Parameters berekening werkingsmiddelen

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

DECRETALE VERTREKBASIS

2016-2017

411.212.000

A1 - leerlingenevolutie

411.171

A2 - gezondheidsindex

0

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

411.623.171

Objectieve verschillen
7.146.897 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% : 2.300.702 euro
Totaal aantal leerlingen: 434.507
Leerlingen in GO!: 82.384
Bedrag per leerling GO!: 27,93 euro

Levensbeschouwelijke vakken: geldt voor het officieel onderwijs, voorafname van 4,5% : 4.846.195 euro
Totaal aantal leerlingen: 115.689
Bedrag per leerling in het officieel secundair onderwijs: 41,89 euro

Leerlingenkenmerken
42.975.604 euro
= (geïndexeerd te verdelen middelen – objectieve verschillen) * bandbreedte (10,6250%)

budget

aantal leerlingen

bedrag per leerling

De leerlingenkenmerken Taal,
Opleiding moeder en
Schooltoelage tellen voor 30%.
Het leerlingenkenmerk Buurt
telt voor 10%

Het totaal afgetopte
leerlingen die scoren op een
leerlingenkenmerk

Taal

12.892.681

59.486,94

216,73

Opleiding moeder

12.892.681

102.375,42

125,94

Schooltoelage

12.892.681

118325,93

108,96

4.297.560

105.782,82

40,63

Buurt

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

Budget schoolkenmerken

361.500.669

Totaal aantal punten

7.508.814

Basisbedrag per punt

48,143511

Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

Extra cao-gelden voor VGO

5.055.000

Totaal aantal punten VGO

5.492.510

Extra cao bedrag per leerling VGO
Geldwaarde per punt VGO

0,92
49,06

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!

GO!

Resterende loonkost MVD-personeel
Extra cao-gelden voor GO!
Totaal aantal punten GO!

-1.514.000
903.000
1.410.418

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

-0,43

Geldwaarde per punt GO!

47,71

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!

