
iPersoneel 
Berekening dienstanciënniteit in functie  
van TADD en VB
(Loopbaanoverzicht per personeelslid en bulkberekening vanuit Afdrukken Personeelslijst)

Het personeelspakket biedt de mogelijkheid om voor elk personeelslid met nog 
tijdelijke opdrachten de opgebouwde dienstanciënniteit te berekenen voor het 
behalen van het TADD (aanstelling doorlopende duur) of VB (vaste benoeming) 
statuut.

Selectie van het loopbaanoverzicht van een personeelslid levert volgend scherm : 

Naast de historiek van alle gepresteerde opdrachten, kan hier de dienstanciënniteit 
naar TADD of VB toe berekend worden - op basis van de ingevoerde schoolopdrachten 
en dienstonderbrekingen voor het personeelslid over de voorbije schooljaren. 

Er is keuze om de berekening te baseren op alle diensten aan de huidige 
scholengemeenschap, inrichtende macht/schoolbestuur of scholengroep (waartoe de 
aangemelde school behoort).  Standaard (decretaal) is de berekening TADD gebaseerd 
op de opdrachten gebaseerd aan de scholengemeenschap. 

Indien geen scholengemeenschap gekoppeld aan de school, worden enkel de diensten 
aan de aangemelde school in rekening gebracht. 

De berekening loopt tot en met de referentiedatum van het aangemelde (ingelogde) 
schooljaar. Standaard staat deze datum op het einde van het schooljaar 31.08.2021, 
maar deze datum is aan te passen. 

De output van de berekening kan bekomen worden in PDF of Excel. 

Detailberekeningen kunnen afgevinkt worden en er is een optie om alle opdrachten 
te laten uitvoeren met voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO in het 
opdrachtenscherm). Zie verder voor meer uitleg. 
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Berekening dienstanciënniteit TADD 

Op de eerste bladzijde(n) staat meteen het RESULTAAT van de berekening per ambt 
(en eventueel per vak voor een lesambt) en per schooljaar, afgesloten met telkens een 
totaal per ambt. 

De titel toont – naast het personeelslid met zijn/haar diploma’s - het type berekening 
(TADD) tot de referentiedatum (31.08.2021) en de berekeningsbasis (SG). 

Onderaan elke pagina staat de datum van berekening. 

Er zijn hier 2 kolommen: het aantal gepresteerde dagen (volgens de ingevoerde 
schoolopdrachten) EN het aantal effectieve gepresteerde dagen (waarbij 
dienstonderbrekingen in mindering zijn gebracht). 

In één schooljaar kan het maximum aantal opgebouwde dagen dienstanciënniteit in een 
lesambt 303 of 304 (schrikkeljaar) bedragen. Idem voor de effectieve dagen. 

Voor een niet-lesambt (vb. administratieve medewerker) kan dit meer bedragen: de 
opdracht kan doorlopen tot 31.08 van het schooljaar. Hier geldt een absoluut maximum 
van 360 dagen.  
In het huidig schooljaar worden niet-lesopdrachten maar tot 30.06 in rekening gebracht 
omdat de vereiste dienstanciënniteit voor TADD behaald moet zijn op 30 juni van het 
schooljaar.

In het geval de opdracht in een (periode) van het schooljaar minder dan de helft 
bedraagt van een fulltime (m.a.w. een ponderatie < 0.5000), worden het aantal dagen 
en effectieve dagen gedeeld door 2. 

Let wel: voor de berekening van de dienstanciënniteit naar TADD toe, gelden enkel de 
tijdelijke opdrachten in ATO 1 of ATO 2 (administratieve toestand interim en vacant). 

Wanneer een personeelslid reeds TADD is voor alle ambten en uren, heeft deze 
berekening weinig zin. 

Voor een lesambt is er aanvullend altijd een berekening over alle opdrachten in 
het ambt (vb. Leraar alle vakken) waarbij alle opdrachten in dat ambt worden 
meegenomen – ongeacht invulling van het vak of module. In het geval van een VEREIST 



diploma mogen alle opdrachten van alle vakken in rekening gebracht worden. Gezien de 
bekwaamheidsaanduiding in de schoolopdrachten niet altijd consequent ingevuld wordt 
(VE=vereist of VO=voldoende) wordt de facto deze berekening uitgevoerd. 

Een vb. uit het basisonderwijs met 3 ambten (kleuteronderwijzer, onderwijzer en 
zorgcoördinator): 

De berekeningen gebeuren volgens het decreet rechtspositie personeelsleden in 
het gesubsidieerd onderwijs of gemeenschapsonderwijs (van 27 maart 1991) + latere 
aanvullingen.

Belangrijk om weten :

 ▪ Is bij een opdracht de bekwaamheid VE aangeduid in het opdrachtenscherm, 
dan komen ALLE opdrachten in het ambt mee in aanmerking om de globale 
ponderatie van de opdrachten in dat ambt te bepalen.  Maw. in dezelfde 
periode alle opdrachten optellen ongeacht de bekwaamheidsaanduiding 
- zowel VE, VO als AND  opdrachten. Bij enkel aanduiding VO of geen 
aanduiding wordt elk vak bij een lesambt apart beschouwd.               
Het decreet zegt : indien het personeelslid zich kandidaat stelt voor een 
vak waarvoor het over een vereist bekwaamheidsbewijs beschikt, dan tellen 
alle diensten als leraar gepresteerd in de vakken waarvoor het een vereist 
of voldoende bekwaamheidsbewijs heeft, mee.  Indien het personeelslid 
zich kandidaat stelt voor een vak waarvoor het een voldoend geacht 
bekwaamheidsbewijs bezit, dan komen enkel de diensten in dat vak in 
aanmerking. 

 ▪ In het vrij onderwijs tellen opdrachten van het ambt godsdienstleraar mee 
voor het ambt leraar (omgekeerd niet)

 ▪ Alle opdrachten van het personeelslid aan alle scholen van de 
scholengemeenschap tellen mee  

 ▪ Het gaat enkel over wervingsambten 

 ▪ Bepaalde verloven zoals zwangerschapsverlof, bedreigd door beroepsziekte 
en beroepsziekte zelf tellen ook mee als effectieve dagen (tot een plafond). 

 ▪ Nieuw : de strikt persoonsgebonden dienstonderbrekingen (vb. ziekteverlof) 
worden in alle scholen in rekening gebracht waar het personeelslid op dat 
moment werkt, ook al is dit verlof niet in alle nodige scholen ingevoerd in het 
scherm van de dienstonderbrekingen. 

Na het resultaat van de berekeningen volgen één of meerdere bladzijden met de 
opgehaalde info per oplopend schooljaar : alle schoolopdrachten met ambt, instelnr en 
naam van de instelling, (vak), (bekwaamheid), begin- en einddatum van de opdracht in 
het schooljaar, opdrachtbreuk en ATO en aanduiding reeds TADD-opdracht.   

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12528
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Eventuele verloven die optreden tijdens deze opdracht volgen onmiddellijk 
chronologisch na de opdrachtgegevens (zie volgend vb.) : 

Nadien kunnen de berekeningen in detail worden gecontroleerd. 

Per schooljaar en per ambt (+ vak voor een leraar/godsdienstleraar) worden periodes 
afgezonderd met een constante ponderatie in de opdrachten of periodes met verloven. 
In de tabel ziet u de duur van deze chronologische periodes, de berekende ponderatie 
en het corresponderend aantal dagen (# dagen) EN effectieve dagen (# dagen effectief).

Vb. van opdrachtregels in één schooljaar aan verschillende instellingsnummers met 
aansluitend de berekening van de (effectieve) dagen. 

Het aantal (effectieve) dagen anciënniteitsopbouw wordt gedeeld door 2 in het geval in 
deze periode de ponderatie minder dan de helft bedraagt. 

Periodes dat de opdrachten niet gepresteerd worden staan in het grijs en leveren enkel 
dagen en geen effectieve dagen (met uitzondering van enkele onderbrekingen zoals  
zwangerschapsverlof, beroepsziekte , …, waar er gelijkstelling is met effectief gewerkte 
dagen – tot een bovengrens). 

Periodes zonder opdrachten geven nulwaarden bij de dagen. 

Het totaal aantal dagen/aantal effectieve dagen per ambt en per schooljaar verschijnt 
telkens bovenaan de jaartabel. 
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In Excel ziet de lay-out er als volgt uit : 

De berekeningen kunnen gestopt worden op een referentiedatum in het aangemelde 
schooljaar. 

In dit geval worden de (effectieve) dagen berekend tot en met de ingevoerde 
einddatum. 

Merk op : in het overzicht blijven de opdrachten en dienstonderbrekingen volledig 
vermeld (met de juiste einddatum). Er worden geen (gedeeltelijke) opdrachten of 
verloven getoond. 

Onderstaande geval is een berekening op basis van een schoolbestuur. 
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Berekening dienstanciënniteit VB

Op de eerste bladzijde(n) staat meteen het RESULTAAT van de berekening per ambt 
(en eventueel per vak voor een lesambt) en per schooljaar, afgesloten met telkens een 
totaal per ambt. 

De titel toont – naast het personeelslid met zijn/haar diploma’s - het type berekening 
(VB) tot de referentiedatum (31.08.2021) en de berekeningsbasis (SB/SG/SGR). 

Onderaan elke pagina staat de datum van berekening. 

Er is hier � in tegenstelling met TADD � maar één kolom : het aantal gepresteerde 
dagen (volgens de ingevoerde schoolopdrachten). 

In één schooljaar kan het maximum aantal opgebouwde dagen dienstanciënniteit in 
een ambt 360 dagen bedragen. Voor minder dan een halftijdse betrekking in het ambt 
bedraagt het maximum 182,5 dagen. 

Bij de VB-berekening wordt het aantal dagen berekend tot maximaal 30.06 
van het schooljaar en wordt voor de zomerperiode van juli en augustus een 
compensatiefactor van x1,2 toegepast op de berekende dagen. Dit resultaat is 
dan het aantal dagen dienstanciënniteit vermeld in bovenstaand  overzicht van de 
berekeningen (afgerond tot één cijfer na de komma). 

De factor x1,2 is geldig voor alle ambten met uitzondering van de ambten 
administratieve medewerker : hier kan het aantal gepresteerde dagen doorlopen tot 
31.08 van het schooljaar. 

In het geval de opdracht in een (periode) van het schooljaar minder dan de helft 
bedraagt van een fulltime (m.a.w. een ponderatie < 0.5000), worden het aantal dagen 
gedeeld door 2. 

Let wel: voor vastbenoemde opdrachten (die doorlopen in de zomervakantie) wordt de 
factor x1,2 niet toegepast en loopt de berekening gewoon door tot 31.08. 
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Voor een lesambt is er aanvullend altijd een berekening over alle opdrachten in 
het ambt (vb. Leraar alle vakken) waarbij alle opdrachten in dat ambt worden 
meegenomen – ongeacht invulling van het vak of module. In het geval van een VEREIST 
diploma mogen alle opdrachten van alle vakken in rekening gebracht worden. Gezien de 
bekwaamheidsaanduiding in de schoolopdrachten niet altijd consequent ingevuld wordt 
(VE=vereist of VO=voldoende) wordt de facto deze berekening uitgevoerd. 

De berekening gebeurt op basis van de ingevoerde schoolopdrachten aan de scholen 
van de bij de berekening gekozen overkoepelende organisatie : scholengemeenschap,  
schoolbestuur of (indien van toepassing) scholengroep. 

In tegenstelling tot de TADD-berekening tellen hier bijna alle periodes met 
dienstonderbrekingen mee als gepresteerde dagen. Enkel voor een enkele 
verlofstelsels zoals AVP (afwezigheid verminderde prestaties), ongewettigde afwezigheid 
en bepaalde (oudere) verloven voorafgaand aan het pensioen worden dagen in 
mindering gebracht. 

Een vb. uit het basisonderwijs met 3 ambten (kleuteronderwijzer, onderwijzer en 
zorgcoördinator): 

Na het resultaat van de berekeningen volgen één of meerdere bladzijden met de 
opgehaalde info per oplopend schooljaar : alle schoolopdrachten met ambt, instelnr en 
naam van de instelling, (vak), (bekwaamheid), begin- en einddatum van de opdracht in 
het schooljaar, opdrachtbreuk en ATO.    

Eventuele verloven die optreden tijdens deze opdracht volgen onmiddellijk 
chronologisch na de opdrachtgegevens (zie volgend vb.) : 
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Nadien kunnen de berekeningen in detail worden gecontroleerd. 

Per schooljaar en per ambt (+ vak voor een leraar/godsdienstleraar) worden periodes 
afgezonderd met een constante ponderatie in de opdrachten of periodes met verloven. 
In de tabel ziet u de duur van deze chronologische periodes, de berekende ponderatie 
en het corresponderend aantal dagen  (# dagen).

Vb. van opdrachtregels in één schooljaar aan verschillende instellingsnummers met 
aansluitend de berekening van de dagen. 

Het aantal dagen anciënniteitsopbouw wordt gedeeld door 2 in het geval in deze 
periode de ponderatie minder dan de helft bedraagt. 

Periodes zonder opdrachten geven nulwaarden bij de dagen. 

Het totaal aantal dagen/aantal effectieve dagen per ambt en per schooljaar verschijnt 
telkens bovenaan de jaartabel. 

Hier wordt telkens duidelijk aangegeven of de vermenigvuldigingsfactor 1,2 wordt 
toegepast (voor een lesambt) of niet, met mogelijks afronding tot 360 of 182,5 
gepresteerde dagen. 
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In Excel ziet de lay-out er als volgt uit : 

De berekeningen kunnen gestopt worden op een referentiedatum in het aangemelde 
schooljaar. 

In dit geval worden de dagen berekend tot en met de ingevoerde einddatum. 

Merk op : in het overzicht blijven de opdrachten en dienstonderbrekingen volledig 
vermeld (met de juiste einddatum). Er worden geen (gedeeltelijke) opdrachten of 
verloven getoond. 

Onderstaande geval is een berekening op basis van een schoolbestuur. 

In de titel is duidelijk aangegeven tot welke datum er is gerekend. 
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Om aan te geven dat bepaalde dienstonderbrekingen wel degelijk invloed hebben op het 
aantal dagen is bij onderstaand vb. het aantal uren onderwijzer in vervanging gezet in 
het kader van een AVP-verlof (afwezigheid verminderde prestaties). 

De periode van het verlof – van 01.04.2021 tem 30.06.2021 - is bij het ambt van 
onderwijzer het aantal dagen gelijk aan 0 gezien het AVP-verlof geldt voor alle uren in 
dit ambt. 

Voor het ambt van zorgcoördinator blijven de prestaties lopen. 

Het is belangrijk aan te geven voor welke opdrachturen het opdrachtgebonden verlof 
wordt opgenomen (via vervanging aan te geven). 
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