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BERICHT “VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBTEN” 

in alle scholen van de scholengemeenschap HOUTLAND 

 

 

De vzw Margareta-Maria-Instituut met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark - Handzamestraat 18 die 

het schoolbestuur is van de scholen 

 

Margareta-Maria-Instituut ASO   Handzamestraat 18   8610 Kortemark 

Margareta-Maria-Instituut TSO/BSO 1ste graad Handzamestraat 18   8610 Kortemark 

Margareta-Maria-Instituut TSO/BSO  Handzamestraat 18   8610 Kortemark 

 

en de vzw Scholengroep Sint-Rembert met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout - Bruggestraat 23 die 

het schoolbestuur is van de scholen 

 

Middenschool Sint-Rembert 1  Bruggestraat 23  8820 Torhout 

Middenschool Sint-Rembert 2  Bruggestraat 23  8820 Torhout 

Middenschool Sint-Rembert 3  Bruggestraat 23  8820 Torhout 

Sint-Jozefscollege   Bruggestraat 23  8820 Torhout  

Sint-Jozefsinstituut   Bruggestraat 23  8820 Torhout 

Sint-Martinusinstituut   Ichtegemstraat 14/2  8680 Koekelare 

Spes Nostra Instituut   Pastoor Staelensstraat 4  8210 Zedelgem  

Technisch Instituut Sint-Vincentius Spinneschoolstraat 10  8820 Torhout  

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut  Conscienceplein 12   8820 Torhout 

Vrij Technisch Instituut Sint-Aloysius Papebrugstraat 8a  8820 Torhout 

 

en de vzw BuSO Huize Tordale met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout – Bruggestraat 39 die het 

schoolbestuur is van de school 

  

BuSO De Wissel  Bruggestraat 39  8820 Torhout 

 

behorende tot de Scholengemeenschap HOUTLAND 

 

delen hierbij aan de personeelsleden van alle scholen behorende tot bovengenoemde scholengemeenschap 
de vacante betrekkingen in wervingsambten in de bovengenoemde scholen mee conform art. 33 van het de-
creet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991, zoals gewijzigd  

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 
de verschillende instellingsnummers. 

Hierna vindt u tevens de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vaste benoeming in een wervings-
ambt conform art. 33 van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 
1991, zoals van kracht vanaf 15 oktober 2018. 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierna omschreven vacante betrekkin-

gen moeten gebeuren d.m.v. het hierbij gevoegde formulier ‘Kandidaatstelling voor vaste benoeming in een 

wervingsambt’.  

Bij het invullen van het formulier worden alle gegevens van de vacante betrekking waarvoor men kandi-

deert overgenomen zoals ze vermeld zijn op de lijst van de openstaande betrekkingen. 

 

De bijkomende vaste benoeming in een wervingsambt kan ingaan op 1 januari 2023, voor zover u dan aan 
de wettelijke voorwaarden voldoet én benoeming nog mogelijk is in de vacant verklaarde uren. 

De kandidaturen moeten afzonderlijk bij elk schoolbestuur van de school/scholen waar u voor benoeming 

kandideert ten laatste op 4 december 2022 ingediend worden. 
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Vul het formulier ‘kandidaatstelling vaste benoeming’ correct in, onderteken het formulier en bezorg het via 

mail aan het schoolbestuur op het vooropgestelde e-mailadres. 

 
 
Vzw Margareta-Maria-Instituut 
 
francine.francois@mmikortemark.be 
 

 
Vzw Scholengroep Sint-Rembert  
 
kandidaatstelling@sint-rembert.be 

 
Het Schoolbestuur VSO De Wissel 
 
kandidaatstelling@tordale.be 

 
 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vaste benoeming in een wervingsambt. 
 

Indien u wenst te kandideren voor vaste benoeming in een betrekking van een wervingsambt die vacant werd 
verklaard, moet u kandideren in de vorm en binnen de termijn die door het betrokken schoolbestuur werden 
vermeld in het bericht van vacantverklaring. 

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs1 van 27 maart 1991 legt vast onder 
welke voorwaarden een personeelslid in aanmerking komt voor vaste benoeming in een wervingsambt. Vol-
gens de versie van dit decreet die van kracht is vanaf 15 oktober 2018 gaat het om de onderstaande voor-
waarden. Deze gelden zowel voor een eerste vaste benoeming als voor de uitbreiding van een vaste benoe-
ming.   

 

Het personeelslid moet: 

• onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behou-
dens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling; 

• de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen 
vrijstelling die samengaat met de hierboven bedoelde vrijstelling;  

• over een gezondheidstoestand beschikken die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de 
leerlingen (een medisch attest is evenwel niet meer vereist); 

• houder zijn van een bekwaamheidsbewijs dat door de Vlaamse regering is bepaald als vereist of vol-
doende geacht voor het ambt; voor leden van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs) 
en voor het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) moet hun bekwaamheidsbewijs ten minste 
overeenstemmen met de puntenwaarde van de vacant verklaarde betrekking; 

• voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19quinquies van het decreet 
Rechtspositie. Indien het bekwaamheidsbewijs is behaald in het Nederlands, voldoet het personeelslid in 
elk geval aan de taalvereisten;  

• van onberispelijk gedrag zijn, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één 
jaar tevoren werd afgeleverd en verwijst naar artikel 596, tweede lid van het wetboek van Strafvordering;  

• op 31 augustus voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat, ten minste 360 dagen dienst-
anciënniteit hebben in het ambt. Deze anciënniteit wordt berekend volgens artikel 6 van het decreet 
Rechtspositie, en moet bereikt zijn: 

– het betrokken schoolbestuur kan ook dienstanciënniteit in aanmerking nemen die het personeelslid 
heeft verworven in instellingen die tot een ander schoolbestuur behoren.  

voor een benoeming in het ambt van leraar op basis van een voldoende geacht of gelijkwaardig geacht 
bekwaamheidsbewijs, moeten de 360 dagen gepresteerd zijn in dat vak of die specialiteit. 

• zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn die vermeld zijn in het bericht van va-
cantverklaring; 
 

 
1 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex  > rubrieken > wetgeving > personeel > administratief statuut > gesubsi-

dieerd onderwijs (uitsluitend) > 27/03/1991.  

mailto:francine.francois@mmikortemark.be
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/
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• voor benoeming op 1 januari moet het personeelslid op 31 december aangesteld zijn voor doorlopende 
duur in het ambt waarvoor de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld, en dit in een van de scholen van 
de scholengemeenschap. 
Is het personeelslid op 31 december voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar, dan is 
benoeming mogelijk in dat ambt voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid op dat 
ogenblik het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft opgebouwd. 

 

Een aanstelling voor doorlopende duur is evenwel niet vereist voor een personeelslid dat werd aange-
steld bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling of verlof voor tijdelijk andere opdracht. Deze per-
soneelsleden moeten wel 360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven in het ambt bij het bestuur op 31 
augustus voorafgaand aan de benoemingsdatum.  

o Voor een benoeming in het ambt van leraar op basis van een vereist of gelijkwaardig geacht 
bekwaamheidsbewijs moet de leraar 360 dagen gepresteerd hebben in dat vak. 

o Voor een benoeming in het ambt van leraar op basis van een voldoende geacht of gelijkwaar-
dig geacht bekwaamheidsbewijs, moet de leraar 360 dagen gepresteerd hebben in dat vak bij 
het bestuur. 

• als laatste evaluatie in het betrokken ambt geen evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" verkregen 
hebben bij het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid de evaluatie 
met eindconclusie "onvoldoende" kreeg in een school van het schoolbestuur die behoort tot een scholen-
gemeenschap, dan geldt deze bepaling voor alle scholen van dit schoolbestuur die behoren tot deze scho-
lengemeenschap. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te 
zijn; 

• de betrekking in hoofdambt uitoefenen. 
 

Een personeelslid kan slechts vast benoemd zijn ten belope van maximaal één voltijdse betrekking in hoofd-
ambt. 

 

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs is in elk geval bindend, ook indien het 
Vlaams parlement hieraan wijzigingen zou aanbrengen tegen het ogenblik dat de vaste benoeming kan worden 
toegekend. 

Bij het toekennen van de vaste benoeming gaat het schoolbestuur bovendien na of de betrekking op 1 januari 
nog in aanmerking komt voor benoeming, en houdt ze rekening met de voorrangsregels zoals bepaald in artikel 
35 van het decreet Rechtspositie. 

 

 

 

Gedaan te Torhout op 10 november 2022 

 

 

 

 

Danny Persyn, voorzitter scholengemeenschap Houtland 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: SO  Lijst van de aangeboden vacante betrekkingen op 15 oktober 2022 

Bijlage 2: SO  Formulier voor kandidaatstelling vaste benoeming in een wervingsambt 
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