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Protocol : aanpassing rechtspositieregeling

De overheid stelt voor om de rechtspositieregeling aan
van dit protocol.
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Aanpassi nq rechtspositiereqeling
ln de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van centrumleider staat als diplomavoorwaarde
"houder zijn van een diploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte typeibachelor".
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 moet de centrumeider over een
bachelor- ( of masterdiploma) beschikken doch dit wordt niet verder gespecifieerd.

Het is dus aangewezen de voorwaarde van het sociaal hoger onderwijs te schrappen uit de
aanwervingsvoorwaarden.
ln de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werden de specifieke aanwervingsvoonivaarden
van technisch assistent openbare werken en mobiliteit en van technisch assistent groen aangepast
waarbij de diplomavoorwaarde werd geschrapt omdat het van belang is zo polyvalent mogelijk aan
te weryen.

Het is aangewezen de aanwervingsvoorwaarden van de andere functies van technisch assistent,

met name technisch assistent gebouwen, technisch assistent in de kunstacademie en in

de

sportdienst eveneens aan te passen en de diplomavoon¡vaarde te schrappen.

ln de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014 werd het examenprogramma van de technisch
assistenten binnen de technische dienst geüpdated. Het is aangewezen ook het examenprogramma
van de technisch assistent in de kunstacademie en de technisch assistent sport aan te passen.
De overheid stelt volqende wiiziqinoen aan de rechtspositiereqelinq voor:
Bijlage Vl: specifieke aanwervingsvoorwaarden

Bij het lokaal dienstencentrum wordt de diplomavoorwaarde voor centrumleider aangepast naar:
houder zijn van een diploma van bachelor dat toegang geeft tot niveau B.
Bij de dienst gebouwenbeheer, de kunstacademie en de dienst sport wordt de diplomavoorwaarde
bij de functie van technisch assistent geschrapt.
Bijlage Vlll

-

examenprogramma's en selectiecommissies

Het examenprogramma van technisch assistent in de kunstacademie en de dienst sport wordt als
volgt vervangen:

schrifteliike proef
case(s)
verslag over een werkaangelegenheid of probleem dat
hOudt met de

dienSt

verband

praktische proef
uitvoering van een taak binnen het specifiek werkveld om te
peilen naar de vakbekwaamheid en stielkennis van de kandidaat

20 p.
(vereist min. 10 p.)

4o

p.

(vereist m¡n. 20 p.)

mondelinqe proef

via interview en/of onderhoud, tests en/of andere technieken evaluatie
van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de persoonlijkheid,
de maturiteit, het dynamisme en de motivatie van de kandidaat,
alsmede de interesse voor het werkterrein

4o p.
(vereist min. 20 p.)

Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef of in ieder
gedeelte van een proef zo deze uit meerdere examengedeelten bestaat en minstens 60% van de
punten in het totaal.
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