Op Stapel 2019-09
24 april 2019

24-04-2019
Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

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:
 Personeel:

Europese Richtlijn 2005/36
TAO leden van de inspectie
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het
onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36
U kreeg een summiere toelichting over de omzetting van de Europese Richtlijn in Op Stapel
2016-06 van 30 mei 20161. Europa had opmerkingen bij een aantal aspecten van die omzetting.
Aan die opmerkingen wordt nu tegemoetgekomen. Zo is het, bij wijze van voorbeeld, niet
mogelijk een opleiding gevolgd in een andere staat waarop de richtlijn van toepassing is, als
‘verschillend’ te kwalificeren (louter) op basis van de duur van de opleiding. We gaan daar
verder niet op in: de wijzigingen zijn technisch van aard en hebben ook niet direct repercussies
op wat van scholen en schoolbesturen wordt verwacht.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en
geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden
van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de
pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst
voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast
met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn
Onderwijsdecreet XXIX maakt het voor vast benoemde leden van de onderwijsinspectie mogelijk
een verlof TAO (tijdelijke andere opdracht) aan te vragen voor een aanstelling buiten de
inspectie (Op Stapel 2019-07 van 1 april 2019). Het besluit van 28 april 1998, met de
administratieve en geldelijke regeling voor TAO, wordt dan ook van toepassing gemaakt op de
leden van de onderwijsinspectie.
Tijdens zijn aanstelling in de andere opdracht wordt het personeelslid verder beschouwd als
vast benoemd voor de toepassing van de regelgeving over het bevallingsverlof, het verlof
wegens bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming,
het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid (met inbegrip van de arbeidsongevallen en de
ongevallen op de weg van en naar het werk, en van beroepsziekten), voor de anciënniteit voor
het bepalen van het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid en (ultiem) voor de
toekenning van een vergoeding voor begrafeniskosten.
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We hernemen nog eens wat u daarvan moest onthouden:
Zodra het Ministerie van Onderwijs en Vorming een waarschuwingsmelding ontvangt over een
personeelslid uit een andere staat waarop de Richtlijn van toepassing is, brengt het het betrokken school of centrumbestuur op de hoogte. Het school- of centrumbestuur moet ook zelf, vóór iedere nieuwe
aanstelling van een onderdaan uit een andere staat waarop de Richtlijn van toepassing is, het
waarschuwingsbestand raadplegen.
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Voor het overige gaat het in dit wijzigingsbesluit om technische aanpassingen: actualisering van
verwijzingen en terminologie: wedde wordt vervangen door salaris en psycho-medisch-sociaal
centrum door centrum voor leerlingenbegeleiding.
De wijzigingen gaan in op 1 september 2019.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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