DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot
vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het
bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen voor
secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van
14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in
het secundair 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.0222/2BIS).
De onderhandelingen vonden plaats op 12 maart 2019 en 26 maart 2019.
Deze onderhandelingen werden afgesloten met gedeeltelijk akkoord als resultaat.
De protocollen van die onderhandelingen met het nummer 133 en 97 vindt u als bijlage.
Naar aanleiding van de onderhandelingen zijn er volgende wijzigingen:
1.

Besluit

a) aanhef: in de aanhef is ingevoegd dat het besluit tevens onderhandeld is in het Vlaams
Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld
in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.
b) artikel 2 is aangepast aan het taal- en legistieke advies, ontvangen op 13 maart 2019.
2. Bijlage:
2.1 Educatieve master in de kunsten: vereiste bekwaamheidsbewijzen
Voor wat de vakdidactiek(en) betreft die opgenomen kunnen worden in de educatieve master in de
kunsten (zie artikel 4 van het BVR houdende de vastlegging van de lijst van educatieve
masteropleidingen): er is toegevoegd voor welke vakken (administratieve vakbenamingen) men over
een vereist bekwaamheidsbewijs zal beschikken. Hierbij is ook rekening gehouden met de gevolgde
“specialisatie”. De volledige geïntegreerde lijst is te raadplegen in de bijlage bij het besluit.
2.2 Educatief graduaat
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De toevoegingen in benamingen van onderwijsvakken in het BVR betreffende de toegang tot en
organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs leiden tot
aanpassingen:

Benaming onderwijsvak educatief graduaat :

Administratieve vakbenaming

Agrarische technieken
Bio-esthetiek
Elektromechanica
Nautische technieken
Rijn- en binnenvaart
Scheepswerktuigkunde
Scheepvaart
Voeding
Zeemanschap

Agrarische technieken, landbouw, tuinbouw
Grime, bio-esthetiek
Elektromechanica
Nautische technieken
Rijn- en binnenvaart
Scheepswerktuigkunde
Scheepvaart
Voeding
Zeemanschap

In het voormelde BVR zijn tevens enkele benamingen van onderwijsvakken geschrapt. Deze zijn
verwijderd uit de bijlage. Verder wordt het onderwijsvak haartooi toegevoegd als vereist
bekwaamheidsbewijs voor de administratieve vakbenamingen dameskappen resp. herenkappen. De
bijlage bij het besluit bevat de geïntegreerde lijst.
2.3 Punctuele aanpassing
In de bijlage bij het besluit is de educatieve master vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming
opgenomen als vereist bekwaamheidsbewijs voor AV maatschappelijke vorming.

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/
VR 2019 2202 DOC.0222/1BIS.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 4 januari 2019.
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de budgettaire weerslag.

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.0222/1BIS.)

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Er zijn geen budgettaire gevolgen op gebied van IT aangezien de aanpassingen manueel
ingebracht moet worden. Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het
personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister,
bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
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5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zoals vermeld in de nota VR 2019 2202 DOC.0222/1BIS, 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.0222/1BIS werd er geen RIA opgemaakt. Dit
ontwerp van besluit bevat hoofdzakelijk regelgeving met een louter formeel karakter. Het gaat
vooral om technische aanpassingen als gevolg van een gewijzigde hogere regelgeving, meer
bepaald de nieuwe decretale bepalingen aangaande de versterking van de lerarenopleiding,
bekrachtigd op 4 mei 2018.

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling
en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van
instellingen voor secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de
bezoldigingsregeling in het secundair 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
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