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1 Principes

 1.1   Volledig vastbenoemden

De volledig vastbenoemden worden conform de regelgeving zoveel mogelijk ingeschakeld in
de school waar ze vastbenoemd werden. Dit kan zowel in vacante lestijden als in een verlof
van een collega. Indien er onvoldoende lestijden zijn in de eigen school, worden zij geplaatst
in vacante uren of in een verlof van een collega in een andere school.
We vermijden het pendelen van vastbenoemde leerkrachten en geven leerkrachten die in
meerdere instellingen benoemd werden, zoveel mogelijk een volledige opdracht binnen één
instelling.
Indien een boventallige leerkracht volledig gereaffecteerd moet worden naar een andere
school dan wordt die leerkracht beschouwd als een leerkracht van de tweede school. De
leerkracht kan op vraag van het schoolbestuur en indien hij/zij dat wenst terug naar de school
van herkomst als daar voldoende uren beschikbaar zijn.

 1.2  Deeltijds vastbenoemden

Vervolgens worden de deeltijds vastbenoemden ingeschakeld. Indien mogelijk in de school
waar ze vastbenoemd werden. Dit kan zowel in vacante uren als in een verlof van een ander
personeelslid.
Ook bij hen wordt het pendelen tussen verschillende scholen zoveel mogelijk vermeden.

 1.3  TADD

Na de deeltijds vastbenoemden komen de personeelsleden die het recht op TADD hebben
verworven. Er wordt een lijst opgesteld van alle TADD’ers met daarop het aantal gepresteerde
dagen binnen de scholengemeenschap en de school(en) waar ze reeds presteerden.
Een TADD’er aangesteld in een doorlopende opdracht (opdracht loopt in het volgende
schooljaar verder) behoudt het recht op deze opdracht conform de wetgeving.
Een TADD’er die een aangeboden opdracht weigert, wordt gevraagd dit schriftelijk te
bevestigen en te motiveren.
Om beroep te doen op het recht op TADD moet het personeelslid kandideren voor 15 juni van
het schooljaar waarin hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de kandidaatstelling aan
alle voorwaarden voldoet, geldt dit als een doorlopende kandidatuurstelling over de
schooljaren heen.

 1.4  Tijdelijke leerkrachten

Er wordt een lijst opgemaakt van alle tijdelijke leerkrachten met het aantal dagen
(dienstanciënniteit) dat ze reeds presteerden binnen de scholengemeenschap en de eventuele
eindbeoordeling.
Tijdelijke leerkrachten melden elke opdracht gedurende het schooljaar binnen/buiten de
scholengemeenschap aan de coördinerende directeur met begin- en einddatum van de
opdracht alsook de plaats van tewerkstelling en het opdrachtvolume.
Deze tijdelijken kandideren elk jaar schriftelijk of via mail voor 15 juni en richten hun schrijven
aan de coördinerende directeur van de scholengemeenschap.
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2 Gebruik van de lijst

Bij de voorbereiding van een volgend schooljaar worden eerst alle gegevens over het
personeelsbeleid waarover we kunnen beschikken in kaart gebracht zoals het aantal lestijden
per school, de boventallige leerkrachten, de verloven, …
Eerst schakelen we de vastbenoemden en de deeltijds vastbenoemden in. De deeltijds
vastbenoemden krijgen zo mogelijk een uitbreiding tot een voltijdse opdracht tenzij ze afstand
doen van uitbreiding.
Dan wordt er nagegaan hoeveel voltijdse en deeltijdse opdrachten er nog dienen ingevuld te
worden en in welke school. Deze opdrachten worden verdeeld onder de TADD’ers, bij
voorkeur in de school waar ze voordien presteerden.
Voor de resterende lestijden komen alle tijdelijke leerkrachten met een positieve beoordeling in
aanmerking.

We gaan tenslotte ook na of deze verdeling pedagogisch verantwoord is, in het belang van het
kind. Dit kan tot gevolg hebben dat  bepaalde tijdelijke leerkrachten bij aanvang van het
schooljaar niet meteen worden aangesteld en dat ze bij een latere interim in de loop van het
schooljaar worden ingeschakeld.
Bijvoorbeeld: de opdracht van een zorgleerkracht geven we bij voorkeur aan een leerkracht
die hiermee ervaring heeft of aan iemand met relatief veel gepresteerde dagen in de
scholengemeenschap en die hiervoor bijscholing heeft gevolgd.

Met deze verdeling wordt het schooljaar gestart. In principe wordt in het belang van het kind
de verdeling van de opdrachten in de loop van het schooljaar niet meer gewijzigd, ook als
achteraf zou blijken dat door daaropvolgende interims een andere organisatie mogelijk is.

Bij het beëindigen van een interim en bij een positief advies van de directie aan het
schoolbestuur worden tijdelijke leerkrachten terug op de lijst geplaatst en kunnen zij opnieuw
ingeschakeld worden voor een tijdelijke opdracht gedurende het schooljaar.

Na overleg in het schoolbestuur en rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving
kan het schoolbestuur uitzonderlijk afwijken van de in deze tekst vermelde afspraken. Ze zal
deze uitzondering motiveren indien ze dat kan én wenst te doen. Uitzonderingen maken, wordt
evenwel niet de regel.

3 Afspraken

De directies stellen in hun personeelsbeleid de begeleiding van alle leerkrachten centraal via
sollicitatiegesprekken, aanvangsbegeleiding, klasbezoeken, functioneringsgesprekken, …
Zij zullen de mogelijkheden tot bijscholing hieromtrent benutten.

Voor de opvolging van tijdelijke leerkrachten maken de directies gebruik van de documenten
‘Ondersteunen en evalueren van tijdelijk personeel in de scholengemeenschap’, opgenomen
onder punt 6. Zij volgen hiervoor een vooropgesteld tijdsschema, afhankelijk van de duur van
de interim en de reeds gepresteerde dagen..

De betrokken leerkracht kan de observatieverslagen van zowel korte als lange interims op
vraag steeds inkijken.

De observatieverslagen worden op regelmatige basis op directieniveau besproken. Op het
einde van het schooljaar evalueert het schoolbestuur de tijdelijke leerkrachten en beslist of ze
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al dan niet in aanmerking komen voor nieuwe opdrachten gedurende het volgende schooljaar.
Het steunt hierbij op de adviezen in de verslagen van de directies. Vooraleer het schoolbestuur
een beslissing neemt, kan het zowel de directie als het personeelslid uitnodigen voor een
gesprek.

4 Vervangingen

Elke afwezigheid moet ten minste 10 effectieve werkdagen bedragen om een bezoldigde
vervanging te mogen inzetten. Die regel geldt zowel voor de vervanging van een titularis als
voor de vervanging van een interimaris.
Indien de afwezige leerkracht vroeger het werk hervat op eigen initiatief of gedwongen na een
controlebezoek en daardoor minder dan 10 dagen afwezig is, wordt de interimaris bezoldigd
tot de hervatting van de titularis.
Voor afwezigheden van minder dan 10 effectieve werkdagen kan men een beroep doen op de
vervangingseenheden voor korte afwezigheden in zoverre de punten toereikend zijn en
conform de afspraken in het OCSG.

5 Voorrangsregeling tijdelijke aanstelling

5.1  Voorwaarden recht op TADD

Vanaf 1 september 2021 moet een tijdelijk personeelslid aan de volgende voorwaarden
voldoen om  het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te verwerven:
- op 30 juni een dienstanciënniteit hebben van minstens 290 dagen waarvan 200 dagen

effectief gepresteerd
- uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin het personeelslid de vereiste

dienstanciënniteit heeft verworven, een positieve beoordeling hebben gekregen van de
eerste evaluator.

- niet ontslagen zijn
Om aanspraak te maken op het recht op TADD moet het personeelslid voor 15 juni
kandideren tegen afgiftebewijs aan de directie of via aangetekend schrijven bij het
schoolbestuur. Het personeelslid kan dan met ingang van 1 september het recht op een
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur laten gelden.
Deze kandidaatstelling geldt als een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen.

5.2  Berekening dienstanciënniteit

De dienstanciënniteit moet verworven zijn in het ambt waarvoor men het recht op TADD
inroept. Diensten gepresteerd in verschillende ambten kunnen nooit worden samengeteld.

Het personeelslid kan het recht op TADD enkel verwerven indien het een vereist of voldoende
geacht bekwaamheidsbewijs heeft voor het betrokken ambt.

Voor de 290 dagen dienstanciënniteit worden alle kalenderdagen geteld, dus ook de
weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties die binnen de periode van aanstelling
vallen.
Dienstonderbrekingen, gelijkgesteld met dienstactiviteit, tellen ook mee. Voor tijdelijke
personeelsleden gaat dat om loopbaanonderbreking, omstandigheidsverlof, bevallingsverlof,
ouderschapsverlof, borstvoedingsverlof, moederschapsbescherming en bezoldigd ziekteverlof.
Een halftijdse prestatie of meer wordt gelijkgesteld aan een voltijdse prestatie.
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Minder dan een halftijdse prestatie wordt gelijkgesteld aan een voltijdse prestatie gedeeld door
2.

De 200 dagen effectief gepresteerd worden berekend zoals de 290 dagen maar met de
beperking dat dienstonderbrekingen, gelijkgesteld met dienstactiviteit, niet meetellen. De
dagen loopbaanonderbreking, ziekteverlof, … komen dus niet in aanmerking voor de
berekening van de 200 dagen effectief gepresteerd.
Het bevallingsverlof en de periode van verwijdering omwille van een beroepsziekte of
moederschapsbescherming worden voor maximaal 70 dagen meegeteld.

De dienstanciënniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor
het personeelslid het recht op TADD inroept.
Alle diensten die werden gepresteerd in de scholen van de scholengemeenschap komen
hiervoor in aanmerking.

5.3 De beoordeling

Om het recht op TADD te verwerven, zal een tijdelijk personeelslid naast de vereiste
dienstanciënniteit uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin hij/zij die dienstanciënniteit
verwerft een positieve beoordeling moeten krijgen van de eerste evaluator.

De positieve beoordeling
De positieve beoordeling houdt in dat het personeelslid de verworven dienstanciënniteit in
aanmerking kan genomen worden om zich kandidaat te stellen voor het recht op TADD.

De beoordeling met werkpunten
Een beoordeling met werkpunten heeft tot gevolg dat het personeelslid de dienstanciënniteit
die hij/zij in de instelling verworven heeft niet in aanmerking kan nemen om zich kandidaat te
stellen voor het recht op TADD.
Het personeelslid heeft het daaropvolgende schooljaar of later recht op een nieuwe tijdelijke
aanstelling in de scholengemeenschap nadat de gangbare verdeling van betrekkingen wordt
toegepast.
Als het personeelslid na de beoordeling met werkpunten in een instelling van de
scholengemeenschap opnieuw een tijdelijke aanstelling krijgt in het betrokken ambt, moet
hij/zij in dat ambt nog bijkomend 200 dagen effectieve prestaties leveren om zich kandidaat te
kunnen stellen voor het recht op TADD.
Tijdens deze bijkomende periode heeft hij/zij recht op een aangepast traject van
aanvangsbegeleiding, waarbij de focus ligt op de werkpunten die tijdens de beoordeling in het
verslag met werkpunten zijn opgenomen.

De negatieve beoordeling
Bij een negatieve beoordeling kan het personeelslid de verworven dienstanciënniteit niet
aanwenden om zich kandidaat te stellen voor het recht op TADD in de scholengemeenschap.
Er is geen recht op een nieuwe aanstelling.

5.4 Voor welk ambt?

Het recht op TADD geldt voor elk ambt waarvoor het recht is verworven en voor de volgende
betrekkingen:
- vacante of niet-vacante betrekkingen bij het begin van het schooljaar
- elke interim gedurende het schooljaar
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5.5  Volgorde van voorrang tijdelijke aanstellingen

- deeltijds vastbenoemden die voldoen aan de voorwaarden TADD
- tijdelijken die het recht op TADD verworven hebben
- tijdelijken die nog geen recht op TADD verworven hebben

5.6  Verlies van recht op TADD

Een personeelslid verliest zijn recht op TADD indien het:
- gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten heeft gepresteerd in de scholen

van de scholengemeenschap
- wordt ontslagen (*)
- als laatste evaluatie eindconclusie ‘onvoldoende’ heeft gekregen
- niet tijdig kandideert (geldt voor de duur van het schooljaar)

(*) Onder ontslag wordt hierbij verstaan:
-    vrijwillig ontslag
-    definitieve ambtsneerlegging
-    ontslag ingevolge een tuchtmaatregel
-    ontslag na twee of drie definitieve evaluaties met eindconclusie ‘onvoldoende’

5.7  Afwezigheid bij aanstelling als TADD’er

Het personeelslid met recht op TADD dat omwille van ziekte, een arbeidsongeval of
moederschapsrust zijn betrekking niet kan opnemen, behoudt zijn recht op aanstelling in deze
betrekking en wordt dus ook effectief aangeworven.

Tijdens de duur van de afwezigheid kan het personeelslid vervangen worden volgens de
geldende regels.
Na de afwezigheid treedt het personeelslid effectief in dienst als TADD’er.

6 Ondersteunen en evalueren van tijdelijk personeel in de
scholengemeenschap

6.1  Situering

Het voeren van een degelijk personeelsbeleid is een taak die verband houdt met het
beleidsvoerend vermogen van scholen. De vraag hoe op schoolniveau en op niveau van de
scholengemeenschap, tijdelijke personeelsleden worden begeleid, opgevolgd en uiteindelijk
beoordeeld, vormt een wezenlijk onderdeel van het schooleigen pedagogisch project van elke
school.
In heel wat scholen en scholengemeenschappen zoeken directies en schoolbesturen naar
wegen om hun tijdelijke personeelsleden op een gestructureerde manier te begeleiden
ondermeer met de bedoeling een gefundeerd oordeel te kunnen uitspreken over de
toekomstmogelijkheden van tijdelijke personeelsleden in de school of de
scholengemeenschap.

Deze nota focust op een beperkt aspect van het personeelsbeleid, m.n. de ondersteuning en
beoordeling van tijdelijk personeel in de scholengemeenschap. Daarbij gaan we uit van een
gestructureerde, gefaseerde opvolging van tijdelijk personeel door de school waarin zij worden
tewerkgesteld.
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De doelstellingen van die opvolgingsinitiatieven zijn tweeërlei: zicht krijgen op het
pedagogisch-didactische handelen van de personeelsleden en hen hierin ondersteunen
enerzijds en het bepalen van een gefundeerd oordeel over de doorgroeimogelijkheden van de
tijdelijke personeelsleden binnen de scholengemeenschap anderzijds.

6.2  Inleiding

Het decreet rechtspositie van 27 maart 1991 heeft door de invoering van de
scholengemeenschappen in het basisonderwijs een fundamentele wijziging ondergaan met
betrekking tot de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming. Vanaf 1
september 2005 werd het begrip scholengemeenschap immers ingeschreven in de
rechtspositieregeling van de personeelsleden van het basisonderwijs. Vanaf dan bouwen
personeelsleden rechten en plichten op die gelden ten aanzien van alle schoolbesturen die
behoren tot dezelfde scholengemeenschap. In die context is het noodzakelijk dat de
verschillende partners in een scholengemeenschap duidelijke afspraken maken over het
wervings- en benoemingsbeleid dat zij wensen te voeren.
Het blijft echter het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor het aanwerven, begeleiden,
benoemen of eventueel ontslaan van haar personeelsleden. Enerzijds is het belangrijk dat op
niveau van de scholengemeenschap duidelijk zicht is op de statutaire toestand van alle
personeelsleden; anderzijds moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden wie op welk
niveau beslissingen neemt en hoe die informatie haar weg vindt binnen de structuur
scholengemeenschap.
Daarom geven we hieronder een tijdschema gekoppeld aan een communicatieschema dat kan
gebruikt worden bij de aanwerving, begeleiding en beoordeling van personeelsleden. We
trachten met andere woorden duidelijke afspraken te maken over wie welke initiatieven neemt
wanneer tijdelijke personeelsleden in scholen van de scholengemeenschap hun intrede
maken.

Personeelsbeleid 7



6.3  Tijd- en communicatieschema’s

 0 tot 100 dagen

Tijdschema Communicatieschema

• De directeur van de betrokken school
of de coördinerende directeur van de
scholengemeenschap doet een
aangekondigd klasbezoek.
Voor het buitengewoon onderwijs kan
een klasbezoek/sessie ook door de
pedagoge of psychologe gebeuren.
Klemtoon valt hier op het
pedagogisch-didactisch handelen van
het personeelslid.

• Nadien volgt een opvolgingsgesprek. In
dat gesprek komt het
pedagogisch-didactische handelen van
het personeelslid aan bod. Hierbij wordt
rekening gehouden met de beginfase.

• De nadruk ligt op coaching en
eventueel bijsturing.

• Voorafgaand aan het klasbezoek kunnen
criteria worden vastgelegd in overleg door
de  directeur en de leerkracht.

•  De informatie verkregen bij het
klasbezoek en het tweegesprek wordt
besproken binnen het college van directeurs
aan de hand van een leerkrachtenfiche.
Genoteerde werkpunten of opmerkingen
worden meegenomen bij een volgende
aanstelling.

• Na deze periode krijgt het tijdelijk
personeelslid in normale omstandigheden
nog alle kansen in alle scholen van de
scholengemeenschap.

0 tot 150 dagen

Tijdschema Communicatieschema

• De directeur van de betrokken school zal
op regelmatige basis een flitsbezoek
brengen in de klas, de agenda nakijken,
….

• Informele gesprekken en het functioneren
binnen het team worden meegenomen in
de beoordeling.

• Naar aanleiding van het algemeen
functioneren in de school worden
eventuele werkpunten opgenomen in de
evaluatiefiche.

• De nadruk ligt op coaching en eventueel
bijsturing.

•  De informatie via formele en informele
acties worden besproken binnen het college
van directeurs aan de hand van genoteerde
werkpunten of opmerkingen. Deze worden
meegenomen bij een volgende aanstelling.

• Op directieniveau wordt een voorlopige
beoordeling bepaald.
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Tot 200 dagen

Tijdschema Communicatieschema

• De directeur van de betrokken school of
de coördinerende directeur van de
scholengemeenschap doet een
onaangekondigd klasbezoek. Tijdens dat
klasbezoek worden zowel de
pedagogisch-didactische mogelijkheden
van het personeelslid als de andere
kenmerken geëvalueerd.
Klemtoon valt hier niet alleen op het
pedagogisch-didactisch handelen van het
personeelslid. Er worden ook andere
klemtonen gelegd: inpassen in de
schoolcultuur, inzet, collegialiteit,
waardebeleving, reflectief vermogen en
aanpassing eigen praktijk, zin voor het
werken aan vernieuwing, … Deze
klemtonen zullen ook afhankelijk zijn van
de situatie: eerste maal in de school,
leeftijd van het personeelslid, duur van de
vorige diensten binnen het
schoolbestuur…

• De verkregen gegevens van de  voorbije
periodes zullen als uitgangspunt gebruikt
worden. Het principe van de evolutie van
het personeelslid zal een belangrijk
aandachtspunt zijn.

• Dat klasbezoek wordt steeds gevolgd
door een opvolgingsgesprek.

• Voorafgaand aan het klasbezoek kunnen
criteria worden vastgelegd in overleg door
de  directeur en de leerkracht.

•  De informatie verkregen bij het klasbezoek
en het tweegesprek wordt besproken binnen
het college van directeurs aan de hand van
het verslag. Genoteerde werkpunten of
opmerkingen worden meegenomen bij een
volgende aanstelling.

• Na ieder klasbezoek of opvolgingsgesprek
wordt op directieniveau een beoordeling
toegekend aan het tijdelijk personeelslid.

• Op het einde van het schooljaar worden de
bevindingen van de vorige en huidige
periode besproken binnen het eigen
schoolbestuur en daarna tijdens de
vergadering van het CASS. Het CASS
neemt in samenspraak met de directies een
beslissing over het feit of het tijdelijk
personeelslid een positieve beoordeling, een
beoordeling met werkpunten of een
negatieve beoordeling krijgt in de
scholengemeenschap.
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• Gelijklopend zorgt de AB van de school
voor de aanvangsbegeleiding van
beginnende leerkrachten.

• De klemtoon ligt zowel op
werkbegeleiding als op leerbegeleiding,
met als doel de starters te ondersteunen
om hun job goed en graag te doen.

• Werkbegeleiding heeft tot doel het
startende personeelslid wegwijs te maken in
de schoolgebouwen, de schoolcultuur, de
schoolstructuur, …

• Leerbegeleiding heeft tot doel het
startende personeelslid te ondersteunen in
het uitvoeren van zijn taken:
klasmanagement, differentiëren, contacten
met ouders, … Maar ook het stimuleren en
ondersteunen in zijn groei als professional.

•  De klemtoon die gelegd wordt op het soort
begeleiding zal verschillen naargelang het
moment in de startperiode en de
schoolcontext.
Zo zal bij de eerste start de klemtoon
voornamelijk liggen op het wegwijs worden
in de school, de klas, … Dit zal geleidelijk
aan afnemen  waarbij de aandacht voor
leerbegeleiding aan belang wint.

• Afspraken worden opgenomen in een
afsprakennota.

• De verkregen gegevens van de  voorbije
periodes, van zowel directies als
mentoren, zullen als uitgangspunt gebruikt
worden bij de beoordeling in functie van
het verwerven van het recht op TADD.

• De eerste evaluator maakt een verslag
op waarin de eindbeslissing vermeld
wordt.

• In het kader van het verwerven van een
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is
de beoordeling door de eerste evaluator
heel belangrijk. Zie punt 5.3.
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6.4  Tot slot

Het is tevens belangrijk om te vermelden dat na het verwerven van de TADD-rechten de kous
niet af is. De verantwoordelijkheid voor de vaste benoeming en de verdere
loopbaanbegeleiding berust op de eerste plaats bij het schoolbestuur die voor bepaalde zaken
mandaten kan geven aan de directeur en eventueel ook aan de directeur met een
coördinerende opdracht binnen de scholengemeenschap.

Deze nota wil ertoe bijdragen dat op schoolniveau en op niveau van de scholengemeenschap
een proces op gang komt dat werk maakt van een gedegen personeelsbeleid waarbij de eigen
schoolvisie een belangrijk uitgangspunt kan vormen.

Tot slot verwachten wij dat in het begeleidingsproces de zin voor realisme en haalbaarheid de
bovenhand halen zodat het pedagogisch optimisme dat we hanteren bij onze leerlingen ook
terug te vinden is in het evaluatiebeleid naar onze tijdelijke leerkrachten. Moge deze tekst
daartoe de nodige aanzetten geven.
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