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Taallectoren en onderwijsdidactici:  

omzetting van statutair praktijkassistent naar 

contractueel ATP 
Nota POC_22/11/2018 

 

 

1. Situering 
 

De Raad van Bestuur keurde in zijn vergadering van 6 juli 2018 de nota inzake de statuutswijziging van 

taallectoren en onderwijslectoren goed, in het bijzonder hun tewerkstelling in het statuut van ATP-lid 

met een contract van onbepaalde duur. De Raad van Bestuur keurde tevens de hiermee 

samenhangende wijzigingen in respectievelijk het AAP-reglement en het ATP-reglement goed.  

Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de nota zoals voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur. Deze nota werd tevens besproken in de schoot van het POC d.d. 21 juni 2018 en bekrachtigd 

met een protocol van akkoord. 

 

2. Voorstel 
 

Het betreft hier enkel de beperkte en afgebakende groep van taallectoren en onderwijsdidactici 

 

1. In de nota werd voorgesteld om de statuutswijziging steeds via een openbare vacature te laten 

verlopen.  

Na verder overleg met de doelgroep en in het kader van administratieve verlichting lijkt het 

ons uiteindelijk toch niet opportuun om (overbodige) selectieprocedures te organiseren. Dit 

vergt extra werk en tijd van alle in het proces betrokken partijen: de vakgroep, faculteit, DPO 

en de betrokken personeelsleden zelf.  

Daarom is het voorstel om, indien ook het tewerkstellingspercentage en opdracht gelijk blijft, 

hiervoor geen vacatures uit te schrijven, maar de huidige mandaten van de betrokken 

personeelsleden zonder selectieprocedure (en dus zonder vacature) “om te zetten” in een 
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ATP-arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Dus in afwijking van de algemene bepalingen 

van het ATP-reglement. Dit als eenmalige administratieve oefening in 2018 en enkel op 

voorstel van de faculteit. 

Indien de faculteit evenwel zou beslissen om meerdere mandaten te bundelen tot 1 functie, 

dient er wel een selectie te worden ingericht. Want dan zijn er meerdere kandidaten voor 1 

functie, en zij hebben recht op een gelijke behandeling. 

 

2. Indien een selectieprocedure wordt ingericht, wordt voorgesteld om, eveneens in afwijking 

van het ATP-reglement, de huidige titularissen (thans dus tewerkgesteld in het statuut van 

praktijkassistent) reeds toe te laten tot de interne selectieronde. Ook hier als eenmalige 

oefening, uitsluitend van toepassing op bedoelde specifieke vacatures en uitsluitend in de 

periode tot de einddatum van de aanstelling van de titularis-pratkijkassistent. 

Dit om te vermijden dat functiehouders (louter omwille van hun statuut als praktijkassistent)  

in de interne ronde niet zouden kunnen deelnemen aan de selectie voor hun “eigen” functie. 

En ook om de  doorlooptijd in te perken. 

 

Gezien de eenmaligheid en de specificiteit van voorliggende oefening, wordt voorgesteld om deze 

afwijkingen van de standaard procedure (zoals vastgelegd in het ATP-reglement), niet in te schrijven 

in het ATP-reglement. 

 

 

 

*** 

 

Aan de leden van het POC wordt gevraagd om hun akkoord te verlenen aan het hierboven beschreven 

voorstel. 


