SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 29
van JAN LAEREMANS
datum: 4 oktober 2021

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Coronamaatregelen secundair onderwijs - Vervangingen personeel in juni 2021
Tijdens de ministerraad van 9 juli 2021 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve
goedkeuring[1] inzake de vastlegging van de maatregelen die het mogelijk maken om
ook in het secundair onderwijs junivervangingen te organiseren in het schooljaar 20202021. In het secundair onderwijs zijn immers normaliter geen reguliere vervangingen
toegestaan tijdens de maand juni. Dat wil zeggen dat afwezige personeelsleden van wie
de afwezigheid start op of na 1 juni, niet vervangen kunnen worden bij een afwezigheid
van tien of meer werkdagen. De reden daarvoor is dat (althans in nietcoronaschooljaren) tijdens de maand juni in het secundair onderwijs voornamelijk
examens plaatsvinden en het daarom minder noodzakelijk is om deze leerkrachten te
vervangen. Deze regeling geldt niet voor het basisonderwijs, waar vervangingen in juni
wel toegestaan zijn.
Door corona was (opnieuw) de verwachting dat veel personeelsleden in juni 2021 afwezig
zouden zijn wegens ziekte of verlof wegens heirkracht zouden moeten nemen. Daarnaast
moesten scholen ook maximaal inzetten op lesgeven om verdere leerachterstand als
gevolg van corona-effecten te voorkomen. Daarom werd dus beslist dat, net als het jaar
ervoor, in het secundair onderwijs leerkrachten die voor tien of meer werkdagen afwezig
zijn, wel vervangen konden worden.
Middels een voorgaande zelfde beslissing konden in juni 2020 in het gewoon secundair
onderwijs in totaal 120 leerkrachten uitzonderlijk vervangen worden (waarvan 39 in
opdracht in de eerste graad). In het buitengewoon onderwijs ging het om 11
leerkrachten. De budgettaire impact van deze maatregel voor het gewoon secundair
onderwijs was 147.185 euro en voor het buitengewoon secundair onderwijs 10.585
euro.[2] Samengeteld kwam dit neer op een bedrag van 157.770 euro.
1.

Hoeveel vervangende leerkrachten konden in de maand juni 2021 dankzij deze
tijdelijke maatregel worden aangenomen in het (gewoon) secundair onderwijs?
Graag, indien mogelijk, een opsplitsing per graad.

2.

Hoeveel vervangende leerkrachten konden in de maand juni 2021 dankzij deze
tijdelijke maatregel worden aangenomen in het buitengewoon secundair onderwijs?

3.

Kan de minister een inschatting maken of iedere school waar een leerkracht in juni is
uitgevallen gebruik heeft gemaakt van deze regeling, of dat er omgekeerd nog veel
scholen waren waar men een uitgevallen leerkracht desondanks toch niet vervangen
heeft?

4.

Wat was, achteraf gezien, uiteindelijk de budgettaire impact van deze maatregel
voor het (gewoon) secundair onderwijs?

5.

Wat was, achteraf gezien, uiteindelijk de budgettaire impact van deze maatregel
voor het buitengewoon secundair onderwijs?

6.

Ondertussen zijn we gestart met een nieuw schooljaar, maar blijven er nog altijd
risico’s op een coronabesmetting op de klasvloer. Recent is door de minister
bekendgemaakt dat 95% van het onderwijspersoneel volledig gevaccineerd is tegen
COVID-19 alsook dat 77% van de Vlaamse leerlingen in het secundair een prik heeft
gekregen. Dat stelt natuurlijk ook weer op termijn een volledige normalisering van
de werking van het onderwijs in perspectief. Desondanks blijft het risico op
besmettingen op langere termijn nog altijd reëel wanneer covid net zoals de gewone
seizoensgriep endemisch wordt, zonder dat er dan wel een groot gevaar is op
overbelasting van de ziekenhuizen, aangezien door de hoge vaccinatiegraad in
Vlaanderen minder mensen echt ziek worden door het virus.
Acht de minister het nodig om ook voor dit schooljaar deze maatregel opnieuw op te
moeten maken waardoor er opnieuw vervangingen kunnen gebeuren in juni 2022?

7.

In mijn vorige schriftelijke vraag omtrent dit onderwerp polste ik bij de minister naar
een mogelijke duurzame invoering van junivervangingen in het secundair onderwijs,
of althans toch minimum binnen de segmenten waarbij de junimaand niet zomaar
‘een examenmaand’ is (ik denk hierbij vooral aan de B-stroom van de eerste graad
en het buitengewoon onderwijs). De minister antwoordde hierop: “Ik bekijk op dit
moment samen met alle sociale partners welke regelgevende initiatieven nodig zijn.
(…) Ook na de coronacrisis zal ik goed blijven samenwerken met de sociale partners
om personeelsregelgeving waar nodig aan te passen.”
a)

Wat is hierbij de stand van zaken? Zijn er ter zake nieuwe impulsen gekomen?

b)

Recent werd door de minister in samenspraak met de onderwijsverstrekkers en
de sociale partners het protocol van de onderhandelingen die gevoerd werden
betreffende een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 20212024 voor de sector Onderwijs (beter bekend als onderwijs-cao XII) gesloten. In
deze cao lezen we o.a. het volgende voornemen: “We werken de vervangingen
in het volwassenenonderwijs op een meer effectieve manier uit, met inbegrip
van vervangingen voor afwezigheden van minder dan 10 dagen, voor
vervangingen in intensieve modules en voor vervangingen in juni.”
Lagen bij de onderhandelingen voor deze cao XII ook de junivervangingen in het
secundair onderwijs op tafel of was dat daar een non-issue? Indien in het
eerstgenoemde geval, hoe komt het dat voorstellen in die richting niet als
akkoord beklonken zijn?

[1] Nota bij dit besluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/documentview/60E71447364ED90008000978
[2] Gegevens verkregen middels mijn eerdere schriftelijke vraag omtrent dit onderwerp
(nr. 484 van 22 februari 2021).
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ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 4 oktober 2021
van JAN LAEREMANS

Aan het beantwoorden van de datavragen gaat een bevraging van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten vooraf (AGODI). Het Agentschap raadpleegde de databanken op
20/10/2021.
1.

Na analyse stelde AGODI vast dat 224 leerkrachten een vervangingsopdracht
aanvaardden met een begindatum gelijk of later dan 01/06/2021 tijdens de maand
juni 2021 in het gewoon secundair onderwijs.
1.1 Aantal leerkrachten in het secundair onderwijs met een vervangingsopdracht op
of na 01/06/2021, opgesplitst naar graad
Graad
1
2
3
Totaal

Aantal leerkrachten
89
91
73
253

Wat betreft de verdeling van de leraren met een vervangingsopdracht tijdens de
maand juni in het gewoon secundair onderwijs die startte op of na 01/06/2021, merk
ik dat een aantal leerkrachten in meer dan in één graad tegelijkertijd tewerkgesteld
werden. Zij worden dan in elke graad afzonderlijk meegeteld, wat het hogere totaal
van de tabel verklaart.
2.

Na analyse stelde AGODI vast dat 52 leerkrachten een vervangingsopdracht
aanvaardden met een begindatum gelijk of later dan 01/06/2021 tijdens de maand
juni 2021 in het buitengewoon secundair onderwijs.
2.1 Aantal leerkrachten in het buitengewoon secundair onderwijs
vervangingsopdracht op of na 01/06/2021, opgesplitst naar graad
Graad
Geen aanduiding graad
1
2
Totaal

met

een

Aantal leerkrachten
45
6
2
53

Wat betreft de verdeling van de leraren met een vervangingsopdracht tijdens de
maand juni in het buitengewoon secundair onderwijs die startte op of na 01/06/2021,
merk ik dat een slechts 1 leerkracht in meer dan in één graad tegelijkertijd
tewerkgesteld werd. Die leerkracht wordt dan in elke graad afzonderlijk meegeteld,
wat het hogere totaal van de tabel verklaart.
3.

AGODI stelde vast dat 331 instellingen van het gewoon en buitengewoon secundair
onderwijs vanaf 01/06/2021 en voor de maand juni 2021 dienstonderbrekingen

konden vervangen volgens de nieuwe regelgeving. 171 instellingen maakten effectief
gebruik van die nieuwe regeling.
Mogelijk kon een school voor bepaalde afwezigheden geen vervanger aanstellen omdat
deze niet gevonden werd door bijvoorbeeld een korte periode van afwezigheid van de
titularis of een vacature met weinig uren.
4.

De budgettaire impact van de desbetreffende maatregel voor het gewoon secundair
onderwijs is € 123.227.

5.

De budgettaire impact van de desbetreffende maatregel voor het buitengewoon
secundair onderwijs is € 29.257.

6.

Het is nog te vroeg om op deze vraag te kunnen antwoorden.

7.

In cao XII zijn maatregelen uitgewerkt met betrekking tot de vervangingen in de
internaten (zowel die van het basis- als van het secundair onderwijs) en in het
volwassenenonderwijs. Andere voorstellen lagen niet op tafel

