Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Nota aan de leden van de Vlaamse Regering
Betreft: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket
“uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van
het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale
structuuronderdelen
1. Toelichting
In haar vergadering van 11 januari 2019 heeft de Vlaamse Regering haar principiële
goedkeuring verleend aan het ontwerp van besluit “tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het
voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B
voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen”, met verzoek tot het
voeren van onderhandelingen met de sociale partners in de onderwijssector (VR 2019
1101 DOC.1607/1BIS en DOC.1607/2BIS).
Deze onderhandelingen hebben plaats gevonden op 29 januari en 5 februari 2019,
waarvan protocol nr. 124 dd. 15 februari 2019. De onderhandelingen hebben niet tot
tekstaanpassingen geleid. Het dossier moet nog enkel de juridische toets ondergaan van
de Raad van State.
2. Budgettaire weerslag
De Inspecteur van Financiën verleende een gunstig advies dd. 3 december 2018. Het
akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, dateert van 20 december
2018.
3. Kwaliteit van de wetgeving
3.1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Met het taal- en wetgevingstechnisch advies nr. 2018/489 dd. 8 november 2018 werd
rekening gehouden.
3.2. RIA
Er is geen RIA vereist. Het dossier is een puur technisch-kwantitatieve invulling van een
beslissing van de decreetgever.
4. Weerslag op de lokale besturen

Het voorstel van beslissing 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.
5. Weerslag op het personeel
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemene beleid in zake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
6. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot
vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft
de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het schooljaar 2019-2020 en de duale
structuuronderdelen;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, te gelasten over het ontwerp 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.

Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs
Bijlagen:
1° ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket “uren-leraar” in het
voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B
voor het schooljaar 2019-2020 en de duale structuuronderdelen;
2° protocol van de onderhandelingen nr. 124 dd. 15 februari 2019.
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