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Wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake onderwijs aan ambtenaren van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Werk, Onderwijs en Vorming van 13 juli 2008 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. In artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 1 april 2006 houdende delegatie van sommige

bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt een
punt 64o toegevoegd luidend als volgt :

« 64o de aanstelling van de effectieve en plaatsvervangende leden en van de secretarissen van de Kamers voor het
gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs van het College van
Beroep in toepassing van artikel 73septiesdecies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, van artikel 47septiesdecies van het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en van de artikelen 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 december 2007 betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie ″onvoldoende″
en betreffende de werking van het college van beroep. »

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

F. VANDENBROUCKE
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Onderwijs en Vorming
[2008/202692]

Aanstelling van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters
van de kamers van het college van beroep

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Werk, Onderwijs en Vorming van 13 juli 2008 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. § 1. Mevr. Kaat Leus, Jezus Eiksesteenweg 95, 1560 Hoeilaart, wordt aangesteld als voorzitter van de

kamer voor het gemeenschapsonderwijs.
§ 2. De heer Jean Dujardin, Eeklostraat 89, 9030 Gent (Mariakerke), en de heer Othmar Vanachter, Valleilaan 24,

3110 Rotselaar, worden aangesteld als plaatsvervangende voorzitters van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs.
Art. 2. § 1. De heer Jean Dujardin, Eeklostraat 89, 9030 Gent (Mariakerke), wordt aangesteld als voorzitter van de

kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.
§ 2. Mevr. Kaat Leus, Jezus Eiksesteenweg 95, 1560 Hoeilaart, en de heer Othmar Vanachter, Valleilaan 24,

3110 Rotselaar, worden aangesteld als plaatsvervangende voorzitters van de kamer voor het gesubsidieerd officieel
onderwijs.

Art. 3. § 1. De heer Othmar Vanachter, Valleilaan 24, 3110 Rotselaar, wordt aangesteld als voorzitter van de kamer
voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

§ 2. De heer Jean Dujardin, Eeklostraat 89, 9030 Gent (Mariakerke), en Mevr. Kaat Leus, Jezus Eiksesteenweg 95,
1560 Hoeilaart, worden aangesteld als plaatsvervangende voorzitters van de kamer voor het gesubsidieerd vrij
onderwijs.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.
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Onderwijs en Vorming

[2008/202693]
Agentschap voor Onderwijsdiensten

Kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep. — Samenstelling

Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 juli 2008 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008,
worden de hierna vermelde personen aangesteld als effectieve en als plaatsvervangende leden van de kamer voor het
gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep en als secretaris :

Artikel 1. § 1. Worden aangesteld tot effectieve leden van de kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het
college van beroep :

1o als vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten :
a) de heer Paul Wille, vertegenwoordiger van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs,

Guimardstraat 1, te 1040 Brussel;
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