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Art. 10. L’incubation des œufs à couver provenant d’exploitations
de volailles reproductrices dans lesquelles le virus de l’influenza de
type H3 a été détecté est interdite.

Art. 10. Het is verboden om broedeieren uit te broeden die afkomstig zijn van fokpluimveebedrijven waar influenzavirussen van het
type H3 werden aangetroffen.

Les œufs à couver non couvés sont détruits ou peuvent être
commercialisés aux fins de la consommation humaine s’ils ont été
manipulés et traités comme il est prescrit à l’annexe II, chapitre XI, du
règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Niet-uitgebroede broedeieren worden vernietigd of kunnen in de
handel worden gebracht voor menselijke consumptie indien ze werden
gehanteerd en behandeld overeenkomstig de voorschriften van bijlage II, hoofdstuk XI van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.

Art. 11. Le transport des volailles provenant d’une exploitation
avicole où le virus de l’Influenza de type H3 est présent, est interdit
sauf si la destination est l’abattoir.

Art. 11. Het vervoer van pluimvee afkomstig van een pluimveebedrijf waar het influenzavirus type H3 aanwezig is, is verboden tenzij
naar het slachthuis.

Art. 12. En cas de dépeuplement dans une exploitation où le
virus H3 a été détecté :

Art. 12. In geval van de ontvolking van een bedrijf waar het
H3-virus werd vastgesteld :
- moet het bedrijf op termijn volledig leeg komen;

- l’exploitation doit, à terme, être totalement, vidée ;
- tous les poulaillers et les locaux de l’exploitation doivent être
soigneusement nettoyés et désinfectés pendant le vide sanitaire ;

- moeten alle pluimveestallen en lokalen van het bedrijf zorgvuldig
worden gereinigd en ontsmet tijdens de sanitaire leegstand ;

- l’exploitation peut de nouveau être repeuplée au plus tôt 21 jours
après l’achèvement du nettoyage et de la désinfection de tous les
poulaillers et les locaux.

- mag het bedrijf ten vroegste 21 dagen na het voltooien van de
reiniging en ontsmetting van alle pluimveestallen en lokalen worden
herbevolkt.

Art. 13. Les casiers à œufs, les plateaux à œufs et le matériel roulant
utilisés dans les exploitations où le virus de l’influenza de type H3 a été
détecté doivent être nettoyés deux fois et désinfectés avec un biocide
autorisé et actif contre les virus de l’influenza avant d’être réutilisés.

Art. 13. De kratten, eiertrays en rollend materiaal die worden
gebruikt in pluimveebedrijven waar het influenzavirus van het type H3
werd vastgesteld moeten twee keer worden gereinigd en ontsmet met
een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen influenzavirussen
alvorens ze opnieuw mogen worden gebruikt.
Wegwerpmateriaal mag slechts één keer worden gebruikt.

Le matériel jetable ne doit être utilisé qu’une seule fois.
Art. 14. L’arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures
d’urgence pour empêcher la dispersion du virus de l’influenza aviaire
de type H3 est abrogé.

Art. 14. Het ministerieel besluit van 16 mei 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus
type H3 tegen te gaan wordt opgeheven

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 15. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 6 juni 2019.

Bruxelles, le 6 juin 2019.

D. DUCARME

D. DUCARME

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/12865]
5 APRIL 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de
uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011,
artikel 209, § 2, en artikel 209/1, §§ 1, 3 en 4, ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het
voltijds secundair onderwijs;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 december 2018;
Gelet op protocol nr. 124 van 15 februari 2019 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden
gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van
afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend
onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij
gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op advies 65.595/1 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket
“uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018,
wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
“§ 1. Voor de vaststelling van de verhoging of de vermindering van het pakket uren-leraar, vermeld in artikel 209/1
van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, gelden de volgende gezamenlijke parameters voor het
schooljaar 2019-2020:
1° minimale relatieve stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de onderwijszone op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: 2,63 %;
2° minimale absolute stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de onderwijszone op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: niet bepaald;
3° minimale relatieve stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de scholengemeenschap op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: 2,63 %;
4° minimale absolute stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de scholengemeenschap op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: 12 vermenigvuldigd met het aantal
scholen met een eerste leerjaar van de eerste graad;
5° minimale relatieve stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de school op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: 2,63 %;
6° minimale absolute stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste
graad in de school op 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 februari 2019: 12;
7° minimale relatieve stijging respectievelijk daling van het aantal leerlingen in de school op 1 oktober 2019 ten
opzichte van 1 februari 2019: 1,77 %”.
Art. 2. Bijlage 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 5 april 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar
van het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen.
Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het
voltijds secundair onderwijs.
Bijlage 4. Lijst van structuuronderdelen die worden ondergebracht in de verschillende disciplines, als vermeld in
artikel 4.
A) voor het technisch secundair onderwijs :
1° Groep 1° :
a) discipline administratie en distributie :
1) administratie vrije beroepen
2) boekhouden-informatica
3) commercieel webverkeer
4) handel
5) handel-talen
6) immobiliënbeheer
7) informaticabeheer
8) internationaal transport en goederenverzending
9) kmo-administratie
10) kmo-ondernemerschap
11) medico-sociale administratie
12) netwerkbeheer
13) onthaal en public relations
14) public relations
15) secretariaat-talen
16) toerisme
17) toerisme en organisatie
18) toerisme en recreatie
19) verkoop en distributie
20) bedrijfsorganisatie duaal
b) discipline sport :
1) lichamelijke opvoeding en sport
2) sportclub- en fitnessbegeleider
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3) topsport
4) fitnessbegeleider duaal
2° Groep 2° :
a) discipline chemie :
1) apotheekassistent
2) biochemie
3) chemie
4) chemische procestechnieken
5) drogisterij-cosmetica
6) farmaceutisch-technisch assistent
7) techniek-wetenschappen
8) water- en luchtbeheersingstechnieken
9) chemische procestechnieken duaal
b) discipline industriële technieken :
1) industriële wetenschappen
2) industriële ict
c) discipline land- en tuinbouw :
1) agro- en groenbeheer
2) agro- en groenmechanisatie
3) biotechnische wetenschappen
4) dier- en landbouwtechnische wetenschappen
5) natuur- en groentechnische wetenschappen
6) plant-, dier- en milieutechnieken
7) planttechnische wetenschappen
d) discipline paramedische opleidingen :
1) gezondheids- en welzijnswetenschappen
e) discipline personenzorg :
1) animatie in de ouderenzorg
2) internaatswerking
3) jeugd- en gehandicaptenzorg
4) leefgroepenwerking
5) sociale en technische wetenschappen
6) tandartsassistentie
f) discipline Voeding :
1) voedselbehandeling
3° Groep 3° :
a) discipline hotel :
1) assistent voedingsindustrie
2) bakkerijtechnieken
3) brood en banket
4) butler-intendant
5) hospitality
6) hotel
7) hotelbeheer
8) slagerij en vleeswaren
9) vleeswarentechnieken
10) voedingstechnieken
11) bakkerijtechnieken duaal
b) discipline kleding en confectie :
1) creatie en patroonontwerpen
2) creatie en mode
3) ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal
4° Groep 4° :
a) discipline elektriciteit :
1) audio-, video- en teletechnieken
2) elektriciteit-elektronica
3) elektromechanica
4) elektrotechnieken
5) elektronische installatietechnieken
6) elektrische installatietechnieken
7) industriële computertechnieken
8) industriële elektronicatechnieken
9) podiumtechnieken
10) regeltechnieken
11) stuur- en beveiligingstechnieken
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12)
13)
14)
15)

elektromechanische technieken duaal
elektrotechnieken duaal
podiumtechnieken duaal
beveiligingstechnicus duaal

5° Groep 5° :
a) discipline decoratieve technieken :
1) fotografie
b) discipline grafische technieken :
1) gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken
2) grafische communicatie
3) grafische media
4) interactieve multimediatechnieken
5) multimedia
6) printmedia
7) rotatiedruktechnieken
8) tekst- en beeldintegratietechnieken
6° Groep 6° :
a) discipline maatschappelijke veiligheid :
1) integrale veiligheid
b) discipline optiek :
1) contactologie-optometrie
2) optiektechnieken
c) discipline orthopedische technieken :
1) orthopedische instrumenten
2) orthopedietechnieken
d) discipline tandtechnieken :
1) dentaaltechnieken en supra-structuren
2) tandtechnieken
e) discipline verzorgingstechnieken :
1) bio-esthetiek
2) esthetische lichaamsverzorging
3) grime
4) schoonheidsverzorging
7° Groep 7° :
a) discipline hout en bouw :
1) bouw constructie- en planningstechnieken
2) bouw- en houtkunde
3) bouwtechnieken
4) hout-constructie- en planningstechnieken
5) houttechnieken
6) industriële bouwtechnieken
7) weg- en waterbouwtechnieken
b) discipline metaal :
1) automotive
2) autotechnieken
3) computergestuurde mechanische productietechnieken
4) haventechnieken
5) industriële koeltechnieken
6) industriële onderhoudstechnieken
7) industriële warmtetechnieken
8) koel- en warmtechnieken
9) kunststoftechnieken
10) kunststofvormgevingstechnieken
11) mechanica-constructie- en planningstechnieken
12) mechanische technieken
13) mechanische vormgevingstechnieken
14) productie- en procestechnologie
15) toegepaste autotechnieken
16) vliegtuigtechnicus
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17)
18)
19)
20)
21)

vliegtuigtechnieken
autotechnieken duaal
polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
technicus hernieuwbare energie duaal
mechanische vormgevingstechnieken duaal

c) discipline Rijn- en binnenvaart :
1) maritieme technieken dek
2) maritieme technieken motoren
d)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

discipline textiel :
textiel- en chemische technieken
textiel- en designtechnieken
textieltechnieken
textielproductietechnieken
textielveredeling en breikunde
textielvormgevingstechnieken

8° Groep 8° :
a) discipline glastechnieken :
1) glastechnieken
B) voor het beroepssecundair onderwijs + hbo-verpleegkunde :
1° Groep 1° :
a) discipline administratie en distributie :
1) gespecialiseerd recreatiemedewerker
2) kantoor
3) kantooradministratie en gegevensbeheer
4) logistiek
5) onthaal en recreatie
6) verkoop
7) verkoop en vertegenwoordiging
8) winkelbeheer en etalage
9) naamloos leerjaar
10) logistiek duaal
b) discipline sport :
1) topsport-sportinitiatie
2) topsport-sportbegeleider
2° Groep 2° :
a) discipline land- en tuinbouw :
1) agromanagement
2) bloemsierkunst
3) bosbouw en bosbeheer
4) dierenzorg
5) gespecialiseerde dierenverzorging
6) groendecoratie
7) landbouw
8) land- en tuinbouwmechanisatie
9) manegehouder-rijmeester
10) paardrijden en -verzorgen
11) plant, dier en milieu
12) tuinaanleg en -onderhoud
13) tuinbouw en groenvoorziening
14) tuinbouwproductie
15) veehouderij en landbouwteelten
16) dier en milieu duaal
17) plant en milieu duaal
18) groenaanleg en –beheer duaal
19) groendecoratie duaal
20) tuinaanlegger-groenbeheerder duaal
b) discipline maatschappelijke veiligheid :
1) veiligheidsberoepen
c) discipline personenzorg :
1) kinderzorg
2) organisatie-assistentie
3) organisatiehulp
4) thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
5) verzorging
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6) verzorging-voeding
7) kinderbegeleider duaal
8) zorgkundige duaal
3° Groep 3° :
a) discipline decoratieve technieken :
1) decoratie en restauratie schilderwerk
2) decor- en standenbouw
3) etalage en standendecoratie
4) plastische kunsten
5) publiciteit en etalage
6) schilderwerk en decoratie
7) decor- en standenbouwer duaal
8) decoratie en schilderwerken duaal
9) restauratievakman schilder-decorateur duaal
b) discipline elektriciteit :
1) elektrische installaties
2) industriële elektriciteit
3) elektrische installaties duaal
4) elektrotechnicus duaal
5) installateur gebouwenautomatisering duaal
c) discipline hotel :
1) banketaannemer-traiteur
2) banketbakkerij-chocoladebewerking
3) brood- en banketbakkerij
4) brood- en banketbakkerij en confiserie
5) dieetbakkerij
6) gemeenschapsrestauratie
7) grootkeuken
8) restaurant en keuken
9) hotelonthaal
10) restaurantbedrijf en drankenkennis
11) slagerij en verkoopsklare gerechten
12) slagerij en vleeswarenbereiding
13) slagerij-fijnkosttraiteur
14) specialiteitenrestaurant
15) wereldgastronomie
16) bakkerij duaal
17) slagerij duaal
18) brood- en banketbakkerij duaal
19) grootkeuken en catering duaal
20) chocolatier duaal
21) gespecialiseerd verkoper slagerij duaal
22) grootkeukenkok duaal
23) hotelreceptionist duaal
24) kok duaal
4° Groep 4° :
a) discipline kleding en confectie :
1) mode - verkoop
2) moderealisatie en -presentatie
3) moderealisatie en -verkoop
4) modespecialisatie en trendstudie
5) mode- en maatkleding heren
6) modevormgeving
7) moderealisatie duaal
8) textielverzorging duaal
9) ontwikkelaar prototypes mode duaal
b) discipline verzorgingstechnieken :
1) haarstilist
2) haarzorg
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3) haarverzorging duaal
4) kapper-stylist duaal
5° Groep 5° :
a) discipline grafische technieken :
1) bedrijfsgrafiek
2) drukken en afwerken
3) drukken en voorbereiden
4) drukvoorbereiding
5) grafische opmaaksystemen
6) meerkleurendruk-drukwerkveredeling
7) publiciteit en illustratie
8) publiciteitsgrafiek
9) zeefdruk
10) offsetrotatie- en flexodrukker duaal
11) operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal
6° Groep 6° :
a) discipline glasverwerking :
1) glasinstrumentenbouw
2) labo-glasinstrumentenbouw
b) discipline goud-juwelen :
1) diamantbewerking
2) geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse
3) goud en juwelen
4) juwelencreatie
5) uurwerkherstelling
6) uurwerkmaken
c) discipline hout en bouw :
1) bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
2) bijzondere schrijnwerkconstructies
3) bio-ecologische bouwafwerking
4) bouw
5) bouw historische muziekinstrumenten
6) bouwplaatsmachinist
7) dakwerken
8) duurzaam wonen
9) hout
10) houtbewerking
11) houtbewerking-snijwerk
12) industriële houtbewerking
13) interieurinrichting
14) mechanische en hydraulische kranen
15) meubelgarneren
16) modelmakerij
17) muziekinstrumentenbouw
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

restauratie van meubelen
restauratie van schrijnwerk
restauratie muziekinstrumenten
restauratie bouw
renovatie bouw
ruwbouw
ruwbouwafwerking
stijl- en designmeubelen
wegenbouwmachines
daktimmerman duaal

28)
29)
30)
31)

schrijnwerker houtbouw duaal
interieurbouwer duaal
meubelstoffeerder duaal
operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal
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32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

afwerking bouw duaal
bouwplaatsmachinist duaal
ruwbouw duaal
asfalt- en betonwegenbouwer duaal
dakwerker duaal
ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal
monteur steigerbouw duaal
stukadoor duaal
vloerder – tegelzetter duaal

d) discipline marmerbewerking :
1) steen- en marmerbewerking
2) natuursteenbewerker duaal
e) discipline metaal :
1) auto-elektriciteit
2) auto
3) basismechanica
4) bedrijfsvoertuigen
5) carrosserie en spuitwerk
6) carrosserie
7) centrale verwarming en sanitaire installaties
8) composietverwerking
9) computergestuurde werktuigmachines
10) diesel- en lpg-motoren
11) fotolassen
12) industrieel onderhoud
13) koelinstallaties
14) koeltechnische installaties
15) kunststofverwerking
16) lassen-constructie
17) matrijzenbouw
18) mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen
19) mechanisch onderhoud
20) metaal- en kunststofschrijnwerk
21) non-ferro-metalen dakbedekkingen
22) pijpfitten-lassen-monteren
23) productie-operator
24) tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
25) verwarmingsinstallaties
26) werktuigmachines
27) koetswerk duaal
28) onderhoudsmechanica auto duaal
29) onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
30) polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
31) spuiter carrosserie duaal
32) lassen-constructie duaal
33) lasser-monteerder duaal
34) mechanische vormgeving duaal
35) onderhoudsmechanica duaal
f) discipline Rijn- en binnenvaart :
1) beperkte kustvaart
2) maritieme vorming
3) Rijn- en binnenvaart
4) scheeps- en havenwerk
5) schipper-motorist
6) binnenvaart en beperkte kustvaart duaal
7) stuurman binnenscheepvaart duaal
g)
1)
2)
3)
4)

discipline textiel :
instellen van textielmachines
textiel
textiel duaal
productieoperator textielproductielijn duaal

7° Groep 7° :
a) discipline vrachtwagenchauffeur :
1) vrachtwagenchauffeur
2) bijzonder transport
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8° Groep 8° :
a) discipline verpleegkunde :
1) verpleegkunde
C) voor het kunstsecundair onderwijs :
1° Groep 1° :
a) discipline beeldende kunst :
1) architecturale en binnenhuiskunst
2) beeldende en architecturale kunsten
3) architecturale vormgeving
4) architecturale vorming
5) artistieke opleiding
6) audio-visuele vormgeving
7) audio-visuele vorming
8) beeldende en architecturale vorming
9) beeldende vorming
10) bijzondere beeldende vorming
11) grafische vormgeving
12) industriële kunst
13) industriële vormgeving
14) ruimtelijke vormgeving
15) toegepaste beeldende kunst
16) vrije beeldende kunst
2° Groep 2° :
a) discipline woord :
1) bijzondere vorming woordkunst-drama
2) woordkunst-drama
3° Groep 3° :
a) discipline dans :
1) ballet
2) bijzondere vorming dans
3) dans
4) modern ballet
4° Groep 4° :
a) discipline muziek :
1) bijzondere muzikale vorming
2) muziek
D) voor het algemeen secundair onderwijs :
a) discipline klassieke :
alle structuuronderdelen waarvan de benaming ten minste een van de volgende componenten bevat : ″Grieks″, ″Latijn″
b) discipline moderne :
alle structuuronderdelen die niet onder de discipline klassieke kunnen worden gerangschikt.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, wat
betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen.
Brussel, 5 april 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2019/12865]
5 AVRIL 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l’enseignement secondaire à temps plein, en ce qui
concerne les périodes-professeur de la première année d’études A et B pour l’année scolaire 2019-2020 et les
subdivisions structurelles duales
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Code de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011,
l’article 209, § 2, et l’article 209/1, §§ 1er, 3 et 4, insérés par le décret du 15 juin 2018 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans
l’enseignement secondaire à temps plein ;
Vu l’accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;
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Vu le protocole n° 124 du 15 février 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du
Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de
comités de négociation dans l’enseignement libre subventionné ;
Vu l’avis 65.595/1 du Conseil d’État, donné le 28 mars 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital
« périodes-professeur » dans l’enseignement secondaire à temps plein, rétabli par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 20 juillet 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Pour la fixation de l’augmentation ou de la diminution du capital « périodes-professeur », visé à
l’article 209/1 du Code de l’enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les paramètres communs suivants
s’appliquent pour l’année scolaire 2019-2020 :
1° l’augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans la zone d’enseignement au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : 2,63 % ;
2° l’augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans la zone d’enseignement au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : non déterminée ;
3° l’augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans le centre d’enseignement au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : 2,63 % ;
4° l’augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans le centre d’enseignement au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : 12 multiplié par le
nombre d’écoles organisant une première année d’études du premier degré ;
5° l’augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans l’école au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : 2,63 % ;
6° l’augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d’élèves en première année d’études du
premier degré dans l’école au 1er octobre 2019 par rapport au 1er février 2019 : 12 ;
7° l’augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d’élèves dans l’école le 1er octobre 2019 par
rapport au 1er février 2019 : 1,77 %. ».
Art. 2. L’annexe 4 du même arrêté est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le
capital « périodes-professeur » dans l’enseignement secondaire à temps plein, en ce qui concerne les périodesprofesseur de la première année d’études A et B pour l’année scolaire 2019-2020 et les subdivisions structurelles duales.
Annexe 4 à l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans
l’enseignement secondaire à temps plein ;
Annexe 4. Liste des subdivisions structurelles classées dans les différentes disciplines telles que visées à l’article 4.
A) pour l’enseignement secondaire technique :
1° Groupe 1° :
a) discipline administration et distribution :
1) administratie vrije beroepen
2) boekhouden-informatica
3) commercieel webverkeer
4) handel
5) handel-talen
6) immobiliënbeheer
7) informaticabeheer
8) internationaal transport en goederenverzending
9) kmo-administratie
10) kmo-ondernemerschap
11) medico-sociale administratie
12) netwerkbeheer
13) onthaal en public relations
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

public relations
secretariaat-talen
toerisme
toerisme en organisatie
toerisme en recreatie
verkoop en distributie
bedrijfsorganisatie duaal

b) discipline sports :
1) lichamelijke opvoeding en sport
2) sportclub- en fitnessbegeleider
3) topsport
4) fitnessbegeleider duaal
2° Groupe 2° :
a) discipline chimie :
1) apotheekassistent
2) biochemie
3) chemie
4) chemische procestechnieken
5) drogisterij-cosmetica
6) farmaceutisch-technisch assistent
7) techniek-wetenschappen
8) water- en luchtbeheersingstechnieken
9) chemische procestechnieken duaal
b) discipline techniques industrielles :
1) industriële wetenschappen
2) industriële ICT
c) discipline agriculture et horticulture :
1) agro- en groenbeheer
2) agro- en groenmechanisatie
3) biotechnische wetenschappen
4) dier- en landbouwtechnische wetenschappen
5) natuur- en groentechnische wetenschappen
6) plant-, dier- en milieutechnieken
7) planttechnische wetenschappen
d) discipline formations paramédicales :
1) gezondheids- en welzijnswetenschappen
e) discipline soins aux personnes :
1) animatie in de ouderenzorg
2) internaatswerking
3) jeugd- en gehandicaptenzorg
4) leefgroepenwerking
5) sociale en technische wetenschappen
6) tandartsassistentie
f) discipline alimentation :
1) voedselbehandeling
3° Groupe 3° :
a) discipline hôtellerie :
1) assistent voedingsindustrie
2) bakkerijtechnieken
3) brood en banket
4) butler-intendant
5)
6)
7)
8)

hospitality
hotel
hotelbeheer
slagerij en vleeswaren
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9) vleeswarentechnieken
10) voedingstechnieken
11) bakkerijtechnieken duaal
b) discipline habillement et confection :
1) creatie en patroonontwerpen
2) creatie en mode
3) ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal
4° Groupe 4° :
a) discipline électricité :
1) audio-, video- en teletechnieken
2) elektriciteit-elektronica
3) elektromechanica
4) elektrotechnieken
5) elektronische installatietechnieken
6) elektrische installatietechnieken
7) industriële computertechnieken
8) industriële elektronicatechnieken
9) podiumtechnieken
10) regeltechnieken
11) stuur- en beveiligingstechnieken
12) elektromechanische technieken duaal
13) elektrotechnieken duaal
14) podiumtechnieken duaal
15) beveiligingstechnicus duaal
5° Groupe 5° :
a) discipline techniques décoratives :
1) fotografie
b) discipline techniques graphiques :
1) gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken
2) grafische communicatie
3) grafische media
4) interactieve multimediatechnieken
5) multimedia
6) printmedia
7) rotatiedruktechnieken
8) tekst- en beeldintegratietechnieken
6° Groupe 6° :
a) discipline sécurité sociale :
1) integrale veiligheid
b) discipline optique :
1) contactologie-optometrie
2) optiektechnieken
c) discipline techniques orthopédiques :
1) orthopedische instrumenten
2) orthopedietechnieken
d) discipline techniques dentaires :
1) dentaaltechnieken en supra-structuren
2) tandtechnieken
e) discipline soins aux personnes :
1) bio-esthetiek
2) esthetische lichaamsverzorging
3) grime
4) schoonheidsverzorging
7° Groupe 7° :
a) discipline bois et construction :
1) bouw constructie- en planningstechnieken
2) bouw- en houtkunde
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3)
4)
5)
6)
7)

bouwtechnieken
hout-constructie- en planningstechnieken
houttechnieken
industriële bouwtechnieken
weg- en waterbouwtechnieken

b) discipline métal :
1) automotive
2) autotechnieken
3) computergestuurde mechanische productietechnieken
4) haventechnieken
5) industriële koeltechnieken
6) industriële onderhoudstechnieken
7) industriële warmtetechnieken
8) koel- en warmtechnieken
9) kunststoftechnieken
10) kunststofvormgevingstechnieken
11) mechanica-constructie- en planningstechnieken
12) mechanische technieken
13) mechanische vormgevingstechnieken
14) productie- en procestechnologie
15) toegepaste autotechnieken
16) vliegtuigtechnicus
17) vliegtuigtechnieken
18) autotechnieken duaal
19) polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
20) technicus hernieuwbare energie duaal
21) mechanische vormgevingstechnieken duaal
c) discipline navigation rhénane et intérieure :
1) maritieme technieken dek
2) maritieme technieken motoren
d)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

discipline textile :
textiel- en chemische technieken
textiel- en designtechnieken
textieltechnieken
textielproductietechnieken
textielveredeling en breikunde
textielvormgevingstechnieken

8° Groupe 8° :
a) discipline techniques du verre :
1) glastechnieken
B) pour l’enseignement secondaire professionnel + ESS-nursing :
1° Groupe 1° :
a) discipline administration et distribution :
1) gespecialiseerd recreatiemedewerker
2) kantoor
3) kantooradministratie en gegevensbeheer
4) logistiek
5) onthaal en recreatie
6) verkoop
7) verkoop en vertegenwoordiging
8) winkelbeheer en etalage
9) naamloos leerjaar
10) logistiek duaal
b) discipline sports :
1) topsport-sportinitiatie
2) topsport-sportbegeleider
2° Groupe 2° :
a) discipline agriculture et horticulture :
1) agromanagement
2) bloemsierkunst
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3) bosbouw en bosbeheer
4) dierenzorg
5) gespecialiseerde dierenverzorging
6) groendecoratie
7) landbouw
8) land- en tuinbouwmechanisatie
9) manegehouder-rijmeester
10) paardrijden en -verzorgen
11) plant, dier en milieu
12) tuinaanleg en -onderhoud
13) tuinbouw en groenvoorziening
14) tuinbouwproductie
15) veehouderij en landbouwteelten
16) dier en milieu duaal
17) plant en milieu duaal
18) groenaanleg en –beheer duaal
19) groendecoratie duaal
20) tuinaanlegger-groenbeheerder duaal ;
b) discipline sécurité sociale :
1) veiligheidsberoepen
c) discipline soins aux personnes :
1) kinderzorg
2) organisatie-assistentie
3) organisatiehulp
4) thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
5) verzorging
6) verzorging-voeding
7) kinderbegeleider duaal
8) zorgkundige duaal
3° Groupe 3° :
a) discipline techniques décoratives :
1) decoratie en restauratie schilderwerk
2) decor- en standenbouw
3) etalage en standendecoratie
4) plastische kunsten
5) publiciteit en etalage
6) schilderwerk en decoratie
7) decor- en standenbouwer duaal
8) decoratie en schilderwerken duaal
9) restauratievakman schilder-decorateur duaal
b) discipline électricité :
1) elektrische installaties
2) industriële elektriciteit
3) elektrische installaties duaal
4) elektrotechnicus duaal
5) installateur gebouwenautomatisering duaal
c) discipline hôtellerie :
1) banketaannemer-traiteur
2) banketbakkerij-chocoladebewerking
3) brood- en banketbakkerij
4) brood- en banketbakkerij en confiserie
5) dieetbakkerij
6) gemeenschapsrestauratie
7) grootkeuken
8) restaurant en keuken
9) hotelonthaal
10) restaurantbedrijf en drankenkennis
11) slagerij en verkoopsklare gerechten
12) slagerij en vleeswarenbereiding
13) slagerij-fijnkosttraiteur
14) specialiteitenrestaurant
15) wereldgastronomie
16) bakkerij duaal
17) slagerij duaal
18) brood- en banketbakkerij duaal
19) grootkeuken en catering duaal
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20)
21)
22)
23)
24)

chocolatier duaal
gespecialiseerd verkoper slagerij duaal
grootkeukenkok duaal
hotelreceptionist duaal
kok duaal

4° Groupe 4° :
a) discipline habillement et confection :
1) mode - verkoop
2) moderealisatie en -presentatie
3) moderealisatie en -verkoop
4) modespecialisatie en trendstudie
5) mode- en maatkleding heren
6) modevormgeving
7) moderealisatie duaal
8) textielverzorging duaal
9) ontwikkelaar prototypes mode duaal
b) discipline techniques de soins :
1) haarstilist
2) haarzorg
3) haarverzorging duaal
4) kapper-stylist duaal
5° Groupe 5° :
a) discipline techniques graphiques :
1) bedrijfsgrafiek
2) drukken en afwerken
3) drukken en voorbereiden
4) drukvoorbereiding
5) grafische opmaaksystemen
6) meerkleurendruk-drukwerkveredeling
7) publiciteit en illustratie
8) publiciteitsgrafiek
9) zeefdruk
10) offsetrotatie- en flexodrukker duaal
11) operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal
6° Groupe 6° :
a) discipline travail du verre :
1) glasinstrumentenbouw
2) labo-glasinstrumentenbouw
b) discipline or-bijoux :
1) diamantbewerking
2) geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse
3) goud en juwelen
4) juwelencreatie
5) uurwerkherstelling
6) uurwerkmaken
c) discipline bois et construction :
1) bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
2) bijzondere schrijnwerkconstructies
3) bio-ecologische bouwafwerking
4) bouw
5) bouw historische muziekinstrumenten
6) bouwplaatsmachinist
7) dakwerken
8) duurzaam wonen
9) hout
10) houtbewerking
11) houtbewerking-snijwerk
12) industriële houtbewerking
13) interieurinrichting
14) mechanische en hydraulische kranen
15) meubelgarneren
16) modelmakerij
17) muziekinstrumentenbouw
18) restauratie van meubelen
19) restauratie van schrijnwerk
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

restauratie muziekinstrumenten
restauratie bouw
renovatie bouw
ruwbouw
ruwbouwafwerking
stijl- en designmeubelen
wegenbouwmachines
daktimmerman duaal
schrijnwerker houtbouw duaal
interieurbouwer duaal
meubelstoffeerder duaal
operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal
afwerking bouw duaal
bouwplaatsmachinist duaal
ruwbouw duaal
asfalt- en betonwegenbouwer duaal
dakwerker duaal
ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal
monteur steigerbouw duaal
stukadoor duaal
vloerder – tegelzetter duaal

d) discipline travail du marbre :
1) steen- en marmerbewerking
2) natuursteenbewerker duaal
e) discipline métal :
1) auto-elektriciteit
2) auto
3) basismechanica
4) bedrijfsvoertuigen
5) carrosserie en spuitwerk
6) carrosserie
7) centrale verwarming en sanitaire installaties
8) composietverwerking
9) computergestuurde werktuigmachines
10) diesel- en lpg-motoren
11) fotolassen
12) industrieel onderhoud
13) koelinstallaties
14) koeltechnische installaties
15) kunststofverwerking
16) lassen-constructie
17) matrijzenbouw
18) mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen
19) mechanisch onderhoud
20) metaal- en kunststofschrijnwerk
21) non-ferro-metalen dakbedekkingen
22) pijpfitten-lassen-monteren
23) productie-operator
24) tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
25) verwarmingsinstallaties
26) werktuigmachines
27) koetswerk duaal
28) onderhoudsmechanica auto duaal
29) onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
30) polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
31) spuiter carrosserie duaal
32) lassen-constructie duaal
33) lasser-monteerder duaal
34) mechanische vormgeving duaal
35) onderhoudsmechanica duaal
f) discipline navigation rhénane et intérieure :
1) beperkte kustvaart
2) maritieme vorming
3) Rijn- en binnenvaart
4) scheeps- en havenwerk
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5) schipper-motorist
6) binnenvaart en beperkte kustvaart duaal
7) stuurman binnenscheepvaart duaal
g)
1)
2)
3)
4)

discipline textile :
instellen van textielmachines
textiel
textiel duaal
productieoperator textielproductielijn duaal

7° Groupe 7° :
a) discipline chauffeur de poids lourds :
1) vrachtwagenchauffeur
2) bijzonder transport
8° Groupe 8° :
a) discipline nursing :
1) verpleegkunde
C) pour l’enseignement secondaire artistique :
1° Groupe 1° :
a) discipline arts plastiques :
1) architecturale en binnenhuiskunst
2) beeldende en architecturale kunsten
3) architecturale vormgeving
4) architecturale vorming
5) artistieke opleiding
6) audio-visuele vormgeving
7) audio-visuele vorming
8) beeldende en architecturale vorming
9) beeldende vorming
10) bijzondere beeldende vorming
11) grafische vormgeving
12) industriële kunst
13) industriële vormgeving
14) ruimtelijke vormgeving
15) toegepaste beeldende kunst
16) vrije beeldende kunst
2° Groupe 2° :
a) discipline arts de la parole :
1) bijzondere vorming woordkunst-drama
2) woordkunst-drama
3° Groupe 3° :
a) discipline danse :
1) ballet
2) bijzondere vorming dans
3) dans
4) modern ballet
4° Groupe 4° :
a) discipline musique :
1) bijzondere muzikale vorming
2) muziek
D) pour l’enseignement secondaire général :
a) discipline études classiques :
toutes les subdivisions structurelles dont le nom comporte au moins une des composantes suivantes : « Grieks »,
« Latijn »
b) discipline études modernes :
toutes les subdivisions structurelles qui ne peuvent pas être classées dans la discipline « études classiques ».
Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l’enseignement secondaire à temps plein, en ce qui concerne
les périodes-professeur de la première année d’études A et B pour l’année scolaire 2019-2020 et les subdivisions duales.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS
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