Parameters berekening werkingsmiddelen

GEWOON BASISONDERWIJS

2016-2017

DECRETALE VERTREKBASIS

35.470.000

A1 - leerlingenevolutie

- 952.334

A2 - gezondheidsindex

0

Toevoeging RC

47.170

Toevoeging MVD

0

GEÏNDEXEERD TE VERDELEN MIDDELEN

evolutie van de leerlingenpunten op 01/02/x en 01/02/x-1
de verhouding van de gezondheidsindex januari x-1 en januari x-2

de loonkost van de personeelsleden die uit dienst gaan wordt vanuit de loonkredieten overgeheveld
naar de werkingsmiddelen en daar verdeeld over de netten

34.564.836

Objectieve verschillen
809.183 euro
= geïndexeerd te verdelen middelen * aantal leerling per objectief verschil * % voorafname /
(totaal aantal leerlingen + aantal leerling per objectief verschil * % voorafname)

Neutraal onderwijs: geldt voor het GO!, voorafname van 3% : 246.711 euro
Totaal aantal leerlingen: 27.790
Leerlingen in GO!: 6.770
Bedrag per leerling GO!: 36,43 euro

Levensbeschouwelijke vakken: geldt voor het officieel onderwijs, voorafname van 4,5% : 562.472 euro
Totaal aantal leerlingen: 27.790
Leerlingen in het officieel lager onderwijs: 10.290
Bedrag per leerling in het officieel lager onderwijs: 54,65 euro

Schoolkenmerken
33.755.653 euro
= geïndexeerd te verdelen middelen – objectieve verschillen - leerlingenkenmerken

Budget schoolkenmerken

33.755.653

Totaal aantal punten

354.752

Basisbedrag per punt

95,15

Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

Extra cao-gelden voor VGO

304.000

Totaal aantal punten VGO

212.235

Extra cao bedrag per leerling VGO
Geldwaarde per punt VGO

1,43

De middelen van het VGO worden verhoogd tot harmonisering van de lonen
tussen het onderhouds-, meesters-, vak- en dienstpersoneel van het
gesubsidieerd vrij onderwijs en dat personeel van het GO!

96,58

GO!

Resterende loonkost MVD-personeel

-152.000

Extra cao-gelden voor GO!

91.000

Totaal aantal punten GO!

86.775

Combinatie MVD en cao geeft een extra
bedrag per leerling GO!

-0,70

Geldwaarde per punt GO!

94,45

De loonkosten van het MVD-personeel die nog gefinancierd worden, worden via
de lonen uitbetaald. Daarom wordt het bedrag hier bij de werkingsmiddelen
afgetrokken.
De middelen van het GO! werden via cao verhoogd voor het optrekken van het
vakantiegeld tot 92% voor de contractuele onderhouds-, meesters-, vak- en
dienstpersoneel van het GO!

