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Begrotingsopmaak 2023
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Beleidskredieten

BO2023 geconsolideerd 17.387.739

ESR-consolidatie (UHS, SvM …)  2.122.637

BO2023 administratieve begroting 15.265.102

FA_Apparaatskredieten 78.086

FB_Provisies 206.059

BO2023 BBT
exclusief apparaatsuitgaven en programma FB

14.980.957

Totalen
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Middelen volgens ISE:

Kleuter- en leerplichtonderwijs: +1.040,6 miljoen euro

Hoger Onderwijs: +82,3 miljoen euro

Deeltijds kunstonderwijs: +33,3 miljoen euro

Volwassenenonderwijs: +47,3 miljoen euro

Onderwijsinfrastructuur: +165,0 miljoen euro

Begrotingsopmaak 2023
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Middelen volgens ISE:

Ondersteuning onderwijsinstellingen en onderwijsveld:

+44,6 miljoen euro

Studietoelagen: +6,3 miljoen euro

Onderwijsinspectie: +1,7 miljoen euro

Thema-overschrijdende AGODI provisie: +63,1 miljoen

Thema-overschrijdend Digisprong fonds: +5,0 miljoen

Begrotingsopmaak 2023
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Kleuter- en leerplichtonderwijs
(+1.040,6 miljoen euro)

+1.020,3 miljoen open-end kostendrijvers

➢ Indexaties, forse stijging leerlingen secundair, ...

• +34,5 miljoen inschrijven besliste impulsen

➢ Taalintegratietrajecten, anciënniteit zij-instromers, schrappen 

baremieke minimumleeftijd, ...

• -14,2 miljoen vrijgemaakte beleidskredieten
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Hoger onderwijs
(+82,3 miljoen euro)

+66,3 miljoen extra impuls enveloppe

➢ verhogen startbasis voor nieuw indexmechanisme

+33,4 miljoen kliks, groeipaden en opstappen

• -15 miljoen verschuiving onderzoeksmiddelen naar 

➢ +15 miljoen investeringsmiddelen infrastructuur

• -2,4 miljoen verrekening eenmalige klimaatmiddelen
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Deeltijds kunstonderwijs
(+33,3 miljoen euro)

+23,5 miljoen open-end kostendrijvers

+8,9 miljoen versterken personeel

➢ bijkomende salarisschaal, schrappen baremieke

minimumleeftijd en schoolleiderschap

+0,9 miljoen euro voor kunstkuur
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Volwassenenonderwijs
(+47,3 miljoen euro)

+48,4 miljoen open-end kostendrijvers

+1,0 miljoen voor energie (+1,5 mio op de Agodi provisie)

+0,1 miljoen voor schoolleiderschap

-0,3 miljoen vrijgemaakte beleidskredieten

-1,1 miljoen verschuiving budget VOCVO naar 1 

begrotingsartikel (zie Ondersteuning Onderwijs)
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Onderwijsinfrastructuur
(+165,0 miljoen euro)

+55,0 miljoen scholenbouw (incl. huursubsidies)

+15,0 miljoen infrastructuur hoger onderwijs

+95,0 miljoen renteloze energieleningen
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Ondersteuning onderwijs
(+44,6 miljoen euro)

+29,3 miljoen open-end kostendrijvers

+14.2 miljoen bijkomende ondersteuningsinitiatieven

➢ Gerichte inzet PBD's, digitalisatie onderwijs, duaal leren, 

duaal lesgeven, campagne lerarenberoep

• +1,1 miljoen voor bundeling VOCVO subsidies op 1 

begrotingsartikel (zie Volwassenenonderwijs)
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Studietoelagen
(+6,3 miljoen euro)

+6,3 miljoen toename verwachte uitgaven obv evolutie 

studenten en inkomsten gezinnen

Onderwijsinspectie
(+1,7 miljoen euro)

+1,7 miljoen euro indexatie
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• +111,7 miljoen extra beleidskredieten in te zetten voor het 

onderwijs vanaf 2023

-48,6 miljoen euro besliste invulling beleid

Thema-overschrijdende AGODI 
provisie
(63,1 miljoen euro)
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+5 miljoen euro Digisprong-provisie

Thema-overschrijdend 
Digisprong fonds
(5,0 miljoen euro)



• 1: Onderwijskwaliteit verhogen

2: Kwaliteitsvolle onderwijs-professionals

3: Juiste begeleiding op de juiste plaats voor iedereen

4: Schoolinfrastructuur

5: Efficiëntie in het hoger onderwijs verhogen

6: Het hoofd bieden aan extreme crisissen

6 Strategische Doelstellingen



Massaal inzetten op de Nederlandse taal:
Professionalisering rond taalintegratietrajecten in basisonderwijs.
Leesoffensief zet in op belang van lezen
Stappen zetten rond NT2-test.

De lat hoger leggen:
Nieuwe minimumdoelen
Stappen zetten rond Vlaamse toetsen.
Oprichting Leerpunt ter versterking van de klaspraktijk.

Onderwijs moderniseren:
Verdere focus op digitalisering met digisprong
Nieuw decreet ter versterking onderwijsinternaten.

1: Onderwijskwaliteit verhogen



Meer leerkrachten aantrekken:
Aanstelling Onderwijsambassadeur en Commissie van Wijzen.
Start proeftuinen. Versoepeling LIO. Reïntegratie afwezigen
Verlenging en uitbreiding duaal lesgeven

Onderwijzers en directie versterken:
Opvolging pilootprojecten en starttoets in de lerarenopleiding.
Verspreiding kader schoolleiderschap. 
Oprichting Leerpunt.

Planlast aanpakken:
Uitrol planlastradar, planlastcalculator, planlastposter, ...

2: Kwaliteitsvolle onderwijs-
professionals



Optimale begeleiding voor eidereen:
Inwerkingtreding decreet leersteun, met o.a. oprichting leersteuncentra
en expertencommissie inclusief onderwijs.

Project hoogbegaafden
Actualisatie van actieplan vroegtijdig schoolverlaten.
Samen met Welzijn gepaste zorg en onderwijs voor leerlingen met 
beperkingen

Slachtoffers voorkomen en beschermen:
Preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in scholen.
Extern, onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in o.a. 
hoger onderwijs.

3: Juiste begeleiding op de juiste plaats 
voor iedereen



Meer scholen bouwen, moderner en voor iedereen

Verdeling capaciteitsmiddelen.
Toenemende investeringen in schoolgebouwen.
Nieuw investeringsprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. 
Uitvoering ‘Scholen van Morgen’.
Investeren in energie-efficiëntie met renteloze energieleningen.
Principiële verplichting voor openstelling van schoolgebouwen buiten de 
schooluren.

4: Schoolinfrastructuur



De kwaliteit verhogen
Evaluatie van kwaliteitszorgstelsel in het onderwijs: 360°-evaluatie van 
NVAO.
Nieuwe controlewijzer voor taal.

De lat hoger leggen
Viertrapsraket

Klassenraad > Columbus > Starttoetsen met bindende remediëring > 
Heroriënteren

Implementatie en communicatie harde knip
1ste editie toelatingsexamen diergeneeskunde.

5: Efficiëntie in het hoger onderwijs 
verhogen



De tegenslagen trotseren...
Covid-19 verder opvolgen

• Nooddecreet Oekraïnecrisis
• Bijkomende werkings- en investeringsmiddelen Energiecrisis

en een voorsprong nemen!

• Vlaamse Veerkracht: 
➢ Digisprong
➢ Edusprong
➢ Voorsprongfonds
➢ Van Kwetsbaar naar Weerbaar

6: Het hoofd bieden aan extreme 
crisissen
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Energie
Art. 75-79: Extra werkingsmiddelen ter compensatie van 
energiefacturen vanaf schooljaar 2022-2023 (vwo - recurrent)
Art. 87-88: Bijkomende middelen hogeronderwijsinstellingen
(ho - recurrent)
Art. 94: Extra werkingsbudget ter compensatie van 
energiefacturen in schooljaar 2022-2023 
(bo/so/dko/clb/internaten - eenmalig)
Art. 95: Extra werkingsbudget voor materiaal- of energie-
intensief studieaanbod in het secundair onderwijs (so -
eenmalig)

Programmadecreet BO2023
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Index
Art. 82: Correctie groeipaden OBE (ho – recurrent effect)
Art. 83+92: Bijkomende indexeringen budgetten hoger 
onderwijs (ho – recurrent effect)

Programmadecreet BO2023
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Andere maatregelen hoger onderwijs
Art. 84: Het niet toekennen van de kliks aan de universiteiten in 
het begrotingsjaar 2023
Art. 85/86: Vermindering onderzoekscomponent 
werkingsuitgaven – compensatie investeringskredieten 
universiteiten 
Art. 89: Bijkomende middelen arts/ tandarts
Art. 90: Bijkomende middelen remediëring starttoetsen
Art. 91: Het vastleggen van de toelage voor het HISK (Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten) en voor PoPoK (Posthogeschool 
voor Podiumkunsten) voor het begrotingsjaar 2023

Programmadecreet BO2023
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Volwassenonderwijs
Art. 73/74: Verankering in decreet volwassenenonderwijs van de 
drie opdrachten van Vocvo vzw
Art. 80: Toekenning jaarlijkse aanvullende 
vte/leraarsuren/punten/werkingsmiddelen asielproblematiek

Kwaliteit van onderwijs
Art. 93: Subsidie voor een kenniscentrum "Leerpunt“

Begrotingstechnische aanpassing
Art. 81: Begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS

Programmadecreet BO2023


