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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
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:
 Inspectie – procedure doorlichting
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van
8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met
betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van
de inspectie worden uitgevoerd en tot opheffing van het besluit
van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 houdende de
vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeterplannen
Het besluit geeft uitvoering aan het decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 (Op Stapel
2017-14 van 21 november 2017), dat overigens nog in behandeling is in het Vlaams
Parlement. Het heeft meer bepaald betrekking op de doorlichtingsprocedure en de
procedure voorlopige erkenning vanaf 1 september 2018. U leest het goed: 1 september;
in het voorontwerp van decreet was nog sprake van 1 januari 2018. De ingangsdatum wordt
dus vooruitgeschoven.
Het inspectiebezoek in het kader van een voorlopige erkenning gebeurt onaangekondigd.
De beslissing (uiterlijk op 31 augustus) of een school of centrum voorlopig wordt erkend en
de beslissing (uiterlijk op 31 maart, na een doorlichting) of ze wordt erkend, wordt aan het
school- of centrumbestuur meegedeeld binnen 5 kalenderdagen1. De beslissing om een CLB
voorlopig te erkennen wordt ook meegedeeld aan de Vlaamse minister bevoegd voor het
gezondheidsbeleid.
Het beroep tegen een niet-erkenning moet binnen 30 kalenderdagen worden ingediend met
een gemotiveerd bezwaarschrift, aangetekend verstuurd of afgegeven tegen
ontvangstbewijs. Ook de minister heeft 30 kalenderdagen om het beroep te behandelen.
Doorlichtingen worden minstens 21 kalenderdagen op voorhand schriftelijk2 aangekondigd.
De aankondiging vermeldt welke informatie op school of in het centrum ter beschikking
moet liggen. De leden van het doorlichtingsteam kunnen tijdens de doorlichting alle
schoolse activiteiten (ook lessen) of centrumactiviteiten bijwonen en ze kunnen spreken met
wie ze willen (leden van de bestuursorganen, directie, leerkrachten, leerlingen, cursisten,
ouders, leden van de participatie- en inspraakorganen, relevante derden).
Als een doorlichting afgerond is, wordt de school of het centrum daar schriftelijk van op de
hoogte gebracht. Binnen 30 kalenderdagen krijgt het bestuur en de directie het verslag. Die
hebben daarna 30 kalenderdagen om bij de inspecteur-generaal om een bespreking te
vragen of3 opmerkingen te bezorgen (die ongewijzigd aan het verslag worden toegevoegd).
De vraag om een gesprek schort de vervaltermijn op waarbinnen kan worden verzocht de
procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.
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Elke dag van het jaar is een kalenderdag op de dagen in de herfst-, kerst-, krokus, paas- en zomervakantie na.
Schriftelijk: nl. met een brief per post, een e-mail of via ‘Mijn Onderwijs’.
Als er een gesprek met de inspecteur-generaal is gepland, begint de termijn van 30 dagen om opmerkingen te
formuleren pas te lopen nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.
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De directeur van de school of het centrum informeert (ook binnen die 30 dagen4) leerlingen,
cursisten en ouders over de mogelijkheid tot inzage van het verslag. Het verslag wordt ook
op een personeelsvergadering en op de school- of centrumraad gebracht.
Het verzoek om de intrekking van de erkenning niet op te starten (met het engagement om,
met externe begeleiding, aan de tekorten te werken), of het beroep (alweer binnen 30
kalenderdagen) tegen een ongunstig doorlichtingsadvies dat niet voorzag in de mogelijkheid
zo’n verzoek in te dienen, moet worden verstuurd met een aangetekende brief, of
afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Een nieuwe doorlichting, na een verzoek om de procedure tot intrekking van de erkenning
niet op te starten, kan ten vroegste pas negentig kalenderdagen nadat het verslag van de
eerste doorlichting aan het school- of centrumbestuur werd bezorgd (tenzij wanneer het
gaat om tekorten op het vlak van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid).
Bij een beroep tegen een ongunstig doorlichtingsadvies dat niét in de mogelijkheid voorzag
om de procedure tot het intrekken van de erkenning te stuiten, onderzoekt een paritair (uit
inspecteurs uit het officieel en het vrij onderwijs) samengesteld doorlichtingsteam, binnen
zestig kalenderdagen, de bezwaren. Het team beslist bij consensus. Uiterlijk 20
kalenderdagen later kent het school- of centrumbestuur het verdict.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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Als er een gesprek met de inspecteur-generaal is gepland, begint de termijn van 30 dagen om de leerlingen,
cursisten en ouders te informeren pas te lopen nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.
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