DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
basiscompetenties van leraren
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
Dit ontwerp van besluit werd op 27 oktober 2017 een eerste keer principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op de adviesvraag bij VLOR en SERV (VR 2017 2710 DOC .162 1 BIS)
Het ontwerp van besluit werd een tweede keer principieel goedgekeurd op de zitting van de
Vlaamse Regering van 20 april 2018 met het oog op het advies van de Raad van State (VR PV
2018/15 – punt 0012).
In het kader van artikel 84, §1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
werd een advies gevraagd binnen dertig dagen.
De Raad van State heeft bij nota van 29 mei 2018 het advies opgesteld met nummer 63.368/1.
Het ontwerp van besluit is aangepast aan het advies van de Raad van State.
Het betreft volgende aanpassingen:
- In de aanhef wordt het nieuwe decreet betreffende de uitbouw van de
graduaatsopleidingen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de
hogescholen en universiteiten van 4 mei 2018 als rechtsgrond opgenomen;
- De overige aanpassingen betreffen technische aanpassingen.
Het advies van de Raad van State wordt niet gevolgd met betrekking tot de ingangsdatum daar
naar gelang de instelling een academiejaar op een ander moment start.

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 2017 2710 DOC .162 1 BIS.

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 2017 2710 DOC .162 1 BIS).
.
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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 vermeld in VR 2017 2710 DOC .162 1
BIS).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zoals vermeld in de nota VR 2017 2710 DOC .162 1 BIS, werd het ontwerp van besluit voor taal- en
wetgevingstechnisch advies voorgelegd en waar nodig aan dit advies aangepast.
Op vraag van de VLOR werden de aanpassingen in de bijlage opnieuw voorgelegd voor taaladvies,
hiervoor werd een advies ontvangen op 12 januari 2018, waar nodig werd de tekst aan dit advies
aangepast.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van leraren.

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

Hilde CREVITS
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