participatie 2,55 % 0,31 % 
Gemeenten zonder aanbod 79 4 
Gemiddelde participatie 1,48 % 0,16 % 

                                                
72  Vuistregels bij de interpretatie van correlatieparameters: 0,00 tot 0,09 = 

geen relatie; 0,10 tot 0,29 = zwakke relatie; 0,30 tot 0,49 = matige relatie; 
0,50 tot 1,00 =  sterke relatie. Zie: P.J.M. Verschuren, Structurele modellen 
tussen theorie en praktijk, p. 36. Van een relatie wordt pas gesproken als 
ze de significantietoets doorstaat. 

73  Er is sprake van een aanbod van zodra er een instelling of een filiaal DKO 
in de gemeente gevestigd is – de betreffende gemeente hoeft dus zelf 
geen DKO te organiseren opdat er sprake zou zijn van een aanbod. 
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In de gemeenten met een aanbod van DKO lag de gemiddelde participa-
tiegraad meer dan 70 % hoger dan in de gemeenten zonder aanbod. In 
de groep van gemeenten met aanbod (buiten de Brusselse) bedroeg de 
standaarddeviatie 0,78. In de groep van gemeenten zonder aanbod (bui-
ten de Brusselse) bedroeg de standaarddeviatie 0,87. De opsplitsing 
had een verlaging van de standaarddeviatie tot gevolg (de algemene 
standaarddeviatie bedroeg 0,93). Daarbuiten blijkt uit deze cijfers het 
gunstige effect dat waar er een aanbod is, andere factoren in mindere 
mate de participatie beïnvloeden (hoewel dit effect niet overschat mag 
worden).

19 Brusselse gemeenten 

De gemiddelde participatie in de 19 Brussels gemeenten bedroeg 
0,28 %. De gemiddelde participatie in de gemeenten buiten de Brussel-
se bedroeg 2,28 %. Gelet op een participatie van iets minder dan 12 % 
van de groep van 6- tot 18-jarigen (wonend in de Brusselse gemeenten) 
aan het Vlaams leerplichtonderwijs, kon dan ook een participatie van 
ongeveer 0,27 % aan het DKO worden verwacht. De participatie aan het 
DKO is dus (relatief) niet lager dan de gemiddelde participatie in de an-
dere gemeenten. 

Aantal inwoners 

De onderstaande tabel vergelijkt de participatie in gemeenten met meer 
dan 20.000 inwoners met die in gemeenten met minder inwoners (exclu-
sief de Brusselse gemeenten). 

 Gemeenten < 20.000 inwoners Gemeenten  20.000 inwoners 
 Aantal gemeenten Participatie Aantal gemeenten Participatie
Met aanbod 156 2,55 % 73 2,55 %
Zonder aanbod 76 1,51 % 3 0,89 %
Totaal 232 2,21 % 76 2,49 %

Daaruit blijkt dat de gemiddelde participatie van de gemeenten met aan-
bod 2,55 % bedroeg, of het aantal inwoners nu meer of minder dan 
20.000 inwoners was. Het merendeel van de gemeenten zonder aanbod 
telde minder dan 20.000 inwoners. Er waren echter nog drie grote ge-
meenten zonder aanbod met een betrekkelijk lage participatiegraad. Uit 
de onderstaande tabel blijkt dat de gemeenten waar geen aanbod was 
gemiddeld minder inwoners telden dan de gemeenten met aanbod. 
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Gemeenten met aanbod 229
Gemiddeld aantal inwoners 22.098
Gemiddeld aantal inwoners/km2 547
Gemeenten zonder aanbod 79
Gemiddeld aantal inwoners 10.354
Gemiddeld aantal inwoners/km2 381

Andere factoren 

Het is niet zo gemakkelijk om alle factoren te detecteren waarmee de 
participatiegraad samenhangt. Zo is er in het algemeen geen samen-
hang met het inwonersaantal, maar binnen de groep gemeenten zonder 
aanbod blijkt er toch een relatie te bestaan tussen de participatiegraad 
en het inwonersaantal (correlatie –0,33): hoe groter de gemeente, hoe 
kleiner de participatiegraad. Waar er wel een aanbod is, blijkt die relatie 
niet te bestaan (bv.: de tien grootste gemeenten van Vlaanderen, die 
alle een aanbod hebben, scoren rond het gemiddelde van Vlaanderen). 
Uiteraard spelen er elementen mee die nog niet ter sprake zijn geko-
men. De aanwezigheid van een aanbod dat niet gefinancierd of gesub-
sidieerd wordt bijvoorbeeld. In het licht van het gelijkekansendebat rijst 
de vraag of sociale factoren een rol spelen. Het gelijkekansendecreet 
gaat daar voor het DKO vanuit. Het eerste hoofdstuk in dit rapport toon-
de aan dat die veronderstelling niet gestaafd werd met cijfers, waardoor 
het moeilijk zal zijn om de effecten van dit decreet te meten. Toch zijn er 
indicaties van een band met de sociale afkomst(74).

                                                
74  Het gemiddeld bruto inkomen van de inwoners per gemeente wordt door 

het NIS gepubliceerd. Een band tussen deze cijfers en de participatiegraad 
is weinig waarschijnlijk omdat de gemiddelden een zeer grote uitvlakking 
impliceren. Indien ondanks deze uitvlakking toch een relatie merkbaar is, 
dan kan er worden vanuit gegaan dat de relatie op individueel niveau ont-
zaglijk veel sterker is. Er kon inderdaad geen relatie worden geconsta-
teerd. Als echter een onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeenten 
met aanbod en zonder aanbod – een onderscheid dat blijkbaar doorslag-
gevend is – is er toch een zwakke relatie merkbaar (correlaties: 0,18 (ge-
meenten zonder aanbod) en 0,10 (gemeenten met aanbod)). Een verdere 
selectie met een sterkere relatie blijkt mogelijk te zijn (althans voor de ge-
meenten met aanbod; voor de gemeenten zonder aanbod heeft een verde-
re selectie geen zin, gelet op het te kleine aantal dat dan bekomen wordt). 
De relatie wordt sterker als de gemeenten met aanbod weinig inwoners telt 
(de 100 kleinste gemeenten bijvoorbeeld: correlatie 0,19), of weinig dicht-
bevolkt is (100 gemeenten met laagste bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld: 
correlatie 0,31). Ook wordt de relatie sterker als bv. de 100 gemeenten ge-
selecteerd worden met de grootste participatiegraad (correlatie 0,26). 
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Bijlage 2 Statistische informatie over de loonkosten 

1 Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen per studierichting en per net (schooljaar 1998-1999)(75)
 GO VGO OGO Totaal
Beeldende kunst 2.343 3.444 42.363 48.150
Muziek 5.377 1.600 60.179 67.156
Woordkunst 910 293 17.731 18.934
Dans 456 0 3.069 3.525
Muziek, woordkunst en dans 6.743 1.893 80.979 89.615
Totaal 9.086 5.337 123.342 137.765
GO: gemeenschapsonderwijs 
VGO: vrij gesubsidieerd onderwijs 
OGO: officieel gesubsidieerd onderwijs 

Aantal leerlingen per studierichting en per graad (schooljaar 1998-1999) 
 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 24.074 8.782 13.487 1.807 48.150
Muziek 40.466 15.918 10.772 - 67.156
Woordkunst 10.922 5.286 2.726 - 18.934
Dans 2.298 825 402 - 3.525
Muziek, woordkunst en dans 53.686 22.029 13.900 - 89.615
Totaal 77.760 30.811 27.387 1.807 137.765
LG: lagere graad 
MG: middelbare graad 
HG: hogere graad 
SG: specialisatiegraad 

Aantal leerlingen per studierichting en per net (schooljaar 1999-2000) 
 GO VGO OGO Totaal
Beeldende kunst 2.434 3.901 43.740 50.075
Muziek 5.354 1.591 59.598 66.543
Woordkunst 883 360 18.224 19.467
Dans 442 0 3.307 3.749
Muziek, woordkunst en dans 6.679 1.951 81.129 89.759
Totaal 9.113 5.852 124.869 139.834

Aantal leerlingen per studierichting en per graad (schooljaar 1999-2000) 
 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 25.667 8.925 13.566 1.917 50.075
Muziek 39.887 15.991 10.665 - 66.543
Woordkunst 11.271 5.412 2.784 - 19.467
Dans 2.368 853 528 - 3.749
Muziek, woordkunst en dans 53.526 22.256 13.977 - 89.759
Totaal 79.193 31.181 27.543 1.917 139.834

                                                
75  De tabellen met de aantallen leerlingen voor de schooljaren 1998-1999 en 

1999-2000 en de aantallen uren-leraar voor het schooljaar 1999-2000 zijn 
gebaseerd op bestanden die de administratie bezorgde. Er wordt hier ab-
stractie gemaakt van de opmerkingen uit de vorige hoofdstukken. 
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2 Aantal scholen 

Aantal scholen per studierichting en per net(76)
 1998-1999 1999-2000 
 GO VGO OGO Totaal GO VGO OGO Totaal
Beeldende kunst 5 5 55 67 5 6 55 67
Muziek 10 2 89 100 10 2 88 99
Woordkunst 9 1 84 94 10 1 84 95
Dans 6 0 39 45 6 0 42 48
Muziek, woordkunst en dans 10 2 89 100 10 2 88 99
Totaal 15 7 144 165 15 8 143 164

Gemiddelde schoolgrootte 
 1998-1999 1999-2000 
 GO VGO OGO Totaal GO VGO OGO Totaal
Beeldende kunst 469 689 770 741 487 650 795 759
Muziek 538 800 676 665 535 796 677 665
Woordkunst 101 293 211 201 88 360 217 205
Dans 76 0 79 78 74 0 79 78
Muziek, woordkunst en dans 674 947 910 888 668 976 922 898
Totaal 606 762 857 830 608 732 873 842

De standaarddeviatie van de schoolgrootte bedroeg 513 (schooljaar 
1998-1999). De schoolgrootte varieerde dus aanzienlijk. De kleinste 
school telde 93 leerlingen, de grootste 2.923. De standaarddeviatie van 
de scholen MWD bedroeg 559, van de scholen BK 415. 

3 Uren-leraar 

Aantal uren-leraar per studierichting en per net (schooljaar 1999-2000)
 GO VGO OGO Totaal
Beeldende kunst 1.253 1.174 13.324 15.751
Muziek 3.262 902 34.802 38.966
Woordkunst 314 73 4.670 5.057
Dans 130 0 797 927
Muziek, woordkunst en dans 3.706 975 40.269 44.950
Totaal 4.959 2.149 53.593 60.701

Aantal uren-leraar per studierichting en per graad (schooljaar 1999-2000) 
 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 4.114 1.888 8.533 1.216 15.751
Muziek 16.980 10.132 11.854 - 38.966
Woordkunst 826 2.175 2.056 - 5.057
Dans 594 215 118 - 927
Muziek, woordkunst en dans 18.400 12.522 14.028 - 44.950
Totaal 22.514 14.410 22.561 1.216 60.701

De correlatie tussen de schoolgrootte en het aantal uren-leraar per 
school bedroeg 0,93. Uiteraard was de relatie tussen de schoolgrootte 
en het aantal uren-leraar zeer sterk. 

                                                
76  Twee scholen behoren zowel tot BK als tot MWD. 
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De onderstaande tabel geeft het gemiddeld aantal uren-leraar per leer-
ling (leerlingen van schooljaar 1998-1999 die de uren-leraar van 1999-
2000 genereerden). 

 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 0,17 0,22 0,63 0,68 0,33
Muziek 0,43 0,65 1,10 - 0,59
Woordkunst 0,08 0,42 0,76 - 0,29
Dans 0,26 0,27 0,32 - 0,27
Muziek, woordkunst en dans 0,36 0,58 1,01 - 0,52
Totaal 0,29 0,44 0,86 0,68 0,44

Voor MWD varieerde het aantal uren-leraar per leerling - berekend per 
school - van 0,39 tot 0,76, voor BK van 0,18 tot 0,71. De standaardde-
viatie voor alle scholen bedroeg 0,12 (voor MWD 0,07 en voor BK 0,10). 

Voor alle scholen samen was er geen relatie tussen de schoolgrootte en 
het aantal uren-leraar per leerling (de omkaderingscoëfficiënten in het 
DKO zijn niet afhankelijk van de schoolgrootte, in tegenstelling tot 
andere onderwijssectoren). Als de studierichtingen afzonderlijk bekeken 
werden, was er toch een relatie merkbaar bij de studierichting muziek 
(correlatie –0,23), woordkunst (correlatie –0,33) en dans (correlatie –0,34).
Bij deze studierichtingen waren er minder uren-leraar per leerling als de 
school groter was. Het ging echter maar om een vrij zwakke 
samenhang. Niettemin was deze samenhang merkwaardig, daar ervan 
zou kunnen worden uitgegaan dat hoe groter de school is, hoe meer 
kans er is dat er een hogere graad georganiseerd wordt (waarvoor de 
coëfficiënten hoger liggen). Die veronderstelling bleek niet te 
beantwoorden aan de realiteit, integendeel, er was een omgekeerde 
relatie. De correlatie tussen de schoolgrootte en het percentage 
leerlingen hogere graad bedroeg –0,14 (voor BK bestond er geen relatie 
tussen beide). 

De onderstaande tabel overziet het gemiddeld aantal uren-leraar per 
leerling (leerlingen van het schooljaar 1999-2000 voor wie de uren-leraar 
werden aangewend) 

 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 0,16 0,22 0,64 0,65 0,32
Muziek 0,43 0,65 1,13 - 0,59
Woordkunst 0,08 0,43 0,78 - 0,28
Dans 0,24 0,28 0,23 - 0,24
Muziek, woordkunst en dans 0,36 0,58 1,02 - 0,51
Totaal 0,28 0,44 0,87 0,65 0,44

Deze tabel toont nauwelijks verschillen met de vorige(77). De 
onderstaande tabel geeft het aantal organieke fulltimes onderwijzend 

                                                
77  Uit de vergelijking van deze tabel met de vorige mogen niet de verschui-

vingen worden afgeleid (zie 3.4.2). Hier gaat het enkel over de wijzigingen 
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personeel per studierichting en per graad, berekend op grond van de 
minimumprestaties(78) (schooljaar 1999-2000). 

 LG MG HG SG Totaal
Beeldende kunst 187,00 85,82 426,65 60,80 760,27
Muziek 772,14 461,09 592,70 - 1.825,93
Woordkunst 37,55 98,86 102,80 - 239,21
Dans 27,00 9,77 5,90 - 42,67
Muziek, woordkunst en dans 836,69 569,72 701,4 - 2.107,81
Totaal 1.023,69 655,54 1.128,05 60,80 2.868,08

Het aantal budgettaire fulltimes (bft’s) BOP in het schooljaar 1999-2000 
blijkt uit de volgende tabel. 

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 65,38 70,73 690,82 826,93 
Muziek, woordkunst en dans 198,47 51,36 1.968,74 2.218,58 
Totaal 263,85 122,09 2.659,56 3.045,51 

Een opdeling per graad of tussen de studierichtingen MWD kan niet 
worden gegeven. Er is immers geen gegevensregistratie die deze opde-
lingen volgt. De uitbetalingen worden per school geregistreerd voor alle 
studierichtingen en graden samen. De opdeling voor het gemeen-
schapsonderwijs tussen BK en MWD diende het Rekenhof zelf te ma-
ken, wat mogelijk was daar het om afzonderlijke scholen gaat. 

De onderstaande tabel overziet het gemiddeld aantal budgettaire fullti-
mes (bft’s) BOP per school (schooljaar 1999-2000). 

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 13,08 11,61 12,55 12,51 
Muziek, woordkunst en dans 19,85 23,90 22,37 22,15 
Totaal 17,59 14,68 18,59 18,31 

                                                
als gevolg van de evolutie van de leerlingenpopulatie en niet over de wer-
kelijke aanwending. 

78  LG en MG: 22 voor 1 organieke ft; HG en SG: 20 voor 1 organieke ft. 
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4 Loonkosten 

De gemiddelde loonkosten van een ambt BOP bedroegen in het school-
jaar 1999-2000 (in EUR). 

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 41.735,55 37.376,26 38.513,92 38.654,56 
Muziek, woordkunst en dans 36.373,35 34.087,34 35.142,49 35.244,47 
Totaal 38.160,75 36.554,03 36.439,19 36.600,29 

De onderstaande tabel laat een vergelijking van de gemiddelde loonkos-
ten van een ambt BOP toe met het gewoon basisonderwijs (BO) en het 
gewoon voltijds secundair onderwijs (SO). 

BO SO DKO 
91 104 100 

De bedragen uit vorige twee tabellen bevatten schattingselementen en 
actualisaties. Gelet op deze onnauwkeurigheden, heeft het Rekenhof de 
verhoudingen tussen de onderwijssectoren in relatieve cijfers weergege-
ven, uitgaand van 100 voor het DKO. 

De gemiddelde loonkosten per leerling die de uren-leraar genereerde 
waren (loonkosten schooljaar 1999-2000 tov lln 1998-1999) (in EUR). 

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 1.158,35 830,24 627,81 684,19 
Muziek, woordkunst en dans 1.108,96 903,73 895,79 917,27 
Totaal 1.125,43 851,24 792,72 825,45 

De standaarddeviatie voor alle scholen bedroeg 218,99 (voor BK 214,32 
en voor MWD 166,95). Voor BK bedroegen de laagste loonkosten per 
leerling (berekend per school) 415,47 EUR en de hoogste 1.489,34 
EUR. Voor MWD bedroegen de laagste loonkosten per leerling 648,98 
EUR en de hoogste 1.747,77 EUR. Behalve voor het gemeenschapson-
derwijs, bedroegen de gemiddelde loonkosten per leerling voor MWD 
meer dan voor BK. 

De onderstaande tabel, met de gemiddelde loonkosten per leerling voor 
wie de uren-leraar worden aangewend (loonkosten schooljaar 1999-
2000 tov lln 1999-2000) (in EUR), geeft een gelijkaardig beeld als de 
vorige.

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 1.124,35 825,77 611,31 669,68 
Muziek, woordkunst en dans 1.119,59 852,53 889,14 911,45 
Totaal 1.121,17 832,46 782,28 815,32 

Deeltijds kunstonderwijs - Rekenhof, oktober 2003



Stuk 37 (2003-2004) – Nr. 1 68

In vergelijking met het gewoon basisonderwijs (BO) en het gewoon vol-
tijds secundair onderwijs (SO), lagen de gemiddelde loonkosten per 
leerling in het DKO veel lager. 

BO SO DKO 
268 529 100 

Ter herinnering volgt hieronder de tabel met de vergelijking van het aan-
tal lestijden per leerling (zie derde hoofdstuk). 

BO SO DKO 
1,65 2,28 0,44 

Het aantal uren-leraar dat per leerling in het DKO wordt toegekend be-
draagt dus 19 % van het aantal dat wordt toegekend in het gewoon vol-
tijds secundair onderwijs en 27 % van het aantal in het gewoon basis-
onderwijs, terwijl de loonkosten per leerling van het DKO 19 % bedragen 
van de loonkosten per leerling in het gewoon voltijds secundair onder-
wijs en 37 % van de loonkosten per leerling in het gewoon basisonder-
wijs.

De onderstaande tabel toont de gemiddelde loonkosten per uur-leraar 
(loonkosten schooljaar 1999-2000 tegenover lestijden 1999-2000) (in 
EUR).

 GO VGO OGO Totaal 
Beeldende kunst 2.300,35 1.998,40 2.063,35 2.076,58 
Muziek, woordkunst en dans 1.944,72 1.693,25 1.753,44 1.771,36 
Totaal 2.063,26 1.911,22 1.872,63 1.891,60 

Voor BK bedragen de laagste loonkosten per uur-leraar (berekend per 
school) 1.621,05 EUR en de hoogste 2.949,21 EUR. Voor MWD bedra-
gen de laagste 1.493,09 EUR en de hoogste 2.670,85 EUR.

De gemiddelde loonkosten per uur-leraar liggen in het DKO ongeveer 
even hoog als in het gewoon voltijds secundair onderwijs. 

BO SO DKO 
81 100 100 

Er worden geen financiële gegevens bijgehouden over de afzonderlijke 
studierichtingen MWD, noch over de afzonderlijke graden. Regressie-
analyse levert de volgende schatting van de loonkosten per leerling en 
per studierichting in vergelijking met de gemiddelde loonkosten per leer-
ling (= 100)(79).

                                                
79  Bij alle bedragen die in deze nota worden opgegeven is voorzichtigheid 

geboden. Van belang zijn vooral de verhoudingen tussen de verschillende 
bedragen en minder de absolute groottes. 
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Muziek Woordkunst Dans  Beeldende kunst
128 29 84 83

Deze tabel kan worden vergeleken met de volgende, die het gemiddelde 
aantal uren-leraar per leerling heeft omgerekend (gemiddelde van alle 
studierichtingen samen is 100). 

Muziek Woordkunst Dans  Beeldende kunst
134 66 61 75

De verschillen per graad kunnen als volgt worden weergegeven(80).

 Lagere graad Middelbare graad Hogere graad
MWD 46 94 285
BK 58 59 175

De correlatie tussen de loonkosten per leerling en het aantal uren-leraar 
per leerling bedroeg 0,89 (voor BK 0,93 en voor MWD 0,84). De relatie 
tussen beide was dus sterk. 

Er bleek geen relatie tussen de loonkosten per leerling en de loonkosten 
per uur-leraar voor alle instellingen samen. Voor de instellingen BK af-
zonderlijk ging het om een zwakke relatie (correlatie 0,23) en voor de 
instellingen MWD om een sterke (correlatie 0,71). 

De correlatie tussen de loonkosten per uur-leraar en de loonkosten per 
budgettair ambt bedroeg 0,79 (voor BK 0,70 en voor MWD 0,56). Daar-
buiten bedroeg de correlatie tussen de loonkosten per uur-leraar en het 
aantal uren-leraar per budgettair ambt -0,87 (voor BK –0,88 en voor 
MWD eveneens –0,88)(81). Deze laatste relatie houdt het volgende in: bij 
gelijke loonkosten per ambt zullen de loonkosten per uur-leraar toch 
hoger liggen als het aantal uren-leraar per budgettair ambt lager ligt. 
Twee elementen spelen hier een rol: (1) de minimumprestaties voor een 
volledige opdracht en (2) de verhouding tussen het aantal budgettaire en 
organieke ambten(82). Daarbuiten moet ook uitgegaan worden van een 
rechtstreekse band tussen het aantal uren-leraar per ambt en de loon-
kosten per ambt. De correlatie tussen beide bedroeg –0,41 (voor BK –0,30
en voor MWD –0,12). Hoe lager de reglementair opgelegde minimum-
prestaties, hoe groter de loonkosten per ambt. De minimumprestaties 
zijn lager in de hogere graad, waar hogere barema’s gelden. De correla-

                                                
80  In de tabel is de vergelijking alleen maar binnen MWD en BK toegestaan 

(binnen de rij) en niet onderling. 
81  De correlatie tussen het aantal uren-leraar per ambt en de loonkosten per 

leerling bedroeg –0,10 (voor BK –0,10 en voor MWD –0,65). 
82  De twee elementen samen zijn een van de oorzaken dat de loonkosten per 

uur-leraar in BK hoger liggen dan in MWD (het aantal uren-leraar per ambt 
is gemiddeld in BK 18,8; in MWD 20,0 en algemeen 19,5). 
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tie tussen de loonkosten per ambt en het procentueel aandeel leerlingen 
hogere graad (of specialisatiegraad) bedroeg 0,46 (in BK 0,13 en in 
MWD 0,18)(83).

                                                
83  In BK was het gemiddeld aandeel leerlingen hogere graad 33 % en in 

MWD 16 %. Dit percentage staat in een omgekeerd verband met de 
schoolgrootte (zie toelichting bij de tabellen). De loonkosten per ambt 
staan dan ook in omgekeerd verband met de schoolgrootte (correlatie –0,22,
voor BK –0,34 en voor MWD is er geen relatie tussen beide). Het aantal 
uren-leraar per leerling is omgekeerd afhankelijk van de schoolgrootte voor
MWD (voor BK is er geen relatie). Dit resulteerde in de volgende relatie: de 
correlatie tussen de loonkosten per leerling en de schoolgrootte bedroeg –
0,23 (voor BK –0,25 en voor MWD –0,45). 
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Bijlage 3 Antwoord van de Vlaamse Minister van 
Onderwijs en Vorming 

17 juni 2003 

Geachte heer Voorzitter, 

Ik ontving goed uw schrijven van 26 maart 2003 alsmede het verslag 
over het DKO. 

De kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking zijn zeer belangrijke aandachts-
punten in de werking van de overheid en ik zal dan ook niet nalaten met 
uw aanbevelingen rekening te houden. 

Voor een antwoord op een aantal concrete punten die in uw verslag aan 
de orde zijn, verwijs ik naar het document ‘Reacties van de afdeling 
kunstonderwijs op de nota en bevindingen van het Rekenhof' 
(29.11.2002). De administratie heeft uitvoerig geantwoord op uw bemer-
kingen en ik denk dat het dan ook niet zinvol is om op al die punten het 
gesprek te heropenen. 

In fine van deze brief zal u kunnen lezen dat er door het departement 
een aantal initiatieven genomen werden om het foutenpercentage in de 
bezoldigingsdossiers terug te brengen. Ik zal daar de nodige aandacht 
aan besteden en de overweging dat deze bezoldigingsfouten maar een 
beperkte financiële weerslag hebben is op zichzelf niet voldoende om 
één en ander op zijn beloop te laten. 

Ik wil wel ingaan op de positionering van het DKO binnen de onderwijs-
wereld en dit vooral gekoppeld aan het niet voorhanden zijn van een 
gedegen decretale grondslag. 

Het uitschrijven van de regelgeving in 1990 moet bekeken worden in de 
tijdsgeest van dat ogenblik en van de omstandigheden waarin de regel-
geving werd geconcipieerd. In de jaren 1990 was de wetgevingscultuur 
meer gericht op het gedetailleerd uitschrijven van besluiten en minder op 
het decretale werk. Bovendien diende de onderwijsregelgever voor de 
DKO-sector die voorheen gesitueerd was bij cultuur, een compleet 
nieuw wettelijk kader te ontwerpen dat moest aansluiten bij de bestaan-
de onderwijswetgeving. 

Na 12 jaar draait het DKO als volwaardig niveau mee en is stevig vast-
geankerd in het Vlaams Onderwijs. Het is daarenboven een onderwijs-
vorm die uniek is in Europa en die ons vaak benijd wordt door de ons 
omringende landen. Het deeltijds kunstonderwijs zoals georganiseerd 
op basis van het decreet en het organisatiebesluit van 1990 telde in 
1990 120.000 leerlingen en op dit ogenblik zijn er al meer dan 150.000 
inschrijvingen. Alleen al tijdens het schooljaar 2002-2003 kende het leer-
lingencijfer een stijging van 5%. 

De regelgeving mag dan op sommige punten onderhevig zijn aan kritiek, 
in zijn totaliteit is ze wel zeer goed werkbaar gebleken. Ik durf dan ook 
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stellen dat het deeltijds kunstonderwijs volop zijn plaats heeft binnen 
onderwijs en dat onderwijs dan ook de volle grondwettelijke verantwoor-
delijkheid voor dit deeldomein opneemt. 

Het deeltijds kunstonderwijs participeert zowel in de regelgeving over 
het personeel als in de regelgeving op de organisatie van het onderwijs 
aan de veranderingen en vernieuwingen die in de andere onderwijsni-
veaus doorgevoerd worden. Met de programmaties van de laatste jaren 
trachten wij op verantwoorde wijze de nog bestaande witte vlekken in te 
vullen.

Voor het DKO zal wellicht na de komende hervormingen binnen het on-
derwijslandschap voor de andere onderwijsniveaus ook een nieuwe 
aangepaste wetgeving uitgewerkt worden. Het zou echter van weinig 
realiteitszin getuigen om de wetgevende teksten van 1990 gewoon om 
te zetten in een decreet. Nieuwe reglementen vereisen ook nieuwe con-
cepten waarrond een consensus is tussen het beleid en het veld waar-
door er een voldragen en levensvatbaar decreet kan voorgelegd worden 
in het parlement. Er zijn al nieuwe visies uitgewerkt voor het deeltijds 
kunstonderwijs maar vooralsnog is er geen nieuw model voorhanden dat 
én door het beleid én door de inrichters én door de studenten als beter 
wordt ervaren. Ik kan wel verzekeren dat bij het opmaken van dergelijke 
nieuwe regelgeving met uw bemerkingen rekening zal gehouden wor-
den.

Tenslotte kom ik terug op de projecten kwaliteitsbevordering bezoldiging 
van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Het is vanzelfsprekend 
dat er binnen de afdeling deeltijds kunstonderwijs de nodige maatrege-
len zullen getroffen worden om dit foutenpercentage, dat te hoog is, te 
beperken.

Sinds het bezoek van het Rekenhof (gesitueerd omstreeks 1998 en 
1999) lopen er binnen het departement onderwijs en specifiek binnen de 
afdeling deeltijds kunstonderwijs, de hiernavolgende projecten. 

Sinds 1995 is er in het Departement Onderwijs een grootschalig auto-
matiseringsproject in productie gegaan: het elektronisch personeelsdos-
sier. Een hoofddoelstelling daarvan was om de dossierafhandeling snel-
ler en eenvormiger te maken. Dit richtte zich eerst tot secundaire en 
basisscholen maar is sinds 2000 ook in het deeltijds kunstonderwijs van 
start gegaan en wordt in het huidige schooljaar 2002-2003 afgerond. Het 
hoeft geen betoog dat deze operatie de kwaliteit -waar mogelijk- zien-
derogen zal doen verbeteren. 

Binnen de administratie Permanente Vorming is de interne kwaliteitscon-
trole van personeelsdossiers sinds 1999 overgedragen aan een gespe-
cialiseerde dienst. Voor de Deeltijds Kunstonderwijsdossiers is dat de 
kwaliteitscel bij het directoraat-generaal van de administratie Permanen-
te Vorming. De dossierdoorlichtingen zijn ruim gericht en bieden een 
inzicht in de te verbeteren aspecten in personeelsdossiers. Hierbij wordt 
ook naar achterliggende oorzaken gezocht, om doelgerichte acties op te 
kunnen zetten voor kwaliteitsverbetering. Er is een 3-maandelijks rap-
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portering aan het college van afdelingshoofden, de directieraad alsmede 
een uitvoerig jaarlijks verslag. 

Binnen de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs is in 2001 een eigen kwali-
teitscel opgericht, met als werkterrein de communicatie tussen school en 
departement. De kwaliteit van de dienstverlening van het departement is 
immers ook afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens die de school-
secretariaten toeleveren. Het gaat hier eerder om een voorkomingbeleid 
waarbij de medewerkers van de afdeling naar de schoolsecretariaten 
toegaan om hen effectief te ondersteunen bij het beheer van het elek-
tronisch dossier. Het resultaat van deze acties is ook een bijzonder goe-
de wisselwerking tussen school en afdeling. De resultaten van deze ge-
richte acties zullen op termijn ook hun vruchten afwerpen. 

Tenslotte is er binnen de afdeling en als gevolg van het rapport van het 
Rekenhof een extra-project opgezet waarbij toegespitst naar de bevin-
dingen van uw Hof een aantal concrete acties werden ondernomen met 
duidelijk afgesproken doelstellingen, trajectbewaking en rapportering. 

Ik ga er van uit dat al deze initiatieven er ongetwijfeld zullen toe bijdra-
gen dat de kwaliteit van de dossierafhandeling en dan meer bepaald de 
uitbetalingsfouten zullen terugdringen. 

Met de meeste hoogachting, 

Marleen Vanderpoorten 
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming 
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Bijlage 4 Glossarium 

Aanhechting
Aanhechting van een studierichting BK aan een instelling MWD

Aanwendingspercentage 
Het percentage van het aantal toegekende uren-leraar dat mag worden 
aangewend voor de personeelsformatie 

Bekwaamheidsbewijs  
Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit een basisdiploma, eventueel aan-
gevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid en/of nuttige 
ervaring

Coëfficiënt
Het cijfer waarmee het aantal financierbare leerlingen, geteld op een 
welbepaalde datum, moet worden vermenigvuldigd om het aantal uren-
leraar te berekenen. Er zijn verschillende coëfficiënten afhankelijk van 
de studierichting en de graad 

Erkenning
Erkend onderwijs is onderwijs dat niet door de Gemeenschap gefinan-
cierd of gesubsidieerd wordt maar dat wel voldoet aan bepaalde voor-
waarden die reglementair worden vastgelegd 

Experiment
Onder de vorm van een experiment kan de minister aan een inrichtende 
macht toestaan in een instelling afwijkende opties, vakken en lessen-
roosters te organiseren 

Filiaal
Een vestigingsplaats van een onderwijsinstelling, gevestigd op het 
grondgebied van een andere gemeente 

Financierbare leerling 
De regelmatige leerling die het inschrijvingsgeld voor de gevolgde stu-
dierichting heeft betaald en ten hoogste één leerjaar in dezelfde optie 
van dezelfde graad van dezelfde studierichting heeft overgezeten 

Fusie
De samenvoeging tot één instelling van twee of meer instellingen die 
gelijktijdig afgeschaft worden of de samenvoeging van twee of meer 
instellingen waarbij één van de instellingen blijft bestaan en de andere 
instelling(en) opslorpt 
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Graad
Een geheel van leerjaren, tijdens dewelke een bepaald opleidingsniveau 
dient bereikt en dat wordt afgesloten met een getuigschrift of een eind-
attest. Het DKO omvat een lagere graad, een middelbare graad, een 
hogere graad en in de studierichting BK een specialisatiegraad

Inrichtende macht 
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die voor één of meer instel-
lingen verantwoordelijk is. Wat het gemeenschapsonderwijs betreft, 
worden met inrichtende macht in het bijzonder de bestuursorganen be-
doeld die zijn vermeld in het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betref-
fende het gemeenschapsonderwijs 

Minimumlessenrooster
Het lessenrooster dat minstens die vakken omvat die volgens de regle-
mentering moeten gegeven worden 

Optie
Een samenhangend geheel van vakken dat tot doel heeft een specifieke 
opleiding te verschaffen 

Omkadering
De personeelsformatie, vastgesteld aan de hand van een pakket uren-
leraar

Omkaderingsnormen
De normen die in aanmerking moeten worden genomen voor de vast-
stelling van de personeelsformatie, nl. het aantal financierbare leerlingen 
vermenigvuldigd met de coëfficiënt

Omvorming
Omvorming van een filiaal tot instelling 

Overheveling
Overheveling van een filiaal naar een andere instelling 

Pakket uren-leraar 
Het aantal uren-leraar dat wekelijks besteed wordt aan het onderwijzen 
van leervakken en aan andere prestaties die in de opdracht van de leer-
kracht en de muzikale begeleider mogen opgenomen worden. Deze 
uren worden berekend op basis van het aantal financierbare leerlingen, 
geteld op een welbepaalde datum 
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Pilootproject intergemeentelijke werking 
Een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de organisa-
tie en programmatie van DKO. De organisatie geschiedt onder de vorm 
van een pilootproject 

Programmatie
De programmatie regelt de oprichting van het onderwijsaanbod 

Programmatienormen
Het aantal financierbare leerlingen, geteld op een welbepaalde datum, 
dat vereist is om in de financierings- of subsidiëringsregeling te worden 
opgenomen

Rationalisatie
De rationalisatie regelt de instandhouding van het onderwijsaanbod 

Rationalisatienormen
Het aantal financierbare leerlingen, geteld op een welbepaalde datum, 
dat vereist is om gefinancierd of gesubsidieerd te blijven 

Regelmatige leerling 
De leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, die ingeschreven 
is voor het geheel van de vakken van een bepaald leerjaar, die werkelijk 
en regelmatig deze vakken volgt, met het doel op het einde van het 
schooljaar eventueel de rechten te bekomen die verbonden zijn aan het 
welslagen in de proeven en die het eventueel vereiste inschrijvingsgeld 
heeft betaald

Sectie
Het geheel van leerjaren van een studierichting, enkel toegankelijk ofwel 
voor jongeren of ofwel voor volwassen leerlingen 

Schoolbeheerteam
Het team van de afdeling DKO van de onderwijsadministratie dat instaat 
voor de opvolging van de programmatie en rationalisatie alsook voor de 
vaststelling en toekenning van het pakket uren-leraar 

Studierichting
Een geheel van opties betreffende één van de expressievormen Beel-
dende Kunst, Muziek, Woordkunst of Dans 
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Telvak
Vak dat de leerling moet volgen opdat hij financierbaar zou zijn 

Vestigingsplaats
Het gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte 
van een school gehuisvest is 
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