Wat zeker nog
geregeld moet
worden voor

E

en beslissing van de overheid legt een hele weg af voor die effectief
toegepast kan worden in onze scholen. Decretale maatregelen moeten door
het parlement goedgekeurd worden, daarna komen de besluiten van de regering
of de minister. Welke maatregelen werden recent omgezet in regelgeving? Wat mogen we nog
verwachten voor 1 september 2018?

Cao XI
Op 23 maart 2018 ondertekenden we
cao XI. Deze cao bevat heel wat maatregelen om startende leraren een beter loopbaanperspectief te bieden en
om de werkzekerheid te verbeteren.
Deze maatregelen gaan al op 1 september 2018 in werking.

Lerarenplatform
Door samenwerkingsplatformen te
maken krijgen startende personeelsleden een schooljaar werkzekerheid.
Het project lerarenplatform werd
door het programmadecreet (zie kader) ingeschreven in het decreet
Basisonderwijs. De commissie onderwijs van het Vlaams Parlement
keurde dit decreet goed. Op 9 mei
2018 verscheen de rondzendbrief met
informatie over de lerarenplatformen. Samenwerkingsplatformen
moesten zich melden ten laatste op
5 juni. 352 platformen basisonderwijs
deden dat.
Wat verwachten we nog? Het ministerieel besluit dat de middelen verdeelt aan elk lerarenplatform. En: afspraken over monitoring en evaluatie
van het project door de onderhandelingscomités.

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen
Als leerkrachten niet kunnen vervangen worden, kan de school in de
plaats vervangingseenheden krijgen

4

BASIS 23 JUNI 2018

die later in het schooljaar flexibel
kunnen ingezet worden. De decretale
bepalingen hierover werden reeds in
de commissie onderwijs van het
Vlaams Parlement goedgekeurd.
Meer uitleg en praktische informatie
over de vervangingseenheden werd
met een rondzendbrief van 18 mei
2018 meegedeeld.
Wat verwachten we nog? Een communicatie van AgODi hoe de school
gegevens over haar omgezette vervangingen kan bekomen. En: afspraken over monitoring en evaluatie van
deze tijdelijke maatregel door de onderhandelingscomités.

Vereenvoudiging procedure vaste
benoeming
Periodiek zal het schoolbestuur betrekkingen van personeelsleden die
afwezig zijn moeten vacant verklaren. Jaarlijks zal het schoolbestuur
betrekkingen van personeelsleden
die een eindeloopbaan verlofstelsel
genieten vacant moeten verklaren.
Daardoor zullen er meer tijdelijke
personeelsleden kunnen vast benoemd worden. Het programmadecreet dat goedgekeurd is in de commissie onderwijs van het Vlaams
Parlement regelt hiervoor de wettelijke grondslag.
Wat verwachten we nog? Een aanpassing van de rondzendbrief met informatie over vaste benoeming.

Maatregelen voor het contractueel
personeel
Voor arbeiders en bedienden die door
het schoolbestuur bezoldigd worden
is een loonsverhoging afgesproken en
een verhoging van de eindejaarstoelage. Ook wordt de regeling van de VAPdagen (vergoeding tijdens schoolvakanties) uitgebreid. De maatregelen
worden opgenomen in cao XI Bis. Er is
al een principieel akkoord, ondertekening volgt nog.
Wat verwachten we nog? Cao’s in de
paritaire comités 152 en 225 om de
maatregelen te kunnen uitvoeren.

Werkingsbudget voor versterking van de leerkracht
Minister Crevits maakte eenmalig
9 miljoen euro vrij om tijdelijk leerkrachten in het basisonderwijs op de
klasvloer te versterken. Met de middelen die aan het werkingsbudget
worden toegevoegd kunnen bijkomende personeelsleden aangeworven
worden. De decretale basis hiervoor
is in het programmadecreet opgenomen dat is goedgekeurd in de commissie onderwijs van het Vlaams
Parlement.
Wat verwachten we nog? Een besluit
van de Vlaamse regering voor de verdeling van het extra werkingsbudget
over de scholen waarmee bijkomend
personeel kan aangesteld worden, de
berekeningswijze per school en de
uitbetalingsmodaliteiten.
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september
M-decreet en conceptnota
met aanpassingen
In maart onderhandelden we wijzigingen aan het M-decreet, bijvoorbeeld
om maatregelen te treffen voor personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs om gemakkelijker toegang te
krijgen tot het gewoon onderwijs.
Daarna keurde de regering een conceptnota goed met nog bijkomende
aanpassingen aan het M-decreet.
Leerlingen met gedrags- of emotionele stoornissen kunnen een voorlopig
verslag type 3 krijgen dat toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs.
Om een verslag type 2 te kunnen opmaken voor kinderen met een verstandelijke beperking wordt de IQgrens van 60 geschrapt. Voor de ondersteuning in het gewoon onderwijs
van leerlingen in de types 2-4-6-7 (auditieve beperking) zal een open-end financiering uitgewerkt worden. Aan de
ondersteuningsnetwerken garandeert
de overheid dat hun huidige middelen
minimaal gegarandeerd zijn.
Om deze bijkomende maatregelen van
de conceptnota uit te voeren werden
aan het wijzigingsdecreet dat al onderhandeld was, amendementen toegevoegd bij de behandeling in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement.
We wachten nog op de uitvoering van
een aantal maatregelen zoals aangepaste werkingsmiddelen voor ondersteuningsteams van type 6 leerlingen.
Maar ook het toekennen van projectmiddelen aan twee projecten voor de
FAST-teams. Deze projecten gaan op
zoek naar de juiste werkwijze en methode om beter te kunnen handelen in
situaties van problematisch gedrag
van leerlingen. Tot slot: een besluit om

een overgangsmaatregel te treffen
naar de open-end financiering voor de
kleine types. Het zal de verdeling regelen van bijkomende middelen voor
deze types waarin er meer leerlingen
zijn die ondersteuning nodig hebben.
Elk ondersteuningsteam krijgt middelen voor coördinatie, afkomstig van de
competentiebegeleiding. Via het begrotingsdecreet werden de middelen
vrij gemaakt bij de pedagogische begeleidingsdiensten.
Wat verwachten we nog? Een besluit
dat de middelen voor coördinatie (lestijden of uren) verdeelt over de ondersteuningsnetwerken.

Directeurs basisonderwijs
De Vlaamse regering komt een belofte na en kent de hoogste salarisschaal
toe aan alle directeurs basisonderwijs. De lesopdracht voor directeurs
wordt afgeschaft of verminderd.
Wat verwachten we nog? Een aanpassing van het besluit op de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen om alle directeurs gewoon en
buitengewoon basisonderwijs de
schaal 879 toe te kennen. En ook: een
wijziging van het besluit op de personeelsformatie van het basisonderwijs
om de lesopdracht van directeurs af
te schaffen of te verminderen. n

Een decreet is een Vlaamse wet. Het initiatief voor een voorstel van decreet
gaat uit van een volksvertegenwoordiger; het initiatief voor een ontwerp van
decreet gaat uit van de Vlaamse Regering. De commissie van het Vlaams
Parlement die bevoegd is voor de materie waarover het decreet gaat, behandelt het voorstel of ontwerp. De Vlaamse Regering moet de voorstellen of ontwerpen van decreet die zijn aangenomen door de plenaire vergadering, bekrachtigen en afkondigen. Daarna zijn het decreten.
De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een programmadecreet op. Daarin staan
maatregelen die de regering nodig vindt om de begroting van het volgende
jaar te kunnen uitvoeren. Elk van de maatregelen slaat op een stukje van de
begroting en kunnen gaan over onderwijs, leefmilieu, cultuur, fiscaliteit, welzijn, landbouw, … Ook bij een begrotingswijziging wordt zo’n programmadecreet gevoegd.
Soms worden wetten en decreten nog verder verfijnd of aangevuld door uitvoeringsbesluiten. De officiële naam van zo’n Vlaams uitvoeringsbesluit is
‘Besluit van de Vlaamse Regering’. Daarin kan de Vlaamse Regering voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen, …
De term rondzendbrief of omzendbrief wordt gebruikt voor mededelingen of
voorschriften die uitgevaardigd worden door een Vlaamse minister.
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