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Anne Geldof

Nieuwe functieclassificatie 
Vanaf 1 januari 2022 werd een nieuw systeem 
van functieclassificatie ingevoerd voor bedienden 
in basisscholen van het vrij onderwijs. Aan elke 
functie is een barema verbonden, dat jouw loon 
bepaalt. Dit verandert er voor jou:
• In de nieuwe classificatie wordt je loon bepaald 

door wat je doet, door je functie.  
• Het loon van sommige functies stijgt. 
• Na verloop van tijd kan je promotie maken. 

- Barema 1: mogelijkheid om na het volgen 
van een erkende opleiding over te gaan naar 
barema 2.

- Barema 2 tot en met 5: na 5 jaar anciënniteit 
in de functie ga je automatisch over naar het 
volgende barema. Deze baremasprong is 
voorlopig éénmalig.

- Barema 6: na 5 jaar anciënniteit in de functie 
krijg je automatisch 20 eurocent/uur meer. 

Baremaverhoging
Word je aan barema 1 betaald en heb je reeds 
ooit een sectorale opleiding gevolgd of engageer 
je je om in de toekomst zo’n opleiding te volgen, 

dan moet je vanaf 1 januari 2022 betaald worden 
aan barema 2. Je stijgt dus een barema! Let wel: 
de opleiding moet erkend zijn door het Waarborg 
en Sociaal Fonds van het gesubsidieerd vrij on-
derwijs. Meestal gaat het om een opleiding die is 
georganiseerd via “Groep Intro” of “I-diverso”.

Voor de periode van september 2021 tot en met 
december 2021 heb je ook recht op deze bare-
maverhoging. Om te vermijden dat de lonen van 
de voorbije maanden opnieuw moesten worden 
berekend, werd de verhoging voor deze maanden 
uitbetaald als éénmalige premie. Kijk dus na of je 
in januari je loonsverhoging kreeg en de éénma-
lige premie.
Werd je tot op heden betaald aan barema 2 tot 
en met 5 en werk je al 5 jaar of meer in dezelfde 
functie, dan stijg ook jij één barema. 

Wie tot op vandaag aan barema 6 werd betaald 
en 5 jaar of meer dezelfde functie uitoefent ziet 
zijn uurloon verhogen met 20 eurocent. Hier is 
geen terugwerkende kracht voorzien. Deze rege-
ling gaat pas in op 1 januari 2022.

Twee cao’s voor bedienden
In uitvoering van onderwijs-cao XII werden voor bedienden (toezichters, busbegeleiders, …) 
binnen paritair comité PSC 225.01 op 13 december 2021 twee cao’s afgesloten: een cao tot 
verhoging van de laagste lonen en een cao over de nieuwe functieclassificatie. Administratief 
bedienden en opvoeders internaten worden hierdoor niet gevat.

Aangezien bepaalde 
functies op de 
werkvloer zowel als 
arbeider of als 
bediende kunnen 
worden opgenomen, 
werden de functies 
voor de arbeiders 
binnen PC 152.01 op 
gelijke wijze herzien.

Busbegeleider, toezichter (voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht) Barema 1
Nachtwaker, portier, hulpkok 
Na het volgen van een opleiding: busbegeleider, toezichter

Barema 2

Na 5 jaar anciënniteit: Nachtwaker, portier, hulpkok Barema 3
Technische functies: technisch medewerker IT Barema 4
Kok, conciërge, buschauffeur 
Na 5 jaar anciënniteit: technische functies: technisch medewerker IT

Barema 5

Chef-kok, leidinggevende/coördinator 
Na 5 jaar anciënniteit: Kok, conciërge, buschauffeur

Barema 6

Na 5 jaar anciënniteit: Chef-kok, leidinggevende/coördinator
Barema 6 + 20 
eurocent/uur

Vind je je functie niet terug? Dan moet je schoolbestuur in de bestaande lijst een functie zoeken die over-
eenstemt met jouw functie.




