Op Stapel 2019-11
10 mei 2019

10-05-2019
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:





Basis- en secundair onderwijs: inschrijvingsrecht
Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen
Personeel: arts CLB
Personeel: niet-verworven salarisschaal 030
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Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het
inschrijvingsrecht betreft
Nadat het dossier eind 2018 werd geblokkeerd na het indienen van een belangenconflict door
de Franse Gemeenschapscommissie, is er op de valreep toch nog een doorbraak gekomen.
Het decreet werd goedgekeurd op de laatste plenaire zitting van het Vlaams Parlement.
De nieuwe regels gelden voor het eerst voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-21.
Het ging hier andermaal om een voorstel van decreet, waarover dus niét werd onderhandeld.
Omdat er via andere kanalen vroeger al toelichting is gegeven bij de, toen nog, intenties van de
overheid, gaan we er hier niet verder op in. Hoe dan ook zult u later nog voort geïnformeerd
worden aan de hand van de goedgekeurde tekst van het decreet.

Ontwerp-BVR tot wijziging van de puntenenveloppe voor de
centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in
opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de
regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire
structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de
studiegebieden Afwerking bouw, Europese neventalen richtgraad
1 en 2, Huishoudhulp, Ruwbouw en Slavische talen
Wie Op Stapel 2019-08 van 12 april 2019 las, wist dat ze er aankwamen: de nieuwe
opleidingen/opleidingsprofielen met ingang van 1 september 2019:
-

de opleidingen Vloerder-tegelzetter (BK 3) (de bestaande opleiding Tegelzetter wordt er
ambtshalve naar geconcordeerd) en Stukadoor (BK 3) in het studiegebied Afwerking bouw.
Stukadoor is een diplomagerichte opleiding: in combinatie met de opleiding Aanvullende
Algemene Vorming leidt ze tot een diploma secundair onderwijs.
In de opleiding Stukadoor is voor traaglerende cursisten een verlengd traject van 620
lestijden mogelijk, waarbij de duur van de modules Manuele natte binnenbepleistering,
Manuele buitenbepleistering en Droogbouw wanden en horizontale plafonds met 50% kan
worden verlengd.
De oude opleidingsprofielen Stukadoor en Tegelzetter kunnen nog worden gebruikt in 201920;

-

de opleiding Dekvloerlegger (BK 3), in het studiegebied Ruwbouw. Het oude
opleidingsprofiel kan nog worden gebruikt in 2019-20;

-

de toevoeging van Hongaars, Bulgaars en Fins richtgraad 2 en de schrapping van bistrajecten bij Grieks en Turks richtgraad 2 in het studiegebied Europese neventalen R1 en R2.
De bis-trajecten kunnen nog worden aangeboden in 2019-20;
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-

de mogelijkheid voor traaglerende cursisten in de opleiding Frans richtgraad 1 in het
studiegebied Europese hoofdtalen R1 en R2 een verlengd traject aan te bieden van 360
lestijden, verdeeld in twee modules Breaktrough A/B van telkens 90 lestijden en twee
modules Waystage A/B van telkens 90 lestijden;

-

de toevoeging van Servisch-Kroatisch en Tsjechisch richtgraad 2 en de schrapping van bistrajecten bij Pools en Russisch richtgraad 2 in het studiegebied Slavische talen. De bistrajecten kunnen nog worden aangeboden in 2019-20;

-

een actualisering van het huidige opleidingsprofiel Huishoudhulp, in afwachting van de
erkenning van beroepskwalificaties voor het studiegebied Huishoudhulp. Huishoudhulp is
een diplomagerichte opleiding: in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene
Vorming leidt ze tot een diploma secundair onderwijs. Het oude opleidingsprofiel kan nog
worden gebruikt in 2019-20;

-

voor bijlerende (sic) cursisten kan de opleiding Zorgkundige in het studiegebied Algemene
personenzorg 1540 lestijden bedragen, waarbij de modules Totaalzorg en Individuele
praktijkbegeleiding zorgkundige elk 90 lestijden bedragen. Het gaat om een voorlopige
maatregel, in afwachting van een herziening van het opleidingsprofiel. Het koninklijk besluit
van 27 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot
vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de
voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, breidt die
activiteiten uit voor zorgkundigen die in hun opleiding voldoende tijd besteedden aan die
bijkomende handelingen. Door het volgen van de verlengde modules kunnen (eerder
afgestudeerde) zorgkundigen alvast aan die voorwaarde voldoen.

De bijlage bij het besluit bevat ook een model voor het bewijs van een deelkwalificatie van een
erkende beroepskwalificatie (voor opleidingen waarin ook in deelkwalificaties is voorzien).
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de
bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de
personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding en het
besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005
betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal
aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of
diploma buitengewoon onderwijs wat betreft
uitvoeringsmodaliteiten
Zoals nu in de regelgeving is bepaald, zou in een CLB in het ambt van coördinator met
salarisschaal 511 enkel een arts-specialist erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid
kunnen worden aangesteld. De aanpassing stelt het ambt met salarisschaal 511 open voor de
arts met een ma-na-ma Jeugdgezondheidszorg. Het gaat om een maatregel met terugwerkende
kracht sedert 1 september 2018.
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In Op Stapel 2018-09 van 27 maart 2018 kon u lezen dat bepaalde personeelsleden met een
bijkomend diploma of getuigschrift die zijn aangesteld in het buitengewoon onderwijs of, tot
2017-18, in het kader van GON of ION in het gewoon onderwijs, hun extra-bezoldiging op basis
van de niet-verworven salarisschaal 030 konden behouden bij hun overstap naar het gewoon
onderwijs. Aan de formulering wordt nu wat gesleuteld. We hernemen de toelichting, met de
wijzigingen in ’t groen.
Een aantal personeelsleden met een bijkomend diploma of getuigschrift1, tewerkgesteld in het
buitengewoon onderwijs2 of, tot 2017-18 in het gewoon onderwijs in het kader van GON of ION,
heeft recht op een bezoldiging (boven op zijn salaris) op basis van de niet-verworven
salarisschaal 030.
Personeelsleden die de overstap maken naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs,
behouden hun recht op de niet-verworven salarisschaal:
- de vast benoemden, na hun mutatie of nieuwe affectatie3, zolang ze in dienst blijven in het
onderwijs4;
- de tijdelijken die vóór hun overstap 720 dagen dienstanciënniteit hadden in het
buitengewoon onderwijs, zolang ze ononderbroken5 in dienst blijven.
Het bijkomende salaris wordt toegekend ‘op persoonlijke titel’. Een eventuele vervanger krijgt
het dus niét.
De wijziging heeft uitwerking sedert 1 september 2018.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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3
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Concreet gaat het om: een getuigschrift van bekwaamheid tot het opvoeden van abnormale kinderen
uitgereikt door de Commissie ingesteld bij ministerieel besluit van 10 mei 1924; een getuigschrift van
bekwaamheid tot het geven van buitengewoon onderwijs uitgereikt door de Commissie ingesteld bij
ministerieel besluit van 10 mei 1924; een getuigschrift van bekwaamheid tot het geven van buitengewoon
onderwijs uitgereikt door de Normaalleergang voor buitengewoon onderwijs; een
bekwaamheidsgetuigschrift buitengewoon onderwijs uitgereikt door de Normaalleergang voor
buitengewoon onderwijs; een getuigschrift van navorming buitengewoon onderwijs uitgereikt door de
Centrale Examencommissie volgens besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991; een diploma
voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs; een diploma voortgezette lerarenopleiding
buitengewoon onderwijs en remedial teaching; een diploma bachelor in het onderwijs: buitengewoon
onderwijs (of getuigschriften of diploma’s die ermee gelijkgesteld zijn).
Personeel in het buitengewoon onderwijs, een internaat bij een instelling voor buitengewoon onderwijs
een tehuis, IPO, of semi-internaat; personeelsleden tewerkgesteld in het gewoon onderwijs in het kader
van GON of ION; zorgcoördinatoren in het gewoon en buitengewoon onderwijs.
Motivatie voor de schrapping: ze zouden hun overstap ook kunnen realiseren via een verlof, bijvoorbeeld
een verlof TAO.
Het academisch onderwijs uitgezonderd.
De vakantieverlofperioden, de loopbaanonderbreking en het zorgkrediet, de militaire dienst en de perioden
van wederoproeping, de ziekte- en bevallingsverloven, onbezoldigd ouderschapsverlof, de perioden van
verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of
moederschapsbescherming, de verloven van korte duur met behoud van salaris(toelage) ter gelegenheid
van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard en de verloven zonder behoud van
salaris(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar worden niet als onderbrekingen
beschouwd.
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