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Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 22 januari 2020 tot de vaststelling van het arbeidsreglement van 
de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren en de Provinciale Basisschool Voeren;  
 
Overwegende dat het aangewezen is om het arbeidsreglement aan te passen: concreet de vervanging van de 
functiebeschrijving van directeur door deze van directieteam van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en de 
beperking van de kandidaatstelling voor de betrekking van directeur van de Provinciale Kleuterschool  
St.-Martens-Voeren tot de personeelsleden van de scholen van de Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg;   
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de akkoordprotocollen van 20 oktober 2020 en 24 november 2020 van de vergadering van het 
afzonderlijk bijzonder comité van het provinciaal onderwijs over de bovenvermelde wijziging van het 
arbeidsreglement; 
 
Gelet op de codex secundair onderwijs, zoals gewijzigd, in het bijzonder de artikels 57,3° en 76,§1; 
 
Gelet op het akkoordprotocol van 26 november 2020 van de vergadering van het onderhandelingscomité van de 
Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg over de bovenvermelde wijziging van het arbeidsreglement; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met 
betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de 
provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het 
reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement, 
…); 
 
Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;  
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BESLUIT 
 
Artikel 1 §1. De functiebeschrijving van directeur, als bijlage 12 van het arbeidsreglement van de Provinciale 
Kleuterschool St.-Martens-Voeren en Provinciale Basisschool Voeren, wordt vervangen door de 
functiebeschrijving van directieteam als bijlage bij dit besluit en er integrerend deel van uitmakend. 
 
§2. De tekst van bijlage 6, punt 6.2.1, tweede alinea van het arbeidsreglement van de Provinciale 
Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren wordt vervangen door de 
volgende: 
“ Voor de betrekking van directeur van de Provinciale Basisschool Voeren wordt de vacature 
bekendgemaakt: 
- in een krant die ten minste bedeeld wordt in de provincie Limburg; 
- via de website van het provinciebestuur (HRM en Onderwijs) en van de VDAB; 
- in de eigen provinciale scholen, de eraan verbonden internaten en het Provinciaal Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding, en in de overige scholen van de SG ZOL en de SG PSOL; 
- in de provinciale diensten.   
Voor de betrekking van directeur van de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren wordt de 
vacature bekendgemaakt in de scholen van de SG ZOL en kunnen derhalve enkel personeelsleden van 
één van deze scholen kandideren.”. 
 
Artikel 2 §1. Elk personeelslid krijgt, tegen ontvangstbewijs, een kopie van deze wijziging van het 
arbeidsreglement. 
 
§2. De wijziging van het arbeidsreglement wordt gestuurd naar: 
- de Inspectie van de Sociale Wetten,  
- het regionaal bureau van de Inspectie van de Sociale Wetten,  
die het toezicht uitoefenen op de correcte toepassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen. 
 
§3. Op een voor het personeel goed zichtbare plaats wordt een bericht uitgehangen waarin aan het personeel 
wordt meegedeeld waar het arbeidsreglement, met de wijzigingen, en de regelgeving waarnaar het verwijst, 
kunnen worden geraadpleegd. De personeelsleden kunnen er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage 
kunnen van nemen. 
 
Artikel 3  
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.   
 
Aanwezig:  Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,  

Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;  
Wim Schoepen, provinciegriffier 
 

 
Hasselt d.d. 2021-01-07 
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