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BEVOEGDHEID

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 186 §1.

JURIDISCH KADER

 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

 Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs.

 Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 330.

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

 Gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2011 houdende selectie basisonderwijs in vacante 
betrekking - vaststellen algemeen kader en competentieprofiel.

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

 Verslag en advies van de schoolraad van 28 september 2020.

MOTIVERING

De gemeenteraad stelde in 2011 een algemeen kader en een competentieprofiel vast voor de selectie van 
een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking.

Het algemeen kader is nog grotendeels actueel.
Het college stelt evenwel voor om één van de toelatingsvoorwaarden te verruimen. Momenteel is 5 jaar 
ervaring vereist als lid van het bestuurs- of onderwijzend personeel van het kleuter-, lager of 
basisonderwijs. Het college stelt voor om ook kandidaten uit het secundair onderwijs en het hoger 
onderwijs (in een pedagogische richting) toe te laten.

Aan het competentieprofiel, dat deel uitmaakt van het algemeen kader, heeft OVSG intussen de volgende 
3 extra competentiedomeinen toegevoegd:

 Omgangsvormen (effectieve gesprekken voeren, waarnemen en beïnvloeden van 
groepsprocessen)

 Zelfmanagement (probleemoplossend omgaan met het eigen werk, omgaan met werkdruk, 
positioneren als leidinggevende binnen de schoolorganisatie)

 Professionaliseren en leren (leren op de werkplek en leren buiten de werkplek)



Aangezien het om belangrijke competentiedomeinen gaat voor een directeur basisonderwijs is het 
wenselijk om het competentieprofiel te actualiseren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

 Toepassingsgebied

Art. 1: Onderhavig gemeenteraadsbesluit is van toepassing bij de selectie van een directeur 
basisonderwijs in een vacante betrekking.

 Keuze van de selectieprocedure en vacantverklaring

Art. 2: § 1. De vacante betrekking wordt vervuld op een van de volgende manieren:

1. door een aanwervingsprocedure;

2. door een bevorderingsprocedure;

Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het gemeentebestuur en 
personeelsleden van het gemeentebestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de 
betrekking.
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen 
leden van het gemeentepersoneel uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te 
stellen.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking 
volgens welke procedure ze vervuld wordt.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen verklaart de betrekking open.

 Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Art. 3: § 1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving/bevordering, moeten de kandidaten;

1. voldoen aan de minimale wettelijke voorwaarden uit het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en in het bijzonder aan 
artikelen 19 en 40;

2. 2slagen in een selectieprocedure.

§ 2. Naast het beantwoorden aan de voorwaarden uit § 1, moeten de kandidaten ook:

1. op de uiterste datum van inschrijving een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar 
verworven hebben in het onderwijs als lid van het bestuurs- of onderwijzend personeel 
van het kleuter-, lager of basisonderwijs, van het secundair onderwijs of van het hoger 
onderwijs in een pedagogische richting;

2. beantwoorden aan het competentieprofiel, zoals gezien en vastgesteld in bijlage;

3. de proeftijd, zoals bedoeld in artikel 9, met gunstig gevolg beëindigd hebben;

4. uiterlijk de dag voorafgaand aan de vaste benoeming, beschikken over een attest van 
deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs, beginnende directeurs of 
gevorderden van OVSG (AVSG) of gelijkwaardig.

§ 3. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten voor de deelname aan de selectieprocedure 
voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectie uitgezonderd. Ze leveren het bewijs daartoe aan de voorwaarden vastgesteld in § 4, § 5 
en§ 6.

§ 4. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de diplomavereiste uiterlijk op de 
datum vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De datum wordt bepaald 
tussen de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen en de datum van de start van 
de selectie.
Een gewone kopie van het diploma volstaat als bewijsstuk voor deelname aan de 
selectieprocedure.
Eensluidend verklaarde afschriften kunnen alleen worden gevraagd aan de kandidaten die 
geslaagd zijn voor de selectie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de geldigheid van de voorgelegde 
diploma’s.
De kandidaten die niet aan de diplomavereiste voldoen worden definitief uitgesloten van de 
selectieprocedure. Het college van burgemeester en schepenen deelt die weigering zonder uitstel 
schriftelijk mee.

§ 5. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, 
het diploma uitgezonderd, en aan alle aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd, voor 
de afloop van de selectieprocedure en binnen de opgelegde termijn.
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde 



bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de 
selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan 
schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering.
Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de 
bewijzen, vermeld in § 5.
Eensluidend verklaarde afschriften kunnen alleen worden gevraagd aan de kandidaten die 
geslaagd zijn voor de selectie.

§ 6. In afwijking van § 5 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen 
behalve aan de voorwaarde van een aanvullende opleiding tot de selectieprocedure toegelaten, 
als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de aanvullende 
opleiding voor de afloop van de proeftijd moeten behalen.

 Algemene regels voor de selectie

Art. 4: § 1. De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer 
selectietechnieken.
De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving.

§ 2. De selectieprocedure is van niet-vergelijkende aard, doch resulteert in een bindende 
rangschikking van zeer geschikte en geschikte kandidaten. De meest geschikte kandidaat wordt 
verkozen op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten.

§ 3. De selectie bestaat uit minstens 2 selectietechnieken en bevat altijd een psychotechnische 
proef in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de 
functie. Deze proef wordt uitgevoerd door een erkend extern bureau.

 Selectiecommissie

Art. 5: §1. De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie.
Het college van burgemeester en schepenen kan de selecties geheel of gedeeltelijk uitbesteden 
aan een erkend extern selectiebureau.
Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met 
de opdracht.
Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels:

1. de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen;

2. elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden;

3. ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen 
gemeentebestuur. Van het minimumaantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege de 
specificiteit van de functies en op voorwaarde van uitdrukkelijke motivering worden 
afgeweken;

4. de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht;

5. de leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen 
kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen 
gemeentebestuur;

6. bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het 
eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten.

§ 2. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke 
deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie 
vastgestelde selectiecriteria.

§ 3. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een 
selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd is en erkend is in overeenstemming met 
het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het 
Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 ter uitvoering van dat 
decreet.

§ 4. De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke 
voorschriften bij selecties:

1. onafhankelijkheid;

2. onpartijdigheid;

3. non- discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische 
achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, 



handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, zoals 
bepaald in de non-discriminatiewetgeving;

4. respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun 
private levenssfeer;

5. geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit 
van de proeven;

6. verbod op belangenvermenging;

Bij familieverwantschap tot in de tweede graad tussen een lid van de selectiecommissie en een 
kandidaat, worden de passende maatregelen getroffen om de onpartijdigheid van de 
selectieprocedure te garanderen.

§ 5. De selectiecommissies worden geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt in zijn taak 
bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectie-activiteiten en aan 
de beoordeling van de kandidaten.
De leden, de secretaris en de voorzitter van de selectiecommissie worden nominatief door het 
college van burgemeester en schepenen aangewezen.

 Bekendmaking

Art. 6: §1. Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot 
kandidaten vooraf.
De vacatures worden ten minste via één persorgaan of tijdschrift bekendgemaakt.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kiest de wijze van externe bekendmaking uit de 
volgende mogelijkheden, rekening houdend met de minimale regel van §1, tweede lid, en met 
de aard van de vacature:

1. nationaal verschijnende kranten of weekbladen;

2. regionaal verschijnende kranten of weekbladen;

3. gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties;

4. de VDAB;

5. de gemeentelijke website;

6. jobsites;

7. zelf geproduceerde media (affiches, folders, bericht voor lichtkrant);

8. de plaatselijke radio of een regionale televisiezender.

Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste:

1. de omschrijving van de betrekking;

2. de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt;

3. een beknopte weergave van het functieprofiel op een wijze dat de kandidaten kunnen 
oordelen of ze in aanmerking komen;

4. de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de 
indiening ervan;

5. de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur daarvan;

6. de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de 
arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure;

7. de vermelding dat de selectieprocedure van niet-vergelijkende aard is.

Bij het gebruik van een vluchtig medium, als vermeld in §2, eerste lid, 7°, bevat het 
vacaturebericht ten minste:

1. de omschrijving van de betrekking;

2. de vermelding van het contactpunt voor nadere informatie over de functie, de 
arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.

§3. De bepalingen van §1 en §2, zijn niet van toepassing als het college van burgemeester en 
schepenen bij de vacantverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve 
die geldig is voor de vacature.

 Indiening van de kandidaturen

Art. 7: Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de 
vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen 
wel.



De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel / van het faxbericht / van de inschrijving via een elektronisch 
formulier /van het mailbericht geldt als datum van verzending.

 Wervingsreserve

Art. 8: § 1. Er kan een wervingsreserve worden aangelegd voor de duur van maximaal 3 jaar.
De duur van de wervingsreserve vangt aan op de datum van het eindrapport van de selectie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist bij de vacantverklaring of een 
wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan.

§ 2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de wervingsreserve opgenomen. De kandidaten worden alfabetisch gerangschikt in 
een groep van zeer geschikte en een groep van geschikte kandidaten.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan geen nieuwe aanwervingsprocedure 
organiseren zolang er nog kandidaten zijn opgenomen in een nog geldige wervingsreserve.

§ 4. Bij een raadpleging van de wervingsreserve wordt eerst de groep van zeer geschikte 
kandidaten geraadpleegd en pas in tweede orde de groep van geschikte kandidaten.
Een geraadpleegde kandidaat kan eenmaal een aanbod weigeren zonder zijn plaats in de 
rangschikking te verliezen, op voorwaarde binnen de vastgestelde termijn bevestigt.
Bij een tweede weigering wordt de kandidaat automatisch uit de wervingsreserve geschrapt.
De kandidaat kan ook zelf om de schrapping uit de wervingsreserve verzoeken.

 Proeftijd

Art. 9: De maximale duur van de proeftijd komt overeen met de maximale duur zoals bepaald in artikel 
42 § 1 c) van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding en kan worden verlengd conform de bepalingen van dit artikel.

 Slotbepalingen

Art. 10: Deze beslissing treedt in werking op heden en vervangt het gemeenteraadsbesluit van 28 
februari 2011 houdende selectie basisonderwijs in vacante betrekking - vaststellen algemeen 
kader en competentieprofiel.

Art. 11: Deze beslissing wordt in toepassing van artikel 286 van het decreet lokaal bestuur bekend 
gemaakt op de gemeentelijke website.

Deze beslissing wordt in toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur gemeld aan 
de toezichthoudende overheid.

Art. 12: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling interne zaken (dienst 
administratieve organisatie) en de afdeling onderwijs.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets


