Vergadering ACOD WERKGROEP Internaten (1 en 2)

DEEL 1 – WERKGROEP 1 DE ONDERWIJSINTERNATEN
1.CONCEPTNOTA
Conceptnota Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’ van 13 november 2020
Uitgangspunten, principes en doelstellingen van de Conceptnota
•

•
•
•

De maatschappelijke verwachting
•

RiK

•

Afgrenzing (conceptnota Onderwijs - Welzijn van 9 juli 2021)

Gelijke behandeling van gelijke situaties, één regelgeving met oog voor diversiteit
Autonome, zelfstandige organisaties met beleidsvoerend vermogen
Toekomstgerichte, sobere regelgeving

2.DECREET ONDERWIJSINTERNATEN
à structuur en thema’s te vergelijken met andere niveaudecreten (decreet bao, dko, SO,…)
structuur van een decreet : erkenning, toezicht, participatie, inschrijven, tucht, reglement,
omkadering, werkingsmiddelen, persoonlijke bijdrage (kostgeld), de inwerkingtreding, begeleidende
maatregelen
zeker : In werking 01 september 2023

3.Omkadering huidige onderwijsinternaten

(bron : Vlaamse overheid)

4. Werkingsbudget huidige regeling

(Bron Vlaamse Overheid)

5. TOEKOMST

VOORSTEL principes decreet – onder
voorbehoud
•

Programmatie - Rationalisatie - volume omkadering

•

Eén pakket uitgedrukt in één omkaderingsrekeneenheid (ORE)
(aanwending zie verder)

•

Aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering’ en ‘Samen
Internaat Maken’
•

Aparte berekening

•

Uitgedrukt in ORE

è een berekening omkadering op schooldagen

o Basisomkadering:
§ Directeur
§ Internaatsmedewerker
§ Administratief medewerker
§ Licht degressief
o Doelgroep omkadering
§ Lineaire coëfficiënten voor:
• Kleuters
• Verontrusting
• Verslag
è een berekening werkingsmiddelen op schooldagen
o werking op schooldagen : lineair bedrag per interne

è verblijf op niet schooldagen :
o minimaal aantal verblijfsdagen op jaarbasis (440)
o omkadering : 1FT per 220verblijfsdagen
o werking : lineair bedrag per interne per verblijf dag
PERSONEEL
*3 ambten
•

Directeur

•

Internaatsmedewerker

•

Administratief medewerker

*Internaatsmedewerker en administratief medewerker :
•

Personeelscategorie: ondersteunend personeel

•

Wervingsambt

•

Prestatieregeling van 36 klokuren

*Directeur
Personeelscategorie: bestuurs- en onderwijzend personeel
Bevorderingsambt

*Overgangsmaatregel voor de contractuele opvoeders die statutair worden
•

Worden internaatsmedewerker

•

Meenemen diensten ifv dienstanciënniteit

•
•

Contractuele opvoeders met salarisschaal 122 zullen in de toekomst ten
minste salarisschaal 125 krijgen

Overgangsmaatregel voor de vastbenoemde beheerders die geen directeur worden
•

Worden internaatsmedewerker

•

Behouden salarisschaal 165

*SIMULATIES
*TIMING / DECREET eerste politieke beslissing voor advies en onderhandeling voor het
zomerreces
ingang : 1 september 2023

