
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[99/00313]

Rijkswacht. — Aanwijzing

Kolonel bij de rijkswacht Danloy, A., werd, op datum van
1 april 1999, aangewezen voor het ambt van commandant van de groep
van de provincie Henegouwen.
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Departement Onderwijs

[C − 99/35411]

Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving van een kind
in het buitengewoon onderwijs voor het schooljaar 1999-2000

Artikel 5 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geı̈ntegreerd onderwijs en artikel 15 van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 bepaalt dat het verslag vereist voor de inschrijving van een kind in het
buitengewoon onderwijs mag worden opgemaakt door een instelling die inzake studie- of beroepskeuze dezelfde
waarborgen biedt als een psycho-medisch-sociaal centrum en die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend is door de
Staat.

Hiertoe wordt jaarlijks door de minister van Onderwijs een lijst opgemaakt van de instellingen die inschrijvings-
verslagen voor het buitengewoon onderwijs mogen opstellen.

Voor het opmaken van deze lijst worden de instellingen die dit verslag voor de inschrijving van kinderen voor het
schooljaar 1998-1999 wensen af te geven, verzocht hun aanvraag binnen vijftien dagen na de bekendmaking van dit
bericht naar volgend adres te sturen :

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Afdeling PMS - Nascholing - Leerlingenvervoer
Hendrik Consciencegebouw
Emile Jacqmainlaan 165
1e verdieping zone A
1210 Brussel.
Ook instellingen die de toestemming gekregen hebben om het verslag op te maken voor het schooljaar 1998-1999

moeten een nieuwe aanvraag indienen.
De waarborgen bedoeld in de eerste zin zijn de volgende :
1. De instelling en haar personeel moeten onafhankelijk zijn van de inrichtende machten en de directies van de

onderwijsinstellingen en van alle instellingen voor beroepsopleiding, arbeidsbemiddeling, gezondheidstoezicht,
sociaal of opvoedkundig toezicht.

2. Het personeel moet ten minste bestaan uit :
1° een psycholoog die in het bezit is van een diploma van licentiaat in de psychologie;
2° een maatschappelijk werker;
3° één of meer geneesheren die houder zijn van bevoegdheidsbewijzen in de specialiteiten aangepast aan de types

waarvan de instelling haar inschrijving op voornoemde lijst aanvraagt.
3. De instelling verbindt zich ertoe het geneeskundig onderzoek kosteloos uit te voeren en de consultanten die voor

toelating tot het buitengewoon onderwijs onderzocht worden, niet geneeskundig te behandelen.
4. Zij doet dit onderzoek alleen op geschreven aanvraag van de ouders of van de voogden.
5. De deskundigen vermeld onder 2 doen zelf de navorsingen vereist voor het opmaken van de verslagen en zijn

beroepshalve verplicht tot geheimhouding van de feiten die ze bij hun werkzaamheden ontdekken.
6. De instelling mag geen politieke aktiviteit hebben noch aan politieke propaganda of aan oneerlijke concurrentie

doen ten opzichte van de instellingen vermeld in de lijst gepubliceerd bij toepassing van artikel 5 van de wet van
6 juli 1970 op het buitengewoon en geı̈ntegreerd onderwijs.

7. De attesten en inschrijvingsverslagen afgegeven door de instelling, moeten overeenkomen met de voorschriften
van het ministerieel besluit van 19 september 1978 tot omschrijving van de inhoud en de bestemmelingen van het
inschrijvingsverslag (zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 september 1984, Belgisch Staatsblad van
11 april 1985).

8. De instelling aanvaardt iedere inspectie door de PMS-inspectie in het kader van hun inspectieopdracht, zoals
omschreven in het decreet van 17 juli 1991. De inspectie mag slechts betrekking hebben op de specifieke activiteit van
de instelling in verband met de opstelling van de inschrijvingsverslagen van de leerlingen met het oog op hun
opneming in het buitengewoon onderwijs.

(De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[99/00313]

Gendarmerie. — Désignation

Le colonel de gendarmerie Danloy, A., a été désigné, à la date du
1er avril 1999, à l’emploi de commandant du groupe de la province de
Hainaut.
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