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TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen  
voor het gewoon secundair onderwijs 

Inleiding 

Een secundaire school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend: uren-leraar, GOK-uren, punten van de globale puntenenveloppe, pun-

ten voor ICT-coördinatie, uren aanvangsbegeleiding enz. In die omkaderingsmiddelen kunnen dan gesubsidieerde personeelsleden worden aangesteld bin-

nen het kader van het decreet Rechtspositie.  

Haast alle betrekkingen die daarmee worden opgericht, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling 

voor doorlopende duur. De meeste betrekkingen komen ook in aanmerking voor vacantverklaring, vaste benoeming en mutatie of nieuwe affectatie, en ook 

voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Voor sommige omkaderingsmiddelen voorziet de wetgeving echter een uitzondering. Sommige moeten niet wor-

den aangeboden aan TADD’ers, of laten geen vaste benoeming toe, of vallen buiten de reaffectatieverplichtingen. 

Hierna duiden we aan welke verplichtingen er gelden i.v.m. TADD, benoeming en reaffectatie in de betrekkingen van 1) het bestuurspersoneel; 2) het 

onderwijzend personeel; 3) het ondersteunend personeel. Voor elke “soort” omkaderingsmiddel vermelden we telkens welke statutaire rechten en plich-

ten er gelden, en verwijzen we naar een mededeling of Ministeriële omzendbrief voor nadere toelichting. 

Algemene informatie over TADD, vaste benoeming, mutatie / nieuwe affectatie en reaffectatie / wedertewerkstelling vind je in de volgende mededelin-

gen: 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen
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• Tijdelijke aanstelling in wervingsambten: bepaalde duur of doorlopende duur (gewoon en buitengewoon secundair onderwijs) – thema: Tijdelijke aan-

stelling; 

• Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten (gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en internaten) – thema: Vaste benoeming; 

• Vaste benoeming in wervingsambten (gewoon en buitengewoon secundair onderwijs) -  thema: Vaste benoeming; 

• Tijdelijke aanstelling en vaste benoeming in selectie- en bevorderingsambten (thema’s: Tijdelijke aanstelling; Vaste benoeming); 

• Mutatie en nieuwe affectatie; 

• De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling in het gewoon secundair onderwijs – thema: Reaffectatie en wedertewerk-

stelling. 

 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/050c08c7-9d04-46b8-9d7e-fe472ac1ff31/attachments/M-VVKSO-2008-021.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/7b851ae1-c507-4b58-9ffc-0874beecb269/attachments/M-VVKSO-2015-031.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/2126e885-59de-4ce9-ac45-ea8846d20fcc/attachments/M-VVKSO-2016-003.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/a169fb85-9bc4-42cf-abd4-b09814b93f1e/attachments/M-VVKSO-2016-001.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/9a094022-5605-489e-b0aa-804896bbad43/attachments/2016_01_29_PER_MED_Mutatie_en_nieuwe_affectatie.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

 
1 Bestuurs- en onderwijzend personeel:  

technisch adviseur, adjunct-directeur, coördinator (dbso); technisch adviseur-coördinator en directeur 

1  directeur  
(betrekking inherent aan de school) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nee 
(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

(enkel 
verplicht 
voor wer-
vingsamb-
ten) 

ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ja, maar  
zie opm. 

zie punt 11.1 van de Reaffectatie-
mededeling  

2  betrekking van adjunct-directeur, 
technisch adviseur-coördinator of 
coördinator (dbso)  opgericht met 
punten (globale puntenenveloppe) 
die binnen de SG zijn toegekend aan 
de school 

 nee 

(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

(enkel 
verplicht 
voor wer-
vingsamb-
ten) 

ja ja, maar zie 
opm. 

zie punt 11.1 van de Reaffectatie-
mededeling; 

het heeft geen belang volgens 
welke parameter of door welke 
school van de SG de punten wer-
den gegenereerd 

3  betrekking van technisch adviseur, 
opgericht met de punten (globale 
puntenenveloppe) die binnen de SG 
zijn toegekend aan de school 

 nee 

(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

(enkel 
verplicht 
voor wer-
vingsamb-
ten) 

ja ja het heeft geen belang volgens 
welke parameter of door welke 
school van de SG de punten wer-
den gegenereerd 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

4  betrekking van technisch adviseur, 
technisch adviseur-coördinator, ad-
junct-directeur, coördinator (dbso) 
of directeur opgericht met vooraf-
name van punten voor de onder-
steuning van de SG 

699 nee 
(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

nee nee R/W is mogelijk, 
maar nooit ver-
plicht 

zie punt 5 van de mededeling “De 
globale puntenenveloppe” 
(thema: Omkadering) 

5  topsportschoolcoördinator in het 
ambt van technisch adviseur, 
technisch adviseur-coördinator of 
adjunct-directeur 

 nee 

(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

(enkel 
verplicht 
voor wer-
vingsamb-
ten) 

ja ja zie punt 3.2.1.6 van Omzendbrief 
SO 55 

6  betrekking van bestuurspersoneels-
lid ten laste van het werkingsbudget  
(PWB)  

16  nee 
(bestaat enkel 
voor wervings-
ambten) 

nee nee ja indien meer 
dan 10 werkda-
gen 

zie de mededeling “Personeelsle-
den ten laste van het werkings-
budget” 

7  niet-organieke betrekking toegewe-
zen door de Vlaamse reaffectatie-
commissie  

165  nee nee nee enkel op toewij-
zing van Vlaamse 
reaffectatiecom-
missie  

zie punt 16.3 van de Reaffectatie-
mededeling 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-6
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

  
2 Bestuurs- en onderwijzend personeel: leraar, godsdienstleraar  

en begeleider (kso). Let wel: het gaat niet om de functie van pedagogisch begeleider, maar om het reglementaire ambt van begeleider dat voorkomt in scholen die in 

de tweede en/of derde graad KSO een studierichting Muziek of Dans aanbieden. 

8  eigen organieke uren-leraar voor 
alle vakken, gegenereerd volgens 
teldatum en ingericht als lesuur of 
als “uren die geen lesuur zijn”: 
BPT, IPB, klassenraad, klassendirec-
tie, nascholing, inhaalles, semina-
ries of aanvangsbegeleiding 

 ja ja ja ja zie punt 4 van de mededeling “De 
omkaderingsmiddelen voor de be-
trekkingen van leraar en gods-
dienstleraar” en Omzendbrief 
SO 55  

9  eigen organieke uren-leraar voor 
godsdienst, gegenereerd volgens 
teldatum en ingericht als lesuur of 
als “uren die geen lesuur zijn”: 
BPT, IPB, klassenraad, klassendirec-
tie, nascholing, inhaalles, semina-
ries  

 ja ja ja ja zie punt 4 van de mededeling “De 
omkaderingsmiddelen voor de be-
trekkingen van leraar en gods-
dienstleraar” en Omzendbrief 
SO 55 

10  extra uren-leraar (aandeel van de 
20 000 ULK voor vermindering plan-
last), verdeeld binnen de SG 

 ja ja ja ja  zie punt 5 van de mededeling “De 
omkaderingsmiddelen voor de be-
trekkingen van leraar en gods-
dienstleraar” 

11  eigen GOK-uren 
(ongeacht de graad) 

770 ja ja ja ja zie punt 3.5 van SO/2005/07  

12  minimumpakket uren-leraar  ja ja ja ja zie punt 3.2.1.4 van SO 55 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8cbdc14d-5443-4571-928b-58212b06a1b8/attachments/M-VVKSO-2012-051.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13678#3-5
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-4
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

13  uren voor taak- en functiedifferen-
tiatie opgericht met punten van de 
globale puntenenveloppe die binnen 
de SG zijn toegekend aan de school 

898 ja ja ja ja het heeft geen belang volgens 
welke parameter of door welke 
school van de SG de punten wer-
den gegenereerd. 
Zie punt 4.1.3.1 van Omzendbrief 
PERS/2009/06 

14  uren voor taak- en functiedifferen-
tiatie opgericht met voorafname 
van punten voor de ondersteuning 
van de SG 

699 geen verplich-
ting om aan te 
bieden. TADD-
aanstelling is 
wel mogelijk 

nee nee geen verplichting 
om aan te bie-
den. R/W is wel 
mogelijk 

zie punt 5 van de mededeling “De 
globale puntenenveloppe” 
(thema: Omkadering) 
en punt 4.1.3.1 van Omzendbrief 
PERS/2009/06 

15  eigen uren-leraar voor aanvangsbe-
geleiding, toegekend voor het lo-
pende schooljaar en ingericht in het 
ambt van leraar of godsdienstleraar 

 ja ja ja ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie Omzendbrief SO/2019/02 

16  uren-leraar voor aanvangsbegelei-
ding, overgenomen van het voor-
gaande schooljaar of van een an-
dere school 

 ja ja nee ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie Omzendbrief SO/2019/02 

17  uren-leraar die de school heeft 
overgenomen van het voorgaande 
schooljaar (gebufferde uren) of 
heeft overgenomen van een andere 
school (geleende, gekregen, herver-
deelde uren-leraar) 

 ja ja neen 

 

ja  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14116#4-1-3-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14116#4-1-3-1
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14116#4-1-3-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14116#4-1-3-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15301
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15301
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

18  uren-leraar die vanuit een centrum 
voor deeltijds bso zijn overgedra-
gen naar een tso/bso-school of naar 
een ander cdo waarop een beroep 
wordt gedaan:  

• voor de organisatie van beroeps-
gerichte vorming of activiteiten 
ter ondersteuning ervan, 

• of voor de organisatie van alge-
mene vorming of activiteiten ter 
ondersteuning ervan.  

 ja ja ja ja zie punt 14.2.2.2 ten 6° en ten 7° 
van de Omzendbrief SO/2008/08 

  

19  uren-leraar voor  
tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

598 ja nee nee mogelijk maar 
nooit verplicht 

zie Omzendbrief SO/2005/05 

20  specifieke uren-leraar onthaalon-
derwijs voor anderstalige nieuwko-
mers (onthaaljaar en vervolgtraject)  

877, 
436, 
880 

ja ja 
zie opm. 

ja 
zie opm. 

ja zie Omzendbrief SO 75  
uren die zijn verdeeld via de con-
tactschool worden niet beschouwd 
als overgedragen uren, maar als 
eigen uren van de school 

21  eigen uren-leraar aangewend voor 
trajectbegeleiding duaal leren 

 ja ja ja ja zie punt 13 van SO/2019/01  

22  eigen uren “leren en werken” 
deeltijds bso 

910 ja ja ja ja zie punten 14 en 15 van Omzend-
brief SO/2008/08  

23  eigen uren BPT-modularisering in 
het voltijds bso en HBO5 Verpleeg-
kunde 

695 ja ja ja ja zie Omzendbrief SO/2008/04  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2-2-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2-2-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13646
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13123
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286#13
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13995
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 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

24  extra uren-leraar voor land- en tuin-
bouwscholen  
(“uren voor teeltleider”) 

 ja ja ja ja zie punt 3.2.1.8 van SO 55  

25  leraar met de functie van  
topsportschoolcoördinator 

 ja ja ja ja zie punt 3.2.1.6 van Omzendbrief 
SO 55 

26  bijzonder pakket uren-leraar voor 
scholen die verplicht zijn af te bou-
wen 

 ja nee geen nieuwe benoe-
ming, mutatie of 
nieuwe affectatie 
toegelaten. 

zie opm. 

ja zie punt 3.2.1.5 van SO 55  
en art. 34 DRP  

Verbod tot benoemen, muteren en 
affecteren geldt niet voor scholen 
die vrijwillig afbouwen. 

27  betrekking van onderwijzend perso-
neelslid ten laste van het werkings-
budget  
(PWB)  

16  ja nee nee ja indien meer 
dan 10 werkda-
gen 

zie de mededeling “Personeelsle-
den ten laste van het werkings-
budget” 

28  niet-organieke betrekking toegewe-
zen door de Vlaamse reaffectatie-
commissie  

165  nee nee nee enkel op toewij-
zing van Vlaamse 
reaffectatiecom-
missie  

zie punt 16.3 van de Reaffectatie-
mededeling 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-8
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997#3-2-1-5
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657#1002881
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf


2019-05-16 TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende omkaderingsmiddelen  - gewoon so 9 van 10 

 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

 
3 Ondersteunend personeel: opvoeder,administratief medewerker en ICT-coördinator 

29  betrekking van opvoeder, admini-
stratief medewerker of ICT-coördi-
nator opgericht met punten van de 
globale puntenenveloppe die binnen 
de SG zijn toegekend aan de school 

zie 
opm. 2 

ja ja ja ja, behalve naar 
ICT-coördinator 

1. het heeft geen belang volgens 
welke parameter of door welke 
school van de SG de punten wer-
den gegenereerd 

2. code 898 enkel nodig in dbso 

30  betrekking van opvoeder, admini-
stratief medewerker of ICT-coördi-
nator opgericht met voorafname 
van punten voor de ondersteuning 
van de SG 

699 geen verplich-
ting om aan te 
bieden. TADD-
aanstelling is 
wel mogelijk 

nee nee geen verplichting 
om aan te bie-
den. R/W is wel 
mogelijk 

zie punt 5 van de mededeling “De 
globale puntenenveloppe” 
(thema: Omkadering)  

31  betrekking van opvoeder, admini-
stratief medewerker of ICT-coördi-
nator opgericht met voorafname 
van punten voor de ondersteuning 
van de scholengemeenschapsinstel-
ling 

zoals 
een 
school 

? (nog ondui-
delijk) 

ja ja nee  

32  betrekking van ICT-coördinator op-
gericht met punten ICT toegekend 
aan de school  

253 

255 

257 

ja ja ja ja  

33  betrekking van ICT-coördinator op-
gericht met punten ICT vanuit het 
samenwerkingsplatform 

0785 ja nee nee ja  

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b7e8a047-d500-4193-bf1c-2dc04f4bc35b/attachments/M-VVKSO-2009-032.pdf


 2019-05-16 TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende omkaderingsmiddelen  - gewoon so   10 van 10 

 betrekkingen die administratief 
worden ingericht in de school 

code aanbieden  
aan TADD 

vacant- 
verklaren 

ATO4 mogelijk? 

d.w.z. voorafgaande  
maatregelen;  

vaste benoeming; 
nieuwe affectatie  

en mutatie 

reaffectatie en 
wedertewerk-

stelling  
verplicht? 

(in VE, niveau 
RCSG) 

opmerking; 
zie verder… 

34  betrekking van opvoeder opgericht 
met 11 (of 22) GOK-uren tweede of 
derde graad van de eigen school 

“opvoe-
der 
GOK” 

ja ja ja ja zie punt 3.5.2 van Omzendbrief 
SO/2005/07   

35  betrekking van opvoeder of admini-
stratief medewerker opgericht met 
12 (of 24) uren-leraar voor dbso 

 ja ja ja ja zie punt 14.2.3 van SO/2008/08 

36  Omzetting van uren-leraar voor 
aanvangsbegeleiding, in halftijdse 
of voltijdse betrekkingen van op-
voeder of administratief medewer-
ker 

 ja ja ja ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie punt 3 van Omzendbrief 
SO/2019/02 

37  niet-organieke betrekking toegewe-
zen door de Vlaamse reaffectatie-
commissie  

165  nee nee nee enkel op toewij-
zing van Vlaamse 
reaffectatiecom-
missie  

zie punt 16.3 van de Reaffectatie-
mededeling 

38  betrekking van personeelslid ten 
laste van het werkingsbudget  
(PWB)  

16  ja nee nee ja indien meer 
dan 10 werkda-
gen 

zie de mededeling “Personeelsle-
den ten laste van het werkings-
budget” 

 

 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13678#3-5-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13678#3-5-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14006#14-2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15301#3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15301#3
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/281e3cdb-ddd5-4855-9ff7-9cc766b1b735/attachments/M-VVKSO-2003-071_ReaSo.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/33b2d316-f1b4-4660-9a5d-a18f68cca7d5/attachments/M-VVKSO-2014-068.pdf
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