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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 (wat de toelichting betreft)
guido.liessens@g-o.be
Geert Spiessens (wat het standpunt van het GO! betreft)
geert.spiessens@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: meelooptrajecten directies
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
26 februari 2021 over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over
de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning
van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs
in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 en over een meelooptraject
voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair
onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
In Op Stapel 2021-03 en 04 van 13 en 14 januari 2021 kreeg u toelichting bij het tijdelijke project
meelooptraject voor kandidaat-directeurs, dat loopt van 1 maart 2021 tot 31 december 2022.
Voor het kalenderjaar 2022 wordt het beschikbare aantal trajecten van 499 naar 324
teruggebracht: 195 in het basisonderwijs, 106 in het secundair onderwijs, 9 in het DKO, 7 in het
volwassenenonderwijs (CVO’s en CBE’s samen) en 7 in de CLB’s.
Voor wie nog eens wil nalezen hoe het allemaal zat: u vindt de uitleg in omzendbrief
PERS/2021/03 in Edulex. Houd er bij uw lectuur wel rekening mee dat het nog beschikbare
aantal trajecten (en dat zijn er minder dan hierboven aangegeven: een aantal trajecten ís al
toegewezen) wellicht pas in de omzendbrief wordt verwerkt nadat de Vlaamse Regering het
besluit definitief heeft goedgekeurd.
HET STANDPUNT VAN HET GOI
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neemt akte van de maatregel.
Het GO! betreurt ten algemene titel dat er in onderwijs besparingsmaatregelen moeten worden
doorgevoerd. Als er dan toch moét worden bespaard, kan dat (inderdaad) beter op een eerder
losstaand initiatief zonder verdere impact op de onderwijsorganisatie.
Al blíjft het natuurlijk jammer dat een project – dat in het kader van de versterking van het
directieambt méér deed verhopen voor de toekomst – wordt teruggeschroefd nog voor het werd
geëvalueerd.
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