DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en
salarisschalen van de personeelsleden van de
onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en
buitengewoon onderwijs
- Principiële goedkeuring met het oog op advies Raad van State

1. INHOUDELIJK
Dit ontwerp van besluit werd een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
22 februari 2019 met het oog op de onderhandelingen (VR 2019 2202 DOC.0207/1 tot en met VR 2019
2202 DOC.0207/4).
De onderhandelingen vonden plaats op 12 en 26 maart 2019 en werden met een eenparig akkoord als
resultaat afgesloten. Het protocol van die onderhandelingen met het nummer 132 vindt u als bijlage.
De onderhandelingen hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp van besluit en meer specifiek
in de bijlage 2, deel bekwaamheidsbewijzen buitengewoon secundair onderwijs. Daarin zijn bij de
vakken BGV OV 3 - Agrarische technieken en BGV OV 3 – Voeding respectievelijk het educatief
graduaat met onderwijsvak agrarische technieken en voeding toegevoegd en is bij het vak BGV OV
3 – Haartooi en schoonheidszorgen het educatief graduaat met onderwijsvak bio-esthetiek
toegevoegd, terwijl de educatieve graduaten met onderwijsvakken dameskappen en herenkappen er
geschrapt zijn en dit naar aanleiding van wijzigingen in het besluit waarin de regelgeving rond de
educatieve graduaten geregeld wordt.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Voor de details over de budgettaire weerslag verwijs ik naar de nota VR 2019 2202 DOC.0207/1.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 12 februari en bevestigde dat
het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, niet vereist was.
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de budgettaire weerslag.
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
De wijzigingen hebben geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten (zoals al vermeld in de nota VR 2019 2202 DOC.0207/1).

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
De wijzigingen hebben geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget,
zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid betreffende
personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is (zoals al vermeld in de nota VR 2019 2202
DOC.0207/1).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zoals vermeld in de nota VR 2019 2202 DOC.0207/1, werd het ontwerp van besluit voor taal- en
wetgevingstechnisch advies voorgelegd en waar nodig aan dit advies aangepast.
Zoals eveneens vermeld in de nota VR 2019 2202 DOC.0207/1werd er geen RIA opgemaakt omdat het
besluit uitvoering geeft aan hogere regelgeving die in meerdere decreten is vastgelegd

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en
salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs
en buitengewoon onderwijs;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, te gelasten over het ontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering, vermeld in punt 1°, het advies in te winnen van de Raad van State , met
verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84,
§1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
3° haar toestemming te verlenen om de inhoud van voornoemd ontwerp van besluit mee te delen
aan de betrokken instellingen en schoolbesturen.

De viceminister-president van de Vlaamse Regering,
De Vlaamse minister van Onderwijs

Hilde CREVITS

Pagina 2 van 2

