DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van eht besluit
van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van
het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van
onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de
inspectie en de pedagogische begeleiding betreft.
- Tweede principiële goedkeuring

1. INLEIDING
Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit
van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische
begeleiding betreft, werd principieel goedgekeurd op de zitting van de Vlaamse Regering
van 14 december 2018 met het oog op de onderhandelingen met de sociale partners.
De onderhandelingen in sectorcomité X, onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), gevoerd op 29
januari en 5 februari 2019, leidden tot het protocol nr. 161.

2. OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN
Naar aanleiding van de onderhandelingen met in sectorcomité X zijn enkele juridischtechnische aanpassingen aangebracht, alsook een aantal inhoudelijke aanpassingen
aangebracht aan het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009
betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de
inspectie en de pedagogische begeleiding betreft.
De inhoudelijke aanpassingen zijn als volgt samen te vatten :
-

De wervingsprocedure voor het ambt van inspecteur wordt transparanter:
-

de wervingsprocedure gebeurt door een selectiecommissie die voor het eerste
onderdeel een delegatie afvaardigt;
de kandidaten krijgen inzage in het selectiereglement;

Pagina 1 van 3

-

-

in de selectiecommissie zit minstens één inspecteur met affiniteit met het te
werven profiel;
indien de selectiecommissie een aanvullende externe test organiseert, doet ze
alle kandidaten deelnemen;
de criteria die door de selectiecommissie gebruikt worden om te bepalen of een
kandidaat geschikt is, krijgen een weging die vastgelegd wordt in het
werkingsreglement,
de leden van de selectiecommissie beoordelen elk van de kandidaten op de 4
vast gelegde criteria en voor alle kandidaten wordt een globale beoordeling
gemaakt die de som is van de beoordelingen van alle leden van de
selectiecommissie;
de rangschikking van de kandidaten gebeurt op basis van de behaalde
beoordeling.

-

Ook de wervingsprocedure van de coördinerend inspecteurs wordt verduidelijkt wat
de weging van de verschillende criteria betreft en de rangschikking van de
geslaagde kandidaten.

-

Wat het woon-werkverkeer en de reis-en verblijfkosten betreft, wordt de 5% regel
voor de vergoeding op basis van de reële kosten los gelaten. Vergoeding op basis
van de reële kosten wordt toegelaten, van zodra die hoger zijn dan de forfaitaire
vergoeding.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De inspecteur van Financiën heeft zijn advies verleend op 3 december 2018.
Er was geen begrotingsakkoord vereist.
De wijzigingen en toevoegingen naar aanleiding van de onderhandelingen in sectorcomité
X, hebben geen effect op de budgettaire weerslag van het voorliggende ontwerp.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
De wijzigingen in het voorliggende ontwerpbesluit 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.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
De wijzigingen in het voorliggende ontwerpbesluit hebben geen gevolgen voor het
personeelsbestand van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken niet
moet gevraagd worden.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
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1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan het besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot
uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs
wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische
begeleiding betreft
2. de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs te machtigen om over dit
ontwerpbesluit een advies in te winnen bij de Raad van State met toepassing van
artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State (30
dagen).

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

Hilde CREVITS
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