Op Stapel 2021-24
14 juli 2021

14-07-2021
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en
Belangenbehartiging 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
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging
Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen
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 XXXI – amendementen (ter)
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Onderwijsdecreet XXXI – amendementen (ter)
U kreeg al uitvoerig toelichting bij het (voor)ontwerp van OD XXXI in:
- Op Stapel 2021-06 van 24 februari 2021 (nieuwe regels voor het verwerven van het
recht op een tijdelijke aanstelling van
doorlopende duur en de functiebeschrijving
en evaluatie),
- Op Stapel 2021-15 van 6 mei 2021
(overgangsmaatregelen bij die nieuwe regels),
- Op Stapel 2021-10 van 26 maart 2021
(overige bepalingen),
- Op Stapel 2021-13 van 13 april 2021
(regeringsamendementen)
en
- Op Stapel 2021-22 van 24 juni 2021
(regeringsamendementen bis).
Het ontwerp werd in het Vlaams Parlement bijkomend geamendeerd:
Personeel (over de niveaus heen)
De bepaling dat een personeelslid bij zijn indiensttreding zijn medische geschiktheid moet
aantonen aan de hand van een recent medisch attest, werd uit het DRP geschrapt (dat las u
eerder al).
Het ‘in een gezondheidstoestand verkeren die de gezondheid van de leerlingen niet in gevaar
brengt’ is ook niet langer een formele voorwaarde voor personeelsleden om recht te hebben
op een salaris. De voorwaarde dateert uit de tijd waarin besmettelijke ziekten frequent
voorkwamen (de overheid gaat ervan uit dat die tijd voltooid verleden is). Ze werd ook alleen
maar gecontroleerd op het moment van de indiensttreding van het personeelslid, aan de hand
van een attest van de huisarts. Artsenverenigingen geven aan dat een huisarts niet over
valabele criteria beschikt om af te toetsen of het personeelslid aan de voorwaarde voldoet.
Buitengewoon basisonderwijs
Het opstarten van een nieuwe school of een nieuw type waarvan de programmatie werd
goedgekeurd met het oog op de start op 1 september 2021, kan met een schooljaar worden
uitgesteld, zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
Als een school waarvoor de programmatie werd goedgekeurd met het oog op de opstart op
1 september 2021, op de teldag in oktober 2021 de programmatienorm niet haalt, mag ze het
opnieuw proberen op 1 september 2022, zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet
worden ingediend. De school moet dan de programmatienormen halen op de eerste schooldag
van oktober 2022, 2023 en 2024.
Een type dat wordt opgericht op 1 september 2021, telt niet mee voor het behalen van de
rationalisatienormen op de teldag in oktober 2021. Het nieuw opgerichte type, en de school,
moeten wel aan de rationalisatienormen voldoen op de eerste schooldag van februari 2022.
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Buitengewoon secundair onderwijs
Als een school voor een nieuw type of een nieuwe opleidingsvorm waarvan de programmatie
werd goedgekeurd met het oog op de opstart op 1 september 2021, op de teldag in oktober
2021 de programmatienorm niet haalt, mag ze het opnieuw proberen op 1 september 2022,
zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
Als een nieuwe school waarvan de programmatie werd goedgekeurd met het oog op de opstart
op 1 september 2021, op de teldag in oktober 2021 de programmatienorm niet haalt, mag ze
het opnieuw proberen op 1 september 2022, zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet
worden ingediend.
Deeltijds kunstonderwijs
Voor leerlingen in de vierde graad die zich voorbereiden voor het hoger kunstonderwijs, gelden
dezelfde specifieke eindtermen als voor het specifieke gedeelte in de parallelle opleidingen van
de derde graad KSO (wetenschapsdomein Kunst en Cultuur in de doorstroomfinaliteit).
Voor de kortlopende studierichting Schrijver vormt de beroepskwalificatie ‘Amateur literair
schrijver’ (BK 4) het doelenkader. Daarover las u al in Op Stapel 2021-21 van 21 juni 2021.
Werkingsmiddelen geplaatste kinderen
In 2020 werden, in afwachting van een structurele regeling, eenmalig extra-werkingsmiddelen
toegekend aan de internaten gewoon en buitengewoon onderwijs en tehuizen met geplaatste
kinderen (‘internen die beschikken over een jeugdhulpverleningsbeslissing voor de functie
verblijf binnen de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, bij een
jeugdhulpaanbieder of pleegzorger, op verwijzing van een gemandateerde voorziening of een
Sociale Dienst Jeugdrechtbank’). Het ging om een totaalbedrag van 499.000 euro (gerekend met
het aantal geplaatste kinderen in 2018, kwam dat neer op een 500 euro per geplaatst kind; in
de praktijk lag het aantal geplaatste kinderen flink hoger, waardoor het per interne in 2020
maar om 304 euro ging).
Omdat een structurele regeling nog even op zich laat wachten, wordt de ‘eenmalige’ maatregel
in 2021 herhaald. Het globaal beschikbare bedrag wordt opgetrokken tot 900.000 euro.
Het aantal geplaatste internen wordt geteld op 1 februari 2021.
De maatregel is niet van toepassing op de IPO’s.
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