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Voortaan ook vaste benoeming
in eindeloopbaanverlofstelsels
van leraren mogelijk
koen wils
Naast het lerarenplatform voorziet de nieuwe onderwijscao XI nog
andere maatregelen om startende personeelsleden meer werkzekerheid te garanderen. Voortaan moeten schoolbesturen ook het
deel van de betrekkingen van vastbenoemde leraren waarvoor zij
een eindeloopbaanverlofstelsel nemen, vacant verklaren.

Extra vacantverklaring
Schoolbesturen moeten van alle betrekkingen dat gedeelte
waarvoor leraars op 1 mei 2018 een eindeloopbaanverlofstelsel (GLBO50+ , GLBO55+ en VVP55+) nemen, vacant verklaren.
Dat gebeurt ten laatste op 10 september 2018 met oog op een
vaste benoeming op 1 oktober 2018. Schoolbesturen kunnen
die vacante uren al bij het begin van het volgende schooljaar
kenbaar maken, maar zij kunnen er ook voor kiezen dat nog dit
schooljaar te doen. De procedure van kandidering moet onderhandeld worden in het lokaal onderhandelingscomité. COC
raadt omwille van de krappe timing aan om die onderhandelingen onmiddellijk te starten.

Vacantverklaring en vaste
benoeming vanaf 2018-2019
Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden de gedeeltes van de
betrekkingen van leraren ingenomen door een verlofstelsel
GLBO50+, GLBO55+ en VVP55+ samen met de andere vacante
betrekkingen in een nieuwe procedure opgenomen. De vaste
benoeming zal vanaf 2019 telkens gebeuren op één datum,
namelijk op 1 januari. Het schoolbestuur zal jaarlijks de betrekkingen die vacant zijn op 15 oktober van het voorgaande jaar
opnemen in een vacantverklaring die ze voor 15 november
bekendmaakt aan haar personeelsleden. De nieuwe benoemingsdatum geldt trouwens voor alle wervingsambten in alle
niveaus.

Terugkeer uit GLBO50+, GLBO55+
en VVP55+
Als de leraar uitzonderlijk uit zijn verlof terugkeert bij de start
van het schooljaar, dan neemt hij gewoon op basis van zijn
dienstanciënniteit zijn rangorde terug in bij de verdeling van de
betrekkingen. Keert hij in de loop van het schooljaar terug, dan
gaat het schoolbestuur na of er in de school waar hij was aangesteld een vacante betrekking is (die bijvoorbeeld ontstaat
door de pensionering van een collega). Als dat niet kan, bekijkt
het schoolbestuur of er in een andere school van de scholengemeenschap of zo nodig in de scholengroep vacante betrekkingen zijn. Als er een vacante betrekking is die binnen de
draagwijdte van de vaste benoeming van het betrokken personeelslid past, dan wijst het schoolbestuur die vacante betrekking toe aan het personeelslid. Is er geen vacante betrekking,
dan wordt hij ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van
betrekking. Op dat ogenblik zijn de verplichtingen rond reaffectatie of wedertewerkstelling van toepassing. Dit houdt in
dat de bevoegde reaffectatiecommissie de betrekking van een
tijdelijk personeelslid aan de ‘terugkeerder’ kan toewijzen voor
de resterende duur van het schooljaar. Als dat niet mogelijk is,
krijgt de ‘terugkeerder’ pedagogische taken.

Ook vacantverklaring
in andere verloven
Naast de vacantverklaring in betrekkingen van een
eindeloopbaanverlofstelsel, zal vacantverklaring in
een aantal andere verlofstelsels het volgende schooljaar ook mogelijk zijn. Die maatregel wordt voorlopig
maar voor één schooljaar ingevoerd. In een volgende
editie van Brandpunt gaan we daar verder op in.

Situatie van leraar in GLBO50+,
GLBO55+ en VVP55+

Bevestiging van vaste benoeming

De leraar van wie het gedeelte van de betrekking in een verlofstelsel vacant verklaard is, blijft na de vacantverklaring van
dat gedeelte in de administratieve en geldelijke toestand die
verbonden is aan zijn verlof of afwezigheid. Hij blijft dus titularis van de volledige betrekking, zowel van het gedeelte dat hij
nog effectief uitoefent als van het gedeelte in het verlofstelsel.

Voor COC is dit een belangrijke evolutie. Niet alleen krijgen
leraars op die manier meer kansen op een vaste benoeming,
de maatregelen gaan ook regelrecht in tegen de voortdurende aanvallen op de vaste benoeming. Hiermee geeft de
Vlaamse Regering aan dat zij een vaste benoeming in onderwijs wel belangrijk vindt. Quod bonum est.

