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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling 
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij 
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams 
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt 
goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Onderwijsorganisatie en -personeel 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 
 Onderwijsdecreet XXX - programmadecreet 
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Vervangingseenheden niet-ingevulde vervangingen (NIV) 

In Op Stapel 2020-03 van 24 april 2020 kon u lezen dat er al op 1 mei een einde kwam aan de 
mogelijkheid personeelsleden aan te stellen in vervangingseenheden niet-ingevulde 
vervangingen (NIV). De stopzetting is inmiddels verschoven naar het einde van het schooljaar: 
30 juni. 

Vacant verklaren van betrekkingen van afwezige leerkrachten 

Gewoon secundair onderwijs: benoemen in overgedragen uren 

In Op Stapel 2020-02 en 03 van 2 maart en 24 april 2020 kreeg u toelichting bij de versie-na-
onderhandeling van het voorontwerp van onderwijsdecreet XXX en het programmadecreet. 
Het voorontwerp van het programmadecreet bevatte bepalingen over de vaste benoeming in 
overgedragen uren in het gewoon secundair onderwijs en in betrekkingen van afwezige 
leerkrachten. De Raad van State zag niet het verband van die bepalingen met de begroting 
2020. Ze worden dan ook uit het programmadecreet gelicht en overgeheveld naar 
onderwijsdecreet XXX. Praktische gevolgen heeft dat niet. Zodra onderwijsdecreet XXX 
goedgekeurd is door het Vlaams Parlement, geven we toelichting bij de overige amendementen 
die na de onderhandelingen aan de tekst werden aangebracht. 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202020-03.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202020-02.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202020-03.pdf

