KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

BESLISSING

G. V. O. / 2009 / 1/ 18 maart / 2009

In zake

…,
verzoekende partij,

tegen

…,
verwerende partij.

Met een ter post aangetekende brief van 29 december 2008 tekent verzoekende partij
beroep aan tegen de beslissing van de inrichtende macht v.z.w. … dd. 11 december 2008,
hem betekend bij aangetekende brief van 12 december 2008, waarbij hem de tuchtstraf
van het ontslag wordt opgelegd.

1. Over de gegevens van de zaak
Verzoeker is vast benoemd als leerkracht praktijk.
Verzoeker wordt bij aangetekende brief van 18 maart 2008 in kennis gesteld van het feit
dat tegen hem een tuchtonderzoek wordt ingesteld. Hij wordt bij aangetekende brief van
18 november 2008 opgeroepen voor het tuchtverhoor dat plaatsvindt op 11 december
2008.
Op 11 december 2008 wordt hem de tuchtstraf van het ontslag opgelegd. Bij
aangetekende brief van 12 december 2008 wordt hem de beslissing meegedeeld. Als
tuchtfeiten die de straf verantwoorden wordt ingeroepen: fraude bij het voorleggen van
proefstukken fotolassen van de leerlingen, waarbij gebruik gemaakt werd van
proefstukken van leerlingen van vorige schooljaren.
Tegen deze beslissing tekent verzoeker beroep aan op 29 december 2008.
2. Over de ontvankelijkheid van het beroep
Het beroep is binnen de termijn en naar de vorm regelmatig ingediend.
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3. Over de procedure
Verzoekende partij dient bij aangetekende brief van 15 januari 2009 een memorie in. De
verwerende partij verstuurt bij aangetekend schrijven van 19 februari 2009 een
verweerschrift.
Er worden geen leden van de Kamer gewraakt.
De partijen worden gehoord door de Kamer van beroep op 18 maart 2009.
Er zijn geen getuigen opgeroepen.

4. Over de grond van de zaak
Tijdens het tuchtverhoor erkent verzoeker dat hij in de jaren 2006, 2007 en 2008
er voor verantwoordelijk was dat proefstukken lassen van de leerlingen van het 7e jaar
fotolassen voor de beoordeling door de bevoegde commissie werden vervangen door
proefstukken gemaakt in vroegere jaren. De feiten zijn niet betwist.
Als enig verweer voert verzoekende partij aan dat de strafmaat te streng is. Als
verzachtende omstandigheid wordt verwezen naar de hoge werkdruk en de slechte staat
van sommige machines en instrumenten.
De kamer van beroep is van oordeel dat de verzoeker tekort gekomen is aan een
van de meest fundamentele aspecten van zijn opdracht: leerlingen niet enkel opleiden in
vakbekwaamheid, maar ze ook opvoeden tot verantwoordelijke burgers. De ten laste
gelegde feiten komen er op neer dat aan jonge mensen wordt meegegeven dat frauderen
behoort tot de wereld van de volwassenen waarop zij zich voorbereiden. Daarmee heeft
verzoeker de essentie van zijn opdracht als opvoeder ondergraven. Mogelijk minder
optimale omstandigheden in de organisatie van het onderwijs kunnen daarvoor niet als
verzachtende omstandigheid worden ingeroepen. De strafmaat is in verhouding met de
ernst van de feiten.

BESLISSING
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding,
zoals het werd gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve
schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke
personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding,
zoals het gewijzigd werd;
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Gelet op het huishoudelijk reglement van de Kamer van Beroep van het gesubsidieerd
vrij onderwijs van 20 oktober 1999;
Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,
Enig artikel.
De bestreden beslissing wordt bevestigd.
Brussel, 18 maart 2009.
De Kamer van beroep is samengesteld uit:
De heer Raf VERSTEGEN, voorzitter;
Mevrouw B. PLETINCK, de heren A. JANSSENS en P. WILLE,
vertegenwoordigers van de representatieve groeperingen van de inrichtende machten;
Mevrouw H. LAVRYSEN, de heren M. BORREMANS en L. SMEETS,
vertegenwoordigers van de vakorganisaties,
Opgemaakt in twee originele exemplaren, waarvan één voor elke partij.

De secretaris,
Karen DE BLEECKERE

De voorzitter,
Raf VERSTEGEN
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