VR 2019 1907 DOC.1046/1BIS

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform
in het secundair onderwijs
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. Algemeen
In cao XI (2015-2019) is opgenomen dat een ‘pilootproject lerarenplatform’ wordt gelanceerd om meer
tijdelijke leerkrachten een schooljaar werkzekerheid te bieden. De wettelijke basis werd vastgelegd in
het programmadecreet BC 2018. Voor het secundair onderwijs is er een onderafdeling 2/1
‘onderwijzend personeel – herverdeling en overdracht van uren’ ingevoegd in de codex secundair
onderwijs van 17 december 2010, deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 2. Daarin was aanvankelijk
vastgelegd dat het pilootproject werd opgezet voor 1 schooljaar nl. 2018-2019. Het pilootproject werd
met 1 schooljaar 2019-2020 verlengd door onderwijsdecreet XXIX.
Dit ontwerpbesluit geeft uitvoering aan artikel 22/4 van hogergenoemde codex secundair onderwijs
voor het schooljaar 2019-2020.
In dit artikel is bepaald dat in het secundair onderwijs een aantal projectscholen kunnen deelnemen
binnen het voorziene aantal voltijdse equivalenten. Voorwaarde is wel dat ze deel uitmaken van een
samenwerkingsplatform. De selectie van de samenwerkingsplatformen gebeurt door de Vlaamse
Regering op voorstel van in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van
onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité met de overheid en
de sociale partners op basis van volgende criteria:
evenredige spreiding over de netten volgens lesurenpakket;
geografische spreiding;
grootte van het samenwerkingsplatform;
protocollen van de onderhandelingen.
Bij de concrete uitwerking houden we ermee rekening dat niet alle bestaande platformen worden
verlengd. Bij de verlenging van bestaande platformen is de bonus-malusregeling van toepassing,
zoals vastgelegd in artikel 22/12 van het decreet. Voor de nieuwe platformen zal het totaal aantal
uren lerarenplatform bonus-malus van de lerarenplatformen die niet meer deelnemen, evenredig
verrekend worden naar de nieuwe lerarenplatformen, onafhankelijk van het net. Onverminderd
hetgeen bepaald is in artikel 22/5, wordt bij de berekening van het inzetbaarheidspercentage ook
rekening gehouden met reguliere vervangingen in scholen die niet behoren tot het lerarenplatform.
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1.2. Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1 bepaalt dat de geselecteerde samenwerkingsplatformen voor deelname aan het
lerarenplatform secundair onderwijs worden opgenomen in bijlage 1.
Artikel 2 legt de datum van inwerkingtreding vast op 1 oktober 2019.
Bijlage 1 bevat de lijst met de geselecteerde samenwerkingsplatformen.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het budget voor het lerarenplatform voor begrotingsjaren 2019 en 2020 bedraagt jaarlijks 2.495.271
euro. Deze kredieten zijn terug te vinden op begrotingsartikel FC0-1FDE2DD-WT (lonen secundair
onderwijs).
De kostprijs van deze maatregel bestaat uit het salaris dat wordt betaald in de periodes waarin het
personeelslid niet wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar. De overheid
staat in voor de kostprijs van de aanstelling, voor zover op het niveau van het samenwerkingsverband
een vooropgesteld inzetbaarheidspercentage van 85 procent wordt bereikt. Het voorziene budget
voor het schooljaar 2019-2020 is voor 11 maanden aangezien de maatregel ingaat op 1 oktober 2019.
De onderwijsverstrekkers dienden volgende voorstellen in:
Basis aantal uren-leraar 2018
Net
GO!
KOV
OVSG
POV
TOTAAL

POT

VOORSTELLEN
35023
107123
8650
6121
156917

Pakketten LPF 2019 (basis*0,050606)
verschil

35019
105965
8508
17956
167448

4
1158
142
-11835
-10531

POT

VOORSTELLEN
1772
5421
438
310
7941

verschil
1772
5363
431
909
8474

0
58
7
-599
-533

De selectie van de deelnemende samenwerkingsplatformen brengt het totaal aantal urenleraar/lesuren van de scholen die deelnemen dus op 167.448 uren-leraar. In artikel 22/6 van de codex
secundair is opgenomen dat de totale som van de uren-leraar en lesuren niet meer mag bedragen
dan 156.917.
Er is ook opgenomen in de artikel 22/6 dat het aantal beschikbare voltijdse equivalenten 369,87 vte
bedraagt. Omgezet naar uren-leraar/lesuren komt dit met een gemiddelde noemer van 21,47 op 7941
uren-leraar/lesuren.
Het totaal van de voorstellen bedraagt 8474 uren. Er zijn dus 533 uren lerarenplatform te kort zijn
om alle ingediende voorstellen te realiseren. Dit geeft aanleiding tot een budgettaire meerkost.
Dat komt overeen met 24,83 VTE (533 uren lerarenplatform gedeeld door de gemiddelde noemer
voor het SO, nl. 21,47, zoals ook opgenomen in art. 22/6 van de codex secundair onderwijs).
De kostprijs per VTE voor het secundair onderwijs bedraagt 45.997 euro (= kostprijs per VTE vanaf 1
oktober). (45.997 euro = 11/12 van 50.179 euro (gemengd barema bijkomende omkadering tijdelijke
obv groene boekje)).
Aangezien we uitgaan van een inzetbaarheidspercentage van 85%, bedraagt de meerprijs 15%:
24,83 VTE * 45.997 euro * 15% = 171.285 euro op jaarbasis.
Dit bedrag moet nog worden opgesplitst:
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171.285 * 3/11 = 46.714 euro, afgerond 47 duizend euro voor begrotingsjaar 2019 (oktober – december).
171.285 * 8/11 = 124.571 euro, afgerond 125 duizend euro voor begrotingsjaar 2020 (januari – augustus).
Deze meerkost zal worden gecompenseerd op het saldo van de cao voor 2019-2020.
Het ongunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 26 juni 2019.
Het begrotingsakkoord werd verleend op ….

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft 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.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
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.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019-198 van 7 mei 2019.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bovengenoemd
voorontwerp van besluit.

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

Hilde CREVITS
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