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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/13441]
8 SEPTEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit

van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013,
artikel II.116, vervangen bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, betreffende transitieprojecten in de
lerarenopleidingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 2017;
Gelet op advies nr. 61902 van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 betreffende de
transitieprojecten in de lerarenopleidingen worden de zinsnede “31 augustus in de vorm van een projectfiche waarvan
het model bepaald wordt door de minister.″ en de zinsnede “In 2016 worden in afwijking hiervan de projectvoorstellen
ingediend vóór ″opgeheven.”

Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord “november” en het woord “een” het getal “2016”
ingevoegd.

Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord “december” en het woord “bij” het getal “2016”
ingevoegd.

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord “maart” vervangen door het woord “juni”.

Art. 5. In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “maart 2020”, vervangen door de zinsnede
“juni 2018”.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/13441]
8 SEPTEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement

flamand du 9 septembre 2016 relatif aux projets de transition dans les formations des enseignants

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013,
l’article II.116, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 relatif aux projets de transition dans les formations des
enseignants ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet 2017 ;
Vu l’avis n° 61.902 du Conseil d’Etat, donné le 17 août 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 relatif aux
projets de transition dans les formations des enseignants, le membre de phrase « le 31 août sous forme d’une fiche de
projet dont le modèle est fixé par le Ministre. » et le membre de phrase « Par dérogation à cette disposition, les
propositions de projet de l’année 2016 doivent être introduites avant » sont supprimés.
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Art. 2. Dans l’article 7 du même arrêté, le nombre « 2016 » est inséré entre le mot « novembre » et le mot « , sur ».

Art. 3. Dans l’article 8 du même arrêté, le membre de phrase « avant le 15 décembre, un arrêté » est remplacé par
le membre de phrase « « avant le 15 décembre 2016, un arrêté ».

Art. 4. Dans l’article 11 du même arrêté, le mot « mars » est remplacé par le mot « juin ».

Art. 5. Dans l’article 12 du même arrêté, le membre de phrase « mars 2020 » est remplacé par le membre de phrase
« juin 2018 ».

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/13370]

8 SEPTEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de
bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016, artikel V.2, V.4
en V.47;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 maart 2017;

Gelet op protocol nr. 50 van 19 mei 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd
in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2
van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingsco-
mité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd
onderwijs;

Gelet op advies 61.737/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen,
de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015, wordt een artikel 10sexies ingevoegd, dat luidt
als volgt:

“Art. 10sexies. § 1. Er gelden overgangsmaatregelen voor:

1° alle personeelsleden die op 31 augustus 2017 vastbenoemd zijn voor het algemene vak katholieke godsdienst of
voor het ambt van leermeester katholieke godsdienst;

2° alle personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn in of tijdelijk belast zijn met het algemene vak katholieke
godsdienst of met het ambt van leermeester katholieke godsdienst in de loop van het schooljaar 2014-2015,
2015-2016 of 2016-2017.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die voor 1 september 2017 van
kracht was, organiek of via overgangsmaatregelen in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het
algemene vak katholieke godsdienst, en vanaf 1 september 2017 geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben in de
betreffende graad of onderwijsvorm, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het
algemene vak katholieke godsdienst in de betreffende graad of onderwijsvorm.

De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die voor 1 september 2017 van
kracht was, organiek of via overgangsmaatregelen in het bezit waren van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
voor het algemene vak katholieke godsdienst, en vanaf 1 september 2017 geen voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
hebben in de betreffende graad of onderwijsvorm, worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht
bekwaamheidsbewijs voor het algemene vak katholieke godsdienst in de betreffende graad of onderwijsvorm.
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