
 2019-05-16 TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende omkaderingsmiddelen  - bubao 1 van 10 

Guimardstraat 1  1040 BRUSSEL 

02 507 07 01 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 MEDEDELING 

Referentienummer: M_PER_2019_014 

Datum: 2019-05-16  

Gewijzigd: 2021-08-26 

Contact: Dienst Personeel – dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 01 

 

TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen  
voor het buitengewoon basisonderwijs 

Inleiding 

Een school voor buitengewoon basisonderwijs krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend: lestijden volgens de schalen, uren voor parame-

dici, punten voor de betrekkingen van het beleids- en ondersteunend personeel, vervangingseenheden enz. In die omkaderingsmiddelen kunnen dan gesub-

sidieerde personeelsleden worden aangesteld binnen 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 en vaste benoeming en voor mutatie of nieuwe affectatie, en 

ook voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Voor sommige omkaderingsmiddelen voorziet de wetgeving echter een uitzondering: sommige betrekkingen 

moeten niet worden 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 (directeur); 

2) het onderwijzend personeel; 3) het beleids- en ondersteunend personeel; 4) het medisch, orthopedagogisch, paramedisch, psychologisch en sociaal 

personeel. Voor elke “soort” omkaderingsmiddel vermelden we telkens welke statutaire rechten en plichten er gelden, en verwijzen we naar een medede-

ling of Ministeriële omzendbrief voor nadere toelichting. 

Algemene informatie over TADD, vaste benoeming, mutatie/nieuwe affectatie en reaffectatie/wedertewerkstelling vind je in de volgende mededelingen: 
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• Tijdelijke aanstelling in wervingsambten: bepaalde duur of doorlopende duur (gewoon en buitengewoon basisonderwijs) – thema: Tijdelijke aanstelling; 

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

• Vaste benoeming in wervingsambten vanaf 2018-2019 (gewoon en buitengewoon basisonderwijs en internaten) -  thema: Vaste benoeming; 

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

• Mutatie en nieuwe affectatie – thema: Mutatie; 

• De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs – thema: Reaffectatie. 

 

 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

 
1 Bestuurs- en onderwijzend personeel: directeur (bevorderingsambt) 

1.  directeur   nee 
(bestaat 
enkel voor 
wervings-
ambten) 

(enkel 
verplicht 
voor wer-
vings-
ambten) 

ja ja, maar  
zie opm. 

zie punt 11.1 van de mededeling 
over reaffectatie in het buitenge-
woon onderwijs  

2.  functie van adjunct-directeur   nee nee nee zie opm. zie punt 2.1.1 van BaO/2005/10 
en punt 3.4 van mededeling over 
reaffectatie in het buitengewoon 
onderwijs  

3.  directeur-coördinatie SG  nee 
 

nee nee ja, maar  
zie opm. 

 

zie punt 11.1 van de mededeling 
over reaffectatie in het buitenge-
woon onderwijs  
en punt 2.4.2 van BaO/2005/12 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/2863b81e-1201-434d-a6c1-b9f24f9bb8fd/attachments/VVKBaO-V-2011-tijdelijke_aanstelling_in_wervingsambten.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/7b851ae1-c507-4b58-9ffc-0874beecb269/attachments/M-VVKSO-2015-031.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/0bdd0e9e-3c71-4ea5-a078-61d6768b8600/attachments/2016_03_21_PER_MED_vaste%20benoeming%20in%20wervingsambten%20basisonderwijs%20en%20internaten.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/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#2-1-1
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/4c71f163-8af8-4c1b-b244-f86d7da33113/attachments/2016_05_31_PER_MED_ReaffectatieBuoMededeling.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-4-2
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

4.  lestijden vrijgehouden voor direc-
teur met onderwijsopdracht 

 nee nee nee  zie punt 2.1 van BaO/2005/10   

5.  betrekking van personeelslid ten 
laste van het werkingsbudget  
(PWB, vroeger “Tivoli” genoemd)  

16  nee 
 

nee nee ja indien 10 
werkdagen of 
meer 

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

6.  niet-organieke betrekking toegewe-
zen door reaffectatiecommissie van 
de scholengemeenschap  

--  nee nee nee enkel op toewij-
zing van reaffec-
tatiecommissie  

zie punt 14.4 van de Reaffectatie-
mededeling 

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 

  
2 Bestuurs- en onderwijzend personeel: 

kleuteronderwijzer ASV, onderwijzer ASV, leermeester ASV specialiteit lichamelijke opvoeding, leermeester gods-
dienst (wervingsambten) 

8.  eigen lestijden volgens de schalen  ja ja ja ja zie punt 3.1 van BaO/2005/10  

9.  lestijden die zijn overgedragen (ge-
leend, geschonken) vanuit een an-
dere school 

05  ja nee nee ja zie punt 6 van BaO/2005/10  

10.  bijkomende lestijden bij vrijwillige 
fusie (Z-lestijden) 

615  ja nee nee ja zie punt 3.4.1 van BaO/2005/10  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#2
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/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-4-1
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

11.  bijkomende lestijden voor  
tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

598  ja nee nee ja indien 10 
werkdagen of 
meer. Zie opm. 

zie BaO/97/5  
R/W-verplichting zal misschien 
worden gewijzigd in OD XXX  

12.  aanvullende lestijden voor  
permanent onderwijs aan huis 
(POAH) 

432 ja nee nee ja zie BaO/97/5  

13.  bijkomende lestijden als gevolg van 
bijzondere omstandigheden  
(“afwijkingsuren”) 

884 ja nee nee ja zie Omzendbrief NO/2006/02 

14.  aanvullende lestijden voor de inte-
gratie van anderstaligen in de Ne-
derlandstalige bao-scholen gelegen 
in de rand- en taalgrensgemeenten 
en in de bao-scholen die grenzen 
aan de randgemeenten en/ of gren-
zen aan de gemeenten van het Brus-
sels hoofdstedelijk gewest 

614 ja ja ja ja zie punt 3.2.5 van BaO/2005/10  

15.  eigen aanvullende lestijden GOK 
voor type basisaanbod en type 3 

770 ja ja ja ja zie punt 3.2.6 van BaO/2005/10  

16.  aanvullende lestijden GOK voor 
type basisaanbod en type 3, overge-
nomen (geleend, gekregen) van een 
andere school 

770 ja nee nee ja zie punt 3.2.6 van BaO/2005/10 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9293
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9293
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13791
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-5
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-6
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

17.  lestijden aangewend voor bijzon-
dere pedagogische taken (BPT) 

426  ja ja ja ja zie punt 7 van BaO/2005/10  

18.  lestijden ingericht met vervangings-
eenheden voor korte afwezigheden 
(VKA) 

08  ja nee nee ja indien 10 
werkdagen of 
meer 

Zie Bao/2005/23  

19.  lestijden lerarenplatform 25  ja nee nee niet toegelaten zie de mededeling “Praktische 
schikkingen lerarenplatform” 
(thema: Lerarenplatform) 
en Bao/2018/01  

20.  lestijden voor aanvangsbegelei-
ding, ingericht in het ambt van on-
derwijzer ASV, kleuteronderwijzer 
ASV, leermeester ASV-lo, leermees-
ter ASV-braille of leermeester gods-
dienst 

 ja ja ja ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie punt 3.2.7 van BaO/2005/10  

21.  de begeleidingseenheden die bubao-
scholen van de types 2,4,6,7 (audi-
tieve beperking) ontvangen in het 
kader van het ondersteuningsmo-
del en die omgezet worden in extra 
lestijden 

1365 niet ver-
plicht aan 
te bieden. 
TADD-aan-
stelling is 
wel moge-
lijk.  
Zie opm. 

nee nee niet verplicht 
aan te bieden. 
R/W  is wel mo-
gelijk, maar zie 
opm. 

TADD en R/W (steeds vrijwillig) 
zijn beperkt tot de duur van het 
schooljaar. 

zie punt 4.2 van de Ministeriële 
omzendbrief NO/2017/02 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#7
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13718
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d630aa63-0482-42d1-8102-1c1e29b778b5/attachments/M_PER_2018_041_Praktische_schikkingen_lerarenplatform.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d630aa63-0482-42d1-8102-1c1e29b778b5/attachments/M_PER_2018_041_Praktische_schikkingen_lerarenplatform.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15150
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-7
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

22.  de extra lestijden die de bubao-
scholen van de types basisaanbod, 
3, 7 (spraak- of taalstoornis) of 9 
ontvangen in het kader van het on-
dersteuningsmodel 

1365 niet ver-
plicht aan 
te bieden. 
TADD-aan-
stelling is 
wel moge-
lijk.  
Zie opm. 

nee nee niet verplicht 
aan te bieden. 
R/W  is wel mo-
gelijk, maar zie 
opm. 

TADD of R/W (steeds vrijwillig) is 
steeds beperkt tot de duur van het 
schooljaar. 

zie punt 4.2 van de Ministeriële 
omzendbrief NO/2017/02 

23.  betrekking van personeelslid ten 
laste van het werkingsbudget  
(PWB, vroeger “Tivoli” genoemd)  

16  ja nee nee ja, indien 10 
werkdagen of 
meer 

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

24.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door reaffectatiecommissie 
van de scholengemeenschap  

--  nee nee nee enkel op toewij-
zing van reaffec-
tatiecommissie  

zie punt 14.4 van de Reaffectatie-
mededeling 

25.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door de Vlaamse reaffecta-
tiecommissie  

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

zie punt 16.3 van de Reaffectatie-
mededeling 

 
3 Beleids- en ondersteunend personeel: 

administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator  

26.  uren in de school ingericht met ei-
gen punten voor ICT-coördinatie 

 ja ja ja ja zie punt 8.3 van BaO/2005/10  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
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/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#8-3
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

27.  uren in de school ingericht met ei-
gen punten voor administratieve 
ondersteuning 

 ja ja ja ja zie punt 8.5 van BaO/2005/10  

28.  uren ingericht op niveau SG via sa-
menlegging van punten voor ICT-co-
ordinatie en voor administratieve 
ondersteuning 

07  ja nee nee ja zie punt 2.3 en 2.4 van 
BaO/2005/12 

29.  betrekkingen op niveau SG opge-
richt op basis van puntenenveloppe 
Zorg  

07  ja nee nee ja zie punt 9.2 van BaO/2005/11  
en 2.3 en 2.4 van BaO/2005/12  

30.  uren op basis van punten voor zorg 
die zijn overgedragen vanuit een 
andere SG 

04 ja nee nee ja zie punt 6.4 van BaO/2005/10  

31.  uren op basis van stimuluspunten 
ondersteuning SG 

07  ja nee nee ja zie punt 9.1 van BaO/2005/11  
en 2.3 en 2.4 van BaO/2005/12  

32.  uren vanuit samenlegging restpun-
ten in de SG  

 ja nee nee ja zie punt 2.3 en 2.4 van 
BaO/2005/12 

33.  lestijden voor aanvangsbegelei-
ding, omgezet in punten en dan 
aangewend in het ambt van zorgco-
ordinator, ICT-coördinator of admi-
nistratief medewerker  

 ja ja ja ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie punt 3.2.7 van BaO/2005/10 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#8-5
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13620#9-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#6-4
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13620#9-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641#2-3
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-7
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 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

34.  betrekking van personeelslid ten 
laste van het werkingsbudget  
(PWB, vroeger “Tivoli” genoemd)  

16  ja nee nee ja indien 10 
werkdagen of 
meer 

zie de mededeling “Personeelsle-
den ten laste van het werkings-
budget” (onder het gelijknamige 
thema) 

35.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door reaffectatiecommissie 
van de scholengemeenschap  

--  nee nee nee enkel op toewij-
zing van reaffec-
tatiecommissie  

zie punt 14.4 van de Reaffectatie-
mededeling 

36.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door de Vlaamse reaffecta-
tiecommissie  

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/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/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf


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

 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

 
4 Medisch personeel: arts;  

Orthopedagogisch personeel: orthopedagoog; 
Paramedisch personeel: ergotherapeut, kinderverzorger, kinesitherapeut, logopedist, verpleger; 
Psychologisch personeel: psycholoog; 
Sociaal personeel: maatschappelijk werker. 

37.  eigen uren volgens de richtgetallen  ja ja ja ja zie punt 4.1 van BaO/2005/10  

38.  uren die zijn overgenomen (ge-
leend, gekregen) van een andere 
bubao-school  

05 ja nee nee ja zie punt 6 van Bao/2005/10  

39.  de begeleidingseenheden die bubao-
scholen van de types 2,4,6,7 (audi-
tieve beperking) ontvangen in het 
kader van het ondersteuningsmo-
del en die omgezet worden in extra 
uren 

1365 niet ver-
plicht aan 
te bieden. 
TADD-aan-
stelling is 
wel moge-
lijk. zie 
opm. 

nee nee niet verplicht 
aan te bieden. 
R/W is wel moge-
lijk. zie opm. 

TADD en R/W (steeds vrijwillig) 
zijn beperkt tot de duur van het 
schooljaar. 

zie punt 4.2 van de Ministeriële 
omzendbrief NO/2017/02 

40.  bijkomende uren (“afwijkings-
uren”) 

884 ja nee nee ja zie Omzendbrief NO/2006/02  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#4-1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#6
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13791


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

 betrekkingen die administratief 
zijn 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? 

opmerkingen;  
zie verder… 

41.  de extra uren die de bubao-scholen 
van de types basisaanbod, 3, 7 
(spraak- of taalstoornis) of 9 ont-
vangen in het kader van het nieuwe 
ondersteuningsmodel 

1365 niet ver-
plicht aan 
te bieden. 
TADD-aan-
stelling is 
wel moge-
lijk. 
zie opm. 

nee nee niet verplicht 
aan te bieden. 
R/W is wel moge-
lijk.  
zie opm. 

TADD of R/W (steeds vrijwillig) is 
steeds beperkt tot de duur van het 
schooljaar. 

zie punt 4.2 van de Ministeriële 
omzendbrief NO/2017/02 

42.  lestijden voor aanvangsbegelei-
ding, omgezet in uren en aange-
wend in een ambt van het medisch, 
orthopedagogisch, paramedisch, 
psychologisch of sociaal personeel 

 ja ja ja ja nieuw vanaf 1 september 2019; 
zie punt 3.2.7 van BaO/2005/10 

 

43.  betrekking van personeelslid ten 
laste van het werkingsbudget  
(PWB, vroeger “Tivoli” genoemd)  

16  ja nee nee ja indien 10 
werkdagen of 
meer 

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

44.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door reaffectatiecommissie 
van de scholengemeenschap  

--  nee nee nee enkel op toewij-
zing van reaffec-
tatiecommissie  

zie punt 14.4 van de Reaffectatie-
mededeling 

45.  niet-organieke betrekking toege-
wezen door de Vlaamse reaffecta-
tiecommissie  

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=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#4-2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616#3-2-7
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/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/10266186-df82-431c-ba4d-7fb387cf757c/attachments/2017_05_04_PER_MED_ReaBao.pdf

