
 
 
 

 
Instructie Agodi 
 
 
Deze instructie is bestemd voor alle scholen die vanaf 1 januari 2019 een aanvraag kunnen 
indienen, maar bevat ook essentiële informatie voor de werkstations.   
Deze projecten kaderen in de maatregelen voor gelijke onderwijskansen (GOK).  
 
Voor de aanstelling van personeelsleden in Kunstkuur geldt een specifieke regeling.  
Het eerste deel van deze instructie overloopt in welke mate de personeelsregelgeving 
(rechtspositie, regelgeving TBSOB) afwijkt van de aanstellingen in de andere tijdelijke projecten.  
Het tweede deel gaat in op de concrete aanstelling zelf en de bekwaamheidsbewijzen die hiervoor 
gelden. 
Het laatste deel van de instructie legt uit hoe de school een RL-1 voor een opdracht in het  tijdelijk 
project kunstinitiatie moet doorsturen. 
 
 

1. Administratieve toestand van een personeelslid in een  Kunstkuurproject 

1.1. Tijdelijke aanstelling 

 
Het personeelslid wordt in Kunstkuur steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid. 
Personeelsleden die het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor een 
ambt/vak verkregen hebben, kunnen wel een aanstelling voor doorlopende duur krijgen in 
Kunstkuur voor zover het ambt/vak dat in dit samenwerkingsverband wordt georganiseerd, 
gelijkgesteld is met het ambt/vak waarvoor zij het TADD-recht hebben verworven. De inrichtende 
macht is echter vrij om te beslissen of ze in dit ambt/vak van Kunstkuur al of niet een personeelslid 
met een TADD-recht aanstellen. 
Personeelsleden die aangesteld zijn in Kunstkuur kunnen dienstanciënniteit opbouwen die meetelt 
om het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te verkrijgen. 
  
Uren ingericht in dit tijdelijk samenwerkingsverband kunnen nooit vacant verklaard worden. Een 
inrichtende macht mag dan ook nooit een personeelslid vast benoemen in een opdracht in dit 
project. Vast benoemde personeelsleden kunnen evenmin worden geaffecteerd of gemuteerd in 
dergelijke opdracht. 
Indien de inrichtende macht een vast benoemd personeelslid wil aanstellen in Kunstkuur, dan kan 
dit enkel via het stelsel van het “verlof tijdelijk andere opdracht”.  

1.2. Ter beschikkingstelling wegens onstentenis van betrekking 

 
De reglementering betreffende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, 
reaffectatie en wedertewerkstelling is niet van toepassing op  Kunstkuur. De inrichtende macht 
mag wel een ter beschikking gesteld personeelslid aanstellen in deze uren maar is daartoe niet 
verplicht. Dergelijke aanstelling kan ook enkel als het ter beschikking gesteld personeelslid 
hiermee instemt. Dit wordt dan beschouwd als een vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstelling.  
 
 
 



 
 
 
 

2. Bekwaamheidsbewijzen 
 
Voor Kunstkuur zijn er geen specifieke bekwaamheidsbewijzen vastgesteld. De opdrachten die 
doorgestuurd worden in het vak ‘Kunstkuur’ zullen gelijkgesteld moeten worden met een 
bestaand vak in het deeltijds kunstonderwijs. 
Op basis van het bekwaamheidsbewijs dat het personeelslid heeft voor dit gelijkstellingsvak, zal de 
salarisschaal bepaald worden.  
Op basis van deze salarisschaal zal de aanrekening van de punten uit de enveloppe gebeuren.  
 
In  de projectaanvraag specificeert de school met welk vak u de lestijden of leraarsuren in dit 
project gelijkstelt. 
 

3. Elektronisch personeelsdossier 
 
Ambten (en vakken)  
 
Het personeelslid stelt u aan in deeltijds kunstonderwijs in het vak met de vakcode voor 
Kunstkuur. Deze vakcode is op dit moment nog niet bekend, maar zal voor de start van het project 
beschikbaar zijn in uw softwarepakket. 
Naast de opdracht in het vak Kunstkuur duidt u ook een gelijkstellingsvak aan waarvoor het 
personeelslid een bekwaamheidsbewijs heeft. 
Hiervoor komen alle organieke vakken uit het deeltijds kunstonderwijs in aanmerking. 
 
U vindt deze terug op deze website: 
 
Bekwaamheidsbewijzen beeldende en audiovisuele kunsten 
 
Bekwaamheidsbewijzen muziek, woordkunst-drama en dans 
 
Een personeelslid moet niet verplicht ingezet worden in het onderwijsniveau waar hij/zij 
administratief aangesteld is, maar kan de effectieve prestaties ook uitoefenen in een school van 
hetzelfde of een ander onderwijsniveau, op voorwaarde dat deze school ook deelneemt aan dit 
specifiek Kunstkuurproject. De school waar het personeelslid administratief aangesteld is, moet 
wel altijd een academie voor deeltijds kunstonderwijs zijn.  
 
Vb 
Een leraar DKO is voor 3/22 aangesteld door een academie voor deeltijds kunstonderwijs in het 
project kunstkuur. Op basis van deze aanstelling geeft dit personeelslid initiatie beeldende 
vorming in de basisschool die opgenomen is in het samenwerkingsverband.  
 
In de RL-1 vult de academie altijd de vakcode voor Kunstkuur in. Deze vakcode is op dit moment 
nog niet gekend. 
De opdracht in Kunstkuur wordt gelijkgesteld met een organiek vak van het deeltijds 
kunstonderwijs. Deze gelijkstelling gebeurt in een vak waarvoor het personeelslid het vereiste, 
voldoend geacht of ander bekwaamheidsbewijs heeft.  
 
 
Vb.  
RL-1 -  4/22 vakcode ??? Kunstkuur (beeldatelier,  eerste graad DKO) 

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/start.aspx?niv=DKO&g=BK
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/start.aspx?niv=DKO&g=MWD


 
 
Administratieve toestand: 
ATO2 of ATO1 
In een project Kunstkuur stelt u het personeelslid als tijdelijke aan. 
 
Aanduiding tijdelijk andere opdracht: 
Een vast benoemd personeelslid kan u via een ‘tijdelijk andere opdracht’ aanstellen in het project 
Kunstkuur. Vergeet dit niet aan te duiden in het daartoe voorziene veld. 
 
TADD: 
Een personeelslid kan een aanstelling voor doorlopende duur krijgen in een opdracht in het tijdelijk 
project kunstinitiatie. Als dit het geval is vult u het TADD-veld in. 
Meer informatie over TADD in de omzendbrief van 6 juni 2003: ‘Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur’. 
 
 
Einddatum opdracht: 
Uiterlijk 30 juni (onderwijzend personeel, opvoeder en opvoedend hulppersoneel) of 31 augustus 
(administratief medewerker, administratief personeel) van het betrokken schooljaar. 
Het tijdelijk karakter van een project kunstkuur houdt in dat opdrachten steeds per schooljaar 
moeten gemeld worden. 
De aanstellingen in de projecten zijn steeds op schooljaarbasis, ook al wordt het project 
gecomprimeerd gegevens over een kortere periode.  
 
 
 

Dat kan zijn binnen volgende barema’s volgens het uitvoeringsbesluit: 

 Punten 

uur opdracht salarisschaal 300        5 

1 uur opdracht salarisschaal 301 5 

1 uur opdracht salarisschaal 302 5 

1 uur opdracht salarisschaal 384 5 

1 uur opdracht salarisschaal 501 7 

1 uur opdracht salarisschaal 346 7 

1 uur opdracht salarisschaal 347 7 

Een uur opdracht resulteert in veertig leeractiviteiten van vijftig minuten op schooljaarbasis als vermeld in artikel 138 

van het decreet van 9 maart 2018. 

 

 
4. Vervangingen  
  
Het algemeen principe van vervangingen is ook van toepassing in de Kunstkuurprojecten.  
Een vervanger kan worden bezoldigd indien de voorziene afwezigheid van het personeelslid ten minste tien 
werkdagen bedraagt.  
Ook de beperking van de vervangingsmogelijkheden voor of tijdens een korte vakantieperiode zijn hier van 
toepassing. 
Zie voor meer informatie de omzendbrief PERS/2015/06 hierover.  

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780233d93
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14882


  

 


