Infosessie VWO
fusies en
overhevelingen
11-13-15 december 2017

Welkom!
Evi Verduyckt

Agenda infosessie
Luik aanbod en organisatie
 Nieuwe rationalisatienormen – E. Laermans
 Fusie






Overheveling structuuronderdeel




Regelgeving + procedure indiening – E. Laermans
Registratie in DAVINCI + Mijn Onderwijs – L. Verbeke / K. Van der Elst
Berekening omkadering – L. Van der Elst
Regelgeving + procedure indiening – E. Laermans

Afbouw centrum – E. Laermans

Luik personeel – D. Bonte
 Impact fusie
 Benoemingsstop HBO5/SLO
 Impact overhevelingen structuuronderdeel
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Fusies en overhevelingen
- aanbod & organisatie
Evelyn Laermans
Luk Verbeke - Koen Van der Elst
Lien Van der Elst

Nieuwe rationalisatienormen
Vanaf 1 september 2019


R-norm: 700.000 LUC voor svwo in de referteperiode

Uitzonderingen
360.000 LUC

Heel dun bevolkte gebieden (≤ 300 inw. per km²)

200.000 LUC

Sterk gespecialiseerd centrum met 1 studiegebied (al dan
niet met een op 1/2/2017 uniek studiegebied)

525.000 LUC

Specifieke regio’s (Hoofdvestigingsplaats ligt op 1/1/2017
in Brussel, de rand- en taalgrensgemeenten of de
voormalige Limburgse mijngemeenten)

PS: R-norm is op basis van de gegenereerde LUC (combi-bonus telt niet meer mee)

 Nieuwe R-norm behalen vanaf referteperiode 2018-2019
5

Nieuwe rationalisatienormen
Mogelijke acties tot schaalvergroting


Mogelijke acties indien nog niet voldaan aan de nieuwe R-norm:
1) Fusioneren met andere CVO

2) Overheveling(en) van structuuronderdeel ontvangen van ander(e) CVO
Structuuronderdeel: studiegebied in een vestigingsplaats



Fusie kan in combinatie met overheveling van structuuronderdeel



Twee ingangsdata acties: 1/9/2018 of 1/9/2019
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Nieuwe rationalisatienormen
Situatie op 1/9/2018


Fusie op 1/9/2018




Voor R-norm gefusioneerd centrum: som LUC fusionerende centra

Overheveling op 1/9/2018 – al dan niet met overdracht van LeU of Pu


Voor overhevelend centrum: eigen LUC



Voor ontvangend centrum: eigen LUC

 Ontvangend centrum genereert pas LUC in overgeheveld
structuuronderdeel vanaf 1/9/2018
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Nieuwe rationalisatienormen
Situatie op 1/9/2018


PS: Huidige R-norm van 120.000 LUC op centrumniveau is nog van
kracht (som LUC svwo + hbo5 + slo + combi-bonus)



Niet voldaan aan deze R-norm in referteperiode 17-18?
1) Alsnog fusioneren met andere centra
2) Afbouw centrum

3) Afwijking op R-norm aanvragen bij Vlaamse Regering




CVO vraagt afwijking aan – deadline 15/4
VLOR adviseert
Vlaamse Regering beslist
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Nieuwe rationalisatienormen
Situatie op 1/9/2019


Fusie op 1/9/2019




Voor R-norm gefusioneerd centrum: som LUC fusionerende centra

Overheveling op 1/9/2019 – al dan niet met overdracht van LeU of Pu


Voor overhevelend centrum: eigen LUC – LUC van overheveling



Voor ontvangend centrum: eigen LUC + LUC van overheveling



Bij overheveling van structuuronderdeel met overdracht van LeU
worden deze LeU omgerekend naar LUC
LeU x deler = LUC
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Nieuwe rationalisatienormen
Situatie op 1/9/2019 en volgende


Niet voldaan aan nieuwe R-norm in referteperiode 18-19 en volgende?
1) Alsnog fusioneren met andere centra
2) Afbouw centrum
3) Afwijking op R-norm



Automatisch genadejaar
Indien het CVO de R-norm in volgende referteperiode opnieuw niet haalt
 fusie of afbouw

10

Fusie
Regelgeving - art 66 decreet vwo


Gefusioneerd centrum ≠ nieuwe instelling,


Automatisch: erkend centrum



Gefusioneerd centrum mag alle voorheen bestaande vestigingsplaatsen
omvatten



De fusie vindt in één keer plaats, nl. op 1 september


1 centrumbestuur, 1 directeur en 1 HoofdVPL
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Fusie
Regelgeving - art 66 decreet vwo


Twee soorten fusie:
1) Fusie door samenvoeging


Samenvoeging tot één instelling van twee of meer instellingen die gelijktijdig
worden afgeschaft

2) Fusie door opslorping




Samenvoeging van twee of meer instellingen, waarbij één blijft bestaan die de
andere opslorpt

De fusie maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal
comité van alle betrokken centra
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Fusie
Gefusioneerd centrum




Het gefusioneerde centrum verkrijgt automatisch


De vestigingsplaatsen van de fusionerende centra



De onderwijsbevoegdheden van de fusionerende centra

Het gefusioneerde centrum verkrijgt bijkomend


De goedgekeurde programmatieaanvragen, die nog aangevraagd zijn door
de fusionerende centra, met zelfde ingangsdatum als hun fusie
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Fusie
Voorbeeld onderwijsbevoegdheid
Fusiecentrum 1

Gefusioneerd centrum Fusiecentrum 2

VPL A

VPL A

VPL A

Administratie

AAV

AAV

Toerisme

Administratie

Eur. hoofdtalen RG1&2

+ L-modules NLL

Toerisme

VPL B
Administratie

VPL C

Eur. hoofdtalen RG1&2 Eur. hoofdtalen RG1&2

+ L-modules NLL

+ L-modules NLL VPL B
Administratie
+ L-modules NLL
VPL C
Eur. hoofdtalen RG1&2
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Fusie
Verklaring van fusie indienen


Indienen bij Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs




Per mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

In te dienen documenten:


Formulier ‘Verklaring van de fusie van centra voor volwassenenonderwijs’




Zie bijlage 2 OZB VWO/2011/01

Protocol van de onderhandelingen in de lokale comités van de
fusionerende centra
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Fusie
Verklaring van fusie indienen






Deadline 31 mei:


Fusie in 2018 – uiterlijk indienen op 31 mei 2018



Fusie in 2019 – uiterlijk indienen op 31 mei 2019

Aangewezen eerder in te dienen dan deadline !


Vlotte verwerking



Om aanbod volgend schooljaar te kunnen registreren als gefusioneerd CVO

Meer info: zie OZB VWO/2011/01, punt 3.2
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Fusie
Aandachtspunten bij het formulier




Naam van het gefusioneerde centrum (art. 60, §3 decreet vwo)


Vormt de officiële centrumbenaming



Nieuwe naam bevat ‘Centrum voor Volwassenenonderwijs’ – afgekort ‘CVO’

Gegevens van het gefusioneerde centrum + centrumbestuur


Gebruiken we voor communicatie met centrum en betalingen



Bepaalde gegevens publiceren we op website www.onderwijs.vlaanderen.be

 Achteraf wijziging van deze gegevens steeds doorgeven via
gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
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Fusie
Behandeling ingediende fusieverklaring door Afdeling H&V
1) Ontvankelijkheid beoordelen


Tijdigheid – 31 mei



Correctheid – Protocollen LOC zijn correct opgesteld:







Recent
Slaat op deze fusie
Ondertekend door vertegenwoordigers werkgevers én werknemers

Volledigheid – formulier + protocol LOC van alle betrokken fusiecentra

 Ontvangstbevestiging mailen we naar indieners
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Fusie
Behandeling ingediende fusieverklaring door Afdeling H&V
2) Bepalen onder welk instellingsnummer van de fusionerende centra we
de fusie in Mainframe & DAVINCI verwerken


Ongeacht type van fusie recupereren we 1 instellingsnr (i.p.v. nieuw nr te
creëren)







Planlastvermindering voor centrum
Tijdsbesparing verwerking afdeling H&V en AgII
Vereenvoudiging registratiemogelijkheden centrum aanbod volgend schooljaar

Criteria keuze instellingsnr





Net van het nieuwe centrum
De NT2-onderwijsbevoegdheid
De centrumgrootte
Het softwarepakket

 Voorstel instellingsnr toetsen we af met indieners
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Fusie
Behandeling ingediende fusieverklaring door Afdeling H&V
3) Fusie registreren in Mainframe en/of DAVINCI


Inbrengen info uit formulier (Mainframe + DAVINCI)



Vestigingsplaatsen en lesplaatsen toevoegen (DAVINCI)



Onderwijsbevoegdheden toevoegen (DAVINCI)

 Bevestiging verwerkte fusie mailen naar indieners + vraag tot controle
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Fusie
Behandeling ingediende fusieverklaring door Afdeling H&V
4)

Vraag tot controle aan indieners


Correctheid overzicht ingebrachte onderwijsbevoegdheid (per VPL en per
SG)?



Overzicht lesplaatsen up-to-date?



Overzicht in DAVINCI geregistreerd aanbod volgend schooljaar door
fusionerende centra
 CVO annuleert eventuele registraties, want enkel instellingsnr.
gefusioneerd centrum mag aanbod voor volgend schooljaar registreren

 Gefusioneerd centrum kan aanbod voor volgend schooljaar registreren
in DAVINCI
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Fusie
Impact fusie op andere processen


Verlies onderwijsbevoegdheid o.w.v. niet-ingericht (1e keer: 31/08/2020)


Sinds nieuwe regelgeving onderwijsbevoegdheid (sep 2017) verliest CVO
onderwijsbevoegdheid voor studiegebied in vestigingsplaats als het die
gedurende drie opeenvolgende schooljaren niet georganiseerd heeft
 Afdeling H&V houdt hierbij rekening met ingericht aanbod gefusioneerd
centrum én fusiecentra



Voorbeeld:
Gefusioneerd centrum (fusie op 1/9/2018) verliest op 31/08/2020
onderwijsbevoegdheid voor studiegebied X in vestigingsplaats 1 als



Gefusioneerd centrum geen enkele module van SG X in VPL 1 heeft ingericht in
schooljaar 2018-2019 en 2019-2020
Fusionerende centra geen enkele module van SG X in VPL 1 hebben ingericht in
schooljaar 2017-2018
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Fusie
Registratie in DAVINCI


In 2015 zijn bepaalde bedrijfsregels versoepeld in DAVINCI voor
instellingen van een fusie






Voorwaarde: fusie gekend en geregistreerd in DAVINCI

Grote lijnen:


Met overblijvend instellingsnr van het gefusioneerde centrum kan je beheer
doen voor verdwijnend instellingsnr (maar NOOIT verdwijnend instellingsnr
voor ander verdwijnend instellingsnr)



IOV, IMV, Les, Participatie, Aanmelding, Plaatsing kunnen onder bepaalde
voorwaarden gezamenlijk beheerd worden



Eindstudiebewijs en geregistreerd persoon kunnen geraadpleegd worden
voor elkaar maar NIET voor elkaar geregistreerd worden

Implementatie afhankelijk van softwarepakketten


Informeer u over de mogelijkheden
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Fusie
Registratie in DAVINCI - Aandachtspunten


Eindbewijzen kunnen niet door overblijvende instellingsnr voor
verdwijnende instellingsnrs geregistreerd worden


Verzeker u ervan dat alle studiebewijzen gezonden zijn met het
verdwijnende instellingsnr alvorens uw softwareleverancier eventueel
registratie met het verdwijnende instellingsnr afblokt



Volledigheid studiebewijzen is een must (belang van output wordt groter in
de toekomst!)
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Fusie
Registratie in DAVINCI - Aandachtspunten


1 instellingsnummer blijft behouden, andere instellingen worden
stopgezet (= einddatum ingevoerd)




Pas wanneer de fusie officieel is ingediend en verwerkt in DAVINCI  vaak
pas in de loop van juni

Ervaring bij voorgaande fusies leert dat al gedeelte van de
cursusplanning voor het nieuwe schooljaar geregistreerd wordt voor
de verwerking ervan (onder een verdwijnend instellingsnummer)


Oplossing:





Ofwel planning bufferen in de eigen toepassing
Ofwel na verwerking van de fusie de planning van een verdwijnend
instellingsnummer annuleren en opnieuw registreren met het overblijvende
instellingsnummer
Extra aandachtspunt: NT2-aanbod zit ook in KBI-Connect

Zal gemonitord worden door AHOVOKS
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Fusie
Mijn Onderwijs


De directeur van de gefusioneerde instelling blijft (of wordt)
administrator van de instelling


Kan extra administrators toevoegen



Kan extra gebruikers toegang geven



Van zodra de fusie verwerkt is in DAVINCI zullen alle documenten
onder de gefusioneerde instelling geplaatst worden



Stopgezette instellingen blijven voorlopig bestaan in Mijn Onderwijs


Oude documenten kunnen nog geraadpleegd worden



Documenten best downloaden
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Fusie
Berekening omkadering


Bij een fusie worden de LeU en Pu voor het komende schooljaar
berekend op basis van de samengevoegde LUC van de fusionerende
centra




De centra hoeven hiervoor zelf geen stappen te ondernemen

Hoe gaat dit in zijn werk? Voorbeeld fusie op 1/9/2018


LUC laatste referteperiode (01/04/2017 – 31/03/2018) van fusionerende
centra worden samengevoegd bij instellingsnr van gefusioneerd centrum
RF 01/04/17 – 31/03/18

RF 01/04/17 – 31/03/18

Fusiecentrum 1

Fusiecentrum 2

Gefusioneerd centrum

10.000 LUC

20.000 LUC

30.000 LUC (10.000 + 20.000)
= basis voor de omkaderingsberekening
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Fusie
Berekening omkadering


Om de groei in LeU en Pu voor schooljaar 2018-2019 te kunnen bepalen,
worden de toegekende LeU en Pu van schooljaar 2017-2018 ook
samengeteld
Toegekende LeU
svwo SJ 17-18
Fusiecentrum 1

5.000

Fusiecentrum 2

20.000

Gefusioneerd
centrum

25.000 (= 5.000 +
20.000)

Toegestane
toename

Max toegestane
LeU svwo SJ 18-19

0,80%

25.200 (= 25.000 x
1,0080

* Zelfde principe geldt voor de LeU hbo5, LeU slo en de punten.
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Fusie
Berekening omkadering


Er wordt enkel nog een omkadering berekend voor het gefusioneerd
centrum


Een omkaderingsberekening voor de fusionerende centra afzonderlijk is
niet mogelijk omwille van de bepaling van de groei en aftopping

 Het financieringsrapport van de fusionerende centra blijft geruime tijd
ter beschikking


Ook de afrekening van het fonds inschrijvingsgelden, in november,
gebeurt enkel nog voor het gefusioneerd centrum
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Fusie
Berekening omkadering - aanvullend


Woon-werkverkeer


Terugvorderingen worden afgerekend per kalenderjaar

 Er gebeuren geen tussentijdse afrekeningen


Voorbeeld fusie op 1/9/2018:
het gefusioneerd centrum bezorgt in februari 2019 de gegevens mbt woonwerkverkeer voor kalenderjaar 2018 aan het Agentschap voor
Onderwijsdiensten en dit voor alle personeelsleden van het (gefusioneerd)
centrum

 De terugbetaling gebeurt aan het gefusioneerd centrum
 Indien de fusionerende centra reeds vervoerskosten aan hun
personeelsleden hebben terugbetaald (voor 31/8/18), dient men de
verrekening met het gefusioneerd centrum te maken
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Fusie
Berekening omkadering - opmerking


Overdracht LeU en/of Pu naar volgend schooljaar


Is niet mogelijk voor het fusionerende centrum waarvan het
instellingsnummer niet langer zal bestaan



Deze overdrachten worden manueel gecorrigeerd in mainframe door afd.
H&V



LeU en/of Pu, die worden overgedragen naar volgend schooljaar, worden
toegevoegd aan de overdrachten van het instellingsnummer van het
gefusioneerd centrum
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Fusie
Berekening omkadering - opmerking


De controle op de 3%-norm coördinatie-uren andere opdrachten dan
onderwijsopdrachten voor het voorbije schooljaar gebeurt pas in
oktober van het nieuwe schooljaar




Het gefusioneerd centrum moet bij overschrijding van de 3% door de
fusionerende centra in het schooljaar vóór de fusie het protocol van
akkoord van het lokale comité(s) (conform art 102, §2 decreet VWO) nog
kunnen voorleggen

De berekening van de omkadering voor schooljaar 2018-2019 is in
principe de laatste berekening volgens de bepalingen van het huidige
financieringsdecreet
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Overhevelingen structuuronderdeel
Regelgeving – art 65 decreet vwo


Ene CVO hevelt een svwo-studiegebied in een vestigingsplaats over
naar ander CVO in een vestigingsplaats



Twee procedures van overheveling:
1) Verklaring van overheveling


Binnen dezelfde vestigingsplaats

2) Aanvraag van overheveling


Naar een andere vestigingsplaats
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Overhevelingen structuuronderdeel
Regelgeving – art 65 decreet vwo


De overheveling vindt in één keer plaats, nl. op 1 september



Centrumbesturen bepalen samen of de overheveling gepaard gaat met
een overdracht van LeU en/of Pu


Keuze hoeveel LeU en/of Pu overhevelend centrum overdraagt aan
ontvangend centrum




Zie slide hoger: bij overheveling vanaf 1/9/2019 zetten we de overgedragen LeU
om naar LUC voor de R-norm (éénmalig en niet van toepassing op
omkaderingsberekening)

De overheveling maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het
lokaal comité van beide betrokken centra

34

Overhevelingen structuuronderdeel
Aanvraag van overheveling indienen


Indienen bij Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs




Per mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

In te dienen documenten:


Formulier ‘Aanvraag van de overheveling van een of meer SVWOstudiegebieden naar een andere vestigingsplaats naar een ander centrum
voor volwassenenonderwijs’






Zie bijlage 13 OZB VWO/2011/03

Protocol van de onderhandelingen in de lokale comités van het
overhevelende en ontvangende centrum

Deadline aanvraag: 15 februari
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Overhevelingen structuuronderdeel
Verklaring van overheveling indienen


Indienen bij Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs




Per mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

In te dienen documenten:


Formulier ‘Verklaring van de overheveling binnen dezelfde vestigingsplaats
van een of meer SVWO-studiegebieden tussen twee centra voor
volwassenenonderwijs’






Zie bijlage 3 OZB VWO/2011/01

Protocol van de onderhandelingen in de lokale comités van het
overhevelende en ontvangende centrum

Deadline verklaring: 31 mei
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Overhevelingen structuuronderdeel
Behandeling ingediende aanvraag / verklaring door Afdeling H&V
1) Ontvankelijkheid beoordelen


Tijdigheid – 15 februari / 31 mei



Correctheid – Protocollen LOC zijn correct opgesteld:







Recent
Slaat op deze overheveling
Ondertekend door vertegenwoordigers werkgevers én werknemers

Volledigheid – formulier + protocol LOC van betrokken centra

 Ontvangstbevestiging mailen we naar indieners
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Overhevelingen structuuronderdeel
Behandeling ingediende aanvraag / verklaring door Afdeling H&V
2) Procedure Vlaamse Regering – enkel nodig voor de aanvragen


VLOR adviseert



Adviescommissie adviseert



Vlaamse Regering beslist

 Beslissing Vlaamse Regering mailen we naar indieners
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Overhevelingen structuuronderdeel
Behandeling ingediende aanvraag / verklaring door Afdeling H&V
3)

Overheveling registreren in DAVINCI


Bij overhevelend centrum: stopzetten overgehevelde onderwijsbevoegdheid



Bij ontvangend centrum: toevoegen overgehevelde onderwijsbevoegdheid

 Bevestiging verwerkte overheveling mailen naar indieners
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Overhevelingen structuuronderdeel
Voorbeeld onderwijsbevoegdheid
Overhevelend centrum

Ontvangend centrum

VPL A

VPL A

Administratie
Toerisme
+ L-modules NLL
VPL B
Administratie

NT2 RG 1&2
VPL
Administratie
C
NT2
+ L-modules
RG 1&2 NLL

VPL C
NT2 RG 1&2

+ L-modules NLL

40

Overhevelingen structuuronderdeel + Fusie
Voorbeeld onderwijsbevoegdheid
Fusiecentrum 1

Gefusioneerd centrum Fusiecentrum 2

VPL A

VPL A

VPL A

Administratie

AAV

AAV

Toerisme

Toerisme

Eur. hoofdtalen RG1&2

+ L-modules NLL

Eur. hoofdtalen RG1&2VPL C
Eur. hoofdtalen RG1&2
+ L-modules NLL

VPL B
Administratie

+ L-modules NLL

VPL B

Administratie
+ L-modules NLL
VPL C
Eur. hoofdtalen RG1&2
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Overhevelingen structuuronderdeel
Berekening omkadering en overheveling


Bij een overheveling worden de overgedragen LeU en/of Pu
toegevoegd aan de berekende LeU en/of Pu van het ontvangende
centrum



Bij een overheveling worden de overgedragen LeU en/of Pu in
mindering gebracht bij de berekende LeU en/of Pu van het
overhevelende centrum



Om de groei te bepalen worden de LeU en/of Pu ook gecorrigeerd bij de
toegekende LeU en/of Pu van vorig schooljaar
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Overhevelingen structuuronderdeel
Berekening omkadering en overheveling


Hoe gaat dit in zijn werk? Voorbeeld op 1/9/2018


Het centrum ontvangt LeU

Ontvangend
centrum

LeU svwo voor RF
1/4/17-31/3/18

Overgehevelde LeU

Berekende LeU svwo
SJ 18-19

15.000

+ 1.000

16.000

Men kijkt naar de 16.000 LeU om de overschrijding van de groei te bepalen
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Overhevelingen structuuronderdeel
Berekening omkadering en overheveling


Het centrum draagt LeU over
LeU svwo voor RF
1/4/17-31/3/18

Overgehevelde LeU

Berekende LeU svwo
SJ 18-19

25.000

- 1.000

24.000

Overhevelend
centrum

Men kijkt naar de 24.000 LeU om de overschrijding van de groei te bepalen


Bepaling groei
LeU svwo
toegekend SJ
17-18

Correctie
wegens
overheveling

Toegestane
toename

Max toegestane LeU
svwo SJ 18-19

Ontvangend
centrum

13.000

+ 1.000

0,80%

14.000 x 1,0080 =
14.112

Overhevelend
centrum

23.000

- 1.000

0,80%

22.000 x 1,0080 =
22.176

* Zelfde principe geldt voor de LeU hbo5, LeU slo en de Pu.
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Afbouw centrum
Regelgeving – art 97, §6 decreet vwo


De afbouw start vanaf volgend schooljaar


Er kunnen geen nieuwe cursisten meer ingeschreven worden



De cursisten moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een
normaal tijdsbestek kunnen beëindigen


Zonder onderbreking en zonder herhaling van een module



De afbouw wordt gerealiseerd binnen een periode van drie schooljaren



Indienen bij Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs


Per mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be



Formulier ‘Verklaring van de afbouw van een centrum voor
volwassenenonderwijs’


Zie bijlage 1 OZB VWO/2011/01
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Fusies en overhevelingen
- personeel
Dave Bonte

Impact fusies
Ambt van directeur


De vast benoemde en tot de proeftijd toegelaten directeurs die na een
fusie niet aangesteld worden als directeur van het gefusioneerde
centrum worden aangesteld als ‘adjunct-directeur fusie’




De adjunct directeur fusie behoudt zijn salarisschaal verbonden aan zijn
ambt op de vooravond van fusie

Centrum verwerft voor deze aanstelling 130 punten extra in zijn
puntenenveloppe



Moet eerst aangewend worden om de betrekking van de adjunct-directeur
fusie in stand te houden
Indien de adjunct-directeur fusie voor een volledig schooljaar afwezig is 
de 130 punten kunnen vrij aangewend worden voor het inrichten van
andere ambten


Er is geen vervanging mogelijk van de adjunct-directeur fusie voor een
afwezigheid van minder dan een schooljaar (// principes aanwending
puntenenveloppe)
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Impact fusies
Ambt van directeur


Wat bij uitdiensttreding van de adjunct-directeur fusie?


Uitdiensttreding = ontslag of pensionering



De 130 punten komen op dat moment vrij en kunnen aangewend worden
voor het inrichten van een ander ambt



Tot 31/08/2019






Het centrum verwerft deze punten supplementair in zijn puntenenveloppe
Deze punten zijn verworven tot 31/08/2019
Vanaf 01/09/2019 verdwijnen deze punten uit de puntenenveloppe van het
centrum !

Vanaf 01/09/2019


Bij uitdiensttreding verdwijnen de punten uit de puntenenveloppe van het
centrum en worden deze toegevoegd aan de puntenenveloppes op sectorniveau
(wijziging parameters berekening omkadering)
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Impact fusies
Ambt van directeur


Praktische voorbeelden


Fusie van centrum op 01/09/2018 – adjunct directeur fusie gaat op
pensioen op 01/10/2018
 Centrum behoudt 130 punten in zijn puntenenveloppe tot 31/08/2019. Vanaf
01/09/2019: punten verdwijnen uit puntenenveloppe. De punten worden nadien
toegevoegd in de omkaderingsberekening op sectorniveau



Fusie van centrum op 01/09/2018 – adjunct directeur fusie gaat op
pensioen op 01/01/2020
 De punten verdwijnen uit het centrum en worden toegevoegd in de
omkaderingsberekening op sectorniveau



Fusie van centrum op 01/09/2019 – adjunct directeur fusie gaat op
pensioen op 01/01/2020
 De punten verdwijnen uit het centrum en worden toegevoegd in de
omkaderingsberekening op sectorniveau
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Impact fusies
Ambt van directeur


Adjunct directeurs fusie van gefuseerde centra vóór 01/09/2017


De principes van de 130 punten die worden toegevoegd aan de
puntenenveloppe zijn niet van toepassing



Voor deze personeelsleden blijft gelden dat de punten persoonsgebonden
zijn en nooit kunnen aangewend worden voor het inrichten van een ander
ambt



Deze personeelsleden kunnen ook niet vervangen worden (ook niet
wanneer ze afwezig zijn voor een volledig schooljaar)
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Impact fusies
Ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel


Op ogenblik van fusie ontstaat er een nieuwe puntenenveloppe


Aanstelling van personeelsleden verloopt volgens de gangbare regels



Indien te weinig punten aanwezig voor aanstelling van alle personeelsleden



Tijdelijken: stopzetting opdracht
Vast benoemden: TBSOB (volgens principes art. 2 , §12 TBSOB-besluit)



Opgebouwde rechten van de personeelsleden in de fuserende centra gaan
over op het gefuseerde centrum (dienstanciënniteit, TADD, vaste
benoeming,…)



Opgelet: ook binnen de nieuwe puntenenveloppe moet rekening gehouden
worden met het principe dat 55% van de puntenenveloppe moet
aangewend worden voor het inrichten van betrekkingen ondersteunend
personeel 82 en 63 punten


Dit volume mag dalen tot 50% bij dreigende TBSOB van bestuurspersoneel
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Impact fusies
Ambten van het onderwijzend personeel


Op ogenblik van fusie ontstaat er een nieuw urenpakket


Aanstelling van personeelsleden verloopt volgens de gangbare regels



Indien te weinig leraarsuren aanwezig voor aanstelling van alle
personeelsleden





Tijdelijken: stopzetting opdracht
Vast benoemden: TBSOB (volgens principes TBSOB-besluit)

Opgebouwde rechten van de personeelsleden in de fuserende centra gaan
over op het gefuseerde centrum (dienstanciënniteit, TADD, vaste
benoeming,…)
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Impact fusies
Ambten van het onderwijzend personeel


Verschil fusie door samenvoeging en door opslorping


Enige verschil:
Tijdens het eerste schooljaar hebben de vast benoemde personeelsleden
van het centrum dat blijft bestaan in de eerste fase van de verdeling van
de betrekkingen op basis van het TBSOB-besluit voorrang voor aanstelling
op personeelsleden die deel uitmaken van het opgeslorpte centrum
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Impact fusies
Fusies ‘over de netten heen’


Indien er een fusie plaatsvindt van centra behorend tot een ander net,
dan heeft een personeelslid het recht om de overgang naar het
gefuseerde centrum te weigeren op basis van levensbeschouwelijke
motieven



Gevolgen


Tijdelijken: einde opdracht



Vast benoemden: worden TBSOB en zullen betrekking toegewezen krijgen
via de Vlaamse Reaffectatiecommissie


Krijgen keuzeformulier toegestuurd om hun mogelijkheden tot reaffectatie en
wedertewerkstelling te bepalen
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Benoemingsstop HBO5/SLO
Benoemingsstop blijft van kracht tot 1 september 2019


De benoemingsstop in het HBO5/SLO blijft van kracht tot inkanteling
in het hoger onderwijs
Benoeming NIET mogelijk

Benoeming WEL mogelijk

 Lector hbo5 (alle opleidingen)
 Lector slo
 Bestuurspersoneel van centrum met
hbo of slo






Leraar svwo
Administratief medewerker
Lector in hbo5 of slo maar 55 jaar
Bestuurspersoneel van centrum
zonder hbo5 of slo
 Bestuurspersoneel van centrum met
hbo5 of slo indien het personeelslid
vóór 1/1/2017 is toegelaten tot de
proeftijd (enkel GO!)
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Impact overhevelingen structuuronderdeel
Overhevelingen binnen hetzelfde centrumbestuur


De instellingen bepalen of er al dan niet leraarsuren en/of punten
worden overgedragen



Geen specifieke regeling uitgeschreven voor toewijzing betrekkingen
leraren





Gebeurt via normale verdeling van de betrekkingen uit het TBSOB-besluit



Eventueel nieuwe affectatie

Geen specifieke regeling uitgeschreven voor toewijzing betrekkingen
ondersteunend en bestuurspersoneel


Gebeurt via normale verdeling van de betrekkingen uit het TBSOB-besluit



Eventueel nieuwe affectatie
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Impact overhevelingen structuuronderdeel
Overhevelingen naar CVO van ander centrumbestuur


De instellingen bepalen of er al dan niet leraarsuren en/of punten
worden overgedragen



Geen specifieke regeling uitgeschreven voor toewijzing betrekkingen
leraren





Gebeurt via normale verdeling van de betrekkingen uit het TBSOB-besluit



Eventueel mutatie

Geen specifieke regeling uitgeschreven voor toewijzing betrekkingen
ondersteunend en bestuurspersoneel


Gebeurt via normale verdeling van de betrekkingen uit het TBSOB-besluit



Eventueel mutatie
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Vragen?

