
5. Evaluatiegesprek 

 

Dit is de laatste tekst in de reeks functiebeschrijving, beoordeling, functioneringsgesprekken en 

evaluatie. Uit de vorige hoofstukken hebben we het volgende alvast onthouden: 

 

De evaluatiegesprekken vanaf 1 september 2021 worden voorbehouden voor de personeelsleden bij 

wie men tekortkomingen vaststelt. Een personeelslid kan enkel een formele evaluatie krijgen 

wanneer hij een functiebeschrijving heeft ontvangen én wanneer voorafgaandelijk en naar 

aanleiding van een formeel functioneringsgesprek een verslag werd overhandigd van dat gesprek 

met daarin zijn persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Op die manier weet een 

personeelslid perfect wat zijn tekortkomingen zijn en waaraan hij moet werken. Hij krijgt daartoe 

een begeleidingstraject van minstens 120 dagen effectieve prestaties. Daarbij gaat het om 120 

kalenderdagen: zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties, met uitzondering 

van de zomervakantie, worden ook beschouwd als effectief gepresteerde dagen. 

Als evaluator is het dus noodzakelijk dat je kan aantonen dat een personeelslid voldoende werd 

gecoacht en begeleid, pas daarna kan een evaluatiegesprek plaatsvinden. 

Naast de verplichte formele stappen in dit proces is het evident dat het personeelslid ook via minder 

formele contacten begeleid wordt. 

Tijdens het evaluatiegesprek wordt het functioneren van het personeelslid beoordeeld op basis van 

de functiebeschrijving én één of verscheidene functioneringsgesprekken waarvan verslag is 

opgesteld. In dit verslag worden de persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen opgenomen 

die in het functioneringsgesprek werden besproken.  

Een evaluatiegesprek mondt steeds uit in een evaluatieverslag dat ook altijd een eindconclusie 

bevat. Dit verslag is een beschrijvend verslag. Het verslag wordt ondertekend door de eerste 

evaluator en voorgelegd aan het personeelslid dat voor kennisname ondertekent. Het personeelslid 

krijgt onmiddellijk een kopie van het verslag. Ook de tweede evaluator en de inrichtende macht 

ontvangen een kopie van dit verslag. 

Om juridische onvolkomenheden te vermijden is er een model: verslag evaluatiegesprek. Dit verslag 

start met het vermelden van datum van ondertekening en overhandiging van de functiebeschrijving, 

hetgeen essentieel is om te komen tot een juridisch geldend evaluatieverslag. 

 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de gevoerde functioneringsgesprekken en de data 

waarop deze hebben plaatsgevonden: 



 

Vervolgens worden per kerntaak de observaties beschreven. De observaties worden vastgesteld 

door de eerste evaluator en kunnen aangevuld worden met informatie van derden. Ze beschrijven 

het volledig functioneren van het personeelslid ten opzichte van de functiebeschrijving én de tijdens 

de functioneringsgesprekken afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen, zoals 

die in de verslagen van de functioneringsgesprekken zijn opgenomen. 

 

Het verslag kan twee eindconclusies vermelden: voldoende of onvoldoende 

Het evaluatieverslag met eindconclusie “onvoldoende” kan maar ten vroegste 120 dagen na 

effectieve prestaties overhandigd worden nadat het verslag van het eerste formele 

functioneringsgesprek aan het personeelslid werd overhandigd. Daarbij gaat het om 120 

kalenderdagen: zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties, met uitzondering 

van de zomervakantie, worden ook beschouwd als effectief gepresteerde dagen. 

Als het evaluatieverslag uitmondt in de eindconclusie “onvoldoende”, moet het evaluatieverslag 

uitdrukkelijk de beroepsmogelijkheden bevatten die het betrokken personeelslid kan aanwenden, 

zoniet vangt de beroepstermijn van twintig kalenderdagen pas vier maanden later aan. Het model 

dat ter beschikking staat voorziet standaard in deze beroepsmogelijkheid. 

Als de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” niet leidt tot het ontslag start een nieuwe 

evaluatiecyclus waarbij dezelfde stappen moeten worden voorzien als bij de eerste evaluatiecyclus: 

één of verscheidene formele functioneringsgesprekken, de overhandiging van een verslag daarvan 

met opname van persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen en een begeleidingstraject van 

minstens 120 dagen effectieve prestaties. Bovendien moet een periode van minstens 12 maanden 

gerespecteerd worden sinds aan het personeelslid het verslag van het eerste formele 

functioneringsgesprek werd overhandigd dat uiteindelijk geleid heeft tot de eerste evaluatie met 

eindconclusie “onvoldoende”. 



Wanneer leidt één evaluatie “onvoldoende” tot ontslag? 

Personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn voor bepaalde duur in een wervingsambt of tijdelijk 

aangesteld zijn in een selectie- of bevorderingsambt en voor één van die ambten in een instelling 

één definitieve evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” krijgen, worden ontslagen. 

De betrokken inrichtende macht deelt het ontslag op gemotiveerde wijze mee aan het personeelslid 

via een aangetekende brief of via een gerechtsdeurwaarder. 

Het ontslag geldt steeds voor het ambt waarop de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 

betrekking heeft en voor de instelling waar deze evaluatie werd uitgesproken. 

Een vastbenoemd personeelslid dat via een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen 

(TAO) in een betrekking is aangesteld, is steeds als tijdelijk personeelslid aangesteld (als het om een 

wervingsambt gaat is dit altijd een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur). Als dergelijk 

personeelslid een definitieve evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” krijgt, wordt het voor dat 

ambt en in die instelling ontslagen. Dit ontslag betekent dat er ook een einde komt aan het verlof 

TAO en dat het personeelslid terugkeert naar de betrekking waar hij titularis van was op het ogenblik 

van het opnemen van het verlof TAO. 

Wanneer leiden twee opeenvolgende of drie negatieve evaluaties met eindconclusie 

“onvoldoende” tot ontslag? 

Zowel een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur, als vast benoemd is in een 

wervingsambt en voor dat ambt in een instelling twee opeenvolgende definitieve evaluaties met 

eindconclusie “onvoldoende” krijgt, of voor dat ambt in een instelling drie definitieve evaluaties met 

eindconclusie “onvoldoende” in de loop van zijn loopbaan krijgt, wordt ontslagen. 

Een eerste definitieve evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” heeft dus geen onmiddellijk 

ontslag tot gevolg. Het personeelslid moet echter een nieuwe evaluatiecyclus krijgen waarbij 

dezelfde stappen moeten worden voorzien als bij de eerste evaluatiecyclus: één of verscheidene 

formele functioneringsgesprekken, de overhandiging van een verslag daarvan met opname van 

persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen en een begeleidingstraject van minstens 120 

dagen effectieve prestaties dat aanvangt op het ogenblik dat het eerste evaluatieverslag werd 

voorgelegd aan het personeelslid. Bovendien moet een periode van minstens 12 maanden 

gerespecteerd worden sinds aan het personeelslid het verslag van het eerste formele 

functioneringsgesprek werd overhandigd dat uiteindelijk geleid heeft tot de eerste evaluatie met 

eindconclusie “onvoldoende”. 

De betrokken inrichtende macht deelt het ontslag op gemotiveerde wijze mee aan het personeelslid 

via een aangetekende brief of via een gerechtsdeurwaarder. 

Het ontslag geldt steeds voor het ambt waarop de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 

betrekking heeft en voor de instelling waar deze evaluatie werd uitgesproken. 

Voor een personeelslid dat vast benoemd is in het ambt waarin het wordt ontslagen, geldt 

bovendien een opzeggingstermijn. Tijdens deze opzeggingstermijn - die nodig is om het 

personeelslid toe te laten zich in orde te stellen met de regels inzake de 

werkloosheidsreglementering en de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering - wordt het 

personeelslid tijdelijk aangesteld en door de inrichtende macht met een opdracht belast. Het 



personeelslid ontvangt tijdens deze opzeggingstermijn het brutosalaris waar hij recht op had in 

hoofde van zijn opdracht van vaste benoeming. Het personeelslid kan vrijwillig afstand doen van 

deze opzeggingstermijn, of van een gedeelte ervan. 

Wat zijn andere gevolgen van een evaluatie “onvoldoende”? 

Een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur en in een instelling voor een 

welbepaald ambt een definitieve evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” krijgt, kan in 

afwachting van een nieuwe evaluatie geen aanspraak maken op een uitbreiding van zijn tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur in de instelling en voor het ambt in kwestie. 

Een personeelslid dat in een instelling van de inrichtende macht waar hij kandideert voor een vaste 

benoeming als laatste evaluatie een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” heeft gekregen, kan 

geen aanspraak maken op een vaste benoeming of op een uitbreiding van zijn vaste benoeming en 

dit tot hij een nieuwe evaluatie heeft gekregen (voor zover deze niet opnieuw leidt tot een evaluatie 

met eindconclusie “onvoldoende”). 

Deze bepaling geldt voor alle instellingen van de inrichtende macht, met dien verstande dat er een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de instellingen van de inrichtende macht die behoren tot een 

scholengemeenschap en deze die niet tot een scholengemeenschap behoren. 

 

 

 


