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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS 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 februari 2010
tot uitvoering het decreet van 8 mei 2009 betreffende de
kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het
personeel van de inspectie en de pedagogische
begeleidingsdiensten betreft.
definitieve goedkeuring

1. Inleiding
Het decreet betreffende de kwaliteit van 8 mei 2009 is gewijzigd.
De wijzigingen aan het decreet kunnen opgedeeld worden in volgende vijf thema’s:
-1 referentiekaders voor onderwijskwaliteit en voor CLB-kwaliteit;
-2 het doorlichtingsscenario;
-3 de voorlopige erkenning van nieuwe instellingen;
-4 samenwerking met de inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken;
-5 rechtspositie van de onderwijsinspecteurs.
Voorliggend ontwerp-besluit bevat de verdere uitvoering van de decretale bepalingen met
betrekking tot het vijfde thema.
Het werd principieel goedgekeurd op de zitting van de Vlaamse Regering 14 december 2018 met
het oog op onderhandelingen in sectorcomité X .
Het voorliggend ontwerp werd een tweede maal principieel goedgekeurd op de zitting van de
Vlaamse regering van 15 februari 2019, met het oog op een adviesaanvraag bij de Raad Van State,
binnen een termijn van 30 dagen, zoals bepaald in artikel 84, §1, eerste lid, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad Van State.

2. Advies Raad Van State

De Raad van State verleende op 1 april 2019 een advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse
regering “ tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 februari 2010 tot uitvoering
van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van
het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft. ( advies 65.596/1
van 1 april 2019 )
De Raad van State heeft zich in zijn advies toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheden, de rechtsgrond en van de voorgeschreven vormvereisten.
De bemerkingen van de Raad van State geven aanleiding tot volgende juridisch-technische
aanpassingen :
-

de aanhef werd aangevuld met enkele bijkomende decretale bepalingen die rechtsgrond
verstrekken aan bepalingen uit het besluit en waar nog niet naar gerefereerd werd,
de redactie van twee alinea’s van artikel 7 werd wetgevingstechnisch aangepast,

De bemerkingen van de Raad van State geven aanleiding tot volgende inhoudelijke
aanpassingen :
-

de samenstelling van de selectiecommissie voor de selectie van inspecteurs, wordt aan
artikel 63, §3, 9° van het kwaliteitsdecreet geconformeerd, zodat het aantal externe en het
aantal interne leden gelijk is.
de datum van inwerking treden wordt gewijzigd in 15 april 2019, zodat er geen
terugwerkende kracht is,
in een volgende verzameldecreet zal de overbodige bepaling in artikel 63, § 3, 8° van het
kwaliteitsdecreet geschrapt worden. Er moet immers geen beperkte selectieprocedure in
geval van dringende noodzakelijkheid uitgewerkt worden.

3. Weerslag van het voorstel op de begroting.
1 Het ontwerp-besluit heeft geen budgettaire weerslag.
2. Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 3 december 2018.

4. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen.
De nieuwe doorlichtingsprocedure heeft geen effect op de lokale besturen.

5. Weerslag van het voorstel op het personeelsbestand en de
personeelsbudgetten.
De nieuwe werkwijze gebeurt binnen de enveloppe van de onderwijsinspectie.

6. Kwaliteit van de regelgeving.

Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/264 van 24 oktober 2018.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist :
haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering.

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

Bijlagen:
- het advies van de Raad van State.

