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Onderwijsomkadering - Terugvorderingen
Uit het jaarverslag 2015 van AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten) blijkt er in het
schooljaar 2014-2015 een aanzienlijke stijging te zijn in het aantal terugvorderingen
inzake de omkadering. Het aantal steeg van 51 in 2013-2014 naar 83 in 2014-2015.
Gezien deze opmerkelijke stijging, graag volgende vragen voor de minister.
1. Welke verklaring ziet de minister voor deze stijging? Werd de controle opgedreven of
overschreden scholen vaker de toegekende personeelsformatie?
2. Hoe verloopt de communicatie met de betrokken scholen en schoolgemeenschappen?
3. Wordt er een structurele remediëring voorgesteld om zodoende in de toekomst
terugvordering te vermijden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 260 van 31 januari 2017
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1.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft als één van zijn opdrachten om erop
toe te zien dat de scholen de aan hen toegekende middelen correct aanwenden.
Onderdeel daarvan is de controle van de toegekende omkadering. De cijfers waar in
de vraag wordt naar verwezen hebben betrekking op de scholen van het
basisonderwijs. De controle van de omkadering van de basisscholen gebeurt al
gedurende vele jaren voor alle scholen. De controle gebeurde in het schooljaar 14 –
15 op dezelfde manier als de vorige jaren en werd niet opgedreven.
De oorzaken van de terugvorderingen zijn niet anders dan vorige jaren; er kunnen
geen andere tendensen worden afgeleid in het schooljaar 14 – 15 in vergelijking met
het schooljaar 13 – 14. Alhoewel meer terugvorderingsdossiers moesten opgemaakt
worden, lag het teruggevorderde bedrag in totaliteit lager in het schooljaar 14 – 15
(102.148 euro) dan in het schooljaar 13 – 14 (113.064 euro).

2.

Scholen worden tijdig op de hoogte gebracht van de toegekende omkadering. Voor
het basisonderwijs betekent dat uiterlijk op 15 juni. Scholen beschikken dus over de
nodige informatie voor de samenstelling van hun personeelsbestand.
De controle van de omkadering behoort tot het takenpakket van de
dossierbeheerder. Na de piekperiode in het begin van het schooljaar waarbij prioriteit
gegeven wordt aan de tijdige betaling van het onderwijspersoneel, wordt gestart met
de controle van de omkadering. Bij een vaststelling van een overschrijding wordt
contact genomen met de betrokken school en wordt samen nagekeken of een
verkeerde mededeling van een opdracht de oorzaak kan zijn. Wanneer mogelijk
gebeurt er een aanpassing. In tweede instantie wordt een vastgestelde
overschrijding schriftelijk meegedeeld, zodat scholen op dat moment nog kunnen
reageren. De terugvordering is de laatste stap in de afhandeling van de
overschrijding.

3.

Naast de specifieke terugkoppeling door de dossierbeheerder t.a.v. de scholen waar
een overschrijding van de omkadering wordt vastgesteld, ontvangen scholen op het
einde van elke maand een overzichtslijst van de betalingen voor al hun
personeelsleden. Via die lijst kunnen zij nagaan of zij de hun toegekende omkadering
respecteren. Daarnaast investeert het Agentschap voor Onderwijsdiensten al
verschillende jaren in de opleiding van het administratief personeel van de
schoolsecretariaten. Door deze aanpak beoogt het agentschap onder meer een
reductie van het aantal terugvorderingen en rechtzettingen.
Elke terugvordering is er natuurlijk een teveel, maar op een totaal budget van meer
dan 3,5 miljard euro voor het basisonderwijs (begroting 2015), gaat het over
minimale overschrijdingen van het lestijdenpakket. Mijn conclusie is dan ook dat de
scholen de regelgeving goed kennen en toepassen, en dat hier geenszins sprake is
van een problematische situatie, integendeel.

