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 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat
betreft de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. Algemeen
In dit ontwerp van besluit wordt voorzien dat de lestijden kleuteronderwijzer ook in de
schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 kunnen omgezet worden in uren kinderverzorging mits er een
tekort aan kleuteronderwijzers wordt vastgesteld. Deze mogelijkheid bestaat al sinds enkele
schooljaren en wordt nu opnieuw met twee schooljaren verlengd.
1.2. Artikelsgewijze bespreking
De artikelen 1 en 2 voeren de hierboven beschreven wijzigingen door aan de regelgeving die
voorziet dat lestijden kleuteronderwijzer - zowel de basisomkadering, de zogenaamde
instaplestijden en de capaciteitslestijden - kunnen omgezet worden in uren kinderverzorging bij
een tekort aan kleuteronderwijzers.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De verlenging van deze bestaande maatregel heeft geen budgettaire meerkost.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 2 juli 2018.

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.
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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. 2018/194 van 15 mei 2018.
Dit ontwerp van besluit bevat hoofdzakelijk regelgeving met een louter formeel karakter. Het
betreft het verlengen van een reeds bestaande maatregel.
Er werd dan ook geen RIA opgesteld.
Het ontwerp van besluit vertegenwoordigt geen bijkomende administratieve lasten voor de
betrokken instellingen. Er worden geen nieuwe principes toegevoegd, noch ingrijpend gewijzigd
t.a.v. de huidige procedures.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bovengenoemd voorontwerp van besluit;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs:
2.1. te gelasten de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voornoemd
voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering
van het sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van
het comité voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten;
2.2. te gelasten voornoemd voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een
vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd vrij
onderwijs;
2.3. te machtigen te beoordelen of voornoemde onderhandelingen aanleiding kunnen geven tot
aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd tekst;
2.4. te gelasten over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van
State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald
in artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, als de Vlaamse
minister oordeelt dat voornoemde onderhandelingen geen aanleiding geven tot aanpassing van
de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst;
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3° haar toestemming te verlenen om de inhoud van voornoemd ontwerp van besluit mee te delen
aan de betrokken instellingen en schoolbesturen en dit met het oog op een ordentelijke start
van het schooljaar 2018-2019.

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

Hilde CREVITS
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