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 15 februari 2008 tot
vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor
Volwassenenonderwijs en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de
prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris
in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs, naar
aanleiding van de overdracht van het hoger beroepsonderwijs
en de specifieke lerarenopleiding naar het hoger onderwijs
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
volwassenenonderwijs
- Principiële goedkeuring met het oog op advies Raad van State

1. INHOUDELIJK
1.1. Algemeen
Deze ontwerpen van besluit werd een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 1 juni 2018 met het oog op de onderhandelingen (VR PV 2018/22-punt 0006).
De onderhandelingen vonden plaats op 19 en 28 juni en op 5 juli 2018.
Deze onderhandelingen werden afgesloten met als resultaat een gedeeltelijk akkoord voor wat
betreft het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15
februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor
Volwassenenonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari
2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt
in de centra voor volwassenenonderwijs, naar aanleiding van de overdracht van het hoger
beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding naar het hoger onderwijs en met een
gedeeltelijk akkoord voor wat betreft het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor
volwassenenonderwijs.
De protocollen van die onderhandelingen met het nummer 103 en 104 vindt u als bijlage.
De onderhandelingen hebben geleid tot aanpassingen in beide ontwerpen van besluit.
Het gaat om volgende wijzigingen:
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1.1.1.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor
Volwassenenonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26
februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een
salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs, naar aanleiding van de
overdracht van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding naar het
hoger onderwijs

In artikel 2 wordt een aanpassing toegevoegd met retroactieve uitwerking.
Het gaat om de toekenning van de prestatienoemer 20 aan drie opleidingen in het studiegebied
Assistentie Vrije Zorgberoepen, die sinds 1 september 2017 kunnen ingericht worden door een
centrum voor volwassenenonderwijs.
1.1.2.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de
personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs

De aanpassingen behouden alleszins de mogelijkheid om in het kader van de organisatie van een
centrum af te wijken van de jaarlijkse vakantieperiodes en op vrijwillige basis personeelsleden in
een vakantieperiode in te zetten, waarbij dat personeelslid op een ander ogenblik van het
schooljaar zijn vakantie opneemt.
Daarbij blijft de bestaande vakantieregeling die van kracht is in de centra voor
volwassenenonderwijs onverminderd gelden. Voor het gemeenschapsonderwijs is die vastgelegd
in het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het
koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het
bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch
personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en
normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en
van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen .
Voor het gesubsidieerd vrij onderwijs gaat het om het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli
2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel
van het katholiek volwassenenonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het
Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische
begeleidingsdiensten.
In het gesubsidieerd officieel onderwijs legt het centrumbestuur de jaarlijkse vakantie vast.
In alle gevallen volgt deze vakantieregeling in de praktijk de vakantieregeling die van kracht is
voor de cursisten, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007
tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in
uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en die
overeenkomt met de klassieke schoolvakanties.
De criteria en afspraken over afwijkingen op de vakantieregeling worden onderhandeld in het
lokaal onderhandelingscomité en houden alleszins rekening met twee criteria:
- er moet een duidelijke termijn onderhandeld worden waarbinnen het personeelslid zijn vraag tot
afwijking van de jaarlijkse vakantie moet indienen bij het centrumbestuur;
- de periode of periodes waarop het centrum wilt afwijken van de jaarlijkse vakantie die van kracht
is voor het personeel moeten duidelijk aangegeven worden.

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 2018 0106 DOC.0556/1.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 13 april 2018 en de Inspectie
van Financiën stelde dat het gemotiveerde akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
Pagina 2 van 3

voor de begroting, niet vereist is.
De wijzigingen aangebracht in de ontwerpen van besluit hebben geen gevolgen voor de budgettaire
weerslag.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
De wijzigingen hebben geen bijkomende 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 2018 0106 DOC.0556/1).

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
De wijzigingen hebben geen bijkomende 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 al vermeld in de nota VR
2018 0106 DOC.0556/1).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zoals vermeld in de nota VR 2018 0106 DOC.0556/1, 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 2018 0106 DOC.0556/1, werd er geen RIA opgemaakt
omdat het besluit uitvoering geeft aan hogere regelgeving die in een decreet is vastgelegd.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bovengenoemde voorontwerpen van besluit;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, te gelasten over voornoemde ontwerpen van
besluit van de Vlaamse Regering het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het
advies mee te delen binnen 30 dagen zoals bepaald in artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

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

Hilde CREVITS
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