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Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie 
sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 
2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van 
sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn 
 
 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand en de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding; 
 
 
Na beraadslaging, 
 
 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 
 
 
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de 
Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding zijn 
ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het 
ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 
 
 
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
 
Art. 2. In artikel III.20 van de Codificatie sommige bepalingen voor het 
onderwijs van 28 oktober 2016, gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1° paragraaf 3 wordt opgeheven; 
 
2° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt: 
 
“§6. De Zorginspectie, vermeld in artikel 3, §2, derde lid, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot 
oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat 
beleidsdomein, en de onderwijsinspectie, vermeld in het decreet van 8 mei 2009 
betreffende de kwaliteit van onderwijs, zijn samen bevoegd voor de controle op 
de kwaliteit van de opdracht, vermeld in paragraaf 1.”. 
 
Art. 3. In dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 
wordt een artikel III.30/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 
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“Art. III.30/1. De Zorginspectie, vermeld in artikel 3, §2, derde lid, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding 
van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met 
betrekking tot dat beleidsdomein, en de onderwijsinspectie, vermeld in het 
decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, zijn samen 
bevoegd voor de controle op de kwaliteit van de internaten buitengewoon 
onderwijs.”. 
 
Art. 4. Aan deel III, hoofdstuk 4, afdeling 1, van dezelfde codificatie, gewijzigd 
bij het decreet van 5 april 2019, wordt een onderafdeling 4 toegevoegd, die luidt 
als volgt: 
 
“Onderafdeling 4. Internaten buitengewoon onderwijs”. 
 
Art. 5. In dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021,  
wordt aan onderafdeling 4, toegevoegd bij artikel 4, een artikel III.34/1 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 
“Art. III.34/1. Met ingang van 1 september 2022 en tot een door de Vlaamse 
Regering te beslissen datum komt een betrekking in een wervings- of 
bevorderingsambt in een internaat buitengewoon onderwijs als vermeld in 
onderafdeling 2 niet in aanmerking voor een benoeming in vast verband. 
 

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking 
ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat gebruikmaakt 
van de mogelijkheid, vermeld in artikel 40ter, §2, van het decreet rechtspositie 
personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991. 
 

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking 
ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat vóór 31 
augustus 2022 is toegelaten tot de proeftijd in een bevorderingsambt. 
 

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking 
ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat uiterlijk op 1 
september 2022 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
heeft verworven. 
 

In afwijking van het eerste lid heeft een vaste benoeming wel uitwerking 
ten aanzien van de overheid als het gaat om een personeelslid dat niet voldoet 
aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid, en dat voor 
1 september 2022 al diensten gepresteerd heeft in een wervings- of 
bevorderingsambt in een internaat buitengewoon onderwijs als vermeld in 
onderafdeling 2.”. 
 
Art. 6. Aan artikel III.37 van dezelfde codificatie wordt een tweede lid 
toegevoegd, dat luidt als volgt: 
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“De Zorginspectie, vermeld in artikel 3, §2, derde lid, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot 
oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat 
beleidsdomein, en de onderwijsinspectie, vermeld in het decreet van 8 mei 2009 
betreffende de kwaliteit van onderwijs, zijn samen bevoegd voor de controle op 
de kwaliteit.”. 
 
Art. 7. In artikel III.38, vierde lid, van dezelfde codificatie wordt de zinsnede 
“Het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie” 
vervangen door de zinsnede “De Zorginspectie, vermeld in artikel 3, §2, derde 
lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding 
van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met 
betrekking tot dat beleidsdomein,”. 
 
Art. 8. Artikel 2, 1° heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021. 
 
Artikel 5 treedt in werking op 1 september 2022. 
 
Brussel,  
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 
 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 
 
 
 
 

Ben WEYTS 
 
 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 
 
 
 
 
 

Wouter BEKE 


