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personeelsbewegingen: anders dan anders
Op 1 januari van het jaar verkrijgen een groot aantal personeelsleden hun vaste benoeming: “ Zij worden
benoemd aan de scholengroep en geaffecteerd in een betrekking”.
Gemakkelijkheidshalve spreken wij in deze bijdrage over ‘de benoemingsronde’. Dit is niet echt correct omdat er ook ‘uitbreiding van
vaste benoeming’, ‘nieuwe affectatie (binnen de scholengroep in hetzelfde ambt een nieuwe betrekking opnemen )‘ en ‘mutatie’ (de
benoeming en affectatie aan een andere scholengroep of een instelling van een andere scholengroep in een betrekking van het ambt
waarin het personeelslid vastbenoemd is… In deze bijdrage willen wij trachten wat duidelijkheid te scheppen in een complexe, maar ook
heel belangrijke materie.
Binnen scholengroep Rivierenland hebben wij altijd gesteld dat het opnemen van een vaste benoeming een belangrijke stap vormt in de
beroepsloopbaan van een collega. Wij gunnen collega’s ook een vaste benoeming. Binnen de scholengroep hebben wij jarenlang een
traject bewandeld om de selectieprocedure te verbeteren, o.a. via de uitbouw van een rubriek ‘professionalisering’ en de aanpassing van
het interview naar een meer praktijkgericht gesprek.
De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO IX) die de minister van onderwijs en de onderwijsvakbonden in 2011 hebben afgesloten,
heeft een enorme impact op de personeelsbewegingen en dreigt de autonomie van het lokale personeelsbeleid te ondergraven.
Deze wijzigingen werden ook opgemerkt door collega’s (leerkrachten, opvoeders en administratieve medewerkers) bij de vaste
benoemingsronden in onze onderwijsinstellingen. Een woordje uitleg is dus wel op zijn plaats.

automatische vaste benoeming?
In het verleden hanteerden wij in onze scholengroep het principe dat de directeur kon beslissen om een kandidaat vrij te stellen van
onderdelen van de procedure. Dat kon alleen indien er maar 1 kandidaat voor een vaste benoeming in die betrekking solliciteerde. Het
leek ons niet zinvol om een kandidaat die al jaren in de school werkt in zo’n situatie aan een procedure te onderwerpen: de directeur
moet in dit geval al weten wat voor vlees hij/zij in de kuip heeft…
Decreet rechtspositie, art. 37.
§ 2. Bij ontstentenis van andere
kandidaten wordt het personeelslid
dat een vacant verklaarde betrekking
waarneemt en de in artikel 36 gestelde
voorwaarden vervult, vast benoemd.

Door de CAO IX is deze praktijk veralgemeend én verplicht geworden. Het decreet
rechtspositie laat daar geen twijfel over bestaan (zie kadertje Art. 37).
Dit betekent concreet dat het best mogelijk is dat een leerkracht die pas vanaf 1
september in de school werkt in een vacante betrekking zonder selectieprocedure
automatisch vastbenoemd kan worden: zonder een screening én zonder dat de directeur
voldoende tijd gehad heeft om zich een beeld te vormen over het functioneren van de
collega binnen de eigen school.

Wij waren niet gelukkig met de wijzigingen die werden doorgevoerd, maar wij moeten
als bestuur de gewijzigde regelgeving natuurlijk toepassen en onze praktijk hieraan
aanpassen. En daardoor kan het dus inderdaad zijn dat sommige kandidaten voor
vaste benoeming inderdaad geen dossier hoefden in te dienen én geen interview
dienden af te leggen: zij waren de enige kandidaat voor die specifieke betrekking.
Deze bepaling moet daarenboven nog gekoppeld worden aan de verplichting die de
scholengroepen wordt opgelegd om vanaf de vaste benoemingsronde van
1 januari 2012 alle betrekkingen vacant te verklaren. Dit dreigt vooral nadelig te zijn
voor jonge leerkrachten die nog te weinig dagen hebben om een tijdelijke aanstelling
van doorlopende duur te bekomen.

uitbreiding van vaste benoeming
U merkt het: ook bij de vaste benoemingsrondes blijft niets voor eeuwig hetzelfde. Dat
geldt ook voor de waarde van een gedeeltelijke vaste benoeming en de vraag voor een
uitbreiding van vaste benoeming.

Uit het decreet rechsopositie:
Wat is een betrekking?
Art 3, 10°
een betrekking: de concrete
werkgelegenheid in een bepaald ambt
in een instelling, uitgedrukt in een door
de inrichtende macht bepaald aantal
prestatie-eenheden per week. …
Wat is een vacante betrekking?
Art 3, 11°
een vacante betrekking: de betrekking
die niet is toegewezen aan een tot de
proeftijd toegelaten of vast benoemd
personeelslid.

Het decreet rechtspositie stelt: "vastbenoemde personeelsleden die een betrekking met onvolledige
prestaties in hoofdambt uitoefenen, hebben, met het oog op de uitbreiding van hun vaste benoeming
voorrang op alle tijdelijke personeelsleden voor vacant verklaarde betrekkingen… (art. 36 bis §1)."
In onze scholengroep hebben wij in het verleden de kandidaten die uitbreiding van vaste benoeming
vroegen steeds onderworpen aan de selectieprocedures. Wij gingen er immers vanuit dat een
collega die goed presteert in een bepaalde school (de school van vaste benoeming) daarom niet
automatisch diezelfde prestaties zal leveren in een andere school van de scholengemeenschap of
scholengroep. De leerlingenpopulatie tussen twee scholen kan immers grondig verschillen, ook de
gebruikte methodes en de didactische aanpak tussen scholen is niet identiek,… Wij respecteerden
het voorrangsrecht omdat een gunstig gerangschikte kandidaat vanzelfsprekend voorrang kreeg,
ook als hij/zij lager scoorde dan een andere kandidaat die vaste benoeming ambieerde. De directeur
had echter ook de mogelijkheid om een vraag voor uitbreiding van vaste benoeming gemotiveerd af
te wijzen. Van automatisme was dus geen sprake!

even slikken!
Deze interpetatie van onze en andere
scholengroepen werd betwist. Het
Grondwettelijk Hof heeft in 2010 een
vonnis geveld in deze materie (zie kadertje).
Toegegeven: de lectuur van het vonnis is niet
meteen een goed voorbeeld van leesbaarheid.
Maar de conclusie is dat wel: een personeelslid
met gedeeltelijke vaste benoeming heeft al
bewezen ‘al voldoening te hebben gegeven’.
Hij kan bijgevolg niet geweigerd worden
(tenzij er ondertussen een definitieve evaluatie
‘onvoldoende’ zou zijn uitgesproken). Het heeft
dan ook geen zin om de collega’s die een vaste
benoeming vragen in concurrentie te zetten indien
er iemand uitbreiding van vaste benoeming vraagt
in dezelfde betrekking. Meer nog: het heeft geen
enkele zin om de (enige) kandidaat uitbreiding
van vaste benoeming aan een procedure te
onderwerpen. Ook dit was even slikken voor de
directies omdat hun autonomie beperkt wordt!

lessen trekken
De gewijzigde omstandigheden van de
benoemingsrondes werden ook besproken op
het seminarie van de schooldirecties in november
laatstleden. Vanuit deze besprekingen werden
door het college van directeurs een aantal
belangrijke hervormingsvoorstellen voorgelegd
aan de Raad van Bestuur van onze scholengroep.
Een eerste belangrijke conclusie is de noodzaak
om het begeleidings- en evaluatiebeleid binnen
de scholengroep nog sterker op elkaar af
te stemmen. Gelukkig hebben wij binnen
scholengroep Rivierenland op dit vlak de voorbije
jaren al flink wat werk verzet. Het is echter
duidelijk dat wij hier nog een tandje zullen moeten
bijsteken.
Ook naar de procedure zelf dringen grondige
hervormingen zich op.

een nieuwe procedure komt
eraan
Er bleef te weinig tijd over om de vaste
benoemingsronde 1 januari 2012 aan te passen
aan de wijzigingen die worden opgelegd.
Het is onze ambitie om de personeelsbewegingen
van 1 januari 2013 volgens een grondig
gewijzigde procedure te laten verlopen. Met
de syndicale organisaties zullen hierover in
het voorjaar van 2012 onderhandelingen
gevoerd worden. Wij hopen dat de toekomstige
personeelsbewegingen in verschillende fasen
zullen kunnen verlopen:
De Raad van Bestuur van 13 december ll. keurde
hiervoor een aantal krachtlijnen goed, met o.a.
onderstaand voorstel voor fasering:
• Fase 1: vastbenoemde personeelsleden
die in een vacante betrekking fungeren met
tijdelijk andere opdracht : op advies van de
directie wordt deze betrekking voorafgaand
vacant verklaard voor nieuwe affectatie of
mutatie.

Grondwettelijk hof doet
uitspraak over uitbreiding van
vaste benoeming
Wij geven u hieronder een uittreksel uit het
vonnis. Let op: dit is lectuur die de hersenen
kan pijnigen!

“Artikel 36bis, § 1, van het decreet
van de Vlaamse Gemeenschap van 27
maart 1991 betreffende de rechtspositie
van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs schendt artikel
24 van de Grondwet niet in zoverre het
de inrichtende machten het recht ontzegt
de uitbreiding van de vaste benoeming
te weigeren van personeelsleden die
reeds vast benoemd zijn in een deeltijdse
betrekking en die in het verleden voldoening
hebben gegeven, wanneer die weigering
gebaseerd is op de omstandigheid dat die
personeelsleden niet voldoen aan door de
inrichtende macht aanvullend opgestelde
selectiecriteria. Dezelfde bepaling schendt
de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet
niet in zoverre zij het niet mogelijk maakt
de uitbreiding van de vaste benoeming van
personeelsleden die reeds vast benoemd
zijn in een deeltijdse betrekking en die in
het verleden voldoening hebben gegeven,
aan aanvullende selectievoorwaarden te
onderwerpen.”
(Arrest Grondwettelijk Hof nr. 106/2010,
30-9-2010 - B.S. 18-11-2010)

• Fase 2: personeelsleden die uitbreiding
van vaste benoeming vragen in een vacante
betrekking
• Fase 3: alle andere personeelsleden die in
aanmerking komen voor vaste benoeming
stappen in de procedure
Het blijft de ambitie om het streven van de
individuele personeelsleden
naar een snelle en vlotte
vaste benoeming te
verzoenen met het belang
van de onderwijsinstelling
om te beschikken over
kwaliteitsvolle leerkrachten
en medewerkers én
daarbij de continuïteit
van de (school)werking
te bewaken. Ook al
zullen de toekomstige
personeelsbewegingen
ongetwijfeld grondig
verschillen van wat
gangbaar is, de
ambities van de
onderwijsinstellingen en de
scholengroep blijven ongewijzigd: bekwaam en
gemotiveerd personeel inzetten!

had jij al een functioneringsgesprek met je directeur?
De bevraging welbevinden van april 2011 geeft aan dat meer collega’s zich ondersteund voelen door hun directeur, tegenover twee jaar
geleden. Dit is een zeer positief gegeven. In het basisonderwijs geven 76% van de leerkrachten aan dat zij de kans krijgen om met hun
directeur over hun functioneren te overleggen. In het secundair is dit 85%. Twee jaar geleden was dit 64% voor het basisonderwijs en
71% voor het secundair. Voor de directie is het begeleiden van leerkrachten en medewerkers immers een belangrijk onderdeel van de
eigen opdracht.
Functioneringsgesprekken spelen een cruciale rol in de begeleiding van een personeelslid op niveau van de onderwijsinstelling. Binnen
scholengroep Rivierenland hebben wij volgende invulling gegeven aan wat een functioneringsgesprek hoort te zijn:
“Een functioneringsgesprek is een gesprek waarbij:
• De samenwerking tussen twee medewerkers op niveau van gelijkheid wordt besproken
• Beiden reflecteren en feedback krijgen over hun functioneren
• Afspraken worden gemaakt ter optimalisering van de samenwerking
• De directeur feedback krijgt over de werking van de instelling”.
Wij schreven dit ook al in een vorige bijdrage in ’t Krijtlijntje. Maar in het onderwijs weten wij dat herhaling een deugd is. Wij hopen op
deze wijze ook de collega’s meer vertrouwd raken met het begrip “functioneringsgesprek”.
Toch nog even onderstrepen dat een functioneringsgesprek een formeel gesprek is waarvan ook een verslag gemaakt wordt. Dit
verslag wordt ondertekend door beide partijen.
Het maken van een verslag roept bij heel wat collega’s nog altijd een zekere weerstand op. Dat hoeft natuurlijk niet, maar een jarenlange
cultuur waarbij enkel wie minder goed presteerde op “functioneringsgesprek moest komen” veranderen vraagt natuurlijk de nodige tijd.
En ook voor directies zelf vraagt het hebben van een gesprek met een medewerker “op niveau van gelijkheid” het omdraaien van een
bladzijde. Daarbij mogen wij niet vergeten dat de meeste directies als personeelslid zelf geen of weinig ervaring hebben opgedaan in
het voeren van functioneringsgesprekken en het voeren van een positief personeelsbeleid met focus op ontwikkeling van de talenten van
medewerkers.

tijd voor begeleiding
Het proces dat op gang is gebracht in al onze scholen en centra loopt niet overal even snel en even vlot. In heel wat scholen is het
voeren van functioneringsgesprekken al goed ingeburgerd. Maar in sommige scholen is het aantal functioneringsgesprekken nog aan de
lage kant. Maar ook hier krijgen deze directies stimuli om de frequentie van de functioneringsgesprekken op te drijven.
Het bijwonen van een les door de directeur en de daaropvolgende nabespreking is een goed voorbeeld van een functioneringsgesprek.
Directies van scholengroep Rivierenland worden aangemoedigd om hier de nodige tijd voor vrij te maken.
In grotere scholen met pakweg 80 of 90 personeelsleden liggen de kaarten natuurlijk enigszins anders. Daar kan afgesproken worden
dat de directeur zijn begeleidingstaak toevertrouwt aan een ander personeelslid. De naam van dit personeelslid wordt uitdrukkelijk in de
geïndividualiseerde functiebeschrijving vermeld. De begeleider koppelt dan over zijn werking terug aan de directeur.

feedback geven?
Tijdens de ontmoetingsdag ‘nieuwe
collega’s’ van 19 oktober laatstleden werd
aan de deelnemers gevraagd om een eerste
functioneringsgesprek met hun directeur voor te
bereiden. Ook hieruit bleek het verschil tussen
de scholen onderling. Algemeen Directeur
Luc Van Gasse illustreert dit aan de hand van
een voorbeeld: “ Het digitaal schoolplatform
(Smartschool en Dokeos in CVO) zou nu
veralgemeend gebruikt moeten worden in al
onze scholen. Bij het opstarten van smartschool
hebben wij als scholengroep veel geïnvesteerd
in de opleiding van de personeelsleden.
Maar in het gesprek met een groep nieuwe
collega’s bleek dat in sommige scholen bij het
onthaal van nieuwe collega’s geen aandacht
werd besteed aan het gebruik van smartschool.
Dat is natuurlijk jammer. In een echt en open
functioneringsgesprek moet de directeur er
voor zorgen dat dit naar boven komt en dat
de schoolpraktijk daardoor kan verbeteren.
Het is dan aan de schoolleiding om de nodige
bijsturingen te doen om de schoolpraktijk te
versterken.”

geen paniek
Natuurlijk is een sfeer van veiligheid en vertrouwen een absolute voorwaarde voor een medewerker
om openlijk feedback te geven aan de directeur over de werking van de eigen school. Het is een
uitdaging voor de directie om deze sfeer te creëren. De tijd dat kritiek als een persoonlijke aanval op
de schoolleider werd aangevoeld zou nu toch tot het verleden moeten behoren. Leidinggevenden
dienen kritiek eerder als een geschenk te beschouwen, zegt bijvoorbeeld de Vlaamse Ombudsman.
Bij de lezing van de functioneringsverslagen valt toch op dat hier nog veel vooruitgang moet
gemaakt worden. Wij kunnen natuurlijk niet nagaan of deze feedback daadwerkelijk gegeven wordt
door de medewerker. De bevraging welbevinden is een collectieve vorm van feedback geven van
het personeel over de werking van de school. Een ideale kapstok voor een meer geïndividualiseerd
open reflectiegesprek…
Als de directeur je tijdens een formeel functioneringsgesprek vraagt naar
punten waarop de schoolwerking kan verbeteren, hoef je dus zeker niet in
paniek te geraken. De directeur zal je hiervoor niet kwaad bekijken en zal je
suggesties ook opnemen in het functioneringsverslag.

openluchtklas in Atheneum Willebroek
Atheneum Willebroek kan al vertrekken vanuit een zeer groene situatie; zowel Campus De Vaart als Campus Vaartland zijn open, ruim
beplante domeinen die heel veel mogelijkheden bieden op het gebied van groenbeleving en milieueducatie. Het is dan ook logisch dat
deze troeven verder worden uitgespeeld door het schoolteam.
Over de positieve aspecten van een groene omgeving is ondertussen iedereen het eens. Meerdere onderzoeken wezen immers uit dat
blootstelling aan groen de gezondheid en het welzijn beïnvloedt door het inademen van frisse lucht . Bovendien biedt het kijken naar
groen mensen een bepaalde rust die hen kan helpen om te herstellen van stress en mentale vermoeidheid.
Mensen beschouwen natuurlijke omgevingen als aantrekkelijker dan bebouwde omgevingen en dit heeft dan weer een positieve invloed
op hun gedrag.
Deze voordelen willen wij onze leerlingen en personeelsleden zeker bieden en daarom was een geschikte infrastructuur noodzakelijk.
In het verleden botste de vraag om in open lucht les te geven immers op een ‘neen’, omdat de vrees bestond dat de andere klassen
gestoord zouden worden. Dit is nu zeker niet meer het geval.

Werken rond duurzaamheid
Dit hele project kadert trouwens in een veel ruimer
actieplan omtrent milieubeleid, zowel op het niveau
van de schoolleiding als op het pedagogische vlak. Zo
werden de laatste jaren vanuit de schoolraad meerdere
uitdagingen op papier gezet om de school in haar
complete werking uit te dagen. In eerste instantie ging
het om energiesparende maatregelen, waarbij werd
vooropgesteld dat het hiermee uitgespaarde bedrag
dan zou worden besteed aan nieuwe milieuvriendelijke
projecten.

•
•
•
•
•
•

Een greep uit de infrastructurele
maatregelen van de laatste jaren:
Het verlagen van de plafonds op
Campus De Vaart
Het plaatsen van schakelklokken op
de elektrische boilers
Het plaatsen van energiezuinige
verlichting op beide campussen
Het installeren van thermostatische
kranen
Het aanbrengen van raamfolie
Het plaatsen van lichtsensoren

Zo werden in samenspraak met de betrokken collega’s
de lokaalbezetting en de roosters van het Centrum voor Volwassenenonderwijs herbekeken. Hiervoor
werd zelfs een compleet computerlokaal naar een andere vleugel verplaatst. Ook werd de temperatuur
met een graad verlaagd en tijdens de examens wordt de verwarming ’s middags al uitgezet.
Daarnaast werden vanuit de themawerkgroep milieu meerdere acties en projecten opgestart. Dit
schooljaar ligt de focus op het correct verzamelen en sorteren van afval.
Verder werd een bioautomaat met gezondere drankjes en tussendoortjes op Campus Vaartland
geïnstalleerd, lanceerde de leerlingenraad ‘donderdag/veggiedag op school, werd het dubbelzijdig
kopiëren als standaard gepromoot en werd de overstap naar gerecycleerd papier gemaakt.
Het komt er vanaf nu op neer om bij elke beleidsbeslissing en bij elke nieuwe activiteit het milieuaspect
en de duurzaamheidsgedachte actief mee op te nemen in onze overwegingen.

En nu zonnepanelen op ons dak…
Graag kondigen wij nu al ons grootste project voor 2012 aan: onze leerlingen zullen tijdens hun
praktijklessen elektriciteit zelf zonnepanelen installeren op ons schoolgebouw. Het spreekt voor zich
dat dit een zeer goede voorbereiding en opvolging vraagt, maar we zijn ervan overtuigd dat dit binnen
hun opleiding voor de leerlingen een enorme meerwaarde is en tegelijkertijd zetten we hiermee onze
groene inspanningen verder.
Tot slot nog een reactie van een leerkracht die voor de bouw van de openluchtklas al vragende partij
was om buiten les te kunnen geven:

Tijdens de herfstvakantie werd onder leiding van de werkgroep milieu-infrastructuur door enkele vrijwillige leerkrachten op twee dagen
tijd een openluchtklas gemaakt. Het houten terras werd opgetrokken op een deel van de parkeerplaats aan de achterzijde van het
domein. De zitblokjes werden gerecupereerd van Campus De Vaart, waar ze eigenlijk overbodig waren. De site wordt nu verder verfraaid
door het aanplanten van struiken en het aanleggen van een takkenwal. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met de leerlingen.
De indeling van de klas werd zo opgevat dat verschillende functies en opstellingen mogelijk zijn. Zo kunnen er onder andere
klasgesprekken, presentaties en toneelopvoeringen plaatshebben.

Met vereende krachten bouwen wij aan een heuse openluchtklas. Geef toe, er is toch geen mooiere
setting om de poëzie van de magistrale dichters die onze geschiedenis rijk is te bestuderen dan
middenin de natuur die door diezelfde dichters zo beklijvend bezongen wordt? Posters en affiches
kunnen toch niet tippen aan bladgroen en blauwe lucht? De muffe geuren van het vaak slecht
verluchte klaslokaal vervangen wij door de frisse prikkeling van vers gemaaid gras.
Voor leerkrachten wordt het lesgeven een boeiende uitdaging en de leerlingen krijgen meer voeling
met de leerstof, rechtstreeks contact met de natuur en een gezonde aanvoer van verse zuurstof.
Bovendien staan er ons met de opwarming van de aarde ongetwijfeld warme tijden te wachten
waardoor onze leerlingen op termijn kunnen genieten van een zacht, mediterraans klimaat.
Wij hopen op deze manier ons steentje bij te dragen aan een meer ecologisch verantwoorde wereld
en de ontwikkeling van milieubewustere jongeren. Want om het met Oscar Wilde te zeggen:

Een openluchtklas is voor ons zeer aangenaam, want frisse lucht doet echt goed. Ook in de lente zullen we dat leuk
vinden, want het zonnetjes schijnt dan en de bloemetjes bloeien. Daar worden leerlingen echt blij van en we zullen
ons waarschijnlijk rustiger gedragen. Door die frisse lucht zullen we ons ook beter kunnen concentreren. Kortom, er
zijn alleen maar voordelen.
(Bart Desmet, woordvoerder van de leerlingenraad)

We are made one with what we touch and see,
With our heart’s blood each crimson sun is fair,
With our young lives each springimpassioned tree
Flames into green (…)
All life is one, and all is change.
(Dieter Fuchs, leerkracht Engels)

boeboeks en de dieren van het biezebos
Basisschool De Linde maakt eerste musical
Voor alle scholen en leerjaren zijn er eindtermen of ontwikkelingsdoelen muzische vorming.
Plezier en voldoening voelen in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven.

