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Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedures voor het ambt van coördinator
CLW en directeur secundair onderwijs.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs20, artikel 4 §5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
wachtgeld of wachtgeldtoelage, artikel 4, na wijziging;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de
instellingen van het gewoon basisonderwijs artikelen 2 en 10;

Gelet op het protocol van akkoord nr.257 van 29/11/2021 van het afzonderlijk bijzonder comité;

Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving geen voorwaarden oplegt voor de selectie van een nieuwe
coördinator;

Overwegende dat een programma vastgelegd dient de worden voor de selectieprocedure;

Overwegende dat het programma (in bijlage) werd opgesteld door het departement Openbaar Onderwijs en goedgekeurd werd via
een protocol van akkoord door het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 29/11/2021;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Beslist :

Artikel 1 : De selectieprocedure voor Coördinator CLW, zoals vastgelegd in bijlage, goedkeuren.

Artikel 2 : De samenstelling van de jury als volgt vast te leggen.

Voorzitster : Mevr. DE NIES Sandra, Pedagogisch Inspecteur-Generaal van het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel.

Leden :
- Mevr. Amaryllis PIETERAERENS, adjunct-diensthoofd Nederlandstalig gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel;
- Dhr. Bruno SAGAERT, Directeur Koepelwerking OVSG;
- Extern jurylid - Directeur van een andere instelling;
- Psychosociale consulent.
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