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Personeel - directeur basisonderwijs - aanleggen wervingsreserve, vaststellen selectieverloop 
en selectiecommissie

BEVOEGDHEID

Gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2020 houdende selectie directeur basisonderwijs in vacante 
betrekking - vaststellen algemeen kader en competentieprofiel (vervangen gemeenteraadsbesluit van 28 
februari 2011), artikel 2, 6 en 8.

JURIDISCH KADER

 Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel.

 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 19, 40, 
41 §1 en 42.

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 182.

 Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, artikel 4 en 6.

 Gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2009 houdende gemeentelijke basisschool "De Vierklaver" - 
goedkeuren functiebeschrijvingen van het onderwijzend en administratief personeel in het 
gemeentelijk basisonderwijs en goedkeuren algemene afspraken functiebeschrijvingen.

 Gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2020 houdende selectie directeur basisonderwijs in 
vacante betrekking - vaststellen algemeen kader en competentieprofiel (vervangen 
gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2011).

 Aanstellingsbesluit van de gemeente Nazareth van 22 juni 2020 van mevrouw Myriam Neirynck 
als directeur van de gemeentelijke basisschool te Eke.

 Functiebeschrijving van directeur basisonderwijs, vastgesteld op 22 juni 2009.

 Competentieprofiel van directeur basisonderwijs, vastgesteld op 19 oktober 2020.

 Verslag en protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 28 september 
2020.

MOTIVERING

De directeur basisonderwijs van gemeentelijke basisschool De Vierklaver BGV is per 1 september 2020 
op proef benoemd als directeur in het onderwijsnet van de gemeente Nazareth. De directeur neemt 
hiertoe verlof voor een tijdelijk andere opdracht. Het ambt van directeur basisonderwijs is bijgevolg nog 
niet definitief vacant, doch slechts tijdelijk vacant. Een vaste benoeming behoort tot de mogelijkheden 
vanaf 1 september 2021. Het schoolbestuur kan hierop anticiperen door een wervingsreserve aan te 
leggen.

Het onderwijspersoneel valt niet onder het toepassingsgebied van de lokale rechtspositieregeling. De 
gemeenteraad heeft een algemeen kader uitgewerkt voor de aanwerving en/of bevordering van een 
directeur onderwijs. Het college is bevoegd om hier verder concrete invulling aan te geven.

BESLUIT

Art. 1: Aanleggen wervingsreserve en keuze van de selectieprocedure



Een wervingsreserve aan te leggen voor de betrekking van directeur basisonderwijs. De 
betrekking wordt begeven bij wijze van aanwerving.

Art. 2: Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Aan de algemene en specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden dient uiterlijk voldaan te 
zijn op datum van de aanstelling. De kandidaten leveren daartoe een bewijs of verklaring af 
m.b.t.:

 de diplomavoorwaarde: uiterlijk op 15 januari 2021;

 de overige voorwaarden, de selectie uitgezonderd, na afloop van de selectieverrichtingen 
en vóór het einde van de selectieprocedure (zijnde de aanstelling).

Art. 3: Selectieprogramma

Het selectieprogramma bestaat uit

1. Schriftelijk gedeelte op 50 punten

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit:

Proef 1: Juridisch-administratieve proef
Toetsing van het inzicht in en de vertrouwdheid met de reglementering inzake het onderwijs. 
Er kan ook worden gepeild naar de kennis en het inzicht in het decreet lokaal bestuur.
Men stelt, wegens de complexiteit van de materie, de toegang tot het internet ter 
beschikking. De kandidaten dienen vooral aan te tonen dat zij de reglementering kunnen 
opzoeken, situeren en toepassen.

Proef 2: Pedagogische proef
Een peiling naar de kennis en het inzicht van de kandidaat in verband met de situering van 
het basisonderwijs in het brede kader van het onderwijslandschap of omtrent een of andere 
onderwijskundige problematiek, door:

a) het uitschrijven van een verhandeling.

of

b) het samenvatten van een (pedagogisch-didactisch) artikel over 
onderwijsaangelegenheden en het toevoegen hieraan van persoonlijke commentaar bij de 
uitspraken en de standpunten die in het artikel worden kenbaar gemaakt.

of

c) een verslag (incl. een beoordeling) maken van één of twee bijgewoonde lesactiviteiten.

Proef 3: Case-studie
Peilen naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een 
schoolorganisatorisch probleem op te lossen.

De kandidaten dienen 50 % of meer te behalen om deel te nemen aan het volgende 
gedeelte. Slechts de 6 best gerangschikte en geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan 
het volgende gedeelte.

2. Assessment 

Een assessment om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving, het 
competentieprofiel en de management- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaat te 
beoordelen.

Het assessment resulteert in een advies; het advies luidt gunstig, gunstig onder voorbehoud 
of ongunstig.

De kandidaten dienen minstens een gunstig advies onder voorbehoud te behalen om deel te 
nemen aan het volgende gedeelte.

3. Mondeling gedeelte op 50 punten 

Het mondeling gedeelte bestaat uit:

Proef 1: Algemene proef

 toelichting curriculum vitae

 motivatie van de kandidatuur

 beantwoorden aan het goedgekeurde profiel voor dit ambt

 kennis van de school en de lokale context



 kennis van de werking van het gemeentebestuur

 visie op het pedagogisch project van de school

Proef 2: Pedagogische proef

 uitdiepen en verder bespreken van het schriftelijk gedeelte

 mondelinge bevraging van andere pedagogisch-didactische aspecten

De kandidaten dienen 50 % of meer te behalen.

Om als geslaagd beschouwd te worden voor de totaliteit van het selectieprogramma dienen de 
kandidaten op het schriftelijk en mondeling gedeelte samen minstens 60 % te behalen.

Art. 4: Selectiecommissie

De selectiecommissie als volgt samen te stellen:

1. De voorzitter: vertegenwoordiger van OVSG/AVSG
2. De leden: 

 1 vertegenwoordiger van OVSG/AVSG

 2 directeurs van een gelijkwaardige school uit een andere scholengemeenschap

 een erkend extern bureau of deskundige

3. De secretaris: de algemeen directeur en/of een personeelslid door hem aangewezen.

Art. 5: Bekendmaking

De vacante betrekking zal extern bekend gemaakt worden op de volgende wijzen:

 publicatie op de gemeentelijke website;

 opname in de gemeentelijke elektronische nieuwsbrief;

 opname, als kort bericht, in de gemeentelijke nieuwsbrief in het advertentieblad Etalage;

 de databank van de VDAB;

 advertentieblad Etalage;

 de website van het vakblad Klasse;

 direct mailing personeel scholengemeenschap.

Art. 6: Indiening van de kandidaturen

De kandidaturen dienen uiterlijk (op straffe van onontvankelijkheid) op 15 januari 2021 
aangetekend verzonden te worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

De kandidatuur bestaat uit:

 een motivatiebrief

 een curriculum vitae

 een uittreksel uit de geboorteakte

 een kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen

 een uittreksel uit het strafregister model 2 dat op datum van inschrijving niet ouder is dan 
3 maanden

 een nationaliteitsbewijs

Art. 7: Wervingsreserve

De wervingsreserve wordt aangelegd met een duur van 3 jaar.

Art. 8: Proeftijd

§1 De geselecteerde kandidaat op het einde van de proefperiode vast te benoemen na een 
gunstige beoordeling.

§2 De procedure van de beoordeling van de directeur tijdens de proefperiode als volgt vast te 
leggen:

Begeleiding van de directeur tijdens de proefperiode

1° Intake:
Op basis van de ondersteuningsvraag door het schoolbestuur organiseert de pedagogisch 
begeleiding OVSG een intakegesprek met de directeur en indien mogelijk een afvaardiging 
van het team. Tijdens dit gesprek wordt het begeleidingstraject opgestart en worden 
werkafspraken gemaakt. Deze worden neergeschreven in een begeleidingsplan ‘opmaak 
beleidsplan’ en worden bezorgd aan het schoolbestuur.



2° Begeleiding bij de opmaak beleidsplan:
Ondersteund door de pedagogische begeleiding OVSG stelt de directeur vervolgens in 
samenspraak met het team een beleidsplan op:

 Op basis van een brede dataverzameling analyseert het team de 
beginsituatie.

 Vanuit deze analyse en de communicatie hierover bepalen de directeur en 
het team de prioriteiten die ze zullen uitwerken. De PBD daagt de directeur 
en het team uit om deze prioriteiten vanuit meerdere invalshoeken te 
benaderen.

 De directeur en het team werken het beleidsplan verder uit met operationele 
doelen en welomschreven acties. Tegelijkertijd brengt het team de beoogde 
effecten in beeld.

 Tenslotte zet het team een tijdspad uit waarin (zelf)reflectie-, 
(zelf)evaluatie- en
terugkoppelingsmomenten voorzien worden.

De directeur stelt het beleidsplan aan het schoolbestuur voor. In overleg kunnen bijsturingen 
aangebracht worden. Het beleidsplan wordt door het schoolbestuur (college) goedgekeurd.

3° Begeleiding bij de uitvoering beleidsplan:
De pedagogische begeleiding OVSG ondersteunt de directeur en het team gedurende het 
eerste en daaropvolgende
schooljaar bij de uitvoering van het beleidsplan, onder meer door vormingsmomenten 
(bijvoorbeeld de cursus voor startende directeurs), netwerkmomenten, individuele 
gesprekken … De pedagogische begeleiding OVSG stelt daartoe een begeleidingsplan op dat 
afgestemd is op het beleidsplan van de school en bezorgt dit aan het schoolbestuur.

4° Verslaggeving van het begeleidingstraject:

 Op het einde van het eerste volledige schooljaar stelt de pedagogische 
begeleiding OVSG, na consultatie van de directeur en het team, een 
tussentijds verslag op.

 De directeur, het team en de pedagogische begeleiding OVSG maken bij het 
beëindigen van het tweejarig begeleidingstraject de balans op van het 
gelopen leer- en ontwikkelingsproces. Hierbij staan zelfevaluatie en reflectie 
centraal. De pedagogische begeleiding OVSG maakt het eindverslag van het 
begeleidingstraject op en bezorgt dit aan het schoolbestuur en de directeur.

Beoordeling van de directeur door een beoordelingscommissie

5° Samenstelling van de beoordelingscommissie:

 Externe beoordeling: pedagogisch deskundige OVSG

 Interne beoordeling: algemeen directeur

6° Beoordelingsprocedure:

De beoordelingsprocedure die OVSG voorstelt, is gekoppeld aan het beleidsplan waarvoor de 
startende directeur samen met zijn team begeleiding krijgt van de pedagogische begeleiding 
OVSG. De beoordelingscommissie past de afgesproken criteria toe op de uitvoering van het 
beleidsplan door de directeur en zijn team. Begeleiding en beoordeling staan volledig los van 
elkaar.

 Intakegesprek:
Bij aanvang van de proefperiode organiseert het schoolbestuur een 
intakegesprek met zowel de interne als de externe beoordelaar om de 
beoordelingsprocedure en -criteria op elkaar af te stemmen.

 Bezorgen beleidsplan aan beoordelingscommissie uiterlijk 8 maanden na 
indiensttreding:
Uiterlijk 8 maanden na indiensttreding stelt de directeur het beleidsplan voor 
aan het
schoolbestuur. Het schoolbestuur bezorgt het plan aan de 
beoordelingscommissie.

 Opvolging uitvoering begeleidingsplan:
In het verdere verloop van het eerste volledige schooljaar van de 
proefperiode volgt de beoordelingscommissie de uitvoering van het 
beleidsplan op. De beoordelaars volgen in samenspraak met het 
schoolbestuur de uitvoering van het beleidsplan tijdens het tweede 
schooljaar van de proefperiode verder op.

 Rapportering aan het schoolbestuur:



o Op het einde van het eerste volledige schooljaar licht de directeur de 
stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan toe aan het 
schoolbestuur. De beoordelingscommissie legt aan het
einde van het eerste volledige schooljaar haar tussentijds rapport 
voor aan het schoolbestuur.

o Ten laatste op 15 april van het tweede volledige schooljaar legt de 
directeur een eindrapport van de realisaties neer bij de beoordelaars. 
De externe beoordelaar maakt een beoordelingsrapport, na de 
directeur te hebben gehoord. Ook de interne beoordelaar maakt een 
beoordelingsrapport. Beide definitieve beoordelingsrapporten worden 
voorgelegd als advies aan het schoolbestuur. Een bespreking van de 
beoordelingsrapporten waaraan de beoordelaars, het schoolbestuur 
en de startende directeur deelnemen, is wenselijk.

7° Het college gaat over tot vaste benoeming of tot het beëindigen van de tijdelijke 
aanstelling. De beslissing van het college wordt genomen en meegedeeld aan betrokkene 
voor het einde van het tweede volledige schooljaar.

Art. 9: Communicatie

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de afdeling interne zaken 
(administratieve en financiële organisatie) en aan de schooldirectie.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse De burgemeester-voorzitter,

Denis Dierick


