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3. “Beoordeling voor startende leraren” 

 

Het was steevast het idee van deze Vlaamse regering om startende leraren meer werkzekerheid te 

verlenen om zo de job van leraar aantrekkelijker te maken. Doordat medewerkers in de privé-sector 

sneller een contract van onbepaalde duur krijgen, was de druk voor starters die plannen hebben om 

bijvoorbeeld een huis te kopen en hiervoor wensen te lenen snel gemaakt. Vandaar dat er gezocht is 

naar een nieuwe regeling waarbij startende leraren sneller TADD worden en vast benoemd. De nieuwe 

regels zijn in werking vanaf 1/09/2021 en gelden voor tijdelijk personeelsleden die voor het eerst in 

dienst zijn getreden vanaf 1/09/2021 en de tijdelijke personeelsleden die op 30 juni 2021 minder dan 

290 dagen dienstanciënniteit hebben. 

 

Wat is er nieuw? 

 

De noodzakelijke dienstanciënniteit om recht te hebben op TADD daalt van 580 dagen naar 290 dagen 

met een daling van 400 effectieve gewerkte dagen naar 200 effectief gewerkte dagen. Logischerwijs 

dalen zo ook de niet gepresteerde dagen als zwangerschapsverlof of verwijdering risico beroepsziekte. 

Maximaal 70 dagen worden gelijkgesteld met de effectief gepresteerde dagen. 

  

Voorheen was voorzien dat de leraar ten minste twee schooljaren moest tewerkgesteld zijn alvorens 

naar TADD te kunnen overstappen: ook deze vereiste is verdwenen. Er is dus geen minimum aantal 

schooljaren meer voorzien. Let wel op: de berekening van de dienstanciënniteit blijft ongewijzigd. De 

berekening gebeurt per ambt, als de leraar is aangesteld voor minder dan ½ wordt de 

dienstanciënniteit gedeeld door twee…. 

 

Als de tijdelijke leraar voldoet aan de voorwaarde van dienstanciënniteit en effectief gewerkte dagen 

moet hij uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de tijdelijke een dienstanciënniteit bereikt van 290 

dagen en 200 dagen effectief, beoordeeld worden. Als er geen beoordeling gebeurt uiterlijk op 30 juni, 

dan is de beoordeling positief. 

Ik wil er uitdrukkelijk de nadruk op vestigen dat deze beoordeling enkel mogelijk als de leraar een 

functiebeschrijving heeft ontvangen. We verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk: functiebeschrijving. 

 

Alvorens over te gaan naar de beoordeling wil ik nog even stilstaan bij recht en plichten van de 

startende leraren. Het DRP geeft startende leraren het recht op aanvangsbegeleiding, waarmee men 

doelt op de structureel verankerde ondersteuning van een tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor 

bepaalde duur. Het is de taak van de eerste evaluator om het personeelslid voldoende coaching en 

begeleiding te bezorgen. Er kan daarbij in delegatie of externe hulp voorzien worden voor de opname 

van het concrete begeleidingstraject. Voor een vastbenoemd personeelslid dat tijdelijk aangesteld in 

een andere opdracht (TAO) of dat aangesteld wordt in het kader van een reaffectatie of 

wedertewerkstelling, geldt de verplichting tot aanvangsbegeleiding niet. 

 

Binnen de aanvangsbegeleiding zijn er 3 onderdelen: wegwijsbegeleiding, werkbegeleiding en 

begeleiding in groei professional via intervisiegesprekken. Concreet betekent dit de ondersteuning 

van het tijdelijke personeelslid in het leren beheersen van zijn kerntaken, in het zichzelf verder leren 

ontwikkelen als persoon en professional en in het leren vinden van zijn weg in zijn instelling als 

werkplek en lerende organisatie. Het is belangrijk dat deze drie onderdelen aan bod komen. Indien 
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een bepaald aspect niet is aangeboden kan dit een argument zijn voor de startende leraren om in 

brengen in zijn verhaal tegen beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling.  

 

Over de algemene afspraken over de aanvangsbegeleiding wordt in het bevoegde lokaal comité 

onderhandeld door de inrichtende macht of door de scholengemeenschap, als de instelling tot een 

scholengemeenschap behoort. De duur en intensiteit van de aanvangsbegeleiding worden bepaald in 

onderling overleg tussen het personeelslid en de eerste evaluator en opgenomen in een schriftelijke 

overeenkomst. Deze kan in onderling overleg worden aangepast bij nieuwe afspraken. 

 

Nu gaan we verder met de beoordelingen. Er zijn drie mogelijke beoordeling mogelijk: positief, met 

werkpunten en negatief. Het provinciaal onderwijs heeft voor elk van deze beoordelingen een model 

van verslag opgemaakt.  

 

We starten met de positieve beoordeling. Als aan de voorwaarden van dienstanciënniteit en 

effectief geleverde prestaties voldaan zijn, dient de startende leraar uiterlijk op 30 juni beoordeeld 

te worden door de eerste evaluator in de school waar de prestaties verricht zijn. Als er geen 

beoordeling is gebeurd, dan is de beoordeling positief. Als de leraar in verschillende scholen binnen 

een bestuur of binnen de scholengemeenschap werkt sturen we best aan om rond de tafel te zitten 

en afspraken te maken over de beoordeling zodat de beoordeling zoveel als mogelijk gelijkloopt in 

de verschillende scholen… Uiteraard kan dit in uitzonderlijke gevallen toch niet gelijklopen 

(bijvoorbeeld de starter is goed in een vak, maar niet goed in een ander vak omdat dit vak hem 

minder ligt). 

 

Als de leraar een positieve beoordeling krijgt dan komt hij op 1 september in aanmerking voor TADD 

op voorwaarde vanzelfsprekend dat hij zijn TADD-aanvraag rechtsgeldig heeft ingediend. Dit komt 

verder aan bod. Deze TADD geldt in all instellingen van de scholengemeenschap of het 

schoolbestuur waar er een positieve of geen beoordeling werd toegekend. 

 

Naast de positieve beoordeling kan men ook komen tot een “beoordeling met werkpunten” indien 

de eerste evaluator van oordeel is dat de startende leraar nog groei moet doormaken. Het is hierbij 

belangrijk dat intussentijd de overeenkomst tussen de eerste evaluator en de starter is aangepast 

met nieuwe afspraken rond ontwikkeling door de starter en ondersteuning door de school en dit op 

vlak van de drie aspecten binnen de aanvangsbegeleiding die ik al eerder aanhaalde. 

 

Dit kan nadien heel wat discussies voorkomen als de starter verhaal wenst te halen bij de 

inrichtende macht tegen de beoordeling met werkpunten. Het is via de -aangepaste - overeenkomst 

dat de starter op de hoogte is van zijn werkpunten en wat hij moet doen om een groei door te 

maken … inclusief de ondersteuning door de school. Het is belangrijk dat de eerste evaluator daartoe 

een verslag opmaakt waarin die beslissing en de werkpunten opgenomen worden, samen met het 

traject dat tijdens de aanvangsbegeleiding is afgelegd. Dit is een vereiste die door het DRP wordt 

opgelegd. Hij kan dit evenwel laten aanvullen met informatie door derden. Het provinciaal onderwijs 

heeft een format voor een dergelijke beoordeling met werkpunten opgemaakt. In het document 

wordt verwezen naar het afgelegde traject omdat dat dit een wettelijk inhoudelijke vereiste is tot 

een rechtsgeldig beoordelingsverslag met werkpunten. Vul dit dus nauwgezet in. 
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Als de startende leraar een beoordeling met werkpunten krijgt, dient hij bijkomend 200 dagen 

effectieve prestaties te verrichten (ook hier tellen zwangerschapsverlof, verwijdering risico 

bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming mee voor max. 70 effectieve dagen). 

Tijdens de bijkomende periode dient een aangepast traject aanvangsbegeleiding op basis van 

werkpunten worden opgenomen in het verslag van de beoordeling. 

Vandaar dat de eerste evaluator in het format verplicht moet opnemen wat de werkpunten zijn en 

tegen wanneer welke persoons- en ontwikkelingsgserichte doelstelling voltooid dienen te zijn. 

 

Heeft de starter na een beoordeling met werkpunten bij de start van een volgend schooljaar sowieso 

recht op een nieuwe aanstelling? Ja er is voorrecht waardoor hij/zij gaat voorgaat op nieuwe 

startende leraren die u wenst aan te stellen het volgend schooljaar. Vastbenoemde leraren, leraren 

met reaffectatieverplichting of TADD gaan uiteraard wel voor. Opgelet dit voorrecht vervalt als de 

beginnende leraar gedurende 5 opeenvolgende schooljaren geen prestatie leverde in de 

scholengemeenschap. Hou deze regels zeker in het oog bij het verdelen van de opdrachten bij het 

begin van het schooljaar. 

 

Na de extra 200 effectieve dagen ten gevolge van een beoordeling met werkpunten is enkel nog een 

positieve of negatieve beoordeling mogelijk. Ook hier geldt opnieuw dat de beoordeling positief is, 

indien ze niet uiterlijk op 30 juni wordt gegeven. 

 

Tenslotte is er nog de derde beoordeling mogelijk: beoordeling negatief. Bij een beoordeling 

negatief, stopt de aanstelling van de leraar per 30 juni en komen zijn prestaties ook niet in 

aanmerking voor TADD. Ook hier verwijs ik opnieuw naar het belang van een zorgvuldig aangepaste 

overeenkomst van aanvangsbegeleiding en dit op de drie aspecten van aanvangsbegeleiding: 

wegwijsbegeleiding, werkbegeleiding, groei als professional. We adviseren bij een negatieve 

beoordeling ook een formeel functioneringsgesprek af te nemen met een formeel verslag. Lees 

hiervoor: functioneringsgesprekken startende leraren, TADD en vaste benoeming. 

 

Bij het geven van een beoordeling negatief moeten in het verslag de volgende wettelijke 

voorwaarden gerespecteerd worden: 

- de beslissing moet gemotiveerd worden: vandaar het belang van een zorgvuldig ingevuld 

aangepaste overeenkomst aanvangsbegeleiding met aandacht voor de drie aspecten 

aanvangsbegeleiding en een formeel functioneringsverslag. Let op: wat in de overeenkomst 

en functioneringsverslag wordt vermeld moet in de lijn liggen van de negatieve beoordeling. 

Indien er te veel positieve elementen staan in bijvoorbeeld het functioneringsverslag zal dit 

de motivering van de negatieve beoordeling onderuithalen. 

- het afgelegd traject aanvangsbegeleiding dient zorgvuldig vermeld te worden in de 

beoordeling negatief: zie het format in dit verband 

Let op: het is ook in dit geval aangewezen dat u zelf als eerste evaluator de vaststellingen doet. Uw 

vaststellingen kunnen evenwel aangevuld worden met informatie door derden. 

 

Voor de levensbeschouwelijke vakken gebeurt de beoordeling wat betreft de vakinhoudelijke en 

vaktechnische aspecten uiteraard in samenspraak met de bevoegde inspecteur-adviseur. Dat 

akkoord blijkt uit de ondertekening van dit deel van de beoordeling door de inspecteur-adviseur. 
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In kader van het lerarentekort kan het zijn dat u toch in overleg met schoolbestuur beslist om de 

startende leraar met een negatieve beoordeling opnieuw aan te stellen. We geven evenwel mee om 

hier voorzichtig mee te zijn omdat de negatieve beoordeling dan verandert in een beoordeling met 

werkpunten. Alle principes van een beoordeling met werkpunten - die ik toelichtte in het hoofdstuk 

‘beoordeling met werkpunten’ – zijn dan van kracht.   

 

Het aantal opeenvolgende negatieve of beoordelingen met werkpunten is uiteraard beperkt. Bij een 

TABD-aanstelling in eenzelfde ambt over meerdere schooljaren in één of meerdere scholen, kan 

men maximaal twee keer een negatieve beoordeling of beoordeling met werkpunten krijgen. Bij een 

derde keer zal via een evaluatie onvoldoende aangegeven moeten worden dat de tijdelijke 

aanstelling niet meer gewenst is. 

 

Na de negatieve beoordeling of de beoordeling met werkpunten heeft de startende leraar 

mogelijkheid tot verhaal tegen beoordeling bij het schoolbestuur. In dit geval worden zowel de 

eerste evaluator als het personeelslid gehoord waarna het schoolbestuur de negatieve beoordeling 

of beoordeling met werkpunten zal bevestigen of vernietigen. 

 

Tot slot wil ik nog even aanhalen dat het belangrijk is dat de startende leraar zijn TADD-aanvraag 

voor 15 juni indient bij het schoolbestuur via een aangetekende brief of, na syndicaal overleg, op een 

gelijkwaardige wijze. De draagwijdte van de TADD dient als een doorlopende kandidatuur over de 

schooljaren heen. Het geldt voor alle instellingen van de scholengemeenschap, of de instellingen van 

het schoolbestuur als de instelling niet behoort tot een scholengemeenschap, waar het personeelslid 

voldoet aan de voorwaarden van TADD en waar het personeelslid van de eerste evaluator een 

positieve beoordeling of geen beoordeling heeft gekregen. 

 

 

 

 


