
- de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften
die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Solliciteren kan tot 31 mei 2001.
U reageert per fax (02-214 45 60) of brief t.a.v. Mevr. Martine De

Cuyper (SELOR, Dienst ″Selecties Federale Overheid″, Esplanadege-
bouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel - Tel. 02-214 44 11) of per e-mail
martine.decuyper@selor.be

U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http ://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer ANG01704 (voor Nederlandstalige
kandidaten) of AFG01754 (voor Franstalige kandidaten) van de selec-
tieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs
[C − 2001/35523]

Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving
van een kind in het buitengewoon onderwijs voor het schooljaar 2001-2002

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 bepalen 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 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 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 2001-2002 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
Hendrik Consciencegebouw
t.a.v. Ciska Cortvriendt
Afdeling CLB - Nascholing - Leerlingenvervoer
1e verdieping zone A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Ook instellingen die de toestemming gekregen hebben om het verslag op te maken voor het schooljaar 2000-2001

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 tenminste 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.

- vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré
équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Posez votre candidature jusqu’au 31 mai 2001.
Vous le faites par fax (02-214 45 61), par lettre à l’attention de

Mme Martine De Cuyper (SELOR, ″Sélections de l’Etat fédéral″,
quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles -
Tél. : 02-214 44 11) ou par e-mail martine.decuyper@selor.be

Vous pouvez également poser votre candidature directement sur
notre site web http ://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro de registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme.

N’oubliez pas d’indiquer le numéro de référence AFG01754 (pour les
francophones) ou ANG01704 (pour les néerlandophones) de la procé-
dure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.
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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 activiteit 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 en artikel 15 van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997.

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 CLB-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.)

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Institutions régionales — Gewestelijke instellingen

ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

[2001/31175]
Séance plénière

Session ordinaire 2000-2001

Ordre du jour

Vendredi 18 mai 2001, à 10 heures

Salle des séances plénières du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
rue du Lombard 69, à 1000 Bruxelles

1. Communications.

2. Prises en considération :
— de la proposition de résolution concernant l’évolution à apporter aux institutions bruxelloises, déposée par

Mme Isabelle Gelas et M. Marc Cools;
— de la proposition de décret instituant un service de médiation de la Commission communautaire française,

déposée par M. Fouad Lahssaini et Mme Evelyne Huytebroeck.
3. Projet de règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 relatif à l’octroi de subsides aux théâtres

professionnels dans le cadre d’un programme d’initiation du public scolaire au théâtre.
Projet de règlement modifiant le règlement du 3 juillet 1998 permettant la promotion de spectacles du théâtre

bruxellois francophone à l’étranger.
Projet de règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 visant à instaurer un règlement relatif au tournoi

d’art dramatique français.
Projet de règlement modifiant le règlement du 3 juillet 1998 régissant l’accès à des stages de pratique

professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédien(ne)s, dénommé « Fonds d’acteurs ».
— Rapporteur : M. Mostafa Ouezekthi.
— Discussion générale.
— Examen et adoption des articles.
4. Questions orales :
— de M. Joël Riguelle à M. Eric Tomas, présient du Collège chargé de l’enseignement, et à M. Willem Draps,

membre du Collège chargé de l’aide aux personnes handicapées, relative aux terrains ex-IPHOV à Berchem-Saint-
Agathe;

— de Mme Danielle Caron à M. Eric Tomas, président du Collège, relative à l’accueil des Européens;
— de M. Michel Lemaire à M. François-Xavier de Donnea, membre du Collège chargé de la fonction publique,

relative au déménagement de l’administration de la Commision communautaire française;
— de M. Michel Lemaire à M. Didier Gosuin, membre du Collège chargé du sport, relative à l’attribution de

subsides aux infrastructures sportives;
— de Mme Dominique Braeckman à M. Alain Hutchinson, membre du Collège chargé de l’action sociale, relative

à l’évolution de la situation du Samu social.
Question d’actualité
— fixées à partir de 12 heures (conformément à l’article 87.4 du règlement, les questions d’actualité doivent

parvenir à la présidente au plus tard à 9 h 30 m.)
Votes
— fixés à partir de 12 heures sur les projets dont la discussion est terminée.
Toute information complémentaire peut être obtenue au 02/502 41 49.

Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. − Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.
Conseiller/adviseur : A. VAN DAMME
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