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Talentmobiliteit in de banksector: overstap naar het Vlaams onderwijs   

Een werknemer uit de banksector die ingevolge een nieuwe beroepskeuze de overstap maakt naar 

het Vlaams onderwijs moet rekening houden met de mogelijke gevolgen die deze keuze met zich 

meebrengt op verschillende vlakken. Deze nota geeft een beperkt overzicht van de belangrijkste 

items die een bijzondere aandacht moeten krijgen.    

Vlaanderen zal de volgende jaren vooral in het secundair onderwijs nood hebben aan heel wat ge-

motiveerde en gepassioneerde leerkrachten. Om nieuwe leraren aan te trekken voor een duur-

zame loopbaan in het onderwijs vormen ook de zij-instromers een belangrijke doelgroep van kan-

didaten die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt.  

Voor de medewerkers uit de banksector kan een job in het onderwijs een interessante nieuwe 

loopbaankeuze zijn. Er zullen afspraken nodig zijn over het volgen van een specifieke onderwijs-

opleiding of pedagogische vorming om toegelaten te worden in het onderwijs. Voor zij-instromers 

zal de hervormde lerarenopleiding aan de hogescholen en de universiteiten via aangepaste trajec-

ten in avond-, weekend en/of afstandsonderwijs in een flexibel aanbod voorzien.  

1 Traject als gesubsidieerd personeelslid 

1.1 Statuut 

- PL wordt aangesteld binnen de toepassing van het Decreet Rechtpositie   
- tijdelijk PL    

TABD  (tijdelijk personeelslid met aanstelling van bepaalde duur) 
TADD (tijdelijk personeelslid met aanstelling voor doorlopende duur) - voorrangsrecht op 
tijdelijken zonder recht    

- vast benoemd PL 
deeltijds of voltijds vast benoemd – voorrangsrecht op tijdelijke personeelsleden  

- personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft onder bepaalde voorwaarden 
het hoogste voorrangsrecht bij vaste benoeming  

 

1.2 Bekwaamheidsbewijs  

- PL moet over het juiste basisdiploma bezitten om aangesteld en gesubsidieerd te kunnen 
worden in het onderwijs (databank bekwaamheidsbewijzen)  

- afhankelijk van het ambt wordt dit basisdiploma aangevuld met een bewijs van pedagogi-
sche bekwaamheid (BPB)  
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1.3 Barema 

- PL ontvangt het barema dat wettelijk voorzien is voor zijn ambt. Het barema hangt af van 
het niveau van het diploma, het gekozen ambt ingeval van leraar ook het vak, de graad van 
aanstelling, de onderwijsvorm en eventuele nuttige ervaring 

- vroegere gepresteerde overheids- of onderwijsdiensten tellen automatisch en onbeperkt 
mee voor de geldelijke anciënniteit- diensten gepresteerd in de privésector tellen beperkt 
mee maar niet automatisch (zie nuttige ervaring) 

1.4 Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 

- bij aanstelling als leraar is een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) vereist om 
over een voldoend of een vereist diploma te beschikken (anders aanstelling in categorie 
“andere” met een lagere verloning en minder statutaire rechten) – een vaste benoeming als 
leraar is nooit mogelijk zonder een BPB 
 

- bij aanstelling binnen het ondersteunend personeel (opvoeder, administratief medewerker) 
is geen bewijs van pedagogische bekwaamheid vereist tenzij het schoolbestuur dit toch als 
voorwaarde stelt bij de aanstelling 
 

- vanaf 1 september 2019 vernieuwde lerarenopleidingen die enkel nog worden aangeboden 
door hogescholen of universiteiten (het verkorte traject duurt minstens 1 jaar) 

 

1.5 Nuttige ervaring  

- diensten in de privésector (als bezoldigde werknemer of als zelfstandige) komen voor be-
paalde ambten in aanmerking en voor het ambt van leraar enkel in geval van technische en 
praktische vakken met een maximum van 10 jaar; geen inbreng nuttige ervaring voor al-
gemene vakken (bv. ervaring banksector geldt niet voor de algemene vakken Economie, 
Wiskunde, Engels,…) 
 

- de overname van deze diensten gebeurt enkel indien de nuttige ervaring erkend is door de 
inspectie (bv. 10 jaar ervaring banksector wordt erkend als meerwaarde voor leraar TV 
Boekhouding) 
 

- nuttige ervaring wordt ook toegekend in de ambten van directeur, adjunct-directeur, tech-
nisch adviseur (TA) en technisch adviseur coördinator (TAC) in een van de volgende instel-
lingen: scholen voor gewoon secundair onderwijs met TSO en/of BSO en/of met HBO5 Ver-
pleegkunde, of met uitsluitend een eerste graad waar een technisch georiënteerde basis-
optie en/of een beroepsvoorbereidend leerjaar bestaat 

 

1.6 Cumulatie onderwijsambt met opzeggingsvergoeding banksector  

- een personeelslid mag naast zijn onderwijsbetrekking in hoofdambt een andere bezoldigde 
nevenactiviteit buiten het onderwijs onbeperkt uitoefenen. Het onderwijsambt blijft als 
hoofdambt beschouwd. De cumulatie met een opzeggingsvergoeding is mogelijk.  

1.7 Pensioen  

- de gewerkte jaren in het onderwijs tellen mee voor het opbouwen van de vereiste loop-
baanduur bij oppensioenstelling  

- bij vaste benoeming: recht op een overheidspensioen (naast het werknemerspensioen)    
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2 Traject als contractueel personeelslid  

2.1 Statuut 

- contractuele aanstelling : het schoolbestuur neemt het personeelslid in dienst als gesalari-
eerde werknemer (bediende) en betaalt het loon vanuit de eigen werkingsmiddelen van de 
vzw-schoolbestuur,  het loon wordt vastgelegd in overleg met het schoolbestuur en het kan 
zich hiervoor richten op de bruikbare verloning in het onderwijs  
 

- het statuut is hetzelfde als in de privésector, hier zijn dus geen voorrangsrechten of  
diplomavereisten.    
 

3 Vacatures 

Wil je werken in het Vlaams onderwijs? Wil jij werken bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen?   

            https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures  

- de website vermeldt enkel de vacatures in selectie- en bevorderingsambten (directeur, 

adjunct-directeur, …).  

- voor de wervingsambten van het onderwijzend personeel (leraar, godsdienstleraar) of van 

het ondersteunend personeel (opvoeder, administratief medewerker) moet er recht-

streeks gesolliciteerd worden bij de directeur van de secundaire school (via de “Instellin-

genzoeker” zoek je een instelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen) of bij VDAB 

(Vlaams Gewest) of Actiris (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).   

            https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/instellingenzoeker?query=&type=  

4 Netwerkorganisaties Katholiek Onderwijs  

4.1 Nederlandstalig onderwijs  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 – 1040 Brussel -  Dienst Personeel – 

02/507 06 01  

 https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/  

Contactpersonen 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/contact  

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/over-ons/wie-wie-bij-katholiek-onderwijs-

vlaanderen  

4.2 Franstalig onderwijs   

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique – E. Mounierlaan 100, 1200 Sint-Lam-

brechts-Woluwe – 02/256 70 11  

http://enseignement.catholique.be/segec/  
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