
 

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE 

 

Brussel, 16 november 2009 

 

VSKO/DB/PW/VODIR 

 

Opleidingsreglement betreffende vorming voor directeurs 

van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding 

in het katholiek onderwijs 
 

Artikel 1: 

 

Dit opleidingsreglement geeft, voor wat het katholiek onderwijs betreft, uitvoering aan artikel 3 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van de 

onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. 

 

Artikel 2: 

 

Elke directeur in functie heeft een trekkingsrecht voor initiële en voortgezette opleiding die de directeur 

persoonlijk volgt en die gericht is op het versterken van de professionele competenties voor het 

schoolleiderschap van de instellingen. 

 

Artikel 3: 

 

Per directeur is, voor het geheel van de loopbaan als directeur, het totale bedrag van het trekkingsrecht 

beperkt tot wat bepaald is in artikel 56 van het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de 

nascholing. 

 

Artikel 4: 

 

Het jaarlijks bedrag van het door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 2 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen en 

centra voor leerlingenbegeleiding ter beschikking gesteld vormingsfonds wordt verdeeld over het gewoon 

basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs (inclusief het deeltijds secundair onderwijs), het 

buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs (inclusief het deeltijds kunstonderwijs) en de CLB’s pro 

rata van het aantal instellingen in elk van de voormelde sectoren. 

 

De bedragen zijn niet overdraagbaar naar een ander onderwijsniveau.  

 

Artikel 5: 

 

De opleidingen, opgesplitst in initiële en voorgezette, die in aanmerking komen en het bijhorend bedrag van 

het trekkingsrecht per directeur en eveneens het maximaal totaal bedrag van de toe te kennen 

trekkingsrechten voor initiële opleidingen enerzijds en voor de voortgezette opleidingen anderzijds worden 

jaarlijks door de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs na overleg met de representatieve 

vakorganisaties vastgelegd in een lijst. Deze lijst wordt in bijlage 2 toegevoegd. 

 

Artikel 6: 

 

De aanvraag wordt per schooljaar door de directeur gedaan bij middel van het aanvraagformulier zoals in 

bijlage 1 vastgelegd. De aanvraag wordt gericht aan het vormingsfonds voor directeurs van 



onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, vzw Nascholing in het katholiek onderwijs, 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 

 

Artikel 7: 

 

De aanvragen worden chronologisch in aanmerking genomen volgens indieningdatum. In voorkomend geval 

geldt daarbij de datum van poststempel als bewijs. 

 

Artikel 8: 

 

Na toekenning van het trekkingsrecht voor een opleiding ontvangt de begunstigde directeur hiervan een 

bevestiging met een overzicht van zijn resterende trekkingsrecht. 

 

De directeur van wie de aanvraag niet in aanmerking kan genomen worden voor het toekennen van een 

trekkingsrecht wordt hiervan, met opgave van reden, verwittigd. In voorkomend geval kan de aanvraag 

volgend schooljaar hernieuwd te worden. 

 

Artikel 9 

 

Het in bijlage 2 vermelde bedrag van het trekkingsrecht voor een opleiding, in voorkomend geval beperkt tot 

het resterende trekkingsrecht zoals bedoeld in artikel 8 van dit opleidingsreglement, wordt door de 

fondsbeheerder van de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs rechtstreeks overgemaakt aan de 

vormingsinstelling die de opleiding organiseert. 

 

Artikel 10: 

 

In functie van het beheer van het vormingsfonds ter beschikking gesteld van de vzw Nascholing in het 

katholiek onderwijs voor de vorming van directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor 

leerlingenbegeleiding wordt jaarlijks 2 % van de middelen van het vormingsfonds vooraf genomen.  

 

Artikel 11: 

 

De fondsbeheerder rapporteert aan de ondertekende partijen ten laatste op 1 oktober over het voorbije 

schooljaar. 

 

Brussel, ……………………………2009 

 

 

Voor COV 

Romain Maes, Algemeen secretaris  

 

 

 

 

 

Voor ACOD Onderwijs 

Hugo Deckers, Algemeen secretaris 

 

 

Voor COC 

Jos Van Der Hoeven, Secretaris-generaal 

 

 

 

 

Voor VSOA-onderwijs 

Luc Van den Bosch, Algemeen secretaris 

 

 

Voor de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs 

Mieke Van Hecke, Voorzitter 

 

  

 


