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Nr. 26 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
   

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 20 mei 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 56 Begroting 2008: tweede reeks begrotingswijzigingen: 
− gewone ontvangsten en uitgaven; 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
− Besluiten: 

 Eerste besluit - Kredietwijzigingen; 
 Tweede besluit - Leningen; 

goedkeuring. 
   

2. 57 Afbakeningsproces natuurlijke en agrarische structuren voor de regio 
Schelde-Dender - eindadvies: 
goedkeuring. 
 

3. 58 Provinciale reglementen voor de toekenning van een premie voor dak- en 
buitenmuurisolatie en voor een zonneboiler: 
goedkeuring. 
 

4. 59 Provinciaal reglement voor het toekennen van een premie voor het 
plaatsen van superisolerende beglazing: 
goedkeuring. 
 

5. 61 Opheffing van de provinciale reglementen inzake de toekenning van 
subsidies voor onderwijsondersteunende projecten en levenslang leren: 
goedkeuring. 
 

  BESLOTEN VERGADERING 
   

6. 60 Gratis grondafstand in het kader van een verkavelingsvergunning: 
goedkeuring. 

 
 
 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 27 mei 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 3 juni 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 62 Goedkeuring van het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant 
opheffing van de bestaande reglementering: goedkeuring. 

   
2. 63 Goedkeuring van de streekpacten opgesteld door het RESOC Leuven en 

door het RESOC Halle-Vilvoorde: goedkeuring. 
   

3. 64 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 24 juni 2008 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: goedkeuring. 

   
4. 65 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene vergadering: 

aanwijzing van een vertegenwoordiger: goedkeuring. 
   

5. 66 Uitvoeringsovereenkomst voor grensoverschrijdend programma Maas-
Rijn voor de periode 2007-2013: goedkeuring. 

   
6. 67 Provinciedecreet van 9 december 2005 

besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en ter uitvoering van de artikelen 161 en 162 van het 
Provinciedecreet van 9 december 2005: 
rapportering van de financieel beheerder aan de provincieraad en de 
deputatie: goedkeuring. 

   
7. 68 Aanwijzing vervanging van Ingrid Claes als plaatsvervangend lid 

Algemene Vergadering van de vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
8. 69 Intergemeentelijke samenwerking inzake alcohol- en drugpreventie 

goedkeuring van het subsidiereglement: goedkeuring. 
   

9. 70 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 
Vallei van de Woluwe: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 5 juni 2008 en bijzonder mandaat aan deze 
vertegenwoordiger: goedkeuring. 
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10. 71 Opdrachthoudende vereniging Riobra: 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering van 13 juni 2008; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

   
11. 72 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven 

afvaardiging algemene vergadering op 19 juni 2008: goedkeuring. 
   

12. 73 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: algemene vergadering 
aanwijzing van een vertegenwoordiger: goedkeuring. 

   
 
Deze overzichtslijst van raadsbesluitenwordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 16 juni 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 17 juni 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 76 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'PIVO' - definitieve aanvaarding: 
goedkeuring. 

   
2. 77 Roosdaal - ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeide bedrijven 

Oud-Pamel' - openbaar onderzoek: goedkeuring. 
   

3. 78 Kortenaken - gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid 
bedrijf nv Bovin - openbaar onderzoek: goedkeuring. 

   
4. 79 Liedekerke - ruimtelijk uitvoeringsplan 'Communicatieknooppunt 

Belgacom nv - openbaar onderzoek: goedkeuring. 
   

5. 80 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K.Wille-Wille & zoon' te 
Huldenberg - openbaar onderzoek: goedkeuring. 

   
6. 81 Reconversie en ontwikkeling van de stationsomgeving Tienen - 

ontwerpwedstrijd: goedkeuring. 
   

7. 82 Ontwikkeling en aanmaak van de reizende tentoonstelling 'Wij en energie' 
uitlening en onderhoud van de reizende tentoonstelling 'Wij en energie': 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− de uitgaven verbonden aan de ontwikkeling en aanmaak van de 

tentoonstelling en bijbehorende werkmiddelen: maximaal 100.000 euro; 
− de uitgaven verbonden aan de uitlenings- en onderhoudscontracten: 

2009: 12.500 euro inclusief btw; 2010: 12.500 euro inclusief btw; 2011: 
12.500 euro inclusief btw; 2012: 12.500 euro inclusief btw; 

goedkeuring. 
   

8. 83 Procedure en bestek voor een raamovereenkomst voor de uitvoering van 
bodemonderzoeken (in het kader van het bodemdecreet) voor diverse 
percelen in eigendom van het provinciebestuur: 
goedkeuring. 

   
9. 84 Provinciaal reglement 'Natuur Op School' voor de toekenning van 

subsidies aan scholen voor de realisatie van natuurprojecten in het kader 
van de uitbreiding van de biodiversiteit op en/of rond het schooldomein: 
goedkeuring. 

   
10. 85 Wijziging arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de 

onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende 
macht is: goedkeuring. 
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11. 86 Invoering van een evaluatiesysteem voor het gesubsidieerd personeel van 

de provinciale onderwijsinstellingen: goedkeuring. 
   

12. 87 Wijziging van de overeenkomst betreffende de scholengemeenschap van 
het officieel secundair onderwijs Leuven: 
goedkeuring. 

   
13. 88 Overname door de Vlaamse overheid van de gemeente Asse van een 

gedeelte van "Huinegem" (lengte 102 m): goedkeuring. 
   

14. 89 Intercommunale Haviland: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 26 juni 2008 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

   
15. 90 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, Asse 

inrichtingen in loods 105 voor technische ploeg 
− goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− raming voor een bedrag van 132.341,89 euro inclusief btw; 

goedkeuring. 
   

16. 91 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Aarschot en 
beperkte uitbreiding Nieuwland' - definitieve aanvaarding: 
goedkeuring. 

   
17. 92 Provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor innovatieve 

onderwijsflankerende projecten: 
goedkeuring. 

   
18. 93 Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 

aanpassingen van sportinfrastructuur, met als doel de toegankelijkheid te 
verhogen: goedkeuring. 

   
19. 94 Nieuw provinciaal reglement betreffende de medewerking aan bijzondere 

sportmanifestaties in Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
20. 95 Machtiging aan de deputatie tot aankoop van een onroerend goed in der 

minne en uit hoofde van openbaar nut aan te wenden voor doeleinden van 
algemeen belang: 
goedkeuring. 

   
21. 96 Buitengewone algemene vergadering Ethias Gemeen Recht op 23 juni 

2008: aanwijzing vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
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22. 97 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 

Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 26 juni 2008 en bijzonder mandaat aan deze 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

   
23. 98 Delegatie van bevoegdheden van de provincieraad aan de deputatie inzake 

onderwijzend personeel: 
goedkeuring. 

   
24. 99 Delegatie van de tuchtbevoegdheid ten aanzien van het provinciaal 

onderwijzend personeel: 
goedkeuring. 

   
25. 100 Het inhuren van extern vervoer voor het leerlingenvervoer van de 

Provinciale school voor secundair onderwijs 'De Wijnpers': 
− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 117.246,60 euro btw inbegrepen: 

goedkeuring. 
   

 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
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Nr. 27 Begroting 2008: tweede reeks begrotingswijzigingen: 
  - gewone ontvangsten en uitgaven;  
  - buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
  - Besluiten:     - Eerste besluit - Kredietwijzigingen  
     - Tweede beluit - Leningen 
  Besluit van de provincieraad van 20 mei 2008 
  (Directie financiën) 

 
 

EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2008 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 11 december 2007. 
 
Gelet op de eerste reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
19 februari 2008; 
 
Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2008. 
 
 
 
GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Een krediet van 2.440 euro wordt bepaald op artikel 050/0130/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Het krediet van artikel 104/0110/7021 wordt vermeerderd met 129.000 euro en van 626.900 euro op 755.900 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 10.850 euro wordt bepaald op artikel 124/0100/7511 (nieuw) met als opgave "Intresten 
Interleuven". 
 
- Een krediet van 44.600 euro wordt bepaald op artikel 124/0100/7512 (nieuw) met als opgave 
"Kapitaalaflossingen Interleuven". 
 
- Het krediet van artikel 104/0130/7023 wordt vermeerderd met 120 euro en van 51.600 euro op 51.720 euro 
gebracht. 
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- Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt vermeerderd met 52.030 euro en van 28.400 euro op 80.430 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.330 euro wordt bepaald op artikel 104/0170/7020 (nieuw) met als opgave "Ontvangsten 
sociale dienst". 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/7023 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 96.500 euro op 99.500 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 2.890 euro wordt bepaald op artikel 761/0101/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7401 wordt vermeerderd met 3.100 euro en van 390.000 euro op 393.100 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7020 wordt vermeerderd met 5.200 euro en van 37.000 euro op 42.200 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7401 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 459.800 euro op 461.800 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/7401 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 88.000 euro op 92.000 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 4.500 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 2.480 euro en van 38.000 euro op 40.480 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 95.000 euro op 125.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/7404 wordt verminderd met 33.000 euro en van 76.500 euro op 43.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 29.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies". 
 
- Het krediet van artikel 760/0305/7020 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 13.400 euro op 16.400 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 12.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/7020 (nieuw) met als opgave "Diverse 
opbrengsten". 
 
- Een krediet van 12.150 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies Integrale Jeugdhulp". 
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- Het krediet van artikel 801/0160/7403 wordt vermeerderd met 62.000 euro en van 61.200 euro op 123.200 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/7403 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 91.700 euro op 94.700 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 75.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0130/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Het krediet van artikel 872/0100/7020 wordt verminderd met 62.600 euro en van 62.600 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
- Een krediet van 26.200 euro wordt bepaald op artikel 610/0320/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies Nabijheidsboerderijen". 
 
- Een krediet van 2.990 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/7610 (nieuw) met als opgave "Schaderaming 
PPK Pamel". 
 
- Een krediet van 85.000 euro wordt bepaald op artikel 620/0210/7512 (nieuw) met als opgave "Terugbetaling 
renteloze lening". 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/7020 wordt vermeerderd met 4.900 euro en van 5.100 euro op 10.000 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 4.200 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7404 (nieuw) met als opgave "PIVO-
algemeen - ontvangsten uit concessies". 
 
- Een krediet van 17.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7610 (nieuw) met als opgave "PIVO-
algemeen - uitzonderlijke opbrengsten". 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt vermeerderd met 55.500 euro en van 190.000 euro op 245.500 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt verminderd met 21.600 euro en van 253.600 euro op 232.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/7020 wordt vermeerderd met 24.000 euro en van 154.200 euro op 178.200 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 137/0300/7020 wordt vermeerderd met 3.550 euro en van 7.000 euro op 10.550 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 6.500 euro wordt bepaald op artikel 138/0100/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Een krediet van 150.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/7512 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening". 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0120/7020 (nieuw) met als opgave "Opbrengsten 
uit prestaties". 
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- Het krediet van artikel 423/0110/7403 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 109.500 euro op 135.500 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0221/7403 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
 
GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 321.630 euro en van 29.572.600 euro op 
29.894.230 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 505.970 euro en van 11.844.710 euro op 
12.350.680 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/6503 wordt vermeerderd met 19.900 euro en van 2.165.800 euro op 
2.185.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1500/6401 wordt verminderd met 100.000 euro en van 1.035.000 euro op 
935.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1500/6405 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 60.000 euro op 160.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt verminderd met 55.400 euro en van 1.114.000 euro op 
1.058.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt verminderd met 3.600 euro en van 66.100 euro op 62.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt verminderd met 6.500 euro en van 238.800 euro op 232.300 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6251  wordt vermeerderd met 300 euro en van 25.200 euro op 25.500 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 1.500 euro op 1.600 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt vermeerderd met 11.600 euro en van 860.700 euro op 872.300 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 5.800 euro wordt bepaald op artikel 101/0201/6230 (nieuw) met als opgave 
"Werkgeversbijdrage maatschappelijke zekerheid". 
 
- Een krediet van 1.100 euro wordt bepaald op artikel 101/0201/6251 (nieuw) met als opgave 
"Maaltijdcheques". 
 
- Een krediet van 100 euro wordt bepaald op artikel 101/0201/6280 (nieuw) met als opgave "Syndicale 
premie". 
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- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 1.105.500 euro en van 26.551.100 euro op 
25.445.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 62.400 euro en van 1.753.400 euro op 
1.691.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met 292.200 euro en van 5.440.300 euro op 
5.148.100 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 23.200 euro en van 779.600 euro op 756.400 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 700 euro en van 37.200 euro op 36.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt vermeerderd met 74.300 euro en van 850.800 euro op 925.100 
euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt vermeerderd met 6.400 euro en van 55.800 euro op 62.200 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt vermeerderd met 9.800 euro en van 138.500 euro op 148.300 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 20.800 euro op 21.800 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1000/6131 wordt vermeerderd met 62.950 euro en van 957.100 euro op 
1.020.050 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0260/6171 wordt vermeerderd met 50 euro en van 8.600 euro op 8.650 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/6171 wordt verminderd met 7.920 euro en van 80.700 euro op 72.780 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1367/6402 wordt vermeerderd met 1.240 euro en van 1.250 euro op 2.490 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1380/6401 wordt verminderd met 1.240 euro en van 1.240 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0500/6132 wordt verminderd met 10.000 euro en van 32.500 euro op 22.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0520/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 54.000 euro op 74.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6133 wordt vermeerderd met 88.000 euro en van 773.500 euro op 861.500 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 135/0200/6001 wordt vermeerderd met 14.500 euro en van 74.500 euro op 89.000 
euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt vermeerderd met 162.000 euro en van 1.081.000 euro op 
1.243.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 136/0200/6134 wordt verminderd met 10.000 euro en van 123.500 euro op 113.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt vermeerderd met 59.000 euro en van 150.000 euro op 209.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0240/6131 wordt vermeerderd met 13.200 euro en van 20.000 euro op 33.200 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6132 wordt vermeerderd met 1.330 euro en van 32.000 euro op 33.330 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 3.150 euro wordt bepaald op artikel 773/0220/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Projectsubsidies cultureel erfgoed: vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 762/1210/6401 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 62.000 euro op 76.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 65.000 euro en van 240.000 euro op 175.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1600/6401 wordt vermeerderd met 85.000 euro en van 85.000 euro op 170.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt vermeerderd met 65.000 euro en van 1.537.600 euro op 
1.602.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 770/0390/6401 wordt verminderd met 430.000 euro en van 430.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 772/0360/6401 wordt vermeerderd met 430.000 euro en van 175.000 euro op 605.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt verminderd met 40.200 euro en van 203.000 euro op 162.800 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 778/0360/6401 wordt vermeerderd met 1.200 euro en van 18.800 euro op 20.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0200/6131 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 30.000 euro op 50.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0330/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 120.000 euro op 145.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0360/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 54.000 euro op 29.000 euro 
teruggebracht. 
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- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 761/0720/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie aan het Instituut voor Veteranen NIOOO". 
 
- Het krediet van artikel 761/0730/6402 wordt verminderd met 20.000 euro en van 50.000 euro op 30.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 36.300 euro op 39.300 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0110/6132 wordt verminderd met 7.200 euro en van 70.000 euro op 62.800 euro 
teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 701/0320/6401 wordt verminderd met 36.900 euro en van 65.400 euro op 28.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0330/6401 wordt verminderd met 15.900 euro en van 61.300 euro op 45.400 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 60.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0390/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidie voor 
innovatieve projecten". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt vermeerderd met 37.900 euro en van 66.100 euro op 104.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6110 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 5.000 euro op 7.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6131 wordt vermeerderd met 5.200 euro en van 35.000 euro op 40.200 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/6132 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 35.100 euro op 39.100 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/6133 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 27.500 euro op 32.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 34.000 euro op 36.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 14.700 euro op 44.700 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 2.480 euro en van 13.300 euro op 15.780 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0220/6200 wordt verminderd met 800 euro en van 4.300 euro op 3.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 800 euro wordt bepaald op artikel 764/0220/6230 (nieuw) met als opgave 
"Werkgeversbijdrage maatschappelijke zekerheid - losse medewerkers". 
 
- Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met 3.950 euro en van 254.700 euro op 258.650 
euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 764/0260/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 100.000 euro op 110.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0290/6402 wordt verminderd met 40.000 euro en van 80.000 euro op 40.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0540/6402 wordt verminderd met 13.950 euro en van 25.000 euro op 11.050 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0710/6401 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 12.500 euro op 18.500 euro 
gebracht. 
- Het krediet van artikel 764/0710/6402 wordt verminderd met 6.000 euro en van 12.500 euro op 6.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6000 wordt verminderd met 5.000 euro en van 20.000 euro op 15.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6002 wordt verminderd met 5.000 euro en van 10.000 euro op 5.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6040 wordt verminderd met 6.000 euro en van 13.000 euro op 7.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6132 wordt vermeerderd met 37.000 euro en van 87.000 euro op 124.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6150 wordt verminderd met 20.000 euro en van 85.000 euro op 65.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6132 wordt vermeerderd met 25.500 euro en van 165.000 euro op 190.500 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6133 wordt verminderd met 37.500 euro en van 252.000 euro op 214.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6150 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 101.000 euro op 113.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6171 wordt verminderd met 5.770 euro en van 14.500 euro op 8.730 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6120 wordt vermeerderd met 9.200 euro en van 4.500 euro op 13.700 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6131 wordt vermeerderd met 3.300 euro en van 21.000 euro op 24.300 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6132 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 141.500 euro op 144.000 
euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 801/0100/6120 wordt vermeerderd met 27.150 euro en van 10.000 euro op 37.150 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 31.150 euro en van 105.600 euro op 136.750 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0130/6405 wordt verminderd met 50.000 euro en van 150.000 euro op 100.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0240/6132 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 22.000 euro op 47.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0300/6401 wordt verminderd met 20.030 euro en van 390.500 euro op 370.470 
euro teruggebracht. 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0340/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidie - verdienstelijke welzijnsorganisaties". 
 
- Het krediet van artikel 833/0380/6401 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 8.000 euro op 12.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 833/0600/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 68.600 euro op 88.600 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0230/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie - Palliatieve netwerken thuiszorg". 
 
- Het krediet van artikel 834/0300/6401 wordt verminderd met 138.000 euro en van 200.000 euro op 62.000 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 88.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0301/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies voor mantelzorg en thuiszorg". 
 
- Het krediet van artikel 843/0200/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 75.000 euro op 100.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 844/0100/6132 wordt verminderd met 15.000 euro en van 24.800 euro op 9.800 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt verminderd met 20.000 euro en van 450.000 euro op 430.000 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 17.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0440/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie aan de vzw Vereniging van Wijkgezondheidscentra". 
 
- Het krediet van artikel 160/0360/6402 wordt verminderd met 40.000 euro en van 40.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 27.500 euro wordt bepaald op artikel 160/0360/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies - Intergemeentelijke dienst - privé". 
 
- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 160/0100/6120 (nieuw) met als opgave "Erelonen, 
presentiegelden, vergoedingen". 
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- Een krediet van 4.500 euro wordt bepaald op artikel 160/0100/6131 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten". 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 160/0100/6132 (nieuw) met als opgave "Technische 
werkingskosten". 
 
- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0100/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen - vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/6100 wordt vermeerderd met 4.600 euro en van 21.900 euro op 26.500 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 4.850 euro en van 60.000 euro op 64.850 euro 
gebracht. 
- Een krediet van 75.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0130/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie aan de vzw PIN". 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 37.600 euro en van 60.300 euro op 97.900 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 840/0400/6401 wordt verminderd met 5.220 euro en van 40.000 euro op 34.780 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 840/0400/6402 wordt verminderd met 23.900 euro en van 40.000 euro op 16.100 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6100 wordt vermeerderd met 78.000 euro en van 92.000 euro op 170.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0330/6401 wordt verminderd met 24.000 euro en van 24.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 872/0100/6110 wordt verminderd met 900 euro en van 1.000 euro op 100 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 872/0100/6131 wordt verminderd met 3.800 euro en van 3.800 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 872/0100/6132 wordt verminderd met 26.800 euro en van 26.800 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 872/0200/6401 wordt vermeerderd met 129.000 euro en van 281.000 euro op 410.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0100/6131 wordt verminderd met 5.000 euro en van 10.000 euro op 5.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0350/6401 wordt verminderd met 240.000 euro en van 240.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
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- Een krediet van 240.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0350/6402 (nieuw) met als opgave "Provinciaal 
subsidiereglement lokaal woonbeleid". 
 
- Het krediet van artikel 930/0220/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 15.000 euro op 20.000 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 500/0430/6402 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie aan de VVP". 
 
- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0160/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
parkmanagement en bedrijventerrein". 
 
- Het krediet van artikel 526/1510/6401  wordt verminderd met 4.500 euro en van 65.000 euro op 60.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 526/2210/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie Begeleid werken". 
- Het krediet van artikel 526/2620/6401 wordt verminderd met 58.750 euro en van 235.000 euro op 176.250 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 58.750 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6402 (nieuw) met als opgave "Co-
financiering streekontwikkelingsprojecten-openbaar". 
 
- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 98.000 euro en van 675.000 euro op 577.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 529/0240/6401 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 8.000 euro op 10.000 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 20.300 euro wordt bepaald op artikel 610/0380/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie vzw Plattelandsklassen". 
 
- Een krediet van 30.660 euro wordt bepaald op artikel 610/0370/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie KH Leuven". 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6131 wordt verminderd met 2.500 euro en van 40.000 euro op 37.500 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met 27.500 euro en van 103.500 euro op 76.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 624/0300/6132 wordt verminderd met 40.000 euro en van 40.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 624/0300/6401 (nieuw) met als opgave "Nominatieve 
subsidie  LEADER-project fruitteelt". 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6133 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 35.800 euro op 48.800 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0230/6132 wordt verminderd met 20.000 euro en van 265.700 euro op 245.700 
euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 91.500 euro op 166.500 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 65.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0306/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidie - Duurzaam bouwen - privé". 
 
- Het krediet van artikel 879/0306/6402 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 876/0400/6402 wordt verminderd met 35.000 euro en van 230.000 euro op 195.000 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 876/0401/6402 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies- grasmaaiers en grassen". 
 
- Het krediet van artikel 876/0430/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 20.000 euro op 25.000 euro 
gebracht. 
- Het krediet van artikel 879/0500/6406 wordt verminderd met 75.000 euro en van 148.800 euro op 73.800 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0540/6132 wordt verminderd met 30.000 euro en van 50.000 euro op 20.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0540/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidie aan 
scholen i.h.k.v. MOS-ondersteunde projecten". 
 
- Het krediet van artikel 530/0431/6402 wordt vermeerderd met 140.060 euro en van 40.000 euro op 180.060 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0210/6132 wordt vermeerderd met 150.000 euro en van 20.000 euro op 170.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0210/6402 wordt verminderd met 150.000 euro en van 1.350.000 euro op 
1.200.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6000 wordt vermeerderd met 10.500 euro en van 14.500 euro op 25.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6003 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 22.500 euro op 30.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 5.300 euro en van 34.700 euro op 40.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt vermeerderd met 13.500 euro en van 37.600 euro op 51.100 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt vermeerderd met 3.900 euro en van 10.900 euro op 14.800 euro 
gebracht. 
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- Het krediet van artikel 300/0200/6100 wordt vermeerderd met 9.500 euro en van 500 euro op 10.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt vermeerderd met 73.000 euro en van 137.600 euro op 210.600 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met 96.000 euro en van 224.000 euro op 320.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt verminderd met 8.900 euro en van 133.900 euro op 125.000 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 5.500 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6100 (nieuw) met als opgave "Huur van 
onroerende goederen". 
 
- Een krediet van 64.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6406 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies". 
 
- Het krediet van artikel 482/0250/6132 wordt vermeerderd met 69.000 euro en van 52.200 euro op 121.200 
euro gebracht. 
- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 420/0100/6120 (nieuw) met als opgave "Vergoedingen 
voor niet-provinciepersoneel". 
 
- Het krediet van artikel 423/0200/6132 wordt vermeerderd met 57.000 euro en van 30.000 euro op 87.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0240/6132 wordt verminderd met 60.000 euro en van 115.000 euro op 55.000 
euro teruggebracht. 
 
 
 
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt verminderd met 832.370 euro en van 30.862.290 euro op 
30.029.920 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 505.970 euro en van 11.844.710 euro op 
12.350.680 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 91.250 euro wordt bepaald op artikel 773/0200/2200BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
gronden Rufferdinge". 
 
- Een krediet van 440 euro wordt bepaald op artikel 104/0100/2440BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
materieel". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/1511 wordt vermeerderd met 22.320 euro en van 9.000 euro op 31.320 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2410BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
rollend materieel". 
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- Het krediet van artikel 760/0200/1511 wordt vermeerderd met 36.560 euro en van 42.000 euro op 78.560 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/2410BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
rollend materieel". 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2200BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
gronden en terreinen". 
 
- Een krediet van 1.154.920 euro wordt bepaald op artikel 482/0740/1511 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
Vlaams Gewest ihkv Rubiconfonds". 
 
- Het krediet van artikel 482/0740/1513 wordt vermeerderd met 200.000 euro en van 30.000 euro op 230.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 61.950 euro wordt bepaald op artikel 482/0750/2260BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
drooggelegde beddingen waterlopen". 
 
- Een krediet van 3.300 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/2440BO (nieuw) met als opgave "Verkoop 
bomen". 
 
 
BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 000/0000/6900/02 wordt verminderd met 3.750 euro en van 4.979.000 euro op 
4.975.250 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 773/0230/2100 (nieuw) met als opgave "Plannen en 
studies i.h.k.v. revalorisatie". 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt verminderd met 1.400 euro en van 43.200 euro op 41.800 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt vermeerderd met 1.400 euro en van 5.000 euro op 6.400 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2440 wordt vermeerderd met 2.800 euro en van 5.000 euro op 7.800 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 1.220.000 euro op 
1.245.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 5.020 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2300 met als opgave "Installaties, machines, 
uitrusting". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2310 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 13.000 euro op 14.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt verminderd met 3.500 euro en van 12.500 euro op 9.000 euro 
teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 24.300 euro en van 30.000 euro op 54.300 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt verminderd met 100.000 euro en van 119.500 euro op 19.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt vermeerderd met 130.000 euro en van 55.400 euro op 185.400 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2310 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 46.000 euro op 50.500 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2211 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 25.000 euro op 70.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2310 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 18.000 euro op 22.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met 3.800 euro en van 7.000 euro op 10.800 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0100/2440 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 20.450 euro op 60.450 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met 145.000 euro en van 250.000 euro op 105.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 120.000 euro en van 360.000 euro op 480.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt vermeerderd met 30.500 euro en van 47.500 euro op 78.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 2.750 euro en van 1.000 euro op 3.750 euro 
gebracht. 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt verminderd met 8.250 euro en van 47.500 euro op 39.250 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 60.000 euro op 92.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 233.000 euro en van 1.342.000 euro op 
1.575.000 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 127.000 euro en van 30.000 euro op 157.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 112.060 euro op 117.060 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0220/2440 wordt verminderd met 5.000 euro en van 25.000 euro op 20.000 euro 
teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 123.000 euro en van 190.000 euro op 313.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 58.000 euro en van 40.580 euro op 98.580 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt verminderd met 42.500 euro en van 312.500 euro op 270.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2400 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 7.500 euro op 12.500 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt verminderd met 5.000 euro en van 36.420 euro op 31.420 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/2400 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 2.000 euro op 8.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2310 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 3.000 euro op 10.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2400 wordt vermeerderd met 18.000 euro en van 2.000 euro op 20.000 euro 
gebracht. 
- Het krediet van artikel 852/0400/2440 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 2.000 euro op 5.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0730/2900/02 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 584.810 euro op 
587.310 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 88.000 euro wordt bepaald op artikel 500/0110/2800 (nieuw) met als opgave 
"Kapitaalsverhoging Hofheide". 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 500/0120/2800 (nieuw) met als opgave "Deelname in 
kapitaal RIC nv en Zennelink". 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2211 wordt verminderd met 10.000 euro en van 34.800 euro op 24.800 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2300 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 135.100 euro op 145.100 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0100/2440 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 20.000 euro op 120.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0100/2113 wordt verminderd met 12.500 euro en van 12.500 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 85.000 euro wordt bepaald op artikel 620/0210/2900 (nieuw) met als opgave "Renteloze 
lening aan Pajottenland". 
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- Het krediet van artikel 106/0100/2200 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 10.000 euro op 50.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2211 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 390.000 euro op 430.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2410 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0101/2211 wordt verminderd met 40.000 euro en van 1.990.000 euro op 
1.950.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/2410 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/2410 wordt verminderd met 10.000 euro en van 25.000 euro op 15.000 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 21.400 euro wordt bepaald op artikel 300/0200/2410/02 (nieuw) met als opgave "PIVO-
brandweer - Transportmaterieel (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 3.210 euro wordt bepaald op artikel 300/0200/2440/02 (nieuw) met als opgave "PIVO-
brandweer - Andere roerende investeringenl (vorige jaren)". 
 
- Een krediet van 150.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/2900 (nieuw) met als opgave "Renteloze 
lening aan de Watering De Molenbeek". 
- Een krediet van 23.560 euro wordt bepaald op artikel 104/0712/2210/02 (nieuw) met als opgave "Bouw 
provinciehuis-erelonen, controleverzekering-vorige jaren". 
 
- Een krediet van 12.500 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/2200 (nieuw) met als opgave "Privaat 
patrimonium - terreinen en gronden". 
 
- Het krediet van artikel 138/0100/2410 wordt vermeerderd met 6.500 euro en van 30.000 euro op 36.500 euro 
gebracht. 
 
 
 
Leuven, 20 mei 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Betty HOORNAERT      (g)Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier      voorzitter 
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TWEEDE BESLUIT 
 
 

(Artikel 010/0100/1701 van de buitengewone ontvangsten) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Overwegende dat de gewone middelen van de provincie ontoereikend zijn voor de financiering van de 
uitgaven, bepaald in de artikelen van de buitengewone begroting voor 2008; 
 
Gelet op het artikel 66 van de provinciewet en de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet, 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De lening bestemd voor de financiering van algemene investeringsuitgaven (artikel 010/0100/1701) wordt met 
832.370 euro verlaagd en van 30.862.290 euro naar 30.029.920 euro gebracht. 
 
Leningen in de vorm van een algemene offerteaanvraag met als gunningscriteria: 
- intrest op basis IRS of vergelijkbare referentierentevoet; 
-op renteherzieningsdatum, berekeningswijze en concrete voorwaarden nieuwe rentevoet; 
- eventuele kosten bij opname leningen. 
 
Artikel 2 
Deze lening is bestemd voor de financiering van  algemene investeringsuitgaven (artikel 010/0100/1701). 
 
 
 
Leuven, 20 mei 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Betty HOORNAERT      (g)Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier       voorzitter 
 
 
Deze besluiten van de provincieraad worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 2 juni 2008 
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Nr. 28  Provinciale reglementen voor de toekening van een premie    
   voor dak- en buitenmuurisolatie en voor een zonneboiler:    
   goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 20 mei 2008 
   (Directie economie en middenstand) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 879/0401/6405 van de provinciebegroting van 2008 van een bedrag van 
400.000 euro subsidies voor REG (Rationeel Energiegebruik) voor privéprojecten; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 879/0401/6406 van de provinciebegroting van 2008 van een bedrag van 
5.000 euro subsidies voor REG voor openbare projecten; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2004–2008 en meer bepaald project 11.5; 
 
Gelet op de REG-premies van de Vlaamse netbeheerders;    
 
Gelet op het bestaande provinciaal subsidiereglement van 30 september 2003 voor het plaatsen van dakisolatie 
en/of de installatie van een zonneboiler; 
 
Overwegende dat het provinciebestuur een provinciaal Kyotobeleid wil uitvoeren;  
 
Overwegende dat in gebouwen Rationeel Energiegebruik in combinatie met zonne-energie de meest 
aangewezen manier is om de afhankelijkheid van energiegrondstoffen te verminderen;  
 
Overwegende dat het provinciebestuur het bestaand provinciaal subsidiereglement voor dakisolatie en/of de 
installatie van een zonneboiler wil aanpassen en uitbreiden, zoals opgenomen in de strategische beleidsnota 
2007-2012; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Het provinciaal subsidiereglement voor het plaatsen van dakisolatie en de installatie van een zonneboiler 
wordt vervangen door 2 nieuwe provinciale reglementen:  
1)  het provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie  
2)  het provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor zonneboiler.  
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Art. 2 
Het provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie, als bijlage bij 
dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 3 
Het provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor zonneboiler, als bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 20 mei 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Betty HOORNAERT (g)Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 27 mei 2008 
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Provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie  
 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de 
bepalingen van dit reglement,  kan de provincie Vlaams-Brabant bovenop de huishoudelijke en niet-
huishoudelijke premies van de netbeheerders een aanvullende premie toekennen voor het plaatsen van dak- en 
buitenmuurisolatie in bestaande woningen.   
 
Art. 2. 
 
Enkel indien aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerders voldaan wordt, kan de provincie 
Vlaams-Brabant een aanvullende premie voor dak-en muurisolatie toekennen. 
 

• de premie geldt enkel voor bestaande gebouwen; 
• de isolatie moet een minimum Rd-waarde (warmteweerstand) zoals bepaald door de netbeheerder 

bereiken ; 
• zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie;  
• voor niet-huishoudelijke aanvragen (ondernemingen, scholen, lokale besturen) is de premie enkel 

geldig indien de isolatie wordt geplaatst door een geregistreerde aannemer. 
 
Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren voor dakisolatie en buitenmuurisolatie 
van de netbeheerder.   
 
Art. 3.  
 
§ 1. De aanvullende premie van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 1,25 euro/m2. 
 
§ 2. Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is bedraagt de premie 1,75 euro/m2 (indien de 
isolatie zelf geplaatst wordt) of 2,25 euro/m2   (indien de isolatie geplaatst wordt door een aannemer): 

 
• de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het 

aanvraagformulier); 
• het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers van het derde jaar dat de aanvraag voorafgaat, 

ligt niet hoger dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen van huisvestingsleningen 
voor aankoop/nieuwbouw of renovatie. 

 
§ 3. De premie bedraagt maximaal 400 euro voor niet-huishoudelijke aanvragen.  

 
Art. 4. 
 
Procedure voor de aanvraag van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie:   
 
De premie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de netbeheerder. Dit 
aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur voor de dak- of buitenmuurisolatie  opgestuurd naar 
de netbeheerder. De REG-dienst van de netbeheerder verwerkt de aanvragen en meldt de premieaanvrager 
schriftelijk of de premie wordt toegekend.  Kort na deze schriftelijke melding ontvangt de aanvrager de premie 
van de netbeheerder.   
De provincie Vlaams-Brabant ontvangt op regelmatige tijdstippen van de netbeheerders een lijst met de positief  
beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden van de provincie Vlaams-
Brabant een vooringevuld formulier.  Indien dit formulier, samen met eventuele bewijsstukken, door de aanvrager 
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binnen een termijn van drie maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de bijkomende provinciale premie 
toegekend en vereffend.  
De termijn van drie maanden gaat in op de datum van afstempeling bij vertrek vanuit de provincie. Het formulier 
wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs.   
 
Art. 5. 
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de provincie Vlaams-Brabant 
automatisch toestemming de correctheid van het 'project' na te gaan en indien nodig contact op te nemen met 
de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst. Indien de geplaatste isolatie niet 
overeenstemt met de omschrijving in de subsidieaanvraag, kunnen reeds uitbetaalde premies teruggevorderd 
worden.  
 
Art. 6. 
De premie geldt voor aanvragen die vanaf 1 juni 2008 worden ingediend bij de netbeheerder.  
 
Art. 7 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. 
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Provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor een zonneboiler  
 
 
Artikel 1 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de 
bepalingen van dit reglement,  kan de provincie Vlaams-Brabant bovenop de huishoudelijke en niet-
huishoudelijke premie van de netbeheerders een aanvullende premie toekennen voor de installatie van een 
zonneboiler.   
 
Art. 2. 
 
Enkel indien aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerders voldaan wordt, kan de provincie 
Vlaams-Brabant een aanvullende premie toekennen. 
 

• De premie geldt zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuwbouw; 
• voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming; 
• de installatie moet geplaatst zijn door een geregistreerde aannemer.  
 

Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder.   
 
Art. 3. 
 
§ 1. De aanvullende premie van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 250 euro per installatie.  
 
§ 2. Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is bedraagt de premie 350 euro per installatie: 

• de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het 
aanvraagformulier); 

• het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers van het derde jaar dat de aanvraag voorafgaat 
ligt niet hoger dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen van huisvestingsleningen 
voor aankoop/nieuwbouw of renovatie. 

 
Art. 4. 
 
Procedure voor de aanvraag van een premie voor zonneboiler: 
 
De premie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de netbeheerder. Dit 
aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur voor de plaatsing van de zonneboiler opgestuurd 
naar de netbeheerder. De REG-dienst van de netbeheerder verwerkt de aanvragen en meldt de premieaanvrager 
schriftelijk of de premie wordt toegekend.  Kort na deze schriftelijke melding ontvangt de aanvrager de premie 
van de netbeheerder.   
 
De provincie Vlaams-Brabant ontvangt op regelmatige tijdstippen van de netbeheerders een lijst met de positief 
beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden van de provincie Vlaams-
Brabant een vooringevuld formulier.  Indien dit formulier, samen met eventuele bewijssstukken, door de 
aanvrager binnen een termijn van drie maanden ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de bijkomende 
provinciale premie toegekend en vereffend.  De termijn van drie maanden gaat in op de datum van afstempeling 
bij vertrek vanuit de provincie. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als 
bewijs), gefaxt of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
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Art. 5  
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de provincie Vlaams-Brabant 
automatisch toestemming de correctheid van het 'project' na te gaan en indien nodig contact op te nemen met 
de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst. Indien de geplaatste zonneboiler niet 
overeenstemt met de omschrijving in de premieaanvraag, kunnen reeds uitbetaalde premies teruggevorderd 
worden.  
 
Art. 6. 
De premie geldt voor aanvragen die vanaf 1 september 2008 worden ingediend bij de netbeheerder.  
 
Art. 7. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. 
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Nr. 29  Provinciaal reglement voor het toekennen van een premie voor   
   het plaatsen van superisolerende beglazing: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 20 mei 2008 
   (Directie sociaal beleid) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de strategische doelstellingen  2007 - 2012 inzake betaalbaar wonen, woningaanpassing, 
woningkwaliteit en duurzame energiezuinige woningen; 
 
Gelet op de inschrijving in de provinciebegroting 2008 van het krediet van 500.000 euro op artikel 
923/0710/6405 - Investeringssubsidie - energiebesparing; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de huishoudelijke REG-premies van de Vlaamse netbeheerders; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, inzake het toekennen van een premie voor het plaatsen van 
superisolerende beglazing, wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 20 mei 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Betty HOORNAERT      (g)Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier        voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 27 mei 2008 
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   Provinciaal reglement voor het toekennen van een premie voor het 
   plaatsen van superisolerende beglazing 

 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de 
bepalingen van dit reglement kan de provincie Vlaams-Brabant, bovenop de huishoudelijke REG-premies 
(Rationeel Energiegebruik) van de netbeheerders een aanvullende premie toekennen voor het plaatsen van 
superisolerende beglazing. 
 
Art. 2. 
 
Enkel indien aan de voorwaarden van de netbeheerders om in aanmerking te komen voor een premie voor 
superisolerende beglazing voldaan wordt, kan de provincie Vlaams-Brabant bovenop deze premie een 
aanvullende premie toekennen. 
Deze voorwaarden zijn: 
• de premie geldt enkel voor bestaande woningen; 
• de nieuwe beglazing dient een maximum U-waarde te halen (de warmtedoorgangscoëfficient of U-waarde 

bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing). 
 
Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder. 
 
Art. 3. 
 
§ 1. De aanvullende premie van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 10 euro/m² met een maximumbedrag 
van in totaal 150 euro. 
 
§ 2. Indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is bedraagt de premie 20 euro/m² met een 
maximum van in totaal 300 euro: 
    

• de aanvraag betreft een huurwoning (bij de aanvraag moet voldaan worden aan de voorwaarden 
uit het aanvraagformulier); 

 
• het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers ligt niet hoger dan de maxima vastgelegd 

in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van huisvestingsleningen voor 
aankoop/nieuwbouw of renovatie. 

 
Art. 4. 
 
Procedure voor de aanvraag van een premie voor de plaatsing van superisolerende beglazing: 
 
de premie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de netbeheerder. Dit 
aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur voor de plaatsing van superisolerende beglazing 
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toegestuurd aan de netbeheerder. De REG-dienst van de netbeheerder verwerkt de aanvragen en brengt 
vervolgens de premieaanvrager schriftelijk op de hoogte of de premie al dan niet wordt toegekend. 
Kort na deze schriftelijke melding ontvangt de premieaanvrager de premie van de netbeheerder. 
De provincie Vlaams-Brabant ontvangt maandelijks van de netbeheerders een lijst met de positief beoordeelde 
aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden van de provincie Vlaams-Brabant een 
formulier. Indien dit formulier, met eventuele bewijsstukken, door de aanvrager binnen een termijn van 3 
maanden ondertekend wordt teruggestuurd, wordt de bijkomende provinciale premie toegekend en vereffend. 
De termijn van 3 maanden gaat in op de datum van afstempeling bij vertrek vanuit de provincie Vlaams-
Brabant. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of 
afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Art. 5. 
 
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de provincie Vlaams-Brabant 
automatisch toestemming de correctheid van het 'project' na te gaan en indien nodig contact op te nemen met 
de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst. 
Indien de geplaatste superisolerende beglazing niet overeenstemt met de omschrijving in de premieaanvraag, 
kunnen reeds uitbetaalde premies teruggevorderd worden. 
 
Art. 6. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. 
 
Art. 7. 
 
De premie geldt voor aanvragen die vanaf 1 januari 2008 worden ingediend bij de netbeheerder. 
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Nr. 30  Opheffing van de provinciale reglementen inzake de     
   toekenning van subsidies voor onderwijsondersteunende    
   projecten en levenslang leren: goedkeuring  
   Besluit van de provincieraad van 20 mei 2008  
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42, §2 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2003 betreffende de invoering van 
het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor levenslang leren; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2003 betreffende de invoering van 
het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor onderwijsondersteunende projecten; 
 
Gelet op de strategische nota "onderwijs" voor de bestuursperiode 2007-2012; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie Onderwijs, PIVO en Veiligheid; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om de bestaande reglementen inzake de toekenning van subsidies 
voor levenslang leren en onderwijs op te heffen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor levenslang leren, zoals goedgekeurd door 
de provincieraad van Vlaams-Brabant in zitting van 24 juni 2003, wordt opgeheven. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor onderwijsondersteunende projecten, zoals 
goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant in zitting van 24 juni 2003, wordt opgeheven. 
 
 
Leuven, 20 mei 2008 
Van raadswege: 
(g)Betty HOORNAERT      (g)Vic LAUREYS 
wd. provinciegriffier     voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 27 mei 2008 
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Nr. 31  Goedkeuring van het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant 
opheffing van de bestaande reglementering: goedkeuring  

           Besluit van de provincieraad van 3 juni 2008 
             (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan opleidings-, begeleidings- en 
werkervaringsprojecten, brugprojecten en buurtdiensten, laatst gewijzigd op 14 september 2004; 
 
Overwegende dat dit reglement niet langer adequaat is door ontwikkelingen in het tewerkstellingsbeleid op 
Vlaams en federaal niveau, meer bepaald door de inwerkingtreding van het decreet lokale diensteneconomie 
en het veranderd WEP-plusdecreet; 
 
Overwegende dat het reglement nog beter zou tegemoetkomen aan de noden van de sector als er een aantal 
wijzigingen zouden worden aangebracht; 
 
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is het reglement van 14 september 2004 op te heffen en een nieuw 
reglement aan te nemen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
§1   Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de begroting van de gewone uitgaven van de 

provincie Vlaams-Brabant, kan de deputatie, volgens de in dit reglement vastgelegde procedure, 
subsidies verlenen aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant.  

 
§2 Meer bepaald komen volgende sociale economie organisaties in aanmerking voor deze subsidie: 

- sociale en beschutte werkplaatsen; 
- startcentra voor sociale economie; 
- activiteitencoöperaties. 
 Deze drie werkvormen moeten als dusdanig erkend zijn door de Vlaamse overheid. 
- Brugprojecten; 
- initiatieven lokale diensteneconomie; 
- opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten. 
 Deze drie werkvormen moeten de vorm aannemen van een vereniging zonder  winstoogmerk 
of een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. Zij moeten aan de hand van hun statuten 
kunnen bewijzen dat het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van kansengroepen hun 
hoofdactiviteit is. 
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Art. 2.  
Voor de toepassing van dit reglement worden de volgende begrippen verduidelijkt: 
• Sociale werkplaatsen creëren werkgelegenheid op maat voor personen die ten minste vijf jaar 

inactief zijn. De tewerkstelling in de sociale werkplaats is voor de doelgroep een 
finaliteitstewerkstelling. Zij krijgen dan ook een arbeidscontract voor onbepaalde duur. 
Productiviteit gaat gepaard met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers, en als 
achterliggende motivering geldt dat arbeid wordt beschouwd als motor van de reïntegratie van de 
doelgroep in de samenleving.  

• Beschutte werkplaatsen zijn tewerkstellingsplaatsen voor alle werknemers met een arbeidshandicap 
die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit terechtkunnen, met specifieke 
aandacht voor de zwakke werknemers. De doelgroep wordt opgevangen in een aangepaste 
werkomgeving en deskundig begeleid bij de uitoefening van hun taak. Het uiteindelijk doel van de 
beschutte werkplaats is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met het oog op 
verbeterde integratie in de maatschappij. 

• Lokale diensteneconomie maakt een koppeling van de lokale behoeften aan de tewerkstelling van 
kansengroepen. De subsidies lokale diensteneconomie vervangen onder andere de experimentele 
financiering van de buurt- en nabijheidsdiensten.  

• Startcentra voor sociale economie proberen een brug te slaan tussen de sociale en reguliere 
economie met de bedoeling de economische groei van de sociale economie te ondersteunen en het 
duurzaam ondernemen bij het bedrijfsleven en de openbare besturen te stimuleren. 

• Activiteitencoöperatie: kandidaat-ondernemers die werkzoekende zijn, en een eigen zaak willen 
starten, kunnen daarvoor terecht bij een activiteitencoöperatie. De activiteitencoöperatie zorgt voor 
de nodige omkadering en begeleiding bij de realisatie van het ondernemersidee. Na afloop van het 
traject is het de bedoeling dat de kandidaten op eigen benen kunnen staan als zelfstandige.      

• Brugproject: elk project dat tot doel heeft de kansen op tewerkstelling via een begeleide 
leerwerkperiode te verhogen van de leerplichtige jongeren die onderwijs volgen met een beperkt 
leerplan. 

• Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten: zijn projecten die de integratie op de 
arbeidsmarkt beogen van kansengroepen en waarin de methodiek van de trajectbegeleiding centraal 
staat. Voor de werkervaringsprojecten wordt ook de term leerwerkbedrijven gehanteerd. 

• Kansengroepen: personen die wegens een cumulatie van factoren (zoals nationaliteit, geslacht, 
opleidingsniveau, gezondheidstoestand) achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt en minder kansen 
hebben een betaalde baan te vinden en te houden.  

 
Art. 3. 
§1 Sociale economie organisaties kunnen subsidies aanvragen voor eerstelijns- of 
 tweedelijnsprojecten.  

• Eerstelijnsprojecten zijn projecten die zich richten op sociaal-professionele integratie van 
kansengroepen en dus focussen op de begeleiding van kansengroepen naar en tijdens hun 
tewerkstelling. Binnen eerstelijnsprojecten kunnen er twee soorten onderscheiden worden: 
eerstelijnsprojecten gericht op doorstroming (opleiding, begeleiding, werkervaringsprojecten 
en brugprojecten) of eerstelijnsprojecten gericht op tewerkstelling (sociale en beschutte 
werkplaatsen en initiatieven lokale diensteneconomie).  

• Tweedelijnsprojecten echter richten zich op randvoorwaarden die de sociaal-professionele 
integratie van kansengroepen kunnen bevorderen. Het zijn dus projecten die de sociale 
economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren, zoals stimuleren van samenwerking, 
ontwikkeling van nieuwe sociale economie initiatieven, sensibilisatie, onderzoek, 
bekendmaking van de sociale economie ... 
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§2. De projecten waarvoor subsidies worden gevraagd moeten worden gerealiseerd in Vlaams-
Brabant. 

 
§3 Organisaties kunnen subsidies aanvragen voor:  

• personeels- en werkingskosten en/of afschrijvingskosten van investeringen 
• investeringskosten (indien ze een aantoonbaar effect hebben op de creatie van extra 

tewerkstelling), met uitzondering van aankoop van onroerend goed.  
 
Art.4.  
§1  De sociale economie organisatie moet, op straffe van verval, uiterlijk op 15 oktober van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarin het project wordt georganiseerd, een aanvraagdossier indienen bij 
de provincie Vlaams-Brabant. De datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de e-
mail geldt als bewijs. 

 
§2   Dit dossier dient de volgende inlichtingen te bevatten: 

• een bewijs van erkenning in het geval het een aanvraag betreft van een sociale of beschutte 
werkplaats, een startcentrum voor de sociale economie of een activiteitencoöperatie; 

• informatie over de aanvragende instelling en over de projectverantwoordelijke; 
• een omstandige omschrijving van het beoogde project;  
• een realistische begroting voor de realisatie van het project, rekening houdend met het 

maximumbedrag van 24 750 euro van de eventuele provinciale subsidie;  
• de opgave van alle andere voor het project bestemde financieringsbronnen (wettelijke basis + 

bedragen); 
• een beschrijving van de financieringsbronnen waarop de organisatie in zijn geheel een beroep 

kan doen; 
• de rekening waarop de subsidie eventueel kan worden gestort. 
Bij de aanvraag dienen tevens de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement van de 
aanvragende instelling te worden gevoegd. 

 
Art. 5. 
De ingediende aanvragen zullen worden voorgelegd aan een commissie ad hoc van deskundigen die 
door de deputatie wordt samengesteld voor het beoordelen van de projecten. Deze zal een advies 
uitbrengen aan de deputatie betreffende het belang en de waarde van de voorgestelde projecten aan de 
hand van prioriteiten: (1) hoge prioriteit, (2) lage prioriteit, (3) geen prioriteit. 
 
Art. 6. 
Op basis van dit advies van de deskundigen zullen door de deputatie een aantal projecten van sociale 
economie organisaties worden geselecteerd en zal de subsidie per individueel project worden 
vastgesteld.  
 
Art. 7. 
Het prioritair karakter (hoog-laag-geen) van de ingediende projecten zal worden beoordeeld op basis 
van de volgende criteria: 
 
§1 Voor alle eerstelijnsprojecten zal gekeken worden naar: 

• de kwaliteit van het project (dit is het voornaamste criterium); 
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• de gehanteerde methodiek; 
• de ruimtelijke spreiding; 
• het innoverend karakter: iets nieuws toevoegen aan de bestaande structuren; 
• de complementariteit met het bestaande aanbod van voorzieningen; 
• de mate van samenwerking en afstemming met andere initiatieven; 
• de doelgroep: hoeveel mensen worden (extra) bediend en wat zijn hun kenmerken? 

 
Specifiek voor de initiatieven die gericht zijn op doorstroming wordt het prioritair karakter van de 
voorstellen geëvalueerd op: 
• de doorstromingsgerichtheid; 
• de vraag- en arbeidsmarktgerichtheid; 
• de opvolging van de doelgroep op een individuele basis. 

 
Specifiek voor de initiatieven die gericht zijn op tewerkstelling worden de projectvoorstellen 
geëvalueerd op volgende criteria: 
• de mate waarin een kwalitatieve tewerkstelling wordt nagestreefd; 
• de mate waarin ook nog andere doelstellingen worden gerealiseerd; 
• de mate waarin gestreefd wordt naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van de 
doelgroepwerknemers (via opleiding, begeleiding etc.). 

 
§2 Wat betreft de tweedelijnsprojecten worden de projectvoorstellen geëvalueerd op volgende 
criteria:  

• de sterkte van de nood waaraan het project wil tegemoetkomen; 
• de mate waarin de werking van de sociale economie wordt verbeterd. 

 
 
Art. 8. 
§1 De toegekende subsidie zal maximaal 24 750 euro bedragen per project. Er zal bij de toekenning 

van de provinciale subsidie rekening worden gehouden met subsidies verleend door andere 
instellingen voor de realisatie van het desbetreffende project. 
 

§2  De subsidie is niet cumuleerbaar met een andere provinciale subsidie die specifiek voor de 
realisatie van eenzelfde project wordt toegekend. 

 
 
Art. 9. 
§1  Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 

aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde van de subsidie verplicht om de subsidie te 
gebruiken voor het doel waarvoor ze wordt toegekend. 

§2  Een terugvorderbaar voorschot van 50 % van de subsidie zal worden uitbetaald op de rekening van 
de aanvragende instelling nadat aan de provincie werd meegedeeld dat het project werd opgestart. 

§3  De betrokken instelling zendt, drie maanden na de start van het project, een verslag aan de 
provincie van maximaal vijf bladzijden over het verloop van het project en het gebruik van de 
provinciale subsidie. 

§4  Na goedkeuring van dit verslag door de deputatie wordt het resterend saldo van 50 % van de 
provinciale subsidie uitbetaald aan de instelling. 
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Art. 10. 
§1  Drie maanden na het beëindigen van het project, en alleszins uiterlijk op 31 augustus van het jaar 

volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend, is de instelling verplicht om een 
eindverslag in te dienen van de bereikte resultaten, evenals een gedetailleerde afrekening 
betreffende het gebruik van de subsidie. 

§2 Voor eerstelijnsprojecten: 
 Voor subsidies aan projecten die gericht zijn op doorstroming dient het eindverslag gegevens te 

bevatten in verband met: 
- de kenmerken van de doelgroep; 
- de doorstroming van de doelgroep. 

 
 Voor subsidies aan initiatieven gericht op tewerkstelling dient het eindverslag gegevens te 

bevatten in verband met: 
- het aantal (extra) mensen dat tewerkgesteld is en hun kenmerken; 
- de manier waarop men aan de arbeidsmarktpositie van de medewerkers heeft gewerkt (door 

het aanbieden van opleidingen etc.). 
 
§3 Voor subsidies aan tweedelijnsprojecten dient het eindverslag gegevens te bevatten in verband 

met:  
- de mate waarin de werking van de sociale economie werd versoepeld;  
- de mate waarin het project is geslaagd in zijn opzet en de doelstellingen konden worden 

gerealiseerd. 
 
§4  Indien de instelling de toezegging heeft gekregen van een provinciale subsidie voor een project 

tijdens een bepaald jaar en het eindverslag en de rekeningen van het door de provincie 
gesubsidieerd project van het voorgaand jaar nog niet werden ingediend bij de provincie, zal voor 
het laatst gesubsidieerd project slechts een terugvorderbaar voorschot worden betaald van 50%, 
bedoeld in het art. 9 §2. 
 
De resterende 50% van de subsidie zal slechts worden uitbetaald nadat het bovengenoemd 
eindverslag en de rekeningen van het vorige project werden goedgekeurd door de provincie, 
volgens de procedure vermeld in het art. 9 §3 en 4. 

 
 
Art. 11. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement. 
 
 
Art. 12. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

- één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
Kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
- de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
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Art. 13. 
Voor de toepassing van dit reglement komen alle projecten in aanmerking die worden opgestart tussen 
1 januari en 31 december van het jaar waarin de subsidie ter beschikking is. 
 
Art. 14. 
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan opleidings-, begeleidings- en 
werkervaringsprojecten, brugprojecten en buurtdiensten, laatst gewijzigd op 14 september 2004, wordt 
opgeheven. 
 
 
Art.15. 
Dit reglement zal van toepassing zijn op alle aanvragen voor projecten die zullen worden gerealiseerd 
vanaf 2009. 
 
Leuven, 3 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g) Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier       voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 9 juni 2008 
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Nr. 32         Intergemeentelijke samenwerking inzake alcohol- en      
  drugpreventie goedkeuring van het subsidiereglement 
  Besluit van de provincieraad van 3 juni 2008 
  (Directie sociaal beleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie I "Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid" van 20 mei 2008; 
 
Overwegende dat in het kader van gezondheidsbevordering van de bevolking, het ondersteunen en stimuleren 
van een alcohol- en drugbeleid een provinciale doelstelling is; 
 
Overwegende dat slechts 1/5e van de gemeenten op het grondgebied een preventiedienst heeft die volledig of 
gedeeltelijk actief is inzake alcohol- en drugpreventie; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten die niet over een preventiedienst beschikken, 
wenst te stimuleren om een structureel alcohol- en drugpreventiebeleid te voeren; 
 
Overwegende dat er interesse bestaat bij kleinere gemeenten om samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 
op te zetten om te komen tot een intergemeentelijk preventiebeleid; 
 
Overwegende dat deze stimulans gegeven kan worden in de vorm van een subsidie die ertoe strekt om via 
samenwerking tussen gemeenten een intergemeentelijke drugpreventiedienst op te richten;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerking 
in het kader van een alcohol- en drugpreventiebeleid, wordt goedgekeurd. 
Leuven, 3 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier     voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt, samen met het reglement , opgenomen in het bestuursmemoriaal van 
de provincie. 
 
Leuven, 9 juni 2008 
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REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKING IN HET KADER VAN EEN ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIEBELEID 
 
Artikel 1. 
Doel 
 
Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement, wil het provinciebestuur samenwerkende gemeentebesturen in het kader van de uitbouw 
van een drug- en alcoholpreventiebeleid financieel ondersteunen. 
 
Het provinciebestuur richt zich op de gemeenten waar nog geen preventiedienst actief is. Gemeenten 
die al over een eigen al dan niet gesubsidieerde preventiedienst beschikken bij de publicatie van dit 
reglement, komen niet in aanmerking. 
 
Art. 2. 
Intergemeentelijke samenwerking 
 
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, dienen de gemeenten een samenwerking 
aan te gaan met een of meer omliggende gemeenten voor de uitbouw van een lokaal drug- en 
alcoholbeleid door middel van de aanwerving van een intergemeentelijke preventiewerker inzake drug- 
en alcoholpreventie. 
 
Deze samenwerking dient geformaliseerd te worden in een intergemeentelijke samenwerkings-
overeenkomst conform het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
met keuze tussen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid of met 
rechtspersoonlijkheid (zgn. projectvereniging). 
 
Art. 3.  
Intergemeentelijke preventiedienst – vorm en opdracht 
 
De samenwerkende gemeenten werven een intergemeentelijke drugpreventiewerker aan met een 
master of bachelor menswetenschappen. 
Het gaat om minstens een halftijdse functie voor een samenwerkingsverband tot 35.000 inwoners en 
minstens een 4/5e functie vanaf 35.000 inwoners. 
 
De preventiewerker heeft als opdracht een alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen binnen het 
samenwerkingsverband. Hij/zij centraliseert en coördineert alle activiteiten rond drug- en 
alcoholpreventie voor de verschillende sectoren binnen de gemeenten, samen met alle relevante 
partners. 
 
De visie van de intergemeentelijke preventiedienst dient afgestemd te zijn op de provinciale 
beleidsvisie inzake alcohol- en drugpreventie. 
De preventiewerker heeft - bij voorkeur in elke gemeente - een fysiek aanspreekpunt. Er wordt 
gezorgd voor de nodige logistieke ondersteuning van de preventiewerker met het oog op een optimale 
dienstverlening. 
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Art. 4.  
Alcohol- en drugpreventie door actieve participatie en naadloze aansluiting op de hulpverlening 
 
Bij het uit te werken drugpreventiebeleid binnen het samenwerkingsverband, moet ook een structureel 
overleg (stuurgroep) georganiseerd worden met relevante partners over de sectoren heen. 
Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de  relevante sectoren actief participeren in het preventiebeleid 
en ze op die manier als klankbord en sturing voor de preventiewerker fungeren. 
 
In het preventiebeleid wordt bijzondere aandacht besteed aan  
• het opstellen van het beleidsplan,  
• netwerkuitbouw met de betrokken partners 
• doorverwijzing in het kader van vroeginterventie voor de eerste opvang van beginnende drug- of 

alcoholproblematiek en 
• een efficiënte aansluiting op het bestaande regionale netwerk van de hulpverlening. 
 
Art. 5. 
De provincie voorziet in een financiële en inhoudelijke ondersteuning 
 
• Financiële ondersteuning 
Het provinciebestuur voorziet voor de ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking in een 
jaarlijks bedrag per inwoner van het samenwerkingsverband: 
- 0,30 euro voor een halftijdse functie; 
- 0,60 euro voor minstens een 4/5e functie. 
 De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro per jaar.  
 
• Inhoudelijke ondersteuning 
De preventiewerker participeert in de provinciale ondersteuningstructuur en overleg-/ intervisie-
momenten met de andere preventiewerkers uit de regio en/of provincie, georganiseerd door het 
provinciebestuur. 
 
• Financieel engagement van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband verbindt zich ertoe om de toegekende provinciale subsidie jaarlijks aan te 
vullen met het bedrag noodzakelijk voor de loon- en werkingskosten van de intergemeentelijke 
preventiewerker.   
 
Art. 6.  
Procedure 
 
Op straffe van verval moeten de aanvragen tot subsidiëring vóór 30 november voorafgaand aan het 
betrokken werkjaar schriftelijk worden toegestuurd gericht aan het provinciebestuur Vlaams-Brabant, 
dienst welzijn en gezondheid, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.  De poststempel geldt als bewijs. De 
deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De subsidieaanvraag geldt voor één jaar. 
 
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. De 
gemeentelijke clusters die reeds gesubsidieerd worden in het kader van het project "intergemeentelijke 
alcohol- en drugpreventie" krijgen bij heraanvraag voorrang. 
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Uiterlijk op 28 februari volgend op het betrokken werkjaar moet het samenwerkingsverband een staat 
van inkomsten en uitgaven indienen, vergezeld van de bewijsstukken van de kosten en van een 
inhoudelijk evaluatieverslag. 
De provinciale subsidie wordt betaald aan de beherende gemeente van het samenwerkingsverband. 
 
Overgangsmaatregel 
Voor het jaar 2008 wordt een overgangsmaatregel bepaald, waarbij geïnteresseerde gemeenten hun 
aanvraag moeten indienen vóór 1 oktober 2008.  
 
De aanwervingsprocedure van de intergemeentelijke preventiewerker moet van start gaan uiterlijk drie 
maanden na de toekenning. Bij de effectieve start van de tewerkstelling dient het 
samenwerkingsverband of de beherende gemeente een formeel bewijs van intergemeentelijke 
samenwerking en een kostenraming voor te leggen. 
 
Art. 7. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.  De deputatie kan 
ontbrekende stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor het toekennen en uitbetalen van de subsidies. 
 
Art. 8. 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd 
toegekend. 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 §1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen (het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van subsidie en na afloop van het werkjaar.) 
 
Art. 9. 
Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, 
ertoe gehouden om: 

• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;  
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toe te laten de 

aanwending van de toegekende subsidies te controleren;  
• een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen in te dienen voor 30 juni 

van het jaar dat volgt op het werkingsjaar.  
 

Art. 10. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;  
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:  
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
 
 
 
 



 154

• de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 
wordt stopgezet;  

• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 
periode.  

 
Art. 11.  
Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2008. 
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Nr. 33  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'PIVO' -     
   definitieve aanvaarding: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie infrastructuur) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de provincieraad het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft 
vastgesteld op 20 november 2007 en dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd van 10 december 2007 
tot en met 7 februari 2008; 
 
Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen heeft geadviseerd in vergadering van 31 maart 2008; 
 
Overwegende dat een verfijning/wijziging van de bestaande gewestplanbestemmingen, zoals in 1995 
vastgelegd, noodzakelijk is om het domein verder in de toekomst optimaal te kunnen ontwikkelen; 
 
Overwegende dat hiertoe een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dient opgesteld te worden; 
 
Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan uit een toelichtingsnota met een bespreking van de bestaande 
toestand, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, en de verordenende 
voorschriften en het grafisch plan bestaat; 
 
Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening gesteld heeft het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan 'PIVO' aan te passen aan volgende elementen, voordat het definitief wordt 
vastgesteld door de provincieraad: 

• de aanleiding tot de opmaak van het uitvoeringsplan en de hoogdringendheid ervan wordt verduidelijkt 
in de toelichtingnota; 

• in artikel 3, 4 en 5 en 7 worden bijkomende bepalingen opgenomen om tegemoet te komen aan de 
verzuchting tot het beter verankeren van enkele principes van de gewenste ruimtelijke visie en ter 
verduidelijking van enkele begrippen; 

• enkel de locatie voor een doortrekkersterrein aan het industrieterrein BOMACO wordt behouden; 
• er wordt een hoofdstukje 'milieutoets' in de toelichtingsnota opgenomen. 

Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen 
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, behalve wat volgend aspect betreft: 

• in plaats van één locatiemogelijkheid voor de inplanting van een doortrekkersterrein te behouden (de 
mogelijkheid aan de Poverstraat te schrappen) worden de twee locatiemogelijkheden behouden. De 



 156

voorkeur gaat uit naar de locatie aan het industrieterrein BOMACO. De provincie wenst de 
taakstelling voor de inplanting van een doortrekkersterrein op het PIVO-domein te Asse te realiseren. 
Het behoud van de twee locatiemogelijkheden biedt de nodige flexibiliteit ingeval een ontsluitingsweg 
via BOMACO niet haalbaar blijkt te zijn. Op het grafisch plan blijven de beide locaties behouden. In 
de voorschriften wordt wel bijkomend gesteld: 'De keuze voor de inplanting van een 
doortrekkersterrein voor één van beide locatiemogelijkheden houdt in dat de andere 
locatiemogelijkheid vervalt'. 

 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'PIVO' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'PIVO' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse regering. 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER      (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Dit RUP kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke-
uitvoeringsplannen/ 
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Nr. 34 Provinciaal reglement 'Natuur Op School' voor de toekenning    
  van subsidies aan scholen voor de realisatie van      
  natuurprojecten in het kader van de uitbreiding van de     
  biodiversiteit op en/of rond het schooldomein: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 43 §2 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de strategische nota leefmilieu voor de legislatuur 2007 - 2012 ; 
 
Overwegende dat dit reglement tot doel heeft educatieve initiatieven te stimuleren die ten goede komen van de 
biodiversiteit in het algemeen en de toename van streekeigen flora en fauna op en/of rond het schooldomein in 
het bijzonder; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie leefmilieu d.d. 10 juni 2008, 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 

Het reglement 'Natuur op school', als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies aan 
scholen voor de realisatie van natuurprojecten op en rond het schooldomein, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier       voorzitter 

 
 

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158

Provinciaal reglement 'Natuur op school'  
 

voor de toekenning van subsidies aan scholen, voor de realisatie van natuurprojecten in het kader van 
uitbreiding van de biodiversiteit op en/of rond het schooldomein 
 
 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.  
Doel 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten 
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie toekennen aan scholen in 
Vlaams-Brabant die een natuurproject met een duidelijk aantoonbare meerwaarde 1) voor de biodiversiteit en 
2) op educatief vlak realiseren op en/of rond het schooldomein.  
 
Art. 2.  
De aanvrager 
 
De aanvrager is een school die: 

• gevestigd is in Vlaams-Brabant; 
• die reeds een milieubeleidsverklaring van Milieuzorg Op School (MOS) ondertekend heeft of die zich 

ertoe verbindt om een milieubeleidsverklaring van MOS te ondertekenen. 
 

Art. 3.  
Het project 
 
Voor de toepassing van dit reglement worden beschouwd als projecten: educatieve initiatieven van een school 
(i.c. vestigingsplaats) die de biodiversiteit op en/of rond het schooldomein bevorderen. 
 
 
Hoofdstuk II: Aanvraagmodaliteiten 
 
Art. 4.  
Toepassingsvoorwaarden 
 
§1 Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de ingediende projecten voldoen aan de volgende 

criteria: 
• het project heeft een voorbeeldfunctie en een duurzaam karakter; 
• het project heeft een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit in het algemeen en meer specifiek 

voor de inheemse of streekeigen fauna en flora.  
Onderstaande niet-limitatieve opsomming kan als leidraad dienen bij het concretiseren van een 
project: 
flora: 
- aanplanting van haag en/of houtkant met inheemse of streekeigen struiken of bomen; 
- aanplanting van knotwilgen, wilgenhut, wilgentunnel,…; 
- aanleg van plantenweide met inheemse planten; 
- aanplanting van hoogstamfruitbomen en/of inheemse bomen of struiken; 
- aanleg van een biologische groentetuin; 
- gevelgroen (klimop, wingerd, inheemse kamperfoelie,...) 
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- daktuin 
- … 
fauna: 
- aanleg van een insectentuin, -toren, -wand, …; 
- plaatsing van nestkasten voor huiszwaluw, vleermuis, uil, …; 
- aanleg van een (natuurlijke) amfibieënpoel met inheemse waterplanten;  
- … 
 

• het project moet een planning bevatten, waarin volgende delen zeker niet ontbreken:  
o externe expertise bij terreinprospectie,  
o externe expertise bij opmaak van inrichtingsplannen,  
o meerjarenplan voor nazorg (beheer); 

 
• een project kan één of meer volgende elementen bevatten: 

- terreinvoorbereiding, terreininrichting en uitzonderlijk beheer; niet-limitatieve opsomming van 
mogelijke onderdelen:  
o uitbraak van verhardingen in functie van vergroening,  
o natuurtechnische graafwerken in functie van plaggen, poelen, …,  
o het voorzien van afrasteringen,  
o beplantingswerken met streekeigen groen,  
o materialen (palen, folie, boombeschermers, …) 

- informatie / sensibilisatie / educatie; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:  
o eenmalige investeringskosten (vogelkijkhutten, informatieve bebording, aankoop van 

educatieve materialen, …) 
- aankoop van beheersmaterialen; 

 
• het project heeft een educatieve meerwaarde en wordt geïntegreerd in de klas- en schoolwerking; 
 
• voor de planning, uitvoering, en opvolging van het project wordt een breed draagvlak (schoolteam, 

leerlingen, ouders, buurt, gemeente, natuurvereniging, …) gecreëerd; 
 
• voor zowel de aanleg als het beheer worden de meest ecologische keuzes gemaakt (d.w.z. schadelijke 

chemische middelen afwijzen, duurzame materialen kiezen, energieverbruik beperken, duurzaam 
omspringen met water, hoeveelheid groenafval beperken...); 

 
• het project wordt uitgevoerd in de tijd tussen de goedkeuring van de subsidieaanvraag en 30 oktober 

van het jaar na de aanvraag. 
 
Art.5. 
Indiening van de aanvraag tot subsidie 
 
§1 De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Provincie  

Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
§2. De aanvraag omvat: 

• het volledig ingevulde aanvraagformulier 
• een projectbeschrijving die een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag mogelijk maakt, met 

volgende elementen: 
o situering van de school in zijn brede omgeving op kaart 
o bij inrichtingswerken:   

 een plattegrond met de uitgangssituatie 
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 een plattegrond met de gewenste finale situatie 
 

o schriftelijke toelichting bij het project, minimaal: 
 doelstellingen van het project 
 soortenlijsten, plantenmaten van struiken/bomen, aantallen, voor zover mogelijk 

andere nuttige kwantitatieve gegevens  
 geplande educatieve werking rond het project 

o een werkplanning van het project 
o de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing) 

 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige 
vergunningsaanvragen 

 bestekken en/of offertes 
 eventuele gegevens over de voorgeschiedenis van het project 
  toelating of overeenkomst met eigenaar of gemeente indien het project zich niet op 

schoolgebied bevindt 
 bewijs van het betrekken en/of inhuren van externe expertise bij terreinprospectie en 

opmaak van inrichtingsplannen 
o een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle aangesproken 

bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde. 
 
§3. Per kalenderjaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd: 

• de eerste vanaf 1 januari en met 1 februari als uiterste datum van indiening 
• de tweede vanaf 1 september en met 1 oktober als uiterste datum van indiening 
 

§ 4. Overgangsmaatregel 
Potentieel in aanmerking komende projecten die reeds uitgevoerd werden in het schooljaar  
2007-2008 kunnen, na goedkeuring, gesubsidieerd worden met terugwerkende kracht. Hiervoor kan de 
school een aanvraag tot subsidie indienen tot 15 oktober 2008.  

 
 
Hoofdstuk III: Toekenning van de subsidie 
 
Art. 6. 
Behandeling van de aanvraag tot subsidie 
 
§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. De deputatie beslist 

of het project in aanmerking komt voor subsidiëring. Zij stelt de maximum subsidie vast op basis van de 
projectbegroting. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht ten laatste drie maanden na de uiterste data 
van indiening 

 
Art. 7. 
Bedrag van de subsidie 
 
§1. De subsidie bedraagt maximaal  80% van de door de deputatie aanvaarde projectbegroting, inclusief btw. 

De subsidie is beperkt tot 5000 euro per school i.c. vestigingsplaats per begrotingsjaar, inclusief btw. 
§2. Enkel dossiers waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro, inclusief btw wordt 

gevraagd, komen in aanmerking.  
§3. Personeelskosten voor personeel in loondienst van de aanvrager, kunnen niet gesubsidieerd worden. 
§4. De subsidies kunnen enkel goedgekeurd worden binnen de perken van het daartoe op de 

provinciebegroting ingeschreven budget. 
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Art.8. 
Cumulatie van subsidies 
 
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag niet méér bedraagt 
dan 80% van de totale kostprijs van het project. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies te vermelden 
bij de subsidieaanvraag.  
 
Art. 9. 
Uitbetaling 
 
De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven. De eerste schijf van 50% van de subsidie wordt uitbetaald na 
goedkeuring door de deputatie van het project en de daarbij behorende beslissing van toekenning van de 
subsidie. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald binnen de 6 maanden na het indienen van het 
projectverslag en na goedkeuring door de deputatie.  Het saldo wordt berekend op basis van de effectief 
gemaakte kosten voor de realisatie van het project.  
§1. De aanvraag tot uitbetaling van het saldo van de toegekende subsidie bevat volgende stukken: 

• een summier projectverslag (ca. 3 blz.) over de uitvoering, 
• een overzicht van de uitgavenfacturen en inkomsten van het project. 

§2. De aanvraag tot uitbetaling dient uiterlijk op 30 oktober van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 
van indiening van de aanvraag te worden ingediend. 

§3. De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: 
Provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 

 
 
Hoofdstuk IV: Toepassings- en controlemaatregelen 
 
Art.10. 
Controle en communicatie 
 
§1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 

aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde er in ieder geval toe gehouden om: 
• de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen 

om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren en inzage in de 
boekhouding te verlenen. 

§2. De aanvrager die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement, is ertoe gehouden om in 
alle perscontacten, publicaties, gadgets, die resulteren uit de verleende subsidie, de provincie te 
vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het provincielogo en het 
moslogo. 

§3. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in haar 
communicatie met derden. 

 
Art.11. 
Sancties 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; 
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kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
• de uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 

Art. 12. 
Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2008. 
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Aanvraagformulier voor scholen voor het verkrijgen van de provinciale subsidie 'Natuur 
op School' voor de realisatie van natuurprojecten op en/of het schooldomein. (Bijlage 1) 
 
1. Aanvrager: 
 
School/vestigingsplaats: .............................................................................................      
Adres:    ............................................................................................. 
 
Contactpersoon:  ............................................................................................. 
 
Telefoonnummer:  ............................................................................................. 
 
Faxnummer:   ............................................................................................. 
 
E-mailadres:   ............................................................................................. 
 
Rekeningnummer:   ............................................................................................. 
 
 
2. Overzicht van externe partners en hun (financiële) bijdragen 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
3. Projectbeschrijving  
 
- Doelstelling(en) van het project 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
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- geplande educatieve werking rond het project: hiervoor kunt u zich best baseren op het MOS-actieplan (basisonderwijs) of het 
planningsdocument (secundair onderwijs) of dit toevoegen als bijlage; 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
 - Een werkplanning van het project  
 
actie 
 

omschrijving van de 
actie 

periode externe 
betrokk
enen 
(verenig
ing, 
gemeen
te, .....) 

interne betrokkenen 
(leerkrachten, 
leerlingen, 
onderhoudsperso
neel, ouders, 
directie, ....) 

opstelling planning 
 

    

het zoeken naar 
partners, 
ruimere 
omgeving 
bekijken  

 

    

terreinprospectie  
 
 

    

opmaak 
inrichtingsplan
nen 

 

    

terreinvoorbereiding 
 

    

terreininrichting 
 
 

    

beheer (over     
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meerdere jaren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Financieel plan 
 
4.1. Geplande uitgaven  
 
Kosten Eenheidsprijs 

(btw incl.) 
Hoeveelheid Totaalprijs (btw 

incl.) 
Opmerkingen 

     

     

     

     

     

     

 
Totale uitgaven:       ................ euro 
 
 
4.2.Geplande inkomsten (andere subsidiebronnen, entreegelden, ...) 
 
Aard Bedrag (btw incl.) 

  

  

  

 
Totale inkomsten:        ................... euro 
 
 
4.3. Totale Projectafrekening 
 = UITGAVEN - INKOMSTEN 
 = bedrag waarop de subsidie wordt berekend   ................... euro 
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5. Bijlagen 
 
Bij deze aanvraag is gevoegd: 
 

o Situering van de school in zijn brede omgeving op kaart  
o Plattegrond met uitgangsituatie  
o Plattegrond met de gewenste finale situatie  
o soortenlijsten, plantenmaten van struiken/bomen, aantallen, ander nuttige kwantitatieve gegevens 

o eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige vergunningsaanvragen 

o bestekken en/of offertes 

o eventuele gegevens over de voorgeschiedenis van het project 

o toelating of overeenkomst met eigenaar of gemeente indien het project niet op schoolgebied ligt 

o bewijs van het betrekken en/of inhuren van externe expertise bij terreinprospectie en opmaak van inrichtingsplannen. 
 
 
Ondergetekende, verklaart op eer dat dit document volledig waarheidsgetrouw is ingevuld. 
 
Handtekening      Naam      Functie 
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Financiële eindafrekening. (Bijlage 2) 
 
1. Uitgaven  
 
Kosten Eenheidsprijs 

(btw incl.) 
Hoeveelheid Totaalprijs (btw 

incl.) 
Opmerkingen 

     

     

     

     

     

     

 
Totale uitgaven:       ................ euro 
 
 
2. Inkomsten (andere subsidiebronnen, entreegelden, ...) 
 
Aard Bedrag (btw incl.) 

  

  

  

 
Totale inkomsten:        ................... euro 
 
3. Totale Projectafrekening 
 = UITGAVEN - INKOMSTEN 
 = bedrag waarop de subsidie wordt berekend   ................... euro 
 
 
4. Bijlagen 
 
Bij deze aanvraag is gevoegd: 

o Facturen en/of rekeningen 
 
 
Ondergetekende, verklaart op eer dat dit document volledig waarheidsgetrouw is ingevuld. 
 
Handtekening      Naam      Functie 
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Nr. 35  Wijziging arbeidsreglement voor de gesubsidieerde     
   personeelsleden van de  onderwijsinstellingen, waarvan de    
   provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is: goedkeuring  
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds beroepssecundair onderwijs) en in het onderwijs voor 
sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in 
het basisonderwijs; 
 
Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden in het 
volwassenenonderwijs; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en 
de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het schooljaar in het 
secundair onderwijs (voltijds gewoon, buitengewoon en deeltijds beroeps), erkend, gefinancierd of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk; 
 
Gelet op de beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie Vlaams-Brabant van 23 
maart 2006; 
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Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 21 november 2006 betreffende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de provinciale 
onderwijsinstellingen; 
 
Overwegende dat het verduidelijken van de arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de individuele 
arbeidsovereenkomsten door middel van een arbeidsreglement, de relatie tussen de werkgever en zijn 
personeelsleden enkel ten goede kan komen; 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het arbeidsreglement te wijzigen voor de gesubsidieerde 
personeelsleden van de provinciale onderwijsinstellingen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de onderwijsinstellingen, 
waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, zoals gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2. 
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de onderwijsinstellingen, 
waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, zoals gevoegd bij dit besluit, treedt in werking op 
1 juli 2008. 
 
Art. 3. 
Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden 
van de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, worden ingediend 
bij het Gewestelijk Bureau voor de Inspectie van de Sociale Wetten van het ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid. 
 
Art. 4. 
Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden 
van de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, worden toegestuurd 
aan alle leden van het hoogoverlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité. 
 
Art. 5. 
Een afschrift van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de 
onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, wordt bezorgd aan alle 
gesubsidieerde personeelsleden van de onderwijsinstellingen van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER      (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 17 juni 2008 
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BIJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL IN VERBAND MET HET WIJZIGEN VAN HET 
ARBEIDSREGLEMENT 

 
Provincie Vlaams-Brabant 
 

ARBEIDSREGLEMENT VOOR DE GESUBSIDIEERDE 
PERSONEELSLEDEN VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN, 

WAARVAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
INRICHTENDE MACHT IS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSBO De Sterretjes, Anemonenlaan 15 te 3300 Tienen 
PISO, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen 

De Wijnpers, Mechelsevest 72 te 3000 Leuven 
CVO De Nobel, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
Afdeling 1. Draagwijdte 
 
Artikel 1 
Dit arbeidsreglement regelt aanvullende bepalingen betreffende de arbeidsverhoudingen tussen 
de inrichtende macht van de provinciale onderwijsinstellingen vermeld in artikel 4 van dit arbeidsreglement, namelijk 
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 te 3010 Leuven (Kessel-Lo), en de personeelsleden 
vermeld in artikel 4 van dit arbeidsreglement. 
 
Artikel 2 
Dit arbeidsreglement heeft een afdwingbaar karakter, maar is echter ondergeschikt aan dwingende wetsbepalingen en 
hun uitvoeringsbesluiten, aan collectieve arbeidsovereenkomsten en aan de individuele geschreven 
arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 3 
Ieder personeelslid wordt geacht onderstaand reglement te kennen en te aanvaarden en verbindt zich ertoe de 
voorschriften ervan na te leven. Er kan alleen, in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer, in individuele 
gevallen, tijdelijk of definitief, worden van afgeweken zonder dat echter de bestaande andere wettelijke of reglementaire 
voorschriften worden overtreden; deze afwijkingen dienen schriftelijk minstens in tweevoud (één exemplaar voor de 
inrichtende macht en één exemplaar voor het personeelslid) te worden vastgelegd. 
 
 
Afdeling 2. Toepassingsgebied 
 
Artikel 4 
Dit reglement is van toepassing op de gesubsidieerde personeelsleden behorend tot de categorieën bestuurs- en 
onderwijzend personeel, paramedisch personeel, sociaal en medisch personeel, beleids- en ondersteunend personeel van 
de volgende onderwijsinstellingen: 

- de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, Anemonenlaan 15 te 3300 Tienen; 
- De Wijnpers, Mechelsevest 72 te 3000 Leuven; 
- het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen 
- en het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen. 

Buiten de hoofdvestigingsplaats heeft het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel een vestigingsplaats in 
gebouwen gelegen Justus Lipsiusstraat 71 te 3000 Leuven. 
 
 
HOOFDSTUK 2. PRESTATIEREGELING, VERLOVEN EN DERGELIJKE 
Afdeling 1. Arbeidsduur 
 
Artikel 5 
§1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen wordt elk personeelslid geacht in dienstactiviteit te zijn. 
 
§2. Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in De Wijnpers en/of het 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs verloopt de arbeidsweek binnen de grenzen van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs (voltijds gewoon, 
buitengewoon en deeltijds beroeps), erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes en/of het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel verloopt de 
arbeidsweek binnen de grenzen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het 
schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds beroepssecundair onderwijs) en in het 
onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. 
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§3. De normale openingsuren van de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes liggen tussen de 
volgende grenzen: 

Openingsuren school van … tot … 
Maandag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur 
 namiddag 12.25 uur 15.40 uur 
Dinsdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur 
 namiddag 12.25 uur 15.15 uur 
Woensdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
Donderdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur 
 namiddag 12.25 uur 15.15 uur 
Vrijdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur 
 namiddag 12.25 uur 15.15 uur 

 
Buiten deze openingsuren in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes is er ook in opvang 
voorzien tussen de volgende uren: 

Opvang van … tot … 
Maandag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur 
 namiddag 15.15 uur 18.00 uur 
Dinsdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur 
 namiddag 15.15 uur 18.00 uur 
Donderdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur 
 namiddag 15.15 uur 18.00 uur 
Vrijdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur 
 namiddag 15.15 uur 18.00 uur 

 
De normale openingsuren van De Wijnpers liggen tussen de volgende grenzen: 

Openingsuren school van … tot … 
Maandag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.30 uur 
Dinsdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.30 uur 
Woensdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur 
Donderdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.00 uur 
Vrijdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.00 uur 

 
De normale openingsuren van het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs liggen tussen de volgende grenzen: 

Openingsuren school van … tot … 
Maandag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.20 uur 
Dinsdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.20 uur 
Woensdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
Donderdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.20 uur 
Vrijdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.20 uur 

 
De normale openingsuren van het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, vestiging Tienen, liggen tussen de 
volgende grenzen: 

Openingsuren school van … tot … 
Maandag voormiddag 08.45 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.05 uur 
 avond 18.00 uur 21.15 uur 
    
    
Dinsdag voormiddag 08.45 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.05 uur 
 avond 18.00 uur 21.15 uur 
Woensdag voormiddag 08.45 uur 12.00 uur 
 namiddag ------ ------ 
 avond 18.00 uur 21.15 uur 
Donderdag voormiddag 08.45 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.05 uur 
 avond 18.00 uur 21.15 uur 
Vrijdag voormiddag 08.45 uur 12.00 uur 
 namiddag 12.00 uur 16.05 uur 
 avond 18.00 uur 21.15 uur 
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De normale openingsuren van het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, vestiging Leuven, liggen tussen de 
volgende grenzen: 

Openingsuren school van … tot … 
Maandag voormiddag 09.00 uur 12.15 uur 
 namiddag 12.15 uur 17.15 uur 
 avond 17.15 uur 21.15 uur 
Dinsdag voormiddag 09.00 uur 12.15 uur 
 namiddag 12.15 uur 17.15 uur 
 avond 17.15 uur 21.15 uur 
Woensdag voormiddag 09.00 uur 12.15 uur 
 namiddag ------ ------ 
 avond 17.15 uur 21.15 uur 
Donderdag voormiddag 09.00 uur 12.15 uur 
 namiddag 12.15 uur 17.15 uur 
 avond 17.15 uur 21.15 uur 
Vrijdag voormiddag 09.00 uur 12.15 uur 
 namiddag ------ ------ 
 avond 18.00 uur 20.40 uur 
Zaterdag voormiddag 08.30 uur 12.15 uur 
 namiddag 12.15 uur 15.40 uur 

 
§4. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen vindt de uitvoering van de schoolopdracht plaats binnen 
bovenstaande openingsuren. 
 
Het bestuurspersoneel is in principe aanwezig tijdens de openingsuren van de onderwijsinstelling. 
 
In het buitengewoon basisonderwijs is het prestatiestelsel van het personeel vastgelegd in het decreet basisonderwijs van 
25 februari 1997 en in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel 
in het basisonderwijs. 
 
In het secundair onderwijs is het prestatiestelsel voor het onderwijzend personeel vastgelegd in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de 
bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. 
 
In het volwassenenonderwijs is het prestatiestelsel voor het personeel vastgelegd in het decreet van 2 maart 1999 tot 
regeling van een aantal aangelegenheden in het volwassenenonderwijs en in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 
februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden 
van de centra voor volwassenenonderwijs. 
 
§5. Voor het personeel worden de te leveren prestaties door de directie van de onderwijsinstelling bepaald met 
inachtneming van de door de deputatie of de provincieraad aan het personeelslid toegekende ambtsbevoegdheid of 
opdracht, zodanig dat zij in aanmerking komen voor weddesubsidies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap, en 
rekening houdend met de aard van het te vervullen ambt en de specificiteit van de dienst of afdeling waar de prestaties 
worden vervuld. 
§6. De individuele lesroosters van het onderwijzend personeel worden zowel bij indiensttreding als jaarlijks voor de 
aanvang van het schooljaar opgesteld in minimaal 2 exemplaren; één exemplaar is bestemd voor het personeelslid en het 
ander exemplaar ligt ter inzage op de plaats waar ook dit arbeidsreglement ter inzage ligt. Bij elke wijziging van het 
lessenrooster ontvangt het betrokken personeelslid een aangepaste versie en wordt de aangepaste versie eveneens ter 
inzage gelegd op de plaats waar ook dit arbeidsreglement ter inzage ligt. 
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§7. Indien een personeelslid in meer dan één onderwijsinstelling tewerkgesteld wordt, houden de betrokken directies 
vooraf overleg over het werkrooster van de betrokkene. 
 
§8. Het individueel wekelijks werkrooster van de andere personeelscategorieën wordt door de respectieve directies 
bewaard op de plaats waar ook dit arbeidsreglement wordt bewaard. Bij elke wijziging van dit wekelijks werkrooster 
ontvangt het personeelslid een aangepaste versie en wordt de aangepaste versie eveneens ter inzage gelegd op de plaats 
waar ook dit arbeidsreglement ter inzage ligt. 
 
§9. De rustpauzes in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs worden als volgt toegekend: 

- voormiddag: van 10.30 uur tot 10.45 uur; 
- middag: van 12.25 uur tot 13.25 uur; 
- namiddag: van 14.15 uur tot 14.25 uur. 

 
De rustpauzes in De Wijnpers, eerste graad en het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs worden als volgt 
toegekend: 

- voormiddag: van 10.10 uur tot 10.20 uur; 
- middag: van 12.00 uur tot 12.50 uur; 
- namiddag: van 14.30 uur tot 14.40 uur. 

 
De rustpauzes in De Wijnpers, tweede en derde graad worden als volgt toegekend: 

- voormiddag: van 11.00 uur tot 11.10 uur; 
- middag: ofwel van 12.00 uur tot 12.50 uur ofwel van 12.50 uur tot 13.40 uur; 
- namiddag: van 15.20 uur tot 15.30 uur. 

 
De namiddagpauze in De Wijnpers valt weg op donderdag en vrijdag indien de middagrustpauze start om 12.50 uur. In 
dit geval duurt de middagrustpauze wel van 12.50 uur tot 13.50 uur. 
 
De rustpauzes in het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel worden als volgt toegekend: 

- middag: van 12.00 uur tot 12.50 uur. 
 
De hierboven vermelde rustpauzes vallen samen met de pauzes van de leerlingen. Bijgevolg, wanneer de pauzes van de 
leerlingen om één of andere reden wijzigen, dan wijzigen ook de hierboven vermelde rustpauzes naar analogie met de 
gewijzigde pauzes van de leerlingen. 
 
In onderling overleg tussen het betrokken personeelslid en de directeur kunnen de middagrustpauzes worden verplaatst 
of ingekort, met dien verstande dat elk personeelslid recht heeft op een middagrustpauze van minstens dertig minuten. 
 
§10. De personeelsleden zijn ertoe gehouden deel te nemen aan de vergaderingen en andere activiteiten van schoolse en 
opvoedende aard die de inrichtende macht organiseert. Deze activiteiten vinden in principe plaats tijdens de schooluren 
of aansluitend daaraan. De directie ziet erop toe dat de taken billijk verdeeld worden. 
 
De personeelsleden wonen de pedagogische vergaderingen en de pedagogische studiedag bij. 
Oudercontacten of cursistencontacten kunnen zowel tijdens de dag als 's avonds plaatsvinden. De personeelsleden zijn 
hierbij aanwezig volgens de door de directie uitgewerkte regeling. 
Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingen(cursisten)activiteiten kunnen tijdens het weekend of op feestdagen 
worden georganiseerd. In dat geval kunnen de personeelsleden verplicht worden om hierbij aanwezig te zijn. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de persoonlijke, sociale en familiale situatie van het personeelslid. 
 
§11. Volgens de noodzakelijkheid en rekening houdend met de eisen van een billijke verdeling van de taken kan de 
directie een beroep doen op de personeelsleden om de afwezige collega's te vervangen. 
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Afdeling 2. Rustdagen, feestdagen en vakantieregeling 
 
Artikel 6 
§1. Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, De Wijnpers en/of het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, zijn de 
normale rustdagen: 

- zaterdagen en zondagen; 
- de wettelijke feestdagen en de dagen die de wettelijke feestdagen vervangen; 
- de vakantiedagen; 
- de facultatieve verlofdagen. 

 
Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs De Nobel, zijn de normale rustdagen: 

- de zondagen; 
- de wettelijke feestdagen en de dagen die de wettelijke feestdagen vervangen; 
- de vakantiedagen; 
- de facultatieve verlofdagen. 

 
§2. De wettelijke en decretale feestdagen voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die 
tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, De Wijnpers en/of het 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en 
de dag nadien, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, Maria-Hemelvaart, 1 november, 11 november en 25 december. 
 
De wettelijke en decretale feestdagen voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld 
zijn in het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer 
Hemelvaart, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, Maria-Hemelvaart, 1 november, 2 november, 11 november en 25 
december. 
 
§3. Het personeel geniet van een verlof of een terbeschikkingstelling volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
onderwijsreglementering. Elk verlof en elke terbeschikkingstelling moet vooraf worden aangevraagd. 
 
§4. De leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, met uitzondering van de directeurs/directrices en adjunct-
directeurs/adjunct-directrices, genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt: 

- kerstvakantie: twee weken; 
- paasvakantie: twee weken; 
- krokusvakantie: een week; 
- zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus inbegrepen; 
- herfstvakantie: een week. 

 
De directeurs/directrices genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt: 

- kerstvakantie: twee weken; 
- paasvakantie: twee weken; 
- krokusvakantie: een week; 
- zomervakantie: van 6 juli tot 15 augustus; 
- herfstvakantie: een week. 

 
De adjunct-directeurs/adjunct-directrices genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt: 

- kerstvakantie: twee weken; 
- paasvakantie: twee weken; 
- krokusvakantie: een week; 
- zomervakantie: van 6 juli tot 25 augustus 
- herfstvakantie: een week. 

 
De leden van het ondersteunend personeel genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt: 

- kerstvakantie: twee weken; 
- paasvakantie: twee weken; 
- krokusvakantie: een week; 
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- zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus, uitgezonderd vijf werkdagen - te bepalen in overleg met de directie -, 
waarop de leden van het ondersteunend personeel moeten komen werken; 

- herfstvakantie: een week. 
 
Verder worden nog volgende prestaties vastgelegd tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie: 

- maximaal 3 dagen voor het paramedisch, medisch en sociaal personeel; 
- maximaal 12 dagen voor het beleidspersoneel, waarvan maximaal 10 dagen tijdens de zomervakantie; 
- maximaal 12 dagen voor de coördinator van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de technisch adviseur en 

de technisch adviseur-coördinator. 
 
In het land- en tuinbouwonderwijs wordt aan de teeltleiders (praktijkleraars zonder les), voor zover dit verenigbaar is 
met de normale verzorging van de teelten en met het onderhoud van het didactisch materiaal, een ononderbroken 
periode van minimaal vijf vakantieweken verzekerd tijdens de zomervakantie en zo nodig wordt door de directie in 
overleg met de betrokken personeelsleden een passende regeling uitgewerkt. Van de teeltleiders mogen maximaal 20 
prestatiedagen worden gevraagd, waarvan maximaal 10 dagen tijdens de zomervakantie en maximaal 10 dagen tijdens 
de andere periodes van dat schooljaar en dit rekening houdend met het feit dat in elk geval een ononderbroken periode 
van ten minste dertig vakantiedagen moet worden gewaarborgd. Een prestatiedag omvat maximaal 6 uur van 60 
minuten. In de loop van het daaropvolgende schooljaar worden de volgende compensatiedagen toegekend: 

- voor de prestaties tijdens de zomervakantie wordt één compensatiedag toegekend vanaf de vijfde dag tot en met 
de tiende dag; 

- voor de prestaties tijdens de andere periodes van het jaar wordt per prestatiedag één compensatiedag toegekend, 
dit is 10 dagen voor 10 extra prestatiedagen. 

 
De maximumprestatie van de personeelsleden belast met de begeleiding van inhaalstages leerlingen of cursisten 
bedraagt ten hoogste 10 dagen tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie. 
 
Alle personeelsleden kunnen tijdens het jaarlijks vakantieverlof verzocht worden om deel te nemen aan extra 
samenkomsten van klassenraden bij betwisting van het eindresultaat door ouders of meerderjarige leerlingen, het 
afnemen en verbeteren van herexamens, klassenraden naar aanleiding van herexamens, de personeelsvergadering op het 
einde van de maand augustus, inschrijvingen en vakantiepraktijk. Het jaarlijks vakantieverlof tijdens de zomervakantie 
omvat een ononderbroken periode van ten minste dertig dagen. 
 
De tabel van de ambtsverrichtingen tijdens de vakanties wordt door de directie opgemaakt met inachtneming van de 
billijke verdeling van de taken en in functie van de behoeften van de onderwijsinstelling. De directie maakt tijdig - wat 
betreft de extra prestaties tijdens de zomervakantie, dit is vóór 15 april - de lijst bekend van de prestaties die tijdens de 
vakanties noodzakelijk zijn voor de goede werking van de school. 
 
§5. De facultatieve verlofdagen worden in het begin van het schooljaar vastgelegd conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs (voltijds gewoon, 
buitengewoon en deeltijds beroeps), erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap voor de 
personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in De Wijnpers en/of het Provinciaal 
Instituut voor Secundair Onderwijs en conform het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie 
van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds beroepssecundair onderwijs) en in het 
onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap voor de 
personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes en/of het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel. 
 
 
Afdeling 3. Andere verloven en afwezigheden 
 
Artikel 7 
§1. De personeelsleden kunnen van een omstandigheidsverlof genieten, binnen de perken van de reglementaire 
bepalingen, in het bijzonder: 
- voor het huwelijk van het personeelslid: 1 werkdag 
- voor de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner: 10 werkdagen 
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- voor het overlijden van de echtgeno(o)t(e), van de samenwonende partner, van een  
bloed- of aanverwant in de eerste graad: 4 werkdagen 

- voor het huwelijk van een kind: 2 werkdagen 
- voor het overlijden van een bloed- of aanverwant, die onder hetzelfde dak als het  
 personeelslid woont, ongeacht de graad van verwantschap: 2 werkdagen 
- voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad, die niet onder  
 hetzelfde dak woont als het personeelslid: 1 werkdag 
- voor de verandering van standplaats in het belang van de dienst, indien de 
 verplaatsing de tegemoetkoming van de Staat in de vervoerskosten tot gevolg heeft:2 werkdagen 

 
Indien de gebeurtenis waarvoor het omstandigheidsverlof wordt toegekend zich voordoet tijdens een periode van 
deeltijdse arbeid, wordt de duur van het omstandigheidsverlof in evenredige mate verminderd. 
 
Een omstandigheidsverlof moet worden genomen op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het 
toekennen van het omstandigheidsverlof of ten minste ter gelegenheid van sommige omstandigheden die onmiddellijk 
uit de gebeurtenis voortvloeien. De directie en het personeelslid bepalen wel in gezamenlijk overleg wanneer dit wordt 
genomen. 
 
Het personeelslid bezorgt de nodige verantwoordingsstukken aan de directeur/directrice of aan zijn/haar 
plaatsvervanger. 
 
§2. De personeelsleden kunnen ook nog genieten van een uitzonderlijk verlof wegens overmacht die het gevolg is van 
de ziekte of van een ongeval overkomen aan de volgende met het personeelslid onder hetzelfde dak wonende personen: 
de echtgeno(o)t(e), de persoon met wie men samenwoont, een bloedverwant, een aanverwant, een met het oog op zijn 
adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij opgenomen persoon. 
 
De duur van een uitzonderlijk verlof wegens overmacht mag, in hoofde van een personeelslid, per burgerlijk jaar niet 
meer dan vier dagen bedragen waarop de school werkelijk geopend is. 
 
Met toepassing van dit uitzonderlijk verlof wegens overmacht is het personeelslid ertoe gehouden een medisch 
getuigschrift te bezorgen waaruit blijkt dat zijn of haar aanwezigheid vereist is. 
 
§3. De personeelsleden hebben het recht afwezig te zijn voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van 
burgerlijke opdrachten die door de wetgever zijn opgelegd, zoals: 
- het bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter; 
- het deelnemen aan een jury, de oproeping als getuige of persoonlijke verschijning voor de rechtbank; 
- de uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, 

provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen; 
- de uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de  
 parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. 

 
Ook voor deze afwezigheden is het personeelslid ertoe gehouden om aan de directeur/directrice of aan zijn/haar 
plaatsvervanger de bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat het om bedoelde verplichtingen of opdrachten gaat. 
 
§4. Elke plotse afwezigheid (ziekte, uitzonderlijk verlof wegens overmacht, omstandigheidsverlof naar aanleiding van 
een overlijden, en dergelijke) of verlenging ervan wordt vóór 08.15 uur aan de onderwijsinstelling of aan de directie 
meegedeeld met vermelding van de reden en van de waarschijnlijke duur van de afwezigheid. 
 
De andere afwezigheden (loopbaanonderbreking, afwezigheden en verloven voor verminderde prestaties, verlof om 
tijdelijk belast te worden met een andere opdracht, en dergelijke) worden meegedeeld en, indien de toestemming van de 
inrichtende macht vereist is, aangevraagd uiterlijk drie maanden vóór de aanvang ervan. Enkel in geval van overmacht 
kan van deze termijnen worden afgeweken. De aanvragen worden bezorgd aan de directie, die de aanvragen met haar 
advies opstuurt naar de inrichtende macht. 
 
Behoudens overmacht, bezorgt het personeelslid vooraf aan zijn of haar plaatsvervanger de documentatie en de nodige 
hulpmiddelen voor de lessen. Eventueel geeft het personeelslid een vervangende taak op. 
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§5. De personeelsleden mogen hun onderwijsactiviteiten en/of andere opdrachten niet verlaten, inkorten, verplaatsen of 
verwisselen zonder voorafgaande toestemming van de directie. 
 
 
HOOFDSTUK 3. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE RECHTSPOSITIE, UITBETALING VAN 
WEDDE EN WEDDESCHALEN 
 
Artikel 8 
§1. Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding is van toepassing. 
 
§2. De weddetoelagen worden door de afdeling voor onderwijsdiensten van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en 
Vorming rechtstreeks aan de statutaire personeelsleden of de contractuele personeelsleden ten laste van de afdeling voor 
onderwijsdiensten uitbetaald door overschrijving via de bankinstellingen, op het einde van de maand na vervallen 
periode. 
 
Het loon wordt door het schoolbestuur rechtstreeks aan de contractuele personeelsleden - uitgezonderd de contractuele 
personeelsleden ten laste van de afdeling voor onderwijsdiensten - uitbetaald door overschrijving via de 
bankinstellingen, op het einde van de maand na vervallen periode. 
 
Elk personeelslid kan zijn loonstaat opvragen op het personeelssecretariaat van de instelling. 
 
§3. De weddeschalen per ambt en volgens de bekwaamheidsbewijzen zijn vastgesteld bij besluit van de Vlaamse 
Regering. 
 
§4. De afdeling voor onderwijsdiensten van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming is voor de 
kinderbijslagen aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70 te 1040 Brussel, ter 
uitvoering van de wet van 6 juni 1992. 
 
 
HOOFDSTUK 4. RECHTEN EN PLICHTEN 
Afdeling 1. Algemene rechten en plichten 
 
Artikel 9 
De bepalingen van titel II., hoofdstuk II. - Plichten en onverenigbaarheden van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding zijn van toepassing. 
 
 
Afdeling 2. Specifieke rechten en plichten 
 
Artikel 10 
§1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de onderwijsinstelling. Zij is verantwoordelijk voor de naleving 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en het opvolgen van de kwaliteit van het werk. 
 
Bijgevolg is zij bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, de medewerkers op de kwaliteit van 
het werk te wijzen, de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne en andere dienstnota's na te leven en orde en tucht in 
de instelling te behouden. In deze hoedanigheid beschikt zij over de bevoegdheid om vaststellingen te doen. 
Zij heeft ook de bevoegdheid om vast te stellen dat een personeelslid, dat zich op het werk aanbiedt, klaarblijkelijk niet 
in staat is om te werken en hem te verbieden het werk aan te vangen. De directie kan bij ernstige vermoedens van 
dronkenschap, het personeelslid verplichten een door de controlegeneesheer uitgevoerde ademtest te laten ondergaan. 
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Wanneer een personeelslid niet functioneert en wanneer dit duidelijk te wijten is aan middelenmisbruik (alcohol, 
medicatie, drugs, …) moet de directie het personeelslid wijzen op het niet functioneren. Onder middelenmisbruik dient 
te worden verstaan "het verlies van de voortdurende controle over zijn of haar daden waardoor normaal functioneren 
onmogelijk wordt. Wanneer deze problemen zich herhaaldelijk voordoen, dan wordt het personeelslid verplicht 
doorverwezen naar de sociale dienst van het provinciebestuur. Er wordt het personeelslid de kans geboden om zich te 
laten begeleiden en verzorgen. Daarnaast worden ook concrete schriftelijke afspraken gemaakt tussen de directie, de 
sociale dienst en de betrokkene in verband met de nazorg. Wanneer het personeelslid dat niet functioneert, de 
directeur/directrice is, dan moet de provinciegriffier hem of haar wijzen op het niet functioneren en in voorkomend 
geval, schriftelijke afspraken maken. 
 
Wanneer een lid van de directie afwezig is, dan wordt dit lid vervangen en krijgt de vervang(st)er dezelfde rechten en 
plichten. 
 
§2. De directie ziet toe op de invulling van het pedagogisch project en de realisatie van de leerplannen. Zij is 
verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding van het personeel. 
 
§3. De directie deelt aan elk personeelslid de nodige informatie mee betreffende het pedagogisch project, de structuur en 
de visie van de onderwijsinstelling. 
 
§4. De directie is verantwoordelijk voor de vaststelling van de opdracht van elk personeelslid met inachtneming van de 
bepalingen van het aanstellingsbesluit en rekening houdend met de pedagogische behoeften. Zij is tevens 
verantwoordelijk voor de samenstelling van de klasgroepen. 
 
§5. De directie is verantwoordelijk voor de vaststelling van het wekelijkse werkrooster van de diensten van het 
personeel. Hierbij houdt zij eerst rekening met de eisen van de leerplannen, met de pedagogische behoeften en met de 
billijke verdeling van de taken. Voor het personeel met een volledige betrekking in de instelling kan dit wekelijkse 
werkrooster verdeeld worden over alle dagen waarop de school open is. Voor het personeel met een onvolledige 
betrekking kan het wekelijkse werkrooster op een analoge proportionele wijze verdeeld worden. 
 
Artikel 11 
§1. De personeelsleden erkennen de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht en de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de directie. Zij stellen alles in het werk om met hen en met hun collega's in de beste 
verstandhouding samen te werken aan de opvoedende opdracht van het provinciaal onderwijs. Zij onthouden zich van 
daden of woorden die afbreuk kunnen doen aan het gezag van de inrichtende macht, van de directie en van hun 
collega's. 
 
§2. Van hun kant ondersteunen de inrichtende macht en de directie de personeelsleden in hun relatie ten opzichte van de 
collega's, de leerlingen(cursisten) en derden. De directie neemt in het bijzonder de begeleiding van de nieuwe 
personeelsleden ter harte. 
 
§3. De betrokkenen handelen in een geest van wederzijdse samenwerking en in respect voor elkaars 
verantwoordelijkheden. 
 
Artikel 12 
§1. Met betrekking tot het jaarplan, de lesvoorbereidingen, de schoolagenda en de andere pedagogische 
aangelegenheden gelden volgende afspraken: 
- de leden van het onderwijzend personeel zorgen voor een evenwichtige spreiding van de leerstof over het gehele 

schooljaar. Het paramedisch en sociaal personeel doet dit in overleg met de directie en de klassenraad; 
- de leerstof wordt vastgelegd in een jaarplan dat bij het begin van het schooljaar aan de directie wordt voorgelegd en 

dat gedurende het volledige schooljaar in de school wordt bewaard op de daartoe voorziene plaats; 
- de leden van het onderwijzend personeel bereiden hun lessen met zorg voor. Ze werken deze lesvoorbereidingen bij 

overeenkomstig hun ervaring en de pedagogische, didactische en wetenschappelijke vooruitgang. Zij beschikken 
over een persoonlijke schriftelijke verwerking hiervan; 
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- in het buitengewoon onderwijs stellen het onderwijzend en het paramedisch en sociaal personeel de 
handelingsplannen op volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie en/of van de directie. De leden van het 
onderwijzend en paramedisch en sociaal personeel moeten altijd de uitgeschreven handelingsplannen kunnen 
voorleggen aan de onderwijsinspectie en/of de directie; 

- de leden van het onderwijzend personeel houden een schoolagenda bij volgens de richtlijnen van de inrichtende 
macht en/of de directie; 

- het jaarplan en de schoolagenda van de leerkracht en de schoolagenda van de leerling in het secundair onderwijs met 
volledig leerplan moeten met elkaar in overeenstemming zijn; 

- de personeelsleden zorgen voor het goede gebruik van het schoolmateriaal en -meubilair en waken over de goede 
orde in de hun toevertrouwde lokalen; 

- de personeelsleden respecteren de inspanningen die in de school geleverd worden op het vlak van veilige en gezonde 
werkomstandigheden, werken hieraan constructief mee en ze signaleren de vastgestelde gevaren aan de directie; 

- personeelsleden hebben toegang tot leerlinggegevens, al dan niet in een geautomatiseerde verwerking, en deze 
personeelsleden leven bovendien de voorschriften na die voortvloeien uit de toepassing van de wet op de privacy; 

- de personeelsleden vervullen een voorbeeldfunctie en daarom wordt van hen ook verwacht dat zij een voorbeeld zijn 
wat algemene levenshouding betreft (gedrag, woordgebruik, kleding, …) en zo nemen zij onder andere een algemene 
levenshouding aan die niet in strijd is met de levenshouding die van de leerlingen(cursisten) in het schoolreglement 
wordt gevraagd. 

 
§2. De schoolagenda, het jaarplan, de lesvoorbereidingen, eventuele individuele handelingsplannen en eventuele 
leerlingvolgsystemen worden aan de inrichtende macht, aan de directie en de inspectie op hun verzoek voorgelegd. 
 
§3. Met betrekking tot de controle van de schoolagenda's, de notities en de schriften van leerlingen gelden de volgende 
afspraken: 
- in het onderwijs met volledig leerplan ziet de klastitularis geregeld de schoolagenda van de leerlingen na 

overeenkomstig de richtlijnen van de directie en de andere personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de correcte 
invulling van de schoolagenda van de leerlingen wat hun leervak betreft; 

- de leden van het onderwijzend personeel volgen de vorderingen van de leerlingen, evalueren de leerlingen en 
besteden hieraan de nodige zorg en zij zien geregeld het persoonlijk werk van de leerlingen (schriften, notities, 
werkstukken, en dergelijke) na; 

- op verzoek van de directie dienen de leden van het onderwijzend personeel de toetsen op de vastgestelde datum ter 
inzage in en de geëvalueerde examenwerken worden bij de directie op het vastgestelde tijdstip ingediend. 

 
§4. De personeelsleden van de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, van De Wijnpers en 
van het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs bewaren hun schoolagenda ten minste gedurende drie 
schooljaren. 

 
Artikel 13 
§1. De personeelsleden respecteren de fysieke en psychische integriteit van de aan hen toevertrouwde 
leerlingen(cursisten) integraal zonder discriminatie van welke aard ook. 
 
§2. De personeelsleden moedigen de persoonlijke en collectieve inspanningen van de leerlingen(cursisten) aan. Zij 
zetten zich in voor het welzijn van alle leerlingen(cursisten) en wijden bijzondere aandacht aan degenen die 
moeilijkheden ondervinden. Zij stimuleren bij de leerlingen(cursisten) het verwerven van uit het pedagogisch project 
voortvloeiende waarden, attitudes en vaardigheden en correct taalgebruik. De personeelsleden hebben hierin een 
voorbeeldfunctie. 
 
§3. De personeelsleden die belast zijn met het houden van het aanwezigheidsregister melden de onregelmatige en 
problematische afwezigheden aan de directie. In het basisonderwijs wordt het aanwezigheidsregister nauwkeurig en 
tijdig ingevuld en elke laatste schooldag van de maand ter controle afgegeven aan de directie. 
 
§4. De personeelsleden zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen, die aan hen worden toevertrouwd; ook bij externe 
activiteiten. 
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§5. De personeelsleden zien erop toe dat de leerlingen(cursisten) zorg dragen voor hun eigen veiligheid en gezondheid 
en die van de andere betrokken personen. Zij waken erover dat de leerlingen(cursisten) de reglementen betreffende de 
werkplaatsen, de laboratoria, de vaklokalen en dergelijke naleven. 
 
Artikel 14 
De personeelsleden geven geen betaalde privaatlessen aan leerlingen(cursisten) van de eigen school. Zij mogen de 
leerlingen(cursisten) geen taken doen uitvoeren voor hen persoonlijk. Zij mogen de leerlingen(cursisten) de aankoop 
van boeken en andere schoolbenodigdheden niet opleggen zonder toestemming van de directie. 
 
Artikel 15 
§1. De personeelsleden zien erop toe dat het schoolreglement door de leerlingen(cursisten) wordt opgevolgd. Zij 
brengen de directie op de hoogte van zware overtredingen en misbruiken die zij in schoolverband vaststellen. 
 
§2. De personeelsleden beoordelen sereen de laakbare daden of houdingen van de leerlingen(cursisten). De opgelegde 
straffen moeten in verhouding staan tot de fout en ze moeten pedagogisch verantwoord zijn, rekening houdend met het 
bepaalde in artikel 13, §1 van dit arbeidsreglement. 
 
§3. In het basisonderwijs mag het onderwijzend personeel geen leerlingen uit de klas wijzen of ze aan het toezicht 
onttrekken. In het gewoon secundair onderwijs kunnen de leerkrachten een leerling uit de betrokken les uitsluiten. De 
leerling blijft in dit geval onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leerkracht. Enkel de directeur/directrice of 
zijn/haar vervanger mag een leerling schorsen en/of naar huis sturen. 
 
Artikel 16 
§1. Wanneer personeelsleden in schoolverband een vereniging willen oprichten of een samenkomst organiseren met of 
zonder de leerlingen(cursisten), leggen zij hun voorstel voor aan de directie. Deze kan het, met haar advies, voorleggen 
aan de inrichtende macht. De statuten, agenda's, notulen van de vergaderingen, programma's van de feestelijkheden en 
publicaties van alle aard die door de verenigingen worden opgesteld, worden vooraf voorgelegd aan de directie. De 
directie heeft het recht om op de vergaderingen aanwezig te zijn. De directie houdt hiervan een archief bij op de 
onderwijsinstelling. 
 
§2. De organisatie in schoolverband van bij- of buitenschoolse activiteiten, van reizen onder het schooljaar of tijdens de 
vakantie, van sportbijeenkomsten en van andere gelijkaardige activiteiten wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan 
de directie. 
 
§3. In het secundair onderwijs met volledig leerplan steunen de personeelsleden de oprichting en de werking van de 
leerlingenraad. 
 
Artikel 17 
§1. De personeelsleden verstrekken de ouders de nodige informatie en werken met hen samen in een sfeer van openheid 
en respect. In geval van een meerderjarige leerling wordt aan de ouders slechts informatie verstrekt voor zover de 
leerling er niet schriftelijk om verzocht heeft dit niet te doen. 
 
§2. De personeelsleden respecteren de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolorganisatie. 
 
§3. De personeelsleden formuleren ondubbelzinnig de individuele vorderingen van de leerlingen en de beslissingen en 
adviezen van de klassenraad aan de leerlingen en de ouders. In geval van een meerderjarige leerling worden deze enkel 
aan de ouders meegedeeld voor zover de leerling er niet schriftelijk om verzocht heeft dit niet te doen. In het 
buitengewoon onderwijs wordt de evolutie van de handelingsplannen op regelmatige tijdstippen met de leerlingen en/of 
hun ouders besproken. Vóór de deliberatie mogen geen eindresultaten aan de leerlingen en/of de ouders meegedeeld 
worden, tenzij met toestemming van de directie. 
 
§4. Indien examens of toetsen aan leerlingen en/of ouders toegelicht worden, gebeurt dit in aanwezigheid van het 
betrokken personeelslid, behoudens overmacht of indien het personeelslid ervan afziet. 
 
Artikel 18 
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§1. In het basisonderwijs doen de personeelsleden het toezicht dat hun wordt opgedragen. Zij verzekeren het toezicht 
voor, tussen en na de lessen, volgens een beurtrol die de directie vastlegt. Indien nodig vergezellen zij de leerlingen bij 
het verlaten van de school. 
§2. In het secundair onderwijs met volledig leerplan behoort het toezicht buiten de eigenlijke lessen op de eerste plaats 
tot de ambtsbevoegdheid van het ondersteunend personeel. De directie verdeelt het toezicht op billijke wijze onder die 
personeelsleden. De dienstregeling wordt nauwkeurig in een bijzonder werkrooster vermeld. Het toezicht op de 
leerlingen(cursisten) tijdens de schriftelijke proefwerken wordt in principe verzekerd door de leerkrachten, met 
inachtneming van de verdelende rechtvaardigheid en in evenredigheid tot het aantal lesuren waarmee zij belast zijn. 
 
De directie kan aanvullend een beroep doen op de andere personeelsleden om het toezicht te verzekeren voor, tussen en 
na de lessen en om de leerlingen, indien nodig, te vergezellen bij het verlaten van de school. 
 
§3. De personeelsleden die hun taak om dringende redenen moeten onderbreken, waken erover hun leerlingen niet 
zonder toezicht te laten en waarschuwen de directie of haar vervanger. 
 
§4. Telkens zich een ongeval of een ernstig feit voordoet, waarschuwt het personeelslid dat met het toezicht belast is, zo 
spoedig mogelijk de directie of haar vervanger. Indien nodig, worden de ouders van de betrokken leerling 
gewaarschuwd. 
 
Artikel 19 
§1. Het toezicht en de begeleiding tijdens activiteiten waaraan de leerlingen in schoolverband deelnemen, worden 
verzekerd volgens een beurtregeling. Daarbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de deeltijdse opdracht 
van de personeelsleden. 
 
§2. De personeelsleden vergezellen de leerlingen gedurende de eendaagse schoolactiviteiten die tijdens de schooldagen 
ingericht worden. Er wordt rekening gehouden met de reglementaire bepalingen ter zake. 
 
§3. Begeleiding van meerdaagse activiteiten, zowel binnen als buiten de schooldagen, gebeurt met akkoord van de 
betrokken personeelsleden. 
 
§4. De personeelsleden maken tijdens deze activiteiten een verantwoorde combinatie van toezicht en actieve 
betrokkenheid bij de leerlingen. 
 
Artikel 20 
De personeelsleden zijn verplicht om zich binnen hun ambt en de nascholingsplanning bij te scholen. De verplichte 
navorming wordt gratis aangeboden. 
 
 
HOOFDSTUK 5. WELZIJN OP HET WERK 
 
Artikel 21 
Voor de namen van de preventieadviseur(s) psychosociale aspecten, de preventieadviseur-geneesheer, de leden van de 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de vertrouwenspersonen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Artikel 22 
§1. Het personeelslid dat een wonde, hoe onbeduidend ook, heeft opgelopen is verplicht deze te laten verzorgen bij de 
aangestelden voor eerste hulp bij ongelukken. Voor de lijst van deze personen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
§2. De plaats(en), waar de EHBO-koffer zich bevindt, word(t)(en) opgenomen in de bijlagen. 
 
§3. Bij ongeval kan het personeelslid zich wenden tot de geneeshe(e)r(en) vermeld in de bijlagen of naar een geneesheer 
naar keuze. 
 
Artikel 23 
Specifieke reglementeringen voor werkplaatsen, turnzalen, laboratoria worden opgenomen als bijlage bij dit 
arbeidsreglement. 
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HOOFDSTUK 6. OVERLEGORGANEN 
 
Artikel 24 
§1. Volgende overlegorganen werden opgericht: 

- het hoogoverlegcomité; 
- het basisoverlegcomité Leuven; 
- het basisoverlegcomité Tienen 
- en het bijzonder onderhandelingscomité. 

 
§2. Voor de samenstelling van deze overlegorganen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
 
HOOFDSTUK 7. BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN 
ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG 
 
Artikel 25 
§1. Alle personeelsleden hebben het recht om met waardigheid te worden behandeld. Geen enkele daad van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk mag worden toegelaten of getolereerd. Alle personen die in 
aanraking komen met de personeelsleden bij de uitvoering van het werk, moeten zich onthouden van eender welke daad 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Met ´personen´ bedoelt men zowel de werkgever, de 
personeelsleden en de daarmee gelijkgestelde personen (bv. stagiairs, personen in een beroepsopleidingsprogramma, 
leerovereenkomsten,...) als individuen extern aan het provinciebestuur. 
 
§2. Voor de beginselen en definities, het preventiebeleid, de preventiemaatregelen, de bescherming, de procedures, de 
specifieke ontslagbescherming en strafmaatregelen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
§3. De beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie Vlaams-Brabant werd goedgekeurd 
door de deputatie in zitting van 23 maart 2006 en is opgenomen in de bijlagen. 
 
 
HOOFDSTUK 8. NUTTIGE VERMELDINGEN 
 
Artikel 26 
De adressen van volgende instellingen worden opgenomen in de bijlagen: 

- de arbeidsongevallenverzekeraar; 
- de inspectie van de sociale wetten; 
- de medische en technische inspectie 
- en de onderwijsinspectie. 

 
 
HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 27 
Wanneer de in de bijlagen vermelde gegevens wijzigen, dan wordt hiervan kennisgegeven aan de deputatie, worden de 
bijlagen aangepast en worden de wijzigingen meegedeeld aan de personen vermeld in artikel 4 van dit reglement door 
middel van een interne nota. 
 
Artikel 28 
Het arbeidsreglement wordt in iedere instelling aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats. Het vermeldt de 
locatie waar het arbeidsreglement en de bijlagen, waarnaar wordt verwezen, worden bewaard. Deze documenten moeten 
op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden bewaard. Deze locaties worden weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Plaats van tewerkstelling Plaats van bewaring arbeidsreglement en 
bijlagen 

P.S.B.O. De Sterretjes 
Anemonenlaan 15 

- één exemplaar in de leraarskamer 
- één exemplaar in het bureau van de directie 
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3300 Tienen 
  
De Wijnpers 
Mechelsevest 72 
3000 Leuven 

- één exemplaar in het secretariaat 1 

P.I.S.O. 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

- één exemplaar in het lokaal van de 
technische dienst (lokaal C3) 
- één exemplaar in de leraarszaal van de H- 
en C-Blok 

CVO De Nobel 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

- één exemplaar aan de inschrijvingsbalie 
- één exemplaar in het bureau van de directie 

CVO De Nobel 
Justus Lipsiusstraat 71 
3000 Leuven 

- één exemplaar aan de inschrijvingsbalie 
- één exemplaar in het secretariaat 

 
Artikel 29 
§1. Dit reglement werd bij het Gewestelijk Bureau voor de Inspectie van de Sociale Wetten van het ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid ingediend onder het nummer 14/00003892/WE. 
 
§2. Dit reglement werd goedgekeurd in het hoogoverlegcomité en bijzonder onderhandelingscomité op 11 oktober 2006 
nadat het ontwerp op behoorlijke wijze werd bekendgemaakt. 
 
§3. Dit reglement werd goedgekeurd door de inrichtende macht op 21 november 2006. 
 
Artikel 30 
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2006. 
 
 
BIJLAGEN BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT 
 
 
Bijlage 1: Namen van de preventieadviseur(s) psychosociale aspecten, de preventieadviseur-geneesheer en de 
leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de vertrouwenspersonen 
 
1. De preventieadviseur(s) is (zijn): 

- Sofie Balduyck (Premed), Tiensevest 61 te 3010 Leuven (016-30 81 11) 
- Annelies Geuens (Premed), Tiensevest 61 te 3010 Leuven (016-30 81 11) 

 
2. De preventieadviseur-geneesheer is: 

- André Leplat (Premed), Tiensevest 61 te 3010 Leuven (016-30 81 11). 
 

3. De leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn: 
- Filip Vandekeybus, preventieadviseur niveau 1, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 15); 
- Lieve Bongaerts, preventieadviseur niveau 2, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 57); 
- Ingrid Jacobs, administratief medewerker, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 77 59). 

 
4. De vertrouwenspersonen zijn: 

- Jessy Clynen, directie welzijn en huisvesting, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 73 21); 
- Lieve Bongaerts, interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, Provincieplein 1, 3010 Leuven 

(016-26 75 57); 
- Lutgarde Freson, PSBO De Sterretjes, Anemonenlaan 15, 3300 Tienen (016-81 86 46); 
- Jos Veltjens, PISO, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Els Brams, De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51); 
- Ann Vermeiren, De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51); 
- Philippe Petit, CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-80 89 78) of Justus Lipsiusstraat 71, 3000 

Leuven (016-20 18 19). 
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Bijlage 2: Lijst van de aangestelden voor eerste hulp bij ongelukken 
 

Plaats van 
tewerkstelling 

Naam Telefoonnummer 

P.S.B.O. De 
Sterretjes 
Anemonenlaan 15 
3300 Tienen 

Niet-onderwijzend 
personeel: 
Irene Laporte 
Onderwijzend personeel: 
Christine Smets 
Evy Vandevyvere 
Cindy Verlinden 

 
016-81 86 46 
 
016-81 86 46 
016-81 86 46 
016-81 86 46 

De Wijnpers 
Mechelsevest 72 
3000 Leuven 

Lieve Annarel 
Guido Defloor 
Sofie Graus 
Allan Pelgrims 
Isabel Thiry 
Bart Van Den Bosch 

016-23 69 51 
016-23 69 51 
016-23 69 51 
016-23 69 51 
016-23 69 51 
016-23 69 51 

P.I.S.O. 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

Onderwijzend personeel: 
Nathalie Carels 
Fanny Cleynen 
Jurgen Elsen 
Tanja Frederickx 
Wim Geuvens 
Liliane Goossens 
Marc Jubin 
Katty Loix 
Nancy Mellaerts 
Marleen Puttenaers 
Kelly Roosen 
Romain Stroobants 
Eduard Verret 
Niet-onderwijzend 
personeel: 
Vera Boyen 
Mia Cerulis 
Brigitte Cox 
Patricia Denivel 
Hilaire Goedhuys 
Marcel Laermans 
Jos Lemmens 
Micheline Moens 
Claudia Muls 
Carine Steenwinckels 
Anne-Marie Van Cotthem 
Magda Van Hissenhoven  

 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 
016-81 45 11 

CVO De Nobel 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

Nathalie Peeters 
Claire Van Craywinkel 

016-81 45 11 
016-81 45 11 

CVO De Nobel 
Justus Lipsiusstraat 
71 
3000 Leuven 

Philippe Petit 
Luc Poinet 
Claire Van Craywinkel 

016-20 18 19 
016-20 18 19 
016-20 18 19 

 
 
Bijlage 3: Overzicht van de plaats waar zich de EHBO-koffer bevindt per plaats van tewerkstelling 
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Plaats van 

tewerkstelling 
Plaats EHBO-koffer 

P.S.B.O. De Sterretjes 
Anemonenlaan 15 
3300 Tienen 

- secretariaat 
- didactische keuken 

  
  
De Wijnpers 
Mechelsevest 72 
3000 Leuven 

- leraarslokaal centraal gebouw 
- wasruimte technisch personeel centraal 
gebouw 
- lokaal praktijkleerkrachten tuinbouw 
- leraarslokaal SI 
- lokaal opvoeders gebouw Walraevens 
- EHBO-lokaal hoofdgebouw 
- uitleenkoffer secretariaat 1 
hoofdgebouw 
- kantoor bloementeelt serres 

P.I.S.O. 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

- ontvangst (lokaal C9) 
- alle werkhuizen 
- turnzaal 
- grootkeuken 
- secretariaat 

CVO De Nobel 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

- nabij het inschrijvingslokaal 
- dezelfde locaties als bij het P.I.S.O. 
- in de keuken van de afdeling koken 

CVO De Nobel 
Justus Lipsiusstraat 71 
3000 Leuven 

- secretariaat 
- in de keuken van de afdeling koken 

 
 
Bijlage 4: Na(a)m(en) van de geneeshe(e)r(en) tot wie het personeelslid zich kan wenden bij een ongeval 
 

Plaats van 
tewerkstelling 

Naam 

P.S.B.O. De 
Sterretjes 
Anemonenlaan 15 
3300 Tienen 

Vrij te kiezen 

De Wijnpers 
Mechelsevest 72 
3000 Leuven 

Vrij te kiezen 

P.I.S.O. 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

Vrij te kiezen 

CVO De Nobel 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

Vrij te kiezen 
of Dr. Bruyninckx F. (016-
81 55 77) 

CVO De Nobel 
Justus Lipsiusstraat 
71 
3000 Leuven 

Vrij te kiezen 

 
 
Bijlage 5: Samenstelling van de overlegorganen 
 
Opmerking: De hierbij vermelde telefoonnummers zijn deze van de plaats van tewerkstelling. 
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1. Maken deel uit van het hoogoverlegcomité: 

- Lodewijk De Witte, gouverneur, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 79) - voorzitter; 
- Jean-Pol Obrechts, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 22); 
- Julien Dekeyser, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 43); 
- Karin Jiroflée, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 29); 
- Monique Swinnen, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 57); 
- Wiske Ockerman, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 36); 
- Tom Troch, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 50); 
- Marc Collier, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 71 04); 
- Daniel Van Dael, directeur Cultuur en Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 02); 
- Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Guido Jammaer, directeur P.I.S.O., Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Doris Pijpops, directrice De Sterretjes, Anemonenlaan 15, 3300 Tienen (016-81 86 46); 
- Lut Lambert, directeur De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51); 
- Roger Hoebrechts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wijnmeerstraat 49, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief 

lid; 
- Rudiger Laermans, vakbondsafgevaardigde ACOD, Jodenstraat 16, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief lid; 
- Hans Nijs, vakbondsafgevaardigde ACOD, Diestsesteenweg 475, 3010 Leuven (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Luc Van de Cruys, vakbondsafgevaardigde ACOD, Maria Theresiastraat 121 bus 2, 3000 Leuven (016-22 37 

72) - plaatsvervanger; 
- Peggy Geeraerts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wangestraat 31, 3400 Landen (016-81 86 46) - 

plaatsvervanger; 
- Daniel Castermans, vakbondsafgevaardigde COC, Herenweg 98, 3700 Tongeren (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Ann Vermeiren, vakbondsafgevaardigde COC, Geldenaaksevest 14, 3000 Leuven (016-23 69 51) - 

plaatsvervanger; 
- Yannick Persyn, vakbondsafgevaardigde COC, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - effectief 

lid; 
- Magda Van der Veken, vakbondsafgevaardigde COV, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - 

effectief lid; 
- Jean-Pierre Boets, vakbondsafgevaardigde VSOA, Vanaudenhovenstraat 81, 3300 Tienen (016-81 45 11) - 

effectief lid; 
- Frank Lefever, vakbondsafgevaardigde VSOA, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel (02-529 81 30) - effectief lid; 
- Nele Barthier, bestuurssecretaris onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 40) - secretaris; 
- de preventieadviseur van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 15). 

 
 
2. Maken deel uit van het basisoverlegcomité: 
2.1. Basisoverlegcomité Leuven 

- Karin Jiroflée, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 29) - voorzitter; 
- Julien Dekeyser, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 43); 
- Monique Swinnen, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 57); 
- Daniel Van Dael, directeur Cultuur en Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 02); 
- Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Lut Lambert, directeur De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51); 
- Roger Hoebrechts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wijnmeerstraat 49, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief 

lid; 
- Hans Nijs, vakbondsafgevaardigde ACOD, Diestsesteenweg 475, 3010 Leuven (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Luc Van de Cruys, vakbondsafgevaardigde ACOD, Maria Theresiastraat 121 bus 2, 3000 Leuven (016-22 37 

72) - effectief lid; 
- Daniel Castermans, vakbondsafgevaardigde COC, Herenweg 98, 3700 Tongeren (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Ann Vermeiren, vakbondsafgevaardigde COC, Geldenaaksevest 14, 3000 Leuven (016-23 69 51) - 

plaatsvervanger; 
- Yannick Persyn, vakbondsafgevaardigde COC, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - effectief 

lid; 
- Magda Van der Veken, vakbondsafgevaardigde COV, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - 

effectief lid; 
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- Jean-Pierre Boets, vakbondsafgevaardigde VSOA, Vanaudenhovenstraat 81, 3300 Tienen (016-81 45 11) - 
effectief lid; 

- Frank Lefever, vakbondsafgevaardigde VSOA, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel (02-529 81 30) - effectief lid; 
- Nele Barthier, bestuurssecretaris onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 41) - secretaris. 

 
2.2. Basisoverlegcomité Tienen 

- Karin Jiroflée, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 29) - voorzitter; 
- Julien Dekeyser, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 43); 
- Monique Swinnen, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 57); 
- Daniel Van Dael, directeur Cultuur en Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 02); 
- Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Guido Jammaer, directeur P.I.S.O., Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Doris Pijpops, directrice De Sterretjes, Anemonenlaan 15, 3300 Tienen (016-81 86 46); 
- Roger Hoebrechts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wijnmeerstraat 49, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief 

lid; 
- Rudiger Laermans, vakbondsafgevaardigde ACOD, Jodenstraat 16, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief lid; 
- Luc Van de Cruys, vakbondsafgevaardigde ACOD, Maria Theresiastraat 121 bus 2, 3000 Leuven (016-22 37 

72) - plaatsvervanger; 
- Peggy Geeraerts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wangestraat 31, 3400 Landen (016-81 86 46) - effectief lid; 
- Daniel Castermans, vakbondsafgevaardigde COC, Herenweg 98, 3700 Tongeren (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Ann Vermeiren, vakbondsafgevaardigde COC, Geldenaaksevest 14, 3000 Leuven (016-23 69 51) - 

plaatsvervanger; 
- Yannick Persyn, vakbondsafgevaardigde COC, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - effectief 

lid; 
- Magda Van der Veken, vakbondsafgevaardigde COV, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - 

effectief lid; 
- Jean-Pierre Boets, vakbondsafgevaardigde VSOA, Vanaudenhovenstraat 81, 3300 Tienen (016-81 45 11) - 

effectief lid; 
- Frank Lefever, vakbondsafgevaardigde VSOA, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel (02-529 81 30) - effectief lid; 
- Nele Barthier, bestuurssecretaris onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 41) - secretaris. 

 
3. Maken deel uit van het bijzonder onderhandelingscomité: 

- Lodewijk De Witte, gouverneur, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 79) - voorzitter; 
- Jean-Pol Obrechts, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 22); 
- Julien Dekeyser, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 43); 
- Karin Jiroflée, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 29); 
- Monique Swinnen, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 57); 
- Wiske Ockerman, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 36); 
- Tom Troch, gedeputeerde, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 50); 
- Marc Collier, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 71 04); 
- Daniel Van Dael, directeur Cultuur en Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 02); 
- Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Guido Jammaer, directeur P.I.S.O., Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11); 
- Doris Pijpops, directrice De Sterretjes, Anemonenlaan 15, 3300 Tienen (016-81 86 46); 
- Lut Lambert, directeur De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51); 
- Roger Hoebrechts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wijnmeerstraat 49, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief 

lid; 
- Rudiger Laermans, vakbondsafgevaardigde ACOD, Jodenstraat 16, 3300 Tienen (016-81 45 11) - effectief lid; 
- Hans Nijs, vakbondsafgevaardigde ACOD, Diestsesteenweg 475, 3010 Leuven (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Luc Van de Cruys, vakbondsafgevaardigde ACOD, Maria Theresiastraat 121 bus 2, 3000 Leuven (016-22 37 

72) - plaatsvervanger; 
- Peggy Geeraerts, vakbondsafgevaardigde ACOD, Wangestraat 31, 3400 Landen (016-81 86 46) - 

plaatsvervanger; 
- Daniel Castermans, vakbondsafgevaardigde COC, Herenweg 98, 3700 Tongeren (016-23 69 51) - effectief lid; 
- Ann Vermeiren, vakbondsafgevaardigde COC, Geldenaaksevest 14, 3000 Leuven (016-23 69 51) - 

plaatsvervanger; 
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- Yannick Persyn, vakbondsafgevaardigde COC, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - effectief 
lid; 

- Magda Van der Veken, vakbondsafgevaardigde COV, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven (016-21 94 06) - 
effectief lid; 

- Jean-Pierre Boets, vakbondsafgevaardigde VSOA, Vanaudenhovenstraat 81, 3300 Tienen (016-81 45 11) - 
effectief lid; 

- Frank Lefever, vakbondsafgevaardigde VSOA, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel (02-529 81 30) - effectief lid; 
- Nele Barthier, bestuurssecretaris onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 41) - secretaris; 
- de preventieadviseur van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 15). 

 
 
Bijlage 6: Bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
 
1. Beginselen en definities 
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn verboden omdat ze strijdig zijn met de rechten van de 
personeelsleden en met de eerbied voor hun menselijke waardigheid. 
Dit verbod geldt voor de werkgever en de personeelsleden evenals de daarmee gelijkgestelde personen en ieder ander 
persoon die in contact komt met de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk. 
 
Onder "geweld op het werk" wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk 
van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Hiermee wordt onder andere 
volgende bedoeld: gedragingen van fysieke of verbale agressie zoals scheldwoorden, beledigingen, enzovoort. 
 
Onder "pesterijen op het werk" wordt verstaan: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of 
binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit 
hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in 
woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden 
met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming. Pesterijen kunnen veel 
vormen aannemen, zoals onder andere het isoleren van het slachtoffer, het slachtoffer verhinderen te communiceren, het slachtoffer 
in kwaad daglicht stellen, de gezondheid van het slachtoffer in het gedrang brengen, enzovoort. 
 
Onder "ongewenst seksueel gedrag" wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een 
seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Het verschil tussen ongewenst seksueel gedrag en gedrag dat 
wordt geapprecieerd en dat wederzijds is, zit in de 'ongewenstheid' van het optreden. Ongewenst betekent dat het gedrag door het 
slachtoffer niet wordt gevraagd en ook niet wordt aanvaard. Het gaat hier om het stellen van een daad die het slachtoffer in zijn/haar 
werk en in zijn/haar integriteit bedreigt. Voor het slachtoffer is door die handeling een grens overschreden. Die grens bepaalt het 
slachtoffer zelf. Er bestaat bij de mensen een verschil in gevoeligheid rond wat als ongewenst wordt ervaren. 
 
2. Het preventiebeleid 
Volgende personen zijn ermee belast de inrichtende macht bij te staan bij het uitwerken van een preventiebeleid, en de 
slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op te vangen en hulp te verlenen: 

- de vertrouwenspersoon; 
- de preventieadviseur psychosociale aspecten; 

 
In overleg met, en na akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming, zullen de namen van betreffende 
personen, hun contactadres en telefoonnummer bekendgemaakt en uitgehangen worden in de onderwijsinstelling. De 
inrichtende macht garandeert dat deze personen in voorkomend geval hun werk op autonome en onafhankelijke wijze 
kunnen uitoefenen en de nodige tijd en ruimte krijgen om de slachtoffers bij te staan, een grondig onderzoek naar de 
feiten en de omstandigheden te voeren, en naar oplossingen te zoeken. 
 
Zowel de vertrouwenspersoon als de bevoegde preventieadviseur, die binnen de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk worden belast met de psychosociale aspecten, krijgen aangepaste opleiding om deze functie 
naar behoren te kunnen uitoefenen. 
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3. De preventiemaatregelen 
De werkgever dient de noodzakelijke maatregelen te nemen om de personeelsleden en de daarmee gelijkgestelde 
personen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te beschermen. 
 
4. Bescherming 
Elk personeelslid - of een andere persoon waarop de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn - dat 
meent het slachtoffer te zijn van een dergelijke daad, ongeacht de dader, heeft het recht om een klacht in te dienen en dit 
zonder vrees voor vergelding of tegenmaatregelen. 
 
Door het opmaken van een procedure en door de toepassing van preventieve maatregelen staat de provincie Vlaams-
Brabant open voor de voorkoming en bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In 
een open organisatie kan het probleem herkend en erkend worden, zal de werkgever zijn verantwoordelijkheid 
opnemen, zullen de personeelsleden, uitgaande van hun eigen verantwoordelijkheid, mede instaan voor een werkklimaat 
waar ieders waardigheid gerespecteerd wordt en zullen personeelsleden - of andere personen waarop de betreffende 
bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn - die lastig gevallen zijn meer geneigd zijn om geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk als probleem naar buiten te brengen. 
 
5. Procedure 
5.1. Informele (eerste) aanpak 
Het personeelslid dat of een andere persoon, waarop de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, die 
meent het slachtoffer te zijn van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hulp of 
advies vragen bij de vertrouwenspersonen of de externe preventieadviseur die is aangesteld in het kader van de 
bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit belet niet dat 
het personeelslid of een andere persoon, waarop de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, zich 
rechtstreeks kan wenden tot de werkgever of een persoon van de hiërarchische lijn.  
 
De vertrouwenspersoon/externe preventieadviseur zal de feiten eerst aanhoren en dan in overleg met de klager bekijken 
welke stappen kunnen gezet worden. De vertrouwenspersoon geeft raad, biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan 
de slachtoffers. Op verzoek van het personeelslid of van een andere persoon, waarop de betreffende bepalingen van de 
wet welzijn toepasselijk zijn, kan hij/zij tevens proberen te bemiddelen tussen het slachtoffer en de dader van het 
geweld, de pesterijen of het ongewenst seksueel gedrag op het werk en het nodige doen opdat het probleem op een 
informele manier wordt aangebracht bij de werkgever. 
 
Voordat een formele klachtenprocedure wordt ingesteld, is het wenselijk dat de vertrouwenspersoon/externe 
preventieadviseur de bevoegdheid en de mogelijkheden krijgt om te trachten het probleem op een informele wijze op te 
lossen. 
 
Bij de informele aanpak vindt geen onderzoek plaats en wordt geen uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de 
klacht. Met andere woorden men doet geen uitspraak over ‘wie’ gelijk heeft en ook niet over ‘in welke mate’ iemand 
gelijk heeft. Er wordt wel bemiddelend en normregulerend opgetreden. 
 
De personalia van de vertrouwenspersonen en de externe preventieadviseur die is aangesteld in het kader van de 
bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag staan vermeld in de 
hiernavolgende tabel. 
 

Plaats van 
tewerkstelling 

Naam Functie Telefoonnumme
r 

Premed Sofie 
Balduyck 

Externe 
preventieadviseur 

016-30 81 11 

Premed Annelies 
Geuens 

Externe 
preventieadviseur 

016-30 81 11 

P.S.B.O. De Sterretjes Lutgarde 
Freson 

Vertrouwenspersoon 016-81 86 46 

De Wijnpers Els Brams Vertrouwenspersoon 016-23.69 51 
De Wijnpers Ann 

Vermeiren 
Vertrouwenspersoon 016-23 69.51 

P.I.S.O. Jos Veltjens Vertrouwenspersoon 016-81 45 11 



 191

CVO De Nobel Philippe Petit Vertrouwenspersoon 016-81 45 11 
 
5.2. Formele klachtenbehandeling 
Indien via bemiddeling geen resultaat wordt bereikt of wanneer een klacht te ernstig is om via bemiddeling opgelost te 
worden, kan op initiatief van het slachtoffer een formele procedure worden ingesteld. Het indienen van een met redenen 
omklede klacht kan enkel na een voorafgaand gesprek met de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur. 
Het personeelslid of een andere persoon, waarop de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, heeft 
het recht om schriftelijk een met redenen omklede klacht in te dienen. Het personeelslid of een andere persoon, waarop 
de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, kan dit doen zonder vrees voor vergelding of 
tegenmaatregelen.  
 
De klacht wordt ingediend via de vertrouwenspersoon van het provinciebestuur Vlaams-Brabant en/of rechtstreeks bij 
de externe preventieadviseur. Indien men zich richt tot de vertrouwenspersoon zal deze de klacht onmiddellijk 
overmaken aan de preventieadviseur. 
 
De klacht wordt opgenomen in een gedateerd document waarin het slachtoffer de feiten van grensoverschrijdend gedrag 
omschrijft en situeert in plaats en tijd. Eveneens wordt door hem de identiteit van diegene die als dader van de feiten 
wordt gezien vermeld. Het slachtoffer en de eventuele getuige(n) ontvangen een afschrift van hun verklaring. De 
preventieadviseur brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van de identiteit van de klager en eventuele getuigen 
en van hun ontslagbescherming zoals beschreven in punt 6. 
 
Discretie betreffende de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van de feitelijkheden wordt gegarandeerd. 
 
De bevoegde preventieadviseur onderzoekt volledig onpartijdig de met redenen omklede klacht en stelt aan de 
werkgever maatregelen voor om een eind te maken aan het geweld, de pesterijen of het ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. Hij geeft hierbij voor zover de vastgestelde gegevens van de zaak het toelaten, een gemotiveerd advies over de 
vraag of deze feiten al dan niet kunnen beschouwd worden als geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk of als feiten van een andere aard die een psychosociale belasting ingevolge het werk veroorzaken. De werkgever 
neemt de passende maatregelen om een eind te maken aan de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk. 
 
De vertrouwenspersoon kan opgeroepen worden als getuige. De vertrouwenspersoon kan zich beroepen op het 
beroepsgeheim wanneer het slachtoffer geen toestemming heeft verleend. Dit heeft tot gevolg dat de 
vertrouwenspersoon niet verplicht kan worden om verklaringen af te leggen of stukken uit een dossier voor te leggen. 
Met instemming van het slachtoffer bestaat er uiteraard geen probleem en kan de vertrouwenspersoon ook de werkgever 
informeren en eventueel getuigenis afleggen over wat hij/zij vernomen heeft. 
 
Voorstellen tot mutatie van het slachtoffer kunnen enkel worden ingediend op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer 
zelf. 
 
Het personeelslid dat of een andere persoon, op wie de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, die 
het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk die meent dat hij/zij bij de 
hiërarchische lijn, de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur niet de hulp vindt waarop hij/zij recht heeft, kan 
onmiddellijk stappen ondernemen door zich rechtstreeks te richten tot de ambtenaar belast met toezicht op het welzijn 
op het werk zonder zich te wenden tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. Toch dient beklemtoond te 
worden dat het aanwenden van de interne procedure een zekere voorkeur geniet. Zij heeft immers een grotere slaagkans 
omdat de tussenkomst onmiddellijk kan gebeuren. 
 
De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk is te bereiken op volgend adres: Philipssite 3A bus 8 te 3001 Leuven. 
 
Het personeelslid of een andere persoon, op wie de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, kan 
eveneens rechtstreeks een rechtsvordering bij het bevoegde rechtscollege instellen om de stopzetting van de feiten en /of 
een schadevergoeding te krijgen. Die vordering kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk zijn. 
 
De strafvordering verloopt doorgaans voor de correctionele rechtbank en heeft tot doel de dader en/of de werkgever 
strafrechtelijk te beteugelen. De burgerlijke procedure verloopt doorgaans voor de arbeidsrechtbank. 
Het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank is te bereiken op volgend adres: Vaartstraat 3, 3000 Leuven. 
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Een personeelslid of een andere persoon, op wie de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, kan 
tezelfdertijd verschillende actiemogelijkheden aanwenden. Men moet zich er echter van bewust zijn dat indien men 
klacht indient bij de arbeidsauditeur met het oog op het instellen van een strafvervolging, de mogelijkheid om een 
beroep te doen op de Medische Inspectie de facto wordt uitgesloten. In dat geval wordt er immers een gerechtelijk 
onderzoek gestart waardoor de Medische Inspectie gebonden is door het geheim van het strafonderzoek. 
 
6. Specifieke ontslagbescherming 
Personeelsleden of andere personen, op wie de betreffende bepalingen van de wet welzijn toepasselijk zijn, die een 
klacht wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk indienen mogen op geen enkele 
wijze gediscrimineerd worden. 
 
Vanaf het ogenblik van het indienen van een met redenen omklede klacht op de hiervoor beschreven wijze maakt het slachtoffer 
aanspraak op ontslagbescherming overeenkomstig de bepalingen bepaald in de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van 
verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit geldt in voorkomend geval ook voor de in de 
zaak gehoorde getuigen. 
 
7. Strafmaatregelen 
De vastgestelde inbreuken worden voor de gesubsidieerde personeelsleden behandeld en gesanctioneerd 
overeenkomstig het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
Opzettelijke valse aantijgingen kunnen eveneens aanleiding geven tot deze sancties. 
 
 
Bijlage 7: Beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie Vlaams-Brabant, zoals 
goedgekeurd door de deputatie in zitting van 23 maart 2006 
 
De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, verklaart dat het provinciebestuur Vlaams-Brabant een actief 
preventiebeleid zal voeren inzake arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne, psychologische 
aspecten van de arbeid, verfraaiing van de werkplaatsen, milieuzorg en de bescherming van de werknemers tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Om deze doelstelling concreet te realiseren worden de 
volgende verbintenissen aangegaan: 

- de deputatie zal algemene maatregelen laten nemen om de positieve houding ten aanzien van het 
preventiebeleid te verhogen. Hieronder verstaat men onder meer: 

• arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne, psychologische aspecten van de 
arbeid, verfraaiing van de werkplaatsen, milieuzorg, bescherming van de werknemers tegen geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te integreren in de opleiding van de werknemers; 

• initiatieven nemen tot informatie en vorming van de hiërarchische lijn inzake veiligheid, gezondheid en 
leefmilieu; 

• de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief betrekken bij het preventiebeleid; 
• de verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen; 
• regelmatige evaluaties uitvoeren om het preventiebeleid te sturen; 

- de deputatie zal de voorbeeldfunctie - zowel van de provincie als overheidsinstelling als van elke medewerker 
afzonderlijk - benadrukken wanneer het erom gaat de werknemers een algemene veiligheidsopleiding te geven; 

- de deputatie zal de noodzakelijke materiële voorzieningen in kaart brengen en een planning opstellen om 
hieraan op termijn te kunnen voldoen en een verantwoord aankoopbeleid voeren; 

- de deputatie zal in overleg, een globaal preventieplan en jaarlijks actieplannen opstellen en uitvoeren met als 
doel de prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne, 
psychologische aspecten van de arbeid, verfraaiing van de werkplaatsen, milieuzorg, bescherming van de 
werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk voortdurend te verbeteren; 
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- de deputatie zal een actief preventiebeleid voeren ten opzichte van nieuwe medewerkers en de nieuwe 
medewerkers en leerlingen(cursisten) zullen via een onthaalbeleid attent worden gemaakt op de voorkomende 
risico's, terwijl de tewerkgestelde medewerkers in de diverse provincie-instellingen regelmatig zullen worden 
gewezen op de bestaande risico's; 

- de deputatie zal de nodige omkadering en middelen ter beschikking stellen om een actieve veiligheidsopleiding 
te kunnen verzorgen en realiseren; 

- de deputatie zal actief meewerken aan preventie-initiatieven van de overheid (Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Vlaamse Regering, Leefmilieu e.d.) en zorgen voor 
een goede samenwerking met de externe diensten voor preventie en bescherming (arbeidsgeneeskunde en 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). 

 
 
Bijlage 8: Nuttige adressen 
 
Arbeidsongevallenverzekeraar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

agentschap voor onderwijsdiensten 
afdeling advies en ondersteuning onderwijspersoneel 
cel juridische dienst en arbeidsongevallen 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL 

 
Inspectie van de sociale wetten: a) Voor het arrondissement Leuven: 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Arbeidsinspectie 
Toezicht op de Sociale Wetten 
Philipssite 3A bus 8 
3001 LEUVEN 
 
b) Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Arbeidsinspectie 
Toezicht op de Sociale Wetten 
Aubreméstraat 16 
1800 VILVOORDE 

 
Medisch en Technische inspectie: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Arbeidsinspectie 
Toezicht op het Welzijn op het Werk 
Philipssite 3A bus 8 
3001 LEUVEN 

 
Onderwijsinspectie: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Onderwijsinspectie 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL 
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Nr. 36  Invoering van een evaluatiesysteem voor het gesubsidieerd    
   personeel van de  provinciale onderwijsinstellingen  
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs ) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42, §1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 1997 betreffende de taken die niet in de 
functiebeschrijvingen van het personeel in het basisonderwijs kunnen opgenomen worden; 
 
Gelet op de omzendbrief van 7 januari 2000 betreffende de functiebeschrijvingen in het gewoon en 
buitengewoon secundair onderwijs; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 26 juni 2007 betreffende de invoering van 
functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken voor het gesubsidieerd personeel van de provinciale 
onderwijsinstellingen; 
 
Gelet op het decreet van 10 juli 2007 houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving 
en evaluatie in het onderwijs; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie Onderwijs, PIVO en Veiligheid; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De artikelen 2 tot en met 8 van het besluit van 26 juni 2007 van de provincieraad van de provincie 
Vlaams-Brabant betreffende de invoering van functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken voor 
het gesubsidieerd personeel van de provinciale onderwijsinstellingen worden opgeheven. 
 
 
Art. 2. 
Voor de ambten directeur en adjunct-directeur wordt de directeur van de directie cultuur en onderwijs 
van de provincie Vlaams-Brabant aangesteld als eerste evaluator en de provinciegriffier als tweede 
evaluator. Voor de ambten leraars secundair onderwijs, die de technische en praktijkvakken in het 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs te Tienen onderwijzen, wordt de technisch adviseur-
coördinator aangesteld als eerste evaluator en het diensthoofd van de dienst onderwijs van de provincie 
Vlaams-Brabant als tweede evaluator. Voor de ambten leraars secundair onderwijs, die de algemene 
vakken onderwijzen in de eerste en de tweede graad in het Provinciaal Instituut voor Secundair 
Onderwijs te Tienen, wordt de adjunct-directeur aangesteld als eerste evaluator en het diensthoofd van 
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de dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant als tweede evaluator. Voor alle andere dan de 
hiervoor vermelde wervings-, selectie- en bevorderingsambten binnen de provinciale 
onderwijsinstellingen wordt de directeur aangesteld als eerste evaluator en het diensthoofd van de 
dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant als tweede evaluator. 
 
 
 
Art. 3. 
De algemene modellen van functiebeschrijving voor het ambt van leraar levensbeschouwelijke vakken 
secundair onderwijs in het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs en in De Wijnpers en voor 
het ambt van 'orthopedagoog buitengewoon basisonderwijs' alsook de gewijzigde algemene modellen 
van functiebeschrijvingen voor het administratief en ondersteunend personeel in De Wijnpers en voor 
de leraars secundair onderwijs in De Wijnpers en het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, 
zoals gevoegd bij dit besluit respectievelijk als bijlage I en bijlage II, worden goedgekeurd. 
 
 
Art. 4. 
De lijst met instellingsgebonden opdrachten en bijbehorende criteria, zoals gevoegd als bijlage III bij 
dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Art. 5. 
Aan elk gesubsidieerd personeelslid, dat aangesteld is of wordt binnen de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes te Tienen, De Wijnpers te Leuven, het Provinciaal Instituut 
voor Secundair Onderwijs te Tienen en het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel te Leuven 
en te Tienen, wordt vóór een eerste evaluatie tijdens een eerste individueel gesprek het algemeen 
model van functiebeschrijving overhandigd. Dit algemeen model van functiebeschrijving doet dienst 
als geïndividualiseerde functiebeschrijving voor het betrokken personeelslid in afwachting van een 
eerste functioneringsgesprek. Als bijlage bij deze functiebeschrijving ontvangt het betrokken 
personeelslid ook zijn/haar ambtsopdracht. In een eerste functioneringsgesprek tussen het 
personeelslid en de eerste evaluator, dat plaatsvindt binnen 30 werkdagen na het overhandigen van het 
algemeen model van functiebeschrijving, wordt het algemeen model van functiebeschrijving 
geïndividualiseerd voor het betrokken personeelslid en dit op basis van de ontvangen algemene 
functiebeschrijving of delen ervan. Deze geïndividualiseerde functiebeschrijving kan worden 
aangevuld met instellingsgebonden opdrachten, instellingsspecifieke doelstellingen, rechten en 
plichten inzake nascholing en permanente vorming en persoons- en ontwikkelingsgerichte 
doelstellingen. 
 
 
Art. 6. 
De geïndividualiseerde functiebeschrijving wordt bij belangrijke wijziging van de opdracht of in 
onderling overleg aangepast. Verder kan de geïndividualiseerde functiebeschrijving in onderling 
overleg ook worden aangepast ingevolge afspraken die de eerste evaluator en het personeelslid maken 
tijdens een functioneringsgesprek of bij de aanvang van een nieuwe evaluatieperiode. Het initiatief tot 
deze aanpassingen kan worden genomen door het personeelslid en/of de eerste evaluator. 
 
 
Art. 7. 
Indien de eerste evaluator en het betrokken personeelslid het eens zijn over de geïndividualiseerde 
functiebeschrijving, dan wordt deze ondertekend door de eerste evaluator en het betrokken  
 



 196

personeelslid, dat deze functiebeschrijving ondertekent voor kennisname. De geïndividualiseerde 
functiebeschrijvingen van de leermeesters levensbeschouwelijke vakken, de godsdienstleraars, de 
leraars niet-confessionele zedenleer en de leraars secundair onderwijs belast met niet-confessionele 
zedenleer worden wat betreft de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten tevens ondertekend voor 
akkoord door een afgevaardigde van de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of de niet-
confessionele zedenleer. 
 
Art. 8. 
Indien er betwisting ontstaat over de geïndividualiseerde functiebeschrijving of bepaalde onderdelen ervan, 
dan beslist de directeur van de directie Cultuur en Onderwijs als vertegenwoordiger van de inrichtende macht 
over de geïndividualiseerde functiebeschrijving en dit na het horen van de eerste evaluator en het betrokken 
personeelslid. 
 
 
Art. 9. 
Minstens één keer per evaluatieperiode neemt de eerste evaluator het initiatief tot het houden van een 
functioneringsgesprek tussen het betrokken personeelslid en zichzelf. Daarnaast kan een 
functioneringsgesprek ook plaatsvinden op verzoek van een personeelslid. Het functioneringsgesprek 
van onderwijzers, leermeesters, leerkrachten en leraars wordt voorbereid aan de hand van een 
zelfreflectieformulier. Het zelfreflectieformulier wordt minstens één maand voor het 
functioneringsgesprek aan het betrokken personeelslid bezorgd om in te vullen. Het 
functioneringsgesprek van de andere personeelscategorieën wordt voorbereid aan de hand van de 
geïndividualiseerde functiebeschrijving. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt 
met duidelijke vermelding van eventuele gemaakte afspraken. Dit verslag wordt in drie exemplaren 
opgesteld en ondertekend voor akkoord door zowel de eerste evaluator als het betrokken personeelslid. 
Het betrokken personeelslid en de tweede evaluator krijgen een exemplaar van dit verslag; het andere 
exemplaar wordt bewaard in de betrokken onderwijsinstelling in het evaluatiedossier van het 
betrokken personeelslid. 
 
 
Art. 10. 
Minimaal om de vier schooljaren wordt ieder personeelslid, dat een functiebeschrijving heeft, 
geëvalueerd op basis van deze functiebeschrijving. Met het oog op deze evaluatie wordt een 
evaluatiegesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid. 
 
 
Art. 11. 
Van het evaluatiegesprek wordt een evaluatieverslag opgemaakt. Het evaluatieverslag beschrijft op 
zorgvuldige wijze het volledige functioneren van het personeelslid ten opzichte van de 
functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken 
persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Het evaluatieverslag bevat minstens zowel een 
conclusie per afzonderlijk resultaatsgebied als een algemene eindconclusie. Deze (eind)conclusie kan 
ofwel “voldoende” ofwel “onvoldoende” zijn. De (eind)conclusie voldoende kan verder worden 
onderverdeeld in “uitmuntend”, “zeer goed”, “goed” of “net voldoende”. “Uitmuntend”houdt in dat het 
betrokken personeelslid een voorbeeldfunctie vervult voor de collega’s, “zeer goed” houdt in dat het 
functioneren van het betrokken personeelslid beter is dan wat vereist wordt, “goed” houdt in dat het 
betrokken personeelslid het vereiste functioneringsniveau haalt en “net voldoende” houdt in dat voor 
het betrokken personeelslid op één of meerdere resultaatsgebieden verbetering moet optreden in het 
functioneren van het betrokken personeelslid binnen een afgesproken tijdspad. Een evaluatieverslag 
met als eindconclusie “onvoldoende” bevat altijd de beroepsmogelijkheden. Het evaluatieverslag 
wordt ondertekend en gedateerd door de eerste evaluator, die dit evaluatieverslag voorlegt aan het 
betrokken personeelslid. Na ontvangst dateert en ondertekent het betrokken personeelslid dit 
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evaluatieverslag ter kennisneming en bezorgt dit evaluatieverslag uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst 
terug aan de eerste evaluator. De eerste evaluator bezorgt daarna een kopie van dit evaluatieverslag aan 
het betrokken personeelslid, alsook een kopie ter kennisneming aan de tweede evaluator en aan de 
inrichtende macht. Het originele evaluatieverslag wordt bewaard in de betrokken onderwijsinstelling in 
het evaluatiedossier van het betrokken personeelslid. 
 
 
Art. 12. 
De tweede evaluator bewaakt het evaluatieproces en biedt – indien nodig – ondersteuning aan zowel de 
eerste evaluator als het betrokken personeelslid. Deze ondersteuning houdt onder andere in dat de 
tweede evaluator in de loop van de evaluatieprocedure kan worden geraadpleegd door zowel eerste 
evaluator als door het personeelslid. Als de tweede evaluator ondersteuning moet bieden, dan stelt de 
tweede evaluator een verslag van deze tussenkomst op. Dit verslag wordt ondertekend door de tweede 
evaluator en door de eerste evaluator en het betrokken personeelslid ter kennisneming. Het betrokken 
personeelslid ontvangt een kopie van dit verslag en het originele verslag wordt bewaard in de 
betrokken onderwijsinstelling in het evaluatiedossier van het betrokken personeelslid. 
 
 
Art. 13. 
De algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluatie, zoals onderhandeld in het lokaal 
comité en zoals gevoegd bij dit raadsbesluit als bijlage VII, worden goedgekeurd. 
 
 
Art. 14. 
Voor de gesubsidieerde personeelsleden van het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs te 
Tienen, van De Wijnpers te Leuven en het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel te Tienen 
en te Leuven treedt dit besluit onmiddellijk in werking. Voor de gesubsidieerde personeelsleden van de 
Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes te Tienen treedt dit besluit in werking 
met ingang van 1 september 2009. 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier       voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
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BIJLAGE I 
 

ALGEMEEN MODEL VAN FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR 
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN IN HET PISO EN DE WIJNPERS (SECUNDAIR 

ONDERWIJS) EN VOOR HET AMBT VAN ORTHOPEDAGOOG BUITENGEWOON 
BASISONDERWIJS 

 
1. FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN IN HET PISO 
EN DE WIJNPERS 
1. Algemeen 
De functiebeschrijving van de leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken steunt op: 
- de grondwet; 
- de schoolpactwet voor zover van toepassing; 
- het decreet van 01 december ’93 aangaande inspectie-begeleiding levensbeschouwelijke vakken 
- en het decreet basisonderwijs (25.02.97). 
Het levensbeschouwelijk vak (Godsdienst - N.C.Zedenleer) houdt rekening met het decreet 
rechtspositie en onderschrijft het pedagogisch project binnen de mogelijkheden gegeven door de 
specificiteit van het levensbeschouwelijk vak. 
 
2. Doel 
De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken draagt door een erkende levensbeschouwing 
(Godsdienst - N.C.Zedenleer) bij tot de ontwikkeling en de vorming van de gehele persoonlijkheid van 
de leerlingen. 
De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken levert vanuit zijn specifiek levensbeschouwelijk 
vak (Godsdienst - N.C.Zedenleer) een unieke, een onmisbare en een onvervangbare bijdrage om 
kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden om met een persoonlijke 
overtuiging en engagement hun plaats in de multiculturele samenleving in te nemen. Kinderen en 
jongeren ontwikkelen zich doorheen de ervaring dat de eigen overtuiging en de eerbied voor de 
filosofische, ideologische, godsdienstige en culturele opvattingen van anderen moeten kunnen 
samengaan. 
De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken en de leerlingen bieden samen, vanuit de 
eigenheid van hun specifiek levensbeschouwelijk vak (Godsdienst - N.C.Zedenleer), een forum 
waarbinnen zich een interactiviteit ontwikkelt tussen enerzijds de levensbeschouwelijke vakken 
onderling en anderzijds alle andere vakken en het maatschappelijk gebeuren. 
Ieder levensbeschouwelijke vak vervult een unieke rol binnen het vakgebied levensbeschouwelijke 
vakken en binnen het geheel van de vakkenstroom die tot de basisvorming behoort, waardoor de 
levensbeschouwelijke vakken eigen bijdragen leveren voor de verwezenlijking van het pedagogisch 
project en van het bijhorende schoolwerkplan of handelingsplan. Dit betekent dat de leermeester/leraar 
levensbeschouwelijke vakken kinderen en jongeren begeleidt om in denken en handelen: 
- communicatief vaardig te worden; 
- kennis te verwerven, te interpreteren en te integreren; 
- kritisch te leren nadenken over natuur en cultuur; 
- zich bewust te worden van de levensbeschouwelijke aspecten van de werkelijkheid; 
- waarden te ontwikkelen en te groeien in zingeving 
- en zich te oefenen in sociale vaardigheden en houdingen. 
 
3. Resultaatgebieden: 
De resultaatgebieden kunnen rond drie toepassingsgebieden gerangschikt worden: 
- de leermeester/leraar in zijn kwaliteitszorg; 
- de leermeester/leraar in zijn werken met de leerlingen 
- en de leermeester/leraar in zijn integratie in de school 
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3.1. Toepassingsgebied Kwaliteitszorg 
3.1.1. Resultaatgebied: Plannen, voorbereiden en evalueren van het lesgeven 
De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken geeft op een pedagogisch-didactisch verantwoorde 
wijze les. Dit gebeurt vanuit een doordacht algemeen plannen en voorbereiden van het lesgeven. 
Jaarplan, schoolagenda en lesvoorbereidingen zijn aangewezen organisatorische en inhoudelijke 
documenten. 
Hij gaat hierbij uit, binnen de richtlijnen gegeven door de erkende instantie of de erkende vereniging, 
van de functiebeschrijving leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken * p. 2 leer- of raamplannen 
van zijn specifiek levensbeschouwelijk vak (Godsdienst - N.C.Zedenleer), de beginsituatie bij de 
leerlingen, het pedagogisch project en het bijhorende schoolwerkplan of handelingsplan. 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken evalueert en remedieert het eigen pedagogisch-
didactisch denken en handelen in functie van de doorheen zijn vak nagestreefde doelen en op basis van 
de richtlijnen en de adviezen van het betrokken levensbeschouwelijk vak. 
 
3.1.2. Resultaatgebied: De specifieke levensbeschouwing (Godsdienst – N.C.Zedenleer) 
Trouw aan de visie op het vak plaatst de leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken de 
eigenheid van de levensbeschouwing in de context van de leefwereld van de kinderen en jongeren. De 
leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken zal hiertoe o.a. de dagelijkse actualiteit volgen, 
bronnen binnen de eigen en andere levensbeschouwingen op een verantwoorde wijze verwerken en 
trends binnen de maatschappij kritisch bestuderen. Door deze inspanning zorgt de leermeester/leraar 
levensbeschouwelijke vakken ervoor dat de leerlingen gevoelig gemaakt worden voor wat in hen en 
rondom hen, dichtbij en veraf, gebeurt en dat zij in staat zijn dit levensbeschouwelijk te duiden. 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.  
 
3.1.3. Resultaatgebied: Begeleiding en nascholing 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken weet dat zelfstudie en het volgen van begeleiding 
en nascholing noodzakelijk zijn om op de hoogte te blijven van de recente evoluties op gebied van het 
vak, de maatschappij en de actualiteit. Hij maakt hiertoe gebruik van het aanbod van verplichte 
studiedagen ingericht door de inspectie levensbeschouwelijke vakken, de nascholing, het regionaal 
overleg met collega’s en het aanbod van vakliteratuur. Uiteraard laat hij zich bij zijn keuze leiden door 
de eigenheid en specificiteit van de eigen levensbeschouwing en verder door de richtlijnen en adviezen 
van de betreffende inspecteur - adviseur. 
 
3.2. Toepassingsgebied: werken met de leerlingen 
3.2.1. Resultaatgebied: Lesgeven 
Binnen het geheel van de schoolvakken die tot de basisvorming behoren hebben de 
levensbeschouwelijke vakken een eigen originaliteit en vakmatigheid. Zoals bij de overige vakken 
gebeurt het lesgeven op basis van een goede planning en voorbereiding. De zorg voor een geschikt 
leef- en leerklimaat, aangepast aan de beginsituatie van de leerlingen, is van groot belang. Grote zorg 
wordt besteed aan het uitwerken van creatieve lesvoorbereidingen. Het lesgeven vertrekt vanuit reële 
situaties die aangepast zijn aan de leerlingen en die voor hen herkenbaar zijn. In het leerproces komt de 
eigenheid van de onderscheiden levensbeschouwelijke vakken tot haar recht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200

3.2.2. Resultaatgebied: Opvoeding – Waardevorming 
De waarden en normen aangereikt door de erkende godsdiensten en N.C.Zedenleer en het ontwikkelen 
van bijhorende sociale vaardigheden zijn inspirerend voor het pedagogisch project, het bijhorende 
schoolwerkplan of handelingsplan en het schoolreglement. Deze documenten zijn daarenboven 
bronnen waaruit ter zake kan geput worden overeenkomstig de levensbeschouwelijke opvatting. 
Vanuit de communicatie met de leerlingen, waaronder waardecommunicatie, tracht de leermeester / 
leraar levensbeschouwelijke vakken consequente houdingen te ontwikkelen. 
 
3.2.3. Resultaatgebied: Leerlingbegeleiding – vertrouwensleraar 
Bij het begeleiden van leerlingen en het deelnemen aan klassenraden heeft de leermeester / leraar 
levensbeschouwelijke vakken aandacht voor de persoonlijke situatie van de leerling. Hij levert vanuit 
het specifieke van zijn vak een eigen bijdrage, in de mate van zijn mogelijkheden en binnen de ruimte 
hem verleend door Grondwet, Wetten, Decreten en Ordonnanties. 
 
3.2.4. Resultaatgebied: Evaluatie van de leerlingen 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken past gedifferentieerde evaluatiestrategieën toe 
om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de leerling en om van daaruit remediërend op te 
treden. Deze evaluatie kan dus enerzijds productgericht en anderzijds procesgericht zijn. De 
leermeester / leraar kan de leerlingen functiebeschrijving leermeester/leraar levensbeschouwelijke 
vakken * p. 3 niet resultaatgericht evalueren op het vlak van levenshouding. 
 
3.3. Toepassingsgebied: integratie in de school 
3.3.1. Resultaatgebied: De school 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken draagt op een verantwoorde wijze, in de mate 
van zijn mogelijkheden en rekening houdend met de specificiteit van het betreffende 
levensbeschouwelijke vak, bij tot het goed functioneren van de school in haar geheel. 
 
3.3.2. Resultaatgebied: Het schoolteam 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken werkt, in de mate van zijn mogelijkheden en 
rekening houdend met de specificiteit van het betreffende levensbeschouwelijke vak, mee aan de 
uitvoering van het pedagogisch project, het bijhorende schoolwerkplan of handelingsplan en het 
schoolreglement. 
 
3.3.3. Resultaatgebied: Vak en samenwerking 
Rekening houdend met de specificiteit van zijn vak heeft de leermeester / leraar levensbeschouwelijke 
vakken de nodige contacten met de inspecteur - adviseur van zijn vak zowel op eigen initiatief als op 
uitnodiging, met vakcollega’s en met collega’s uit andere vakgebieden. 
 
3.3.4. Resultaatgebied: De ouders 
De leermeester / leraar levensbeschouwelijke vakken onderhoudt als leraar contacten met de ouders, 
onder meer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. 
 
4. Bevoegdheden: 
Beoordeling 

De bevoegdheid van de godsdienstige overheid en de vereniging NCZ betreft de totale beoordeling 
van de beroeps - en pedagogische bekwaamheid van de leermeester/leraar LBV (godsdienst - 
NCZ). (zie decreet LBV van 01.12.93) 

Inspecteurs – Adviseurs 
Om deze bevoegdheid uit te oefenen hebben de erkende instanties godsdienst en de vereniging 
NCZ de vakinhoudelijke en vaktechnische inspectie en begeleiding van de leermeester/leraar LBV 
(godsdienst - NCZ) gedelegeerd naar de inspecteurs - adviseurs LBV (godsdienst - NCZ). 
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Directeur 
De directeur van de school heeft specifieke bevoegdheden betreffende de leermeester/leraar LBV 
(godsdienst - NCZ). Deze bevoegdheden worden in dit document vermeld. 
 

5. Toepassingsgebied: kwaliteitszorg 
Plannen, voorbereiden en evalueren van het lesgeven gebeurt alleen volgens de instructies van de 
bevoegde inspecteur - adviseur LBV en deze kunnen ook alleen door de bevoegde inspecteur - 
adviseur LBV worden geëvalueerd en beoordeeld. 
De directeur is bevoegd om na te gaan of volgende documenten bijgehouden worden door de 
leermeester/leraar LBV: schoolagenda en jaarplan. 
De opmaak van beide documenten gebeurt volgens de instructies van de bevoegde inspecteur - 
adviseur LBV. De directeur bezorgt de leer - of raamplannen van het LBV aan de betrokken 
leermeester/leraar LBV en biedt de mogelijkheid tot kennisname van het pedagogisch project en het 
schoolwerkplan van de school. De directeur waakt erover dat in het schoolbudget jaarlijks een bedrag 
voorzien wordt voor het aanschaffen van adequate leermiddelen, vakmedia en vakliteratuur voor de 
cursussen van de erkende godsdiensten/NCZ. De directeur is ervoor verantwoordelijk dat alle 
leermeesters/leraars LBV tegelijkertijd de studiedagen georganiseerd door de bevoegde inspecteur - 
adviseur LBV kunnen bijwonen. Tevens dient de directeur ervoor te zorgen dat voor de begeleiding en 
de nascholing LBV jaarlijks een budget wordt voorzien. Bij problemen verwittigt de directeur de 
bevoegde inspecteur - adviseur LBV (godsdienst - NCZ). 
 
6. Toepassingsgebied: werken met de leerlingen 
De totaliteit van het lesgebeuren sluit aan bij de eigenheid van het LBV en bij de instructies van de 
bevoegde functiebeschrijving leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken * p. 4 inspecteur-
adviseur LBV en wordt door deze geëvalueerd en beoordeeld. De bevoegde inspecteur - adviseur LBV 
kijkt na of de leermeester/leraar LBV adequate wijzen van evaluatie op zijn vak toepast. Het invullen 
van het rapport gebeurt op een schooleigen wijze met toelichting op vakeigen wijze. Bij betwisting 
aangaande de evaluatie wordt door de directeur advies gevraagd van de bevoegde inspecteuradviseur 
LBV. 
De directeur heeft eigen bevoegdheden aangaande orde en tucht, taal en voorkomen. De directeur heeft 
het recht tijdens de lessen LBV dringende mededelingen te doen. Bij ernstige en/of blijvende 
tekortkomingen verwittigt de directeur de bevoegde inspecteur - adviseur LBV. De directeur voorziet 
een vaklokaal dat voldoet aan de normen om met iedere leerlingengroep op verantwoorde wijze te 
kunnen werken. Indien dit voor het lopende schooljaar wegens de infrastructuur van de school niet 
mogelijk is dan wordt de betrokken inspecteur - adviseur LBV hierover schriftelijk ingelicht. De 
leermeester/leraar LBV die lesgeeft in verscheidene scholen en/of vestigingsplaatsen neemt volgens 
een systeem van verdelende rechtvaardigheid deel aan de klassenraden. De directeurs van de 
verschillende scholen waar de leermeester/leraar LBV lesgeeft dienen onderling overleg te plegen 
opdat de leermeester/leraar LBV 
kan deelnemen aan alle delibererende klassenraden. Bij problemen verwittigt de directeur de bevoegde 
inspecteur - adviseur LBV (godsdienst - NCZ). 
 
7. Toepassingsgebied: integratie in de school 
De leermeester/leraar LBV die lesgeeft in verscheidene scholen en/of vestigingsplaatsen participeert 
volgens een systeem van verdelende rechtvaardigheid in de beurtrol voor toezichten, in de geplande 
oudercontacten, in de personeelsvergaderingen en in andere schoolactiviteiten. 
De directeurs van de verscheidene scholen waar de leermeester/leraar LBV lesgeeft dienen onderling 
overleg te plegen opdat de lessenroosters, de verplaatsingen en de reglementaire tijd van vijftig 
minuten middagpauze de lesopdrachten niet zouden bemoeilijken. Bij problemen verwittigt de 
directeur de bevoegde inspecteur - adviseur LBV (godsdienst - NCZ). 
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2. FUNCTIEBESCHRIJVING ORTHOPEDAGOOG BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 
1. Doel 
Pedagogische ondersteuning bieden aan de school door enerzijds het opvolgen en analyseren van de 
onderwijsleerbehoeften van de leerlingen, en anderzijds het mee uitbouwen en aanpassen van het 
gerichte pedagogische aanbod van de school. 
 
2. Resultaatgebieden: 
2.1. Opvolgen en analyseren van de onderwijsleerbehoeften 
Leerlingen testen en opvolgen in functie van plaatsing in de meest passende niveaugroepen: 
• nieuwe leerlingen opvangen en hen testen op het vlak van taal (spelling en begrijpend lezen) en 

wiskunde (eventueel in samenwerking met de BLIO), 
• andere onderzoeken doen, op vraag van de klassenraad, 
• intelligentietesten afnemen in samenspraak met het CLB, 
• mede-organiseren van de samenstelling van de niveaugroepen, 
• opvolgen en aanvragen van attesten en protocols, 
• opvolgen van de individuele handelingsplannen per kind, de nodige evaluaties en bijsturingen 

organiseren in samenspraak met de coördinatoren en klasleerkrachten, 
• coördinatie van gevalsbesprekingen van leerlingen en overleg hieromtrent met externe diensten, 
• alle leerlingen van de school kennen en hun evolutie opvolgen, 
• ondersteuning bieden aan leerkrachten in de klas (sociale vaardigheden, niveaulezen,…),  
• ondersteunen van leerlingen (o.a. crisissituaties, trauma, gedrag,…) zowel eenmalig (bv. naar 

aanleiding van incident op speelplaats) als meermalig (bv. verwerking echtscheiding),  
• op regelmatige basis organiseren van het Sociaal Overleg, waar Cel Schoolmaatschappelijk 

Werk, CLB en schoolverpleegster op vertegenwoordigd zijn, 
• bespreken en opvolgen van de sociale problematieken en problematische opvoedingssituaties op 

het Sociaal Overleg, 
• overleg met aan school verbonden revalidatiecentrum, 
• overleg met externe organisaties (CGGZ, COS, dagcentra, begeleidingstehuis,…), 
• … 

 
2.2. Uitbouw pedagogisch aanbod van de school 
In nauwe samenwerking met de directeur en met alle mensen die het beleid van de school organiseren, 
een adequaat pedagogisch aanbod van de school uitbouwen: 
• samen met coördinator en directie leerlijnen en ontwikkelingsdoelen uitwerken en opvolgen, 
• coördineren schoolwerkplanning samen met de BLIO/BLOA, 
• opvolgen van evoluties binnen en aanreiken van materialen en literatuur rond sociaal-

economische thema's en de leergebiedoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (bv. leren leren), 
• orthodidactische en pedagogische vernieuwing qua visies en materialen zoveel mogelijk 

doorspelen aan het team, 
• bewaken van de continuïteit en eenvormigheid in leerinhoud en orthodidactische leermethoden 

(longitudinale handelingsplannen), 
• ondersteunen van alle personeels- en typevergaderingen (type 1, type 8, logopedisten), 
• geregeld overleg met coördinator en directie met betrekking tot beleidsmatige zaken, 
• coördineren autivergadering, 
• organiseren en/of coördineren van nascholing voor alle teamleden, 
• verzekeren van de doorstroming van nascholingsmogelijkheden, 
• organiseren pedagogische studiedagen, in samenspraak met de coördinatoren, 
• organiseren en uitwerken van het Geïntegreerd Onderwijs, samen met de desbetreffende GON-

leerkracht(en), 
• … 
•  
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2.3. Kindgebonden teamoverleg 
Zo nodig initiëren en deelnemen aan het multi-disciplinair overleg over de individuele situatie van de 
kinderen. 
Doel: 
bijdragen tot een optimale coördinatie tussen de diverse betrokkenen, de volledigheid van de 
informatie garanderen, de mogelijkheden van de eigen discipline duidelijk stellen in functie van de 
behoeften van het kind. 
• met de directie communiceren om hen te informeren over hun werk, 
• voorzitten van de klassenraden (wettelijk drie maal per jaar) en zorgen dat deze vlot verlopen, 
• alle relevante informatie verzamelen, bijhouden en verspreiden aan de betrokkenen, 
• de bijzondere noden van de kinderen detecteren en aan de aangewezen personen doorspelen, 
• … 

 
2.4. Communicatie met de ouders/opvoedingsverantwoordelijken 
Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken. 
Doel: 
samen een realistisch toekomstperspectief uittekenen en hen informeren over de specifieke aanpak en 
de evolutie van het kind. 
• het voeren van evolutiebesprekingen of besprekingen van problemen met de ouders, in 

samenwerking met de klasleerkracht, 
• zoeken naar oplossingen of mogelijk aanpakgedrag bij problemen in de klas of bij crisissituaties, 

zo nodig in samenwerking met de Cel Schoolmaatschappelijk Werk en het CLB, 
• op vraag van de ouders beperkte opvoedingsondersteuning (bv. telefoongesprekken, heen-en-

weerschriftjes,…), zo nodig doorverwijzing via het Sociaal Overleg  
• in samenspraak met de Cel Schoolmaatschappelijk Werk opstellen van stappenplannen naar 

ouders toe in verband met opvoedingsproblematiek, 
• … 

 
2.5. Vakoverschrijdende schoolse activiteiten 
Mede organiseren en deelnemen aan het uitvoeren van vakoverschrijdende kindgebonden activiteiten. 
Doel: 
bijdragen tot het invullen van de permanente verantwoordelijkheid die de school draagt, de continuïteit 
in de begeleiding van de kinderen verzekeren, bijdragen tot een goede werking van de school in haar 
geheel. 
• toezicht houden in de klas en op de speelplaats, 
• aan schoolactiviteiten deelnemen, 
• andere leerkrachten, indien nodig, vervangen, 
• verantwoordelijkheid dragen voor een aantal specifieke gedelegeerde taken (bijv. de organisatie 

van – de medewerking van de ouders – het schoolfeest), 
• actief participeren aan personeelsvergaderingen, 
• deelnemen aan het multi-disciplinair overleg, 
• verzekeren van busbegeleiding en middagtoezicht in uitzonderlijke omstandigheden en op een 

niet-systematische wijze, 
• … 
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2.6. Administratieve taken 
Uitvoeren van allerlei administratieve taken. 
Doel: 
de gegevens in verband met de leerlingen up to date houden, voldoen aan een aantal wettelijke 
verplichtingen of aan verplichtingen door andere instanties (bijv. inrichtende machten) opgelegd. 
• administratief GON opvolgen, 
• doorgeven aan en inschrijven van collega's voor bijscholing, 
• rapporten en verslagen schrijven over individuele kinderen voor internen (collega's) en externen, 
• per kind evolutieverslagen over een langere periode maken, 
• bijhouden en klasseren van attesten, protocollen en schoolveranderingen 
• … 

 
2.7. Eigen nascholing 
Instaan voor de eigen nascholing. 
Doel: 
op de hoogte blijven van de actualiteit en van de meest recente evoluties op het vakgebied, 
vernieuwingen kunnen uittesten en/of kunnen toepassen in de praktijk. 
• na de studies, zich inwerken in de school en het type waarin men tewerkgesteld wordt, dit zowel 

op gebied van vakkennis als van opvoedkundige aspecten, 
• zoeken naar nieuwe specifieke methodes, 
• inzichten verwerven in hoe leerkrachten werken in/met een klas, 
• studiedagen en cursussen bijwonen, 
• vakliteratuur bijhouden en lezen, opzoekingen doen, 
• aan specialistische werkgroepen deelnemen, 
• kennis en ervaringen uitwisselen met de collega's (binnen de school of met andere scholen), 
• … 

 
2.8. Coördinatie van stages 
Coördineren van stages binnen de school evenals contacten met de stagevragende scholen. 
• documenten in verband met de studenten doornemen, 
• kalender opstellen voor de therapieën, 
• doelstellingen bepalen, 
• voorbereidingen nakijken, bespreken en laten bijwerken, 
• therapieën bijwonen, bespreken en een schriftelijk eindverslag maken, 
• overleggen met stagebegeleiders, 
• therapieën geven en nadien bespreken met de studenten, 
• … 

 
3. Competentieprofiel: 
3.1. VAKBEKWAAMHEID 
GEDRAGSINDICATOREN :  

• algemene pedagogische kennis; 
• technische kennis van (therapeutische) technieken in de eigen discipline; 
• kennis om een therapie te formuleren, toe te passen en te evalueren, zowel voor de individuele 

therapie als voor groepstherapie; 
• grondige kennis van stimuleringsmethodes; 
• kennis van verschillende aanpak naar schoolkinderen toe; 
• kennis van de specifieke doelgroep waarmee men gaat werken, diens bekwaamheden, gebreken 

en mogelijkheden; 
•  
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• begrijpen wat realistische doelstellingen (kunnen) zijn voor de te behandelen doelgroep; 
• kennis van specifieke methodes rond werken met (gehandicapte) kinderen, niet alleen de technieken 

ervan maar ook de filosofie van deze methodes; 
• communicatietechnieken in functie van de doelgroep waarmee men dient te werken, 
• kennis van het functioneren van een school; 
• kennis om testen te selecteren, af te nemen en te interpreteren; 
• bekwaamheid om te begrijpen wat aan de grondslag van de problemen van het kind ligt en de 

bekwaamheid om via de eigen discipline daarop in te spelen. 
 

3.2. PERSOONLIJKE BEKWAAMHEDEN 
• Kindgerichtheid: in staat zijn de therapieën zodanig uit te voeren dat ze vertrekken vanuit de 

leefwereld van het kind en er tevens op gericht zijn, goed kunnen omgaan met kinderen; 
• Geduld: op een rustige en beheerste manier met de kinderen en hun ouders omgaan, ook in moeilijke 

en onvoorziene omstandigheden; 
• Creativiteit: nieuwe ideeën en aanpakken ontwerpen/verzinnen en aanwenden om de interesse van het 

kind te prikkelen en zijn/haar fantasie te stimuleren; 
• Samenwerken met anderen: constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken 

en collegialiteit nastreven; 
• Flexibiliteit: openstaan voor andere meningen, doelmatig blijven functioneren onder 

veranderende omstandigheden en de eigen aanpak aanpassen met het oog op efficiënter 
bereiken van het vooropgestelde doel; 

• Sociale ingesteldheid: ruimer denken, kunnen omgaan met mensen van verschillende 
achtergronden, oog hebben voor sociale, maatschappelijke fenomenen; 

• Verantwoordelijkheidsbesef: preventief en daadwerkelijk waken over de veiligheid en de 
gezondheid van de kinderen en bij de kinderen een (zelf)verantwoordelijke ingesteldheid 
bijbrengen; 

• Geloof in het nut van de therapie: zelf blijven geloven in het kind en de therapie, dit geloof 
over te dragen en zich op een bewuste en positieve manier blijvend inzetten voor het kind in 
ontwikkeling; 

• Organisatietalent: in staat zijn om zijn/haar opdracht/taken op een doeltreffende wijze te 
plannen en uit te voeren om van daaruit structuur aan te brengen/aan te bieden; 

• Betrokkenheid: zich ten volle willen engageren voor zijn beroep en voor het pedagogisch 
project van de school, met in het bijzonder de eigenheid van het buitengewoon lager onderwijs. 
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BIJLAGE II 
GEWIJZIGDE ALGEMENE MODELLEN VAN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN VOOR DE 

LERAARS SECUNDAIR ONDERWIJS EN VOOR HET ADMINISTRATIEF EN 
ONDERSTEUNEND PERSONEEL IN DE WIJNPERS 

 
1. FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS IN DE WIJNPERS EN HET 
PISO 
Algemene omschrijving van de functie: 
Op basis van het pedagogisch project van het provinciaal onderwijs en het schoolwerkplan en 
rekening houdend met het charter van de Scholengemeenschap Leuven plannen, organiseren, 
uitvoeren, evalueren en bijsturen van de klasgebonden en andere activiteiten om op grond van de 
leerplannen de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken 
of na te streven. 
 
Wat is een functiebeschrijving: 
Een functiebeschrijving is een opsomming van alle gebieden waarin resultaten van het personeelslid 
worden verwacht. 
We onderscheiden de volgende zes resultaatsgebieden: 

- Voorbereiding van de les 
- Manier van lesgeven 
- Opvoeding en begeleiding van de leerlingen 
- Evaluatie van de leerlingen 
- Functioneren binnen het schoolteam 
- Persoonlijk functioneren, persoonlijke ontwikkeling en zelfevaluatie 

Elk resultaatsgebied wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete taken of activiteiten. 
Hierbij onderscheiden we drie soorten taken: 

- B = basistaak: geldt voor elke leraar 
- S = specifieke taak: geldt waar de noodzaak zich voordoet; geldt bijgevolg slechts voor 

sommige leraars; of een specifieke taak wordt opgenomen in de functiebeschrijving van een 
personeelslid zal beslist worden na onderling overleg tussen de betrokken partijen. 

- U = uitbreidingstaak: kan alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend. 
Bij elk resultaatsgebied worden een aantal vaardigheden/attitudes opgesomd, die het personeelslid 
kunnen helpen de taken van  dit domein goed uit te voeren. 
 
Resultaatgebieden 
1. Voorbereiding van (het) de les(geven) 
1.1 TAKEN 
B1. Jaarvorderingsplan: opmaken en eventueel bijsturen (conform de afspraken van de 
vakgroep). 
B2. Agenda invullen. 
B3. Kunnen aantonen dat de lessen werden voorbereid. 
S1. Zelf cursus(sen) of werkbladen voorzien indien geen handboeken beschikbaar zijn. 
S2. Stageopdrachten, inhoud geïntegreerde proef en/of inhoud kwalificatieproef bepalen. 
U1. Lesvoorbereiding stagiairs G.P.B. begeleiden en verbeteren. 
 
1.2 VAARDIGHEDEN 
De bekwaamheid om de lessen op een pedagogisch-didactische manier voor te bereiden. 
De bekwaamheid om planmatig te werken. 

- Heeft inzicht in de eindtermen en het leerplan; 
- Bezit pedagogisch-didactische kennis; 
- Zet tijdig het nodige materiaal klaar; 
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- Heeft basiskennis ICT, voor zover de school de middelen voorziet; 
- Volgt de actualiteit, voor zover de school de middelen voorziet en integreert ze in de lessen. 

 
2. Manier van lesgeven 
2.1 TAKEN 
B1. Schriftelijke studieafspraken maken met de leerlingen in overeenstemming met het 
schoolreglement. 
B2. Aangename groepssfeer en effectieve werksfeer opbouwen. 
B3. Betrokkenheid van de leerlingen bij de les nastreven. 
B4. Verzorgd taalgebruik en correcte omgangsvormen stimuleren. 
B5. Leerlingen begeleiden om inzicht te verwerven in de leerstof. 
B6. Afwisseling in de werkvormen brengen. 
B7. Richtlijnen geven voor het noteren, het plannen en het studeren van de leerstof. 
B8. Toetsen of de leerplandoelstellingen bereikt zijn. 
B9. Differentiatie aanbrengen indien nodig en haalbaar. 
B10. Veiligheidsvoorschriften respecteren en doen naleven. De school moet uiteraard instaan 
voor de veiligheid van de infrastructuur. 
 
2.2 VAARDIGHEDEN 
De bekwaamheid om de leerstof over te brengen met het oog op een maximale ontplooiing van de 
leerlingen. 
De bekwaamheid om zich te kunnen inleven in de denkwereld van de leerlingen. 
De bekwaamheid om gedrag en aanpak af te stemmen op de omstandigheden. 

- Verklaart de leerstof op niveau van de leerlingen; 
- Kan de aandacht en de interesse van de leerlingen opwekken en vasthouden; 
- Laat de leerlingen maximaal participeren; 
- Formuleert de opdrachten ondubbelzinnig, concreet en duidelijk; 
- Durft eisen te stellen en kordaat op te treden indien nodig; 
- Gaat overzichtelijk te werk; 
- Zoekt en gebruikt de meest geschikte werkvormen; 
- Is bereid tot herhaling, desnoods met alternatieve methodes; 
- Heeft ook aandacht voor de zwakkeren; 
- Stimuleert de leerlingen om zowel individueel als in groep te werken; 
- Spoort de leerlingen aan tot zelfstandig werken; 
- Leert de leerlingen een kritische houding aan te nemen. 

 
3. Opvoeding en begeleiding van de leerlingen 
3.1 TAKEN 
B1. Participeren aan de klassenraden (de resultaten van de leerlingen en eventuele problemen 
bespreken, afspraken maken om te remediëren, delibereren, formuleren van een studie-advies, 
...). 
B2. Bereid zijn tijd te nemen om naar leerlingen, ouders en opvoeders te luisteren (conform de 
schoolspecifieke afspraken). 
B3. Indien nodig overleggen met het CLB. 
B4. Problemen ter sprake brengen in het schoolteam en mee zoeken naar oplossingen. 
B5. Actief meewerken aan het nastreven van de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen/eindtermen. 
B6. Bijsturen van gedrag bij overtredingen van het schoolreglement of gemaakte afspraken. 
B7. Als leraar zelf het voorbeeld geven  
B8. De leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, ook die 
georganiseerd door andere instanties, voor zover deze aansluiten bij de opleiding. 
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B9. Leerlingen voorbereiden op hun sociaal-economische toekomst. 
S1. Tussenkomen bij eventuele problemen met betrekking tot de stage, de G.I.P. en/of de 
kwalificatieproef. 
 
3.2 VAARDIGHEDEN 
De bekwaamheid om op een rustige en beheerste manier met de leerlingen om te gaan. 
De bekwaamheid om preventief en, indien noodzakelijk repressief te waken over het welzijn van de 
leerlingen. 

- Maakt tijd vrij om te luisteren naar leerlingen, desnoods ook na de lessen; 
- Is vriendelijk tegen de leerlingen; 
- Moedigt de leerlingen aan; 
- Leert de leerlingen leren; 
- Spoort de leerlingen aan om mekaar te helpen; 
- Maakt duidelijke afspraken met de leerlingen en laat ze respecteren (en respecteert ze uiteraard 

zelf); 
- Neemt niet onmiddellijk zijn toevlucht tot straffen; 
- Is eerlijk en rechtvaardig; 
- Behandelt alle leerlingen op een gelijkwaardige manier rekening houdend met de individuele 

verschillen; 
- Zet de leerlingen aan tot sociaal gedrag; 
- Werkt niet discriminerend; 
- Is bereid vakoverschrijdend te werken; 
- Volgt op een open manier de klassenraad en werkt constructief mee om oplossingen voor 

problemen te vinden. 
 
4. Evaluatie van de leerlingen 
4.1 TAKEN 
B1. Systematisch observeren en evalueren van de gemaakte vorderingen en van de leerhouding van 
de leerlingen. 
B2. De leerlingen voorbereiden op de gebruikte toetsvormen. 
B3. Leerlingen en ouders geregeld informeren over de bereikte resultaten (conform de 
schoolspecifieke afspraken) en vooral bij mogelijke problemen. 
B4. Een evaluatieschrift bijhouden waarin ook aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden 
en attitudes  van de leerling. 
B5. Nagaan in hoeverre de lesdoelen bereikt werden, en zoeken naar de reden van de onvoldoende 
resultaten. 
B6.Zoeken naar de gepaste remediëring en bijsturing. 
B7. Agenda’s en notities van de leerlingen nakijken en paraferen, vooral bij (mogelijke) problemen. 
B8. Toetsen, taken, eindwerken en examens van de leerlingen zo spoedig mogelijk verbeteren en 
bespreken met de leerlingen. 
B9. Waar mogelijk zelfevaluatie door de leerlingen inbouwen. 
S1. Logboek G.I.P. opvolgen 
S2. Stageverslag (evaluatie van de stage) maken. 
S3. Leerlingen bezoeken op stageplaatsen 
S4. Vorderingen van de stage met de leerling en de stagementor van de stageplaats bespreken. 
S5. Evaluatie van de G.I.P. opmaken. 
S6. Kwalificatieproef begeleiden. 
S7. Voldoende informeren van externe juryleden 
S8. Het eindresultaat van de stage met de leerling en de “coach” van het bedrijf bespreken. 
S9. Evaluatielijsten voor de leerlingenstages opstellen. 
S10. De formele evaluatie van de leerlingenstages opmaken. 
 



 209

4.2 VAARDIGHEDEN 
De bekwaamheid om de resultaten en de werkwijze van de leerlingen te analyseren en te evalueren. 

- Geeft tijdig feedback aan de leerlingen; 
- Weet toetsvragen ondubbelzinnig en duidelijk te formuleren; 
- Analyseert de resultaten en trekt er conclusies uit, ook naar zichzelf; 
- Geeft voldoende evaluaties per rapportperiode om tot een betrouwbaar rapportcijfer te komen, 

indien mogelijk; 
- Spreidt de evaluaties evenwichtig over de leerstof, zowel naar inhoud als naar 

moeilijkheidsgraad; 
- Houdt bij de evaluatie rekening met zoveel mogelijk vaardigheden (weten = kennis, kunnen& 

toepassen = vaardigheden, houding = attitude); 
- Maakt de beoordelingscriteria voor de leerlingen transparant. 

 
5 Functioneren binnen het schoolteam 
5.1 TAKEN 
B1. Participeren aan personeelsvergaderingen. 
B2. Toezicht effectief en actief uitvoeren volgens afspraken van de school. 
B3. Afwezige collega’s vervangen volgens afspraken van de school. 
B4. Deelnemen aan de vakwerkgroepen. 
B5. Afspraken maken met collega’s en directie i.v.m. planning van taken en extra-muros activiteiten. 
B6. Deelnemen aan oudercontacten, opendeur, infoavonden, inschrijvingsdagen, … . 
B7. Respect tonen voor het werk en de initiatieven van al het personeel (ook het  onderhoudspersoneel, 
administratief en ondersteunend personeel, …). 
B8. Bijwonen van ééndagse pedagogische school- of studiereizen, … . 
S1. Taak van klastitularis / stagebegeleider / GIP – secretaris uitoefenen. 
S2. Taak van coördinator, veiligheidscontactpersoon of  vertrouwenspersoon uitoefenen. (Indien deze 
functies niet gehonoreerd worden door uren, betreft dit een uitbreidingstaak). 
S3. Deelnemen aan werkgroepen (bv. Schoolklimaat, opvang nieuwe leerkrachten, zelfevaluatie, 
pesten, studeren, kernteam “Pedagogisch College”). 
U1. Bespreking van de lessen en begeleiding van stagiairs G.P.B.. 
U2. Opnemen van verantwoordelijkheden die het gewone les- en klasgebeuren overschrijden (remedial 
teacher, opstellen roosters, “groene” leraar, verantwoordelijke extra-sportnamiddagen, redactie 
schoolkrant, mentor beginnende leerkrachten, voorbereiden van pedagogische school- of studiereizen, 
…). 
U3. Participeren aan diverse “buitenschoolse” activiteiten georganiseerd door de school, 
vriendenkring, oudervereniging, … . 
U4. Meehelpen aan de promotie van de school. 
U5. Bijwonen van meerdaagse pedagogische school- of studiereizen, … . 
 
5.2 VAARDIGHEDEN 
De bekwaamheid om constructief met anderen samen te werken (communicatieve vaardigheden 
ontwikkelen). 
De bekwaamheid om contacten met collega ‘s te leggen en te onderhouden. 

- Toont ook belangstelling voor andere vakken; 
- Kan het belang van eigen vak relativeren; 
- Kan goede afspraken maken en komt die ook na; 
- Heeft een constructieve inbreng tijdens vergaderingen en werkgroepen; 
- Neemt een actieve rol op bij schoolse activiteiten; 
- Neemt actief deel aan buitenschoolse activiteiten; 
- Neemt verantwoordelijkheid op; 
- Draagt bij tot het succes van de school in haar geheel; 
-  
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- Kent de evacuatieprocedures en past ze nauwgezet toe. 
 
6 Persoonlijk functioneren, persoonlijke ontwikkeling en zelfevaluatie 
6.1 TAKEN 
B1. Inspelen op het nascholingsaanbod in functie van het nascholingsplan. 
B2. Kennis opgedaan in de nascholing tijdens formele overlegmomenten overdragen op collega’s. 
B3. Noden inzake nascholing signaleren aan collega’s en directie. 
B4. Reflecteren over het eigen functioneren. 
B5. Reflecteren over de resultaten van de leerlingen. 
B6. Op de hoogte blijven van de evoluties in je vak. 
S1. Tijdig grondstoffen en/of didactisch materiaal aanvragen. 
S2. Begeleiden van de G.I.P. en/of de kwalificatieproef. 
S3. Leerlingen begeleiden bij het zoeken naar een geschikte stageplaats (in overleg met de T.A.C. of 
T.A.). 
S4. Bedrijfsbezoeken organiseren. 
S5. Gereedschappen of didactisch materiaal in het leslokaal beheren en toezien op het verantwoord 
gebruik en onderhoud ervan. 
 
6.2 VAARDIGHEDEN 
De bereidheid om zichzelf en de eigen aanpak in vraag te stellen. De bekwaamheid en de wil om zich 
enthousiast en op een positieve wijze in te zetten (initiatief nemen). 

- Verzorgt taal, houding en voorkomen; 
- Komt steeds op tijd en verlaat nooit te vroeg het werk; 
- Kan zich inleven in de wereld van anderen (collega's, leerlingen, ouders); 
- Is diplomatisch en tactvol; 
- Behoudt zijn/haar kalmte (ook in moeilijke omstandigheden); 
- Blijft steeds vriendelijk en beleefd; 
- Is hulpvaardig; 
- Bemiddelt bij het oplossen van conflicten; 
- Is discreet; 
- Is ook occasioneel beschikbaar buiten de lesuren; 
- Staat achter het Pedagogisch Project van het Provinciaal Onderwijs en draagt dit uit; 
- Is bereid nascholing te volgen; 
- Werkt zijn cursussen regelmatig bij; 
- Staat open voor opbouwende kritiek (van zowel leerlingen, collega’s als directie). 

 
 
2. FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL IN 
DE WIJNPERS 
Algemene omschrijving van de functie 
Op basis van het pedagogisch project van het provinciaal onderwijs, het schoolwerkplan en rekening 
houdend met het charter van de Scholengemeenschap Leuven verzorgen van diverse 
administratieve taken en diensten met als doel: 

- bijdragen tot een vlotte werking van de school; 
- bijdragen tot het welbevinden van leerlingen 
- en bijdragen tot een collegiale sfeer 

 
Wat is een functiebeschrijving: 
Een functiebeschrijving is een opsomming van alle gebieden waarin resultaten van het personeelslid 
worden verwacht. 
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Elk resultaatsgebied wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete taken of activiteiten. 
Hierbij onderscheiden we drie soorten taken: 

- B = basistaak: geldt voor elk personeelslid; 
- S = specifieke taak: geldt waar de noodzaak zich voordoet; geldt bijgevolg slechts voor 

sommige personeelsleden; of een specifieke taak wordt opgenomen in de functiebeschrijving 
van een personeelslid zal beslist worden na onderling overleg tussen de betrokken partijen; 

- U = uitbreidingstaak: kan alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend. 
Bij elk resultaatsgebied worden een aantal vaardigheden/attitudes opgesomd, die het personeelslid 
kunnen helpen de taken van  dit domein goed uit te voeren. 
 
Resultaatgebieden 
1. Leerlingenadministratie (S) 
Allerlei gegevens in verband met de leerlingen verzamelen, bijhouden, verwerken en bezorgen aan de 
verschillende betrokken partijen (in het gevraagde formaat), documenten klasseren en archiveren. Het 
doel is de school en andere instanties te allen tijde voorzien van de juiste leerlingengegevens.  
 
1.1. Taken 
S1. Telefonische inlichtingen verstrekken omtrent het aanbod, de school, praktische zaken e.d.m.. 
S2. Inschrijvingsdocumenten voor nieuwe leerlingen opmaken en klasseren. 
S3. Registratie in leerlingendatabank. 
S4. Ontvangen van inschrijvingsgelden. 
S5. Invullen en opstellen van allerhande aanvraagdocumenten. 
S6. Opstellen en bijhouden van aanwezigheidslijsten; nakijken reden van afwezigheid. 
S7. Bijwerken, klasseren en archiveren van leerlingendossiers. 
S8. (statistische) gegevens opmaken en doorsturen naar verschillende instanties. 
S9. Dossiers voor ongevallen beheren: formulieren voor verzekering opmaken en bijhouden. 
S10. Archiveren van testen en evaluaties. 
S11. Opmaken en klasseren van rapporten, diploma, getuigschriften en attesten. 
S12. Formulieren voor kinderbijslag invullen. 
S13. Voorbereiding van deliberatie op basis van de puntenlijsten van de leerkrachten. 
S14. Bijwonen van de deliberatie om aanpassingen en verslag op te maken. 
S15. Toezicht, permanenties en leerlingenbegeleiding. 
S16. Contacten met ouders en bezoekers. 
S17. Contacten met leerlingen. 
 
2. Personeelsadministratie (S) 
Bijhouden van personeelsgegevens, invullen en opsturen van formulieren voor verschillende instanties, 
verzorgen van de loonberekening. 
Doel: 

- een juiste uitbetaling van de lonen van het personeel mogelijk maken; 
- instanties voorzien van de nodige gegevens 
- en de instelling een vlotte toegang tot de personeelsgegevens geven. 

 
2.1 Taken 
S1. Opmaken, aanvullen bij wijziging en bijhouden van een personeelsdossier per personeelslid. 
S2. Doorsturen van het dossier naar het departement en bijhouden wat relevant is. 
S3. Bevestigen (verwerken, opmaken en doorsturen) van de jaarlijkse opdracht per leerkracht. 
S4. Bijhouden, kopiëren, opsturen en klasseren van de geëigende pers –documenten en bezorgen aan 
desbetreffend personeelslid. 
S5. Opmaken van jaardocumenten en versturen naar het departement. 
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S6. Loonlijsten nakijken en werkstation contacteren bij fouten. 
S7. Dossier jaarlijkse inlichtingen en attributies (wie wat waar en wanneer les geeft) opmaken, 
verwerken en opvolgen. 
S8. Lijsten, statistieken voor bevoegde instanties verzorgen (vacante betrekkingen, vacant 
verklaringen, …). 
S9. Opstellen, verwerken en doorsturen van reaffectatie documenten. 
S10. Formulieren voor verschillende soorten verloven invullen, voor RKW (kinderbijslag personeel), 
voor de mutualiteit, … . 
S11. RVA/VDAB – documenten en verzekeringsformulieren voor arbeidsongevallen invullen en 
versturen. 
S12. Lessenroosters opstellen. 
S13. Helpen bij het invullen van pensioenformulieren. 
S14. Doorsturen van informatie omtrent ziekte/vervanging van leerkrachten naar inrichtende macht en 
het departement. 
S15. Het her – in betaling stellen van tijdelijken. 
S16. Opmaken, invullen en opvolgen van onkosten gemaakt door het personeel van het centrum, 
gastdocenten,… . 
S17. Actie ondernemen en opvolgen om documenten te voorzien van de nodige handtekeningen. 
S18. Toezicht, permanenties en leerlingenbegeleiding. 
S19. Contacten met ouders en bezoekers. 
S20. Contacten met leerlingen. 
 
3. Materieel en financieel Opvolging (S) 
De begroting na goedkeuring door de provincieraad helpen opvolgen. De werkingsmiddelen van de 
instelling zo optimaal mogelijk controleren, het patrimonium van de instelling helpen vrijwaren en 
meehelpen aan het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen of verplichtingen opgelegd door de 
inrichtende macht: 
 
3.1 Taken 
S1. Begrotingsvoorstellen mee helpen opmaken en opvolgen. 
S2. Helpen bij het beheer en het onderhoud van de instelling. 
S3. Helpen bij aankopen (didactisch en niet-didactisch materiaal, infrastructuur e.a.), met respect voor 
de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
S4. Verifiëren van facturen. 
S5. Toezien op een goed beheer van de aangekochte materialen. 
S6. Toezien op de naleving van de voorschriften met betrekking tot het welzijn en de veiligheid , onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming. 
S7. Uitvoeren van taken voorzien in de preventieprocedures. 
S8. Bewaken van een kostenbewust gedragspatroon van de medewerkers. 
S9. Bewaken van een energiebewust gedragspatroon van de medewerkers. 
 
4.Functioneren binnen het schoolteam 
4.1 Taken 
B1. Participeren aan personeelsvergaderingen. 
B2. Toezicht effectief en actief uitvoeren volgens afspraken van de school. 
B3. Afwezige personeelsleden vervangen volgens afspraken van de school. 
B4. Deelnemen aan oudercontacten, opendeur, infoavonden, inschrijvingen, … . 
B5. Respect tonen voor het werk en de initiatieven van al het personeel (ook het  onderhoudspersoneel, 
onderwijzend -  en bestuurspersoneel, …). 
B6. Meehelpen aan de promotie van de school. 
U1. Participeren aan diverse “buitenschoolse” activiteiten georganiseerd door de vriendenkring of 
oudervereniging. 
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U2. Deelnemen aan werkgroepen (bv. Schoolklimaat, opvang nieuwe leerkrachten, zelfevaluatie, 
pesten, studeren, kernteam). 
 
4.2 VAARDIGHEDEN 
Kerngedachte: 
De bekwaamheid om constructief met anderen samen te werken (communicatieve vaardigheden 
ontwikkelen). Kan planmatig en doeltreffend werken. 

- Kan goede afspraken maken en komt die ook na; 
- Heeft een constructieve inbreng; 
- Neemt een actieve rol op bij schoolse activiteiten; 
- Neemt actief deel aan buitenschoolse activiteiten; 
- Neemt verantwoordelijkheid op; 
- Ziet in wat dringend moet gebeuren en volgt dit dan op in alle aspecten; 
- Voert het eigen werk zelfstandig uit; 
- Vormt zich een realistisch beeld van de opdracht; 
- Draagt bij tot het succes van de school in haar geheel. 

 
5 Persoonlijk functioneren, persoonlijke ontwikkeling en zelfevaluatie 
5.1 Taken 
B1. Inspelen op het nascholingsaanbod in functie van het nascholingsplan. 
B2. Kennis opgedaan in de nascholing tijdens overlegmomenten overdragen op collega’s. 
B3. Noden inzake nascholing signaleren aan collega’s en directie. 
B4. Reflecteren over het eigen functioneren. 
B5. Op de hoogte blijven van de evoluties in je vak. 
 
5.2 Vaardigheden 
De bereidheid om zichzelf en de eigen aanpak in vraag te stellen. De bekwaamheid en de wil om zich 
enthousiast en op een positieve wijze in te zetten (initiatief nemen). 

- Verzorgt taal, houding en voorkomen; 
- Komt steeds op tijd en verlaat nooit te vroeg het werk; 
- Kan zich inleven in de wereld van anderen (collega's, leerlingen, ouders); 
- Is diplomatisch en tactvol; 
- Behoudt zijn/haar kalmte (ook in moeilijke omstandigheden); 
- Blijft steeds vriendelijk en beleefd; 
- Is hulpvaardig; 
- Bemiddelt bij het oplossen van conflicten; 
- Is discreet; 
- Is ook beschikbaar buiten de lesuren; 
- Staat achter het Pedagogisch Project van het Provinciaal Onderwijs en draagt dit uit; 
- Is bereid nascholing te volgen; 
- Staat open voor opbouwende kritiek (van zowel leerlingen, collega’s als directie). 
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BIJLAGE III 
 

INSTELLINGSGEBONDEN OPDRACHTEN EN BIJHORENDE CRITERIA 
 
PSBO De Sterretjes 

Instellingsgebonden 
opdrachten 

B(eleidsondersteunend
) of N(iet)-

beleidsondersteun
end 

Verdelings- en 
vrijstellingscriteria 

Lid van de schoolraad en 
externe 
participatieorganen (LOP) 

B Verdeeld op vrijwillige basis 

Mentor B Verdeeld over personeelsleden 
met een volledige opdracht 
en onderwijservaring van 
tien jaar of meer 

Opmaken uurroosters en 
toezichtroosters 

B Verdeeld over personeelsleden 
met onderwijservaring van 
vijf jaar of meer 

Projectwerking B Verdeeld over het onderwijzend 
personeel 

Navorming leerkrachten B Verdeeld over de directie 
Beheer digitaal materiaal en 

laptops 
B Verdeeld op vrijwillige basis 

Materiaalbeheer 
(verbruiksmateriaal) 

B Verdeeld op vrijwillige basis 

Administratie verslageving B Verdeeld over alle 
personeelsleden 

Verantwoordelijke 
opendeurdagen, 
infoavonden,organisaties 
van oudercomité of 
vriendenkring 

B Verdeeld over alle 
personeelsleden volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

Webonderhoud B Uitbesteed 
Verantwoordelijke 

werkgroepen 
N Verdeeld over alle 

personeelsleden en 
vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

Opvolging handelingsplannen 
en leerlingvolgsystemen 

N Verdeeld over alle 
klassentitularissen 

Begeleiding van (meer)daagse 
activiteiten 

N Verdeeld over alle 
personeelsleden volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

Sportverantwoordelijke N Verdeeld op vrijwillige basis 
Begeleiding stagiaires N Verdeeld over alle 
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klassentitularissen volgens 
interne afspraken na 
overleg 

 
Uitoefenen van toezichten N Verdeeld over alle 

personeelsleden volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

Vervanging van afwezige 
collega's 

N Verdeeld over het paramedisch 
personeel volgens interne 
afspraken na overleg 

Aanspreekpunt ongewenst 
gedrag  

N Verdeeld op vrijwillige basis na 
overleg en op basis van 
anciënniteit 

Peter / Meterschap N Verdeeld over personeelsleden 
met een volledige opdracht 
en onderwijservaring van 
minstens vijf jaar 

Voor- en naschoolse opvang N Verdeeld over alle 
personeelsleden volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

Meewerken aan en bijwonen 
van 
personeelsvergaderingen 

N Verdeeld over alle 
personeelsleden en 
vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

BSC N Verdeeld op vrijwillige basis 
over drie personeelsleden 
(twee paramedici, één 
onderwijzer) aangevuld met 
een variabel lid 
(onderwijzer) 

Voorbereiden en bijwonen van 
klassenraden 

N Verdeeld over alle betrokken 
personeelsleden en 
vrijstelling voor de 
kinderverzorgster 

Begeleiding 
leerlingenprojecten 

N Verdeeld over alle 
klassentitularissen 

Deelname ouderavonden N Verdeeld over alle 
personeelsleden 

Deelname nascholingen N Verdeeld over alle 
personeelsleden 

Huisbezoeken tijdens de 
vakantie 

N Verdeeld over alle 
klassentitularissen 

Permanentie op school tijdens N Verdeeld over alle 
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de vakantie personeelsleden volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

 
 
 
 
Vervanging afwezige 

busbegeleider 
N Verdeeld over alle 

personeelsleden met een 
voltijdse opdracht volgens 
interne afspraken na 
overleg en vrijstelling voor 
personeelsleden die in drie 
scholen of meer fungeren 

 
Om te bepalen of de instellingsgebonden opdrachten al dan niet beleidsondersteunend zijn, worden volgende 
criteria gebruikt: 

- alle opdrachten, waarvoor uren of punten zijn voorzien, zijn beleidsondersteunend; 
- daarnaast zijn ook de opdrachten, die opgenomen zijn in de resultaatsgebieden van de 

functiebeschrijving van de directeur of adjunct-directeur en die de directeur of adjunct-directeur geheel 
of gedeeltelijk kan delegeren, beleidsondersteunend. Als er tegenover deze laatste categorie 
instellingsgebonden opdrachten geen omkaderingselementen (kunnen) worden geplaatst, dan kunnen 
deze instellingsgebonden opdrachten alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend. 

 
Behalve met de criteria opgenomen in de derde kolom van bovenstaande tabel wordt voor het verdelen van de 
instellingsgebonden opdrachten tussen alle personeelsleden en de vrijstellingscriteria voor deze 
instellingsgebonden opdrachten ook rekening gehouden met: 

- de aard van de hoofdtaak van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds karakter 
ervan en de tiijd die hieraan besteed wordt; 

- het principe van de billijke verdeling van de taken, inzonderheid met betrekking tot personeelsleden 
die nog in andere instellingen werkzaam zijn; 

- de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden 
- en de tijd die personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in officiële inspraakorganen. 

 
Voor de verdeling van de omkaderingselementen zullen volgende criteria in acht worden genomen: 

- het volume van de instellingsgebonden taak; 
- het soort instellingsgebonden taak 
- en de tijd die moet worden besteed aan de instellingsgebonden taak. 

 
De Wijnpers 

Instellingsgebonden opdrachten Beleidsonderst. (B) 
Niet-beleidsonderst. (N) 
 

Vervanging van afwezige collega’s N  

Toezichten  N 
Graadcoördinatie B 
Klastitularis zijn N 
Beheer (vak)lokalen N 
Begeleiding mini-onderneming N 
Taalbeleid coördineren N 
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Bedrijfsbezoeken organiseren N 
Leerlingenbegeleiding B 
Studiekeuzebegeleiding B 
Mentorschap leerkrachten B 
Begeleiding stagiairs GPB B 
ICT-coördinatie B 
GOK-coördinatie B 
GIP-coördinatie B 
Stage-coördinatie B 
Stagebegeleiding N 
GIP-begeleiding N 
Vakgroepverantwoordelijke zijn N 
Begeleiding leerlingenraad B 
Vertegenwoordiging in participatieorganen (pedagogische 
raad, schoolraad, ouderraad, LOP, leerplancommissie ..) 

N 

De Public Relations van de school verzorgen B 
Participatie in werkgroepen (groene school, drugpreventie, 
zorgbeleid,..) 

N 

Participatie in de vzw Vriendenkring N 
Vertrouwenspersoon leerkrachten B 
De website beheren B 
School- en studiereizen organiseren  N 
Coördinatie huiswerkbegeleiding B 
Middagsport/ 
sport na school/sportdag organiseren 

N 

Organisatie en administratievan het leerlingenvervoer B 
Melden van defecten en mankementen N 
Oudleerlingenbestand beheren en opvolgen N 
Coördinatie schoolkrant N 
Organisatie en begeleiding leefsleutels N 
Organisatie van sociale activiteiten N 
Teeltleiding B 
Opvolgen en uitvoeren van veiligheids- en 
preventierichtlijnen 

B 

Het onthaal van nieuwe leerlingen organiseren en verzorgen B 
Contacten leggen en onderhouden in de sector (tuinbouw, cv, 
kunst) 

B 

Vertegenwoordiging van de school in de sector  B 
Opvolgen van het budget en rapporteren aan de 
begrotingsverantwoordelijke 

B 

Organisatie van en toezicht op het voorraadbeheer B 
Organisatie van en toezicht op de verkoop van 
tuinbouwproducten en bloemstukken 

B 

Organisatie van en deelname aan activiteiten georganiseerd 
door de vriendenkring of de ouderraad (opendeurdag, 
restaurantdag,..) 

N 

Coördinatie van de vakgroepwerking B 
 
Om te bepalen of de instellingsgebonden opdrachten al dan niet beleidsondersteunend zijn, worden 
volgende criteria gebruikt: 

- alle opdrachten, waarvoor uren of punten zijn voorzien, zijn beleidsondersteunend; 
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- daarnaast zijn ook de opdrachten, die opgenomen zijn in de resultaatsgebieden van de 
functiebeschrijving van de directeur of adjunct-directeur en die de directeur of adjunct-
directeur geheel of gedeeltelijk kan delegeren, beleidsondersteunend. Als er tegenover deze 
laatste categorie instellingsgebonden opdrachten geen omkaderingselementen (kunnen) worden 
geplaatst, dan kunnen deze instellingsgebonden opdrachten alleen ten gunste van het 
personeelslid worden aangerekend. 

 
 
 
 

De Wijnpers hanteert volgende verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van 
instellingsgebonden opdrachten: 

- voor personeelsleden, die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn, worden tussen de directies 
onderling en tussen de directies en het betrokken personeelslid afspraken gemaakt over een 
billijke verdeling van de instellingsgebonden taken; 

- personeelsleden, die in meerdere scholen staan, nemen instellingsgebonden taken op wanneer ze 
in de school aanwezig zijn; 

- wachturen zijn uren die kunnen worden ingevuld met een permanentieopdracht (de leerkracht is 
beschikbaar en kan - indien nodig - door de directie worden ingezet voor een patrouilleopdracht 
of vervangingsopdracht), een patrouilleopdracht (de leerkracht wandelt door het gebouw ter 
ondersteuning van collega's) of een opdracht om afwezige collega's te vervangen. Met 
betrekking tot wachturen gelden de volgende afspraken: 

o leerkrachten met een opdracht van meer dan 50% presteren maximaal drie wachturen per 
week; 

o leerkrachten met een opdracht van maximaal 50% presteren maximaal twee wachturen 
per  week; 

o het aantal wachturen wordt verminderd met één uur voor een leerkracht, die een plageuur 
presteert;  

o leerkrachten die zonder lesopdracht komen omdat hun klas(sen) op uitstap zijn of andere 
activiteiten hebben, worden altijd eerst op het vervangingsrooster geplaatst. 

- met betrekking tot toezichten gelden de volgende afspraken: 
o leerkrachten met een opdracht van meer dan 50% staan in voor maximaal twee 

ochtendtoezichten; 
o leerkrachten met een opdracht van maximaal 50% staan in voor maximaal een 

ochtendtoezicht; 
o de opvoeders nemen de andere toezichten voor hun rekening; 
o de toezichten tijdens de examens gebeuren in eerste instantie door leerkrachten van 

vakken met permanente evaluatie (LO, LBV, TO eerste graad). 
 
Behalve met de hierboven opgesomde verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van 
instellingsgebonden opdrachten wordt voor het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen 
alle personeelsleden en de vrijstellingscriteria voor deze instellingsgebonden opdrachten ook rekening 
gehouden met: 

- de aard van de hoofdtaak van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds 
karakter ervan en de tiijd die hieraan besteed wordt; 

- het principe van de billijke verdeling van de taken, inzonderheid met betrekking tot 
personeelsleden die nog in andere instellingen werkzaam zijn; 

- de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden 
- en de tijd die personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in officiële 

inspraakorganen. 
 
Voor de verdeling van de omkaderingselementen zullen volgende criteria in acht worden genomen: 
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- het volume van de instellingsgebonden taak; 
- het soort instellingsgebonden taak 
- en de tijd die moet worden besteed aan de instellingsgebonden taak. 

 
 
 
 
 
 
 
PISO 
Instellingsgebonden opdrachten Beleidsonderst. (B) 

Niet-
beleidsonderst. (N) 
 

Vervanging van afwezige collega’s N  

Uitoefenen van toezichten N 
Graadcoördinatie B 
Klassedirectie N 
Beheer (vak)lokalen N 
Begeleiding mini-onderneming N 
Coördinatie taalbeleid B 
Studiekeuzebegeleiding/OLB B 
Leerlingenbegeleiding B 
Mentorschap B 
ICT-coördinatie B 
GOK-coördinatie B 
GIP-coördinatie B 
stage-coördinatie N 
stagebegeleiding N 
GIP-begeleiding N 
vakgroepverantwoordelijke N 
Begeleiding leerlingenraad B 
Vertegenwoordiging in participatieorganen 
(medezeggenschapscollege, schoolraad, LOP, 
leerplancommissie ..) 

N 

PR-verantwoordelijke N 
Aanspreekpunt ongewenst gedrag op werk B 
Webmaster B 
Begeleiding vernieuwingsprocessen B 
Sportverantwoordelijke N 
Organisatie van sociale activiteiten N 
Organisatie van en deelname aan activiteiten georganiseerd 
door de vriendenkring of de ouderraad (opendeurdag, 
restaurantdag,..) 

N 

 
Om te bepalen of de instellingsgebonden opdrachten al dan niet beleidsondersteunend zijn, worden volgende 
criteria gebruikt: 

- alle opdrachten, waarvoor uren of punten zijn voorzien, zijn beleidsondersteunend; 
- daarnaast zijn ook de opdrachten, die opgenomen zijn in de resultaatsgebieden van de 

functiebeschrijving van de directeur of adjunct-directeur en die de directeur of adjunct-directeur geheel 
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of gedeeltelijk kan delegeren, beleidsondersteunend. Als er tegenover deze laatste categorie 
instellingsgebonden opdrachten geen omkaderingselementen (kunnen) worden geplaatst, dan kunnen 
deze instellingsgebonden opdrachten alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend. 

 
Het PISO hanteert volgende verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van instellingsgebonden 

opdrachten: 
- voor personeelsleden, die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn, worden tussen de directies 

onderling en tussen de directies en het betrokken personeelslid afspraken gemaakt over een billijke 
verdeling van de instellingsgebonden taken; 

- personeelsleden, die in meerdere scholen staan, nemen instellingsgebonden taken op wanneer ze in de 
school aanwezig zijn. 

- wachturen zijn uren die kunnen worden ingevuld met een permanentieopdracht (de leerkracht is 
beschikbaar en kan - indien nodig - door de directie worden ingezet voor een patrouilleopdracht of 
vervangingsopdracht), een patrouilleopdracht (de leerkracht wandelt door het gebouw ter ondersteuning 
van collega's) of een opdracht om afwezige collega's te vervangen. Met betrekking tot wachturen gelden 
de volgende afspraken: 

o voltijdse leerkrachten met een opdracht van maximaal 24 uur per week presteren maximaal drie 
wachturen per week; 

o leerkrachten met een lesopdracht van minstens 12 uur en minder dan 24 uur per week presteren 
maximaal twee wachturen per week; 

o leerkrachten met een lesopdracht van minder dan 12 uur per week presteren maximaal één 
wachtuur per week; 

o het aantal wachturen wordt telkens verminderd met 1 uur voor een klastitularis van een klas met 
meer dan 10 leerlingen, voor leerkrachten die een plageuur presteren en voor leerkrachten die in 
hun rooster geen volledige halve dag vrij hebben. 

- het uitoefenen van toezichten gebeurt volgens interne afspraken na overleg; 
- personeelsleden met een onderwijservaring van minder dan 10 jaar zijn vrijgesteld voor het 

mentorschap; 
- personeelsleden met een onderwijservaring van minder dan 10 jaar in het PISO zijn vrijgesteld voor de 

graadcoördinatie; 
- in principe worden enkel full-time leerkrachten ( of desgevallend part-time leerkrachten die enkel een 

opdracht hebben in de school) belast met klassedirectie; 
- klassedirectie, het beheer van (vak)lokalen, de organisatie en begeleiding van activiteiten, de GIP-

begeleiding en de opdracht van vakgroepverantwoordelijke zijn inherent aan de onderwijsopdracht; 
- er geldt een vrijstelling van vertegenwoordiging in participatieorganen, van PR-verantwoordelijke en 

van sportverantwoordelijke indien een of meerdere personeelsleden deze rol vrijwillig op zich 
ne(e)m(t)(en). 

 
Behalve met de hierboven opgesomde verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van 
instellingsgebonden opdrachten wordt voor het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen alle 
personeelsleden en de vrijstellingscriteria voor deze instellingsgebonden opdrachten ook rekening gehouden 
met: 

- de aard van de hoofdtaak van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds karakter 
ervan en de tiijd die hieraan besteed wordt; 

- het principe van de billijke verdeling van de taken, inzonderheid met betrekking tot personeelsleden 
die nog in andere instellingen werkzaam zijn; 

- de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden 
- en de tijd die personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in officiële inspraakorganen. 

 
Voor de verdeling van de omkaderingselementen zullen volgende criteria in acht worden genomen: 

- het volume van de instellingsgebonden taak; 
- het soort instellingsgebonden taak 
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- en de tijd die moet worden besteed aan de instellingsgebonden taak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVO De Nobel 
Instellingsgebonden opdrachten Beleidsonderst. (B) 

Niet-beleidsonderst. (N) 
Vakcoördinator B 

Trajectbegeleiding + cursistenbegeleiding B 
Beheer vaklokalen  N 
Boekhouding  B 
ICT-coördinatie B 
Webmaster N 
Inschrijvingen B 
Bijspringen bij inschrijving (o.a. informatie geven aan de 
telefoon) 

N 

Stagebegeleider N 
Aanspreekpunt ongewenst gedrag op werk N 
Contacten leggen met bedrijven, externe instellingen, … N  
Vertegenwoordiging in participatieorganen (VLOR,DVO,  
leerplancommissie, …) 

N 

Bijwonen vergaderingen en rapporteren ( HVN + 
onthaalbureau) 

N 

Opstellen roosters ( lesrooster + examenrooster)  B 
Deelname Sid-In N 
Deelname opendeurdag  N  
Organisatie van sociale activiteiten N 
PR-verantwoordelijke N 

 
Om te bepalen of de instellingsgebonden opdrachten al dan niet beleidsondersteunend zijn, worden volgende 
criteria gebruikt: 

- alle opdrachten, waarvoor uren of punten zijn voorzien, zijn beleidsondersteunend; 
- daarnaast zijn ook de opdrachten, die opgenomen zijn in de resultaatsgebieden van de 

functiebeschrijving van de directeur of adjunct-directeur en die de directeur of adjunct-directeur geheel 
of gedeeltelijk kan delegeren, beleidsondersteunend. Als er tegenover deze laatste categorie 
instellingsgebonden opdrachten geen omkaderingselementen (kunnen) worden geplaatst, dan kunnen 
deze instellingsgebonden opdrachten alleen ten gunste van het personeelslid worden aangerekend. 

 
Het CVO De Nobel hanteert volgende verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van 
instellingsgebonden opdrachten: 

- voor coördinatie en trajectbegeleiding worden in principe enkel voltijds aangestelde leerkrachten ( of 
desgevallend deeltijdse leerkrachten die enkel een opdracht hebben in de school) belast met 
coördinatie-uren en trajectbegeleiding; 

- voor cursistenbegeleiding geldt geen vrijstelling en dit is dus in feite de taak van ieder personeelslid; 
- inschrijvingen zijn een opdracht van de administratief personeel en de adjunct-directeurs; 
- bijspringen bij inschrijving gebeurt door alle docenten op basis van het redelijkheidsprincipe en een 

beurtrolsysteem; 
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- het bijwonen van de vergaderingen van het onthaalbureau en het Huis van het Nederlands is een taak 
van de coördinatoren NT2 

- de vertegenwoordiging van het CVO op de Sid-in beurs gebeurt door een aantal docenten van het 
hoger onderwijs voor sociale promotie op vrijwillige basis en volgens beurtrolsysteem; 

- stagebegeleiding is een opdracht voor de adjunct-directeurs en de desbetreffende vakdocenten; 
 
 
 

- het beheren van vaklokalen en het zorgen voor de veiligheid van de werkplaatsen is een 
instellingsgebonden opdracht die inherent is aan de onderwijsopdracht van de coördinatoren en 
docenten informatica en van de docenten koken, lassen en auto. 

 
Behalve met de hierboven opgesomde verdelings- en vrijstellingscriteria voor het uitoefenen van 
instellingsgebonden opdrachten wordt voor het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen alle 
personeelsleden en de vrijstellingscriteria voor deze instellingsgebonden opdrachten ook rekening gehouden 
met: 

- de aard van de hoofdtaak van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds karakter 
ervan en de tiijd die hieraan besteed wordt; 

- het principe van de billijke verdeling van de taken, inzonderheid met betrekking tot personeelsleden 
die nog in andere instellingen werkzaam zijn; 

- de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden 
- en de tijd die personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in officiële inspraakorganen. 

 
Voor de verdeling van de omkaderingselementen zullen volgende criteria in acht worden genomen: 

- het volume van de instellingsgebonden taak; 
- het soort instellingsgebonden taak 
- en de tijd die moet worden besteed aan de instellingsgebonden taak. 
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BIJLAGE IV 
 

VOORBEELDFORMAT VAN ZELFREFLECTIEFORMULIER EN 
LESOBSERVATIEFORMULIER 

 
 
1. ZELFREFLECTIEFORMULIER 
 
NAAM SCHOOL HIER KOMT HET LOGO 
 
Algemene informatie 
 
Leerkracht:       Directeur:       

Stamboeknummer:       Eerste evaluator:       

Bekwaamheidsbewijs:       Tweede evaluator:       

Dienstanciënneit:       jaar 

 
1. Voorbereiding van het lesgeven 
Algemene informatie 
a) Bij de voorbereiding van het lesgeven ga ik uit van:  

− het leerplan       
− de te behalen eindtermen       
− wat ik nuttig vind voor de leerlingen       
− wat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen       

b) Materiaal:  
− ik volg het handboek       
− ik volg het werkboek       
− ik gebruik mijn eigen cursus       
− ik gebruik het handboek, aangevuld met eigen teksten       

c) Ik gebruik naast het bord ook andere visuele ondersteuning.       

Eventueel welke?        
d) Naast het doceren gebruik ik ook andere werkvormen.       

Eventueel welke?        
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e) Binnen mijn vakgebied is er geen ruimte voor differentiatie.       
Eventueel waarom niet?        

f) Gebruik van ICT:  
− ik gebruik geregeld ICT       
− ik zou meer ICT gebruiken als er meer faciliteiten waren       

Uitleg:        
− ik geef opdrachten die leerlingen buiten de les uitvoeren met ICT       
− mijn kennis van ICT is voldoende       
− ik zou mijn ICT-kennis willen bijwerken       

Uitleg:        
Opmerking leerkracht / evaluator 

      

De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
2. Wijze van lesgeven 
Algemene informatie 
a) Aan welke punten hecht ik het meeste belang tijdens mijn lessen? 

(onderlijn maximum 3 punten)  

humor – structuur – inspelen op de interesses van de leerlingen – 
kennisoverdracht – inoefenen – inspraak van de leerlingen –  
orde, stilte en tucht – goede groepssfeer – inzicht verwerven –  
het actief zijn van de leerlingen – correcte omgang tussen elkaar – 
toetsen van de leerstof – kritische zin - differentiëring 

 

b) De leerlingen mogen mij bijkomende uitleg komen vragen:  
− tijdens de les       
− na de les       
− tijdens een inhaalles       
− op elk moment       

c) Ik vind dat de studiemethode en studieplanning moet bijgebracht 
worden buiten de gewone lessen       

d) Mijn lesgeven zou beter kunnen indien        
e) Voor mijn vak is bijles:  

− niet nodig       
− alleen nodig voor        

Opmerking leerkracht / evaluator 
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De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
 
 
 
 
 
3. Opvoeding en begeleiding van leerlingen 
Algemene informatie 
a) De noodzakelijke afspraken met de leerlingen worden schriftelijk 

vastgelegd
      

b) Tijdens de klassenraad ben ik actief in het doorspelen van de 
achtergrondinformatie over de houding, het gedrag en de resultaten 
van mijn leerlingen 

      

c) Als klastitularis zorg ik er voor dat:  
− de agenda’s om de       worden gecontroleerd       

− alle documenten van de klassenraad volledig in orde zijn       
− alle leerlingenbegeleiders (directie/CLB) tijdig op de hoogte zijn 

van de problemen met leerlingen van mijn klas       

d) Bij tuchtproblemen:  
− geef ik onmiddellijk een straf       
− overleg ik eerst met de leerling       
− meld ik de problematiek eerst aan de cel leerlingenbegeleiding       
− stuur ik de leerling onmiddellijk door naar de directie       

Opmerking leerkracht / evaluator 

      
De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
4. Evaluatie van de leerlingen 
Algemene informatie 
a) Regelmatig krijgen de leerlingen een onaangekondigde toets       
b) De leerlingen krijgen de toets binnen één week terug       
c) Ik bespreek de verbeterde toetsen indien nodig       
d) Reproductie- en toepassingsvragen zijn evenwichtig verdeeld       
e) Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een herhalingstoets       
f) Na het examen evalueer ik mijn vraagstelling in relatie met de resultaten       
g) Ik geef       toetsen per rapport voor een vak van       uur  

h) Ik zou meer toetsen indien             
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i) De leerlingen mogen zichzelf evalueren door middel van             

Opmerking leerkracht / evaluator 

      
 
 
 
 
5. Functioneren binnen het schoolteam 
Algemene informatie 
a) Naast het lesgeven ben ik op school actief in de organisatie van        

b) Ik wens betrokken te worden bij de organisatie van        

c) Mijn inbreng in de vakgroepen is de volgende:  
       

d) Ik werk het meest samen met volgende collega’s  
−        
−        
−        

e) Ik doe mijn toezichten / piket / begeleiding leerlingen naar klassen en 
fietsenstalling:  

− altijd  
− bijna altijd  
− soms  
− zelden  

f) Ik zou mij stipter aan deze taken kunnen wijden indien        

Opmerking leerkracht / evaluator 

      
De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
6. Persoonlijk functioneren, persoonlijke ontwikkeling en zelfevaluatie 
Algemene informatie 
a) Reeds gevolgde nascholing dit schooljaar: 

       

b) Wenst volgende nascholing dit of het volgend schooljaar nog te volgen: 
       

c) Geef aan de volgende uitspraken een score op 10 punten  
− Ik voel mij goed op school       
− Ik voel mij goed als leerkracht       
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− Ik voel mij goed als collega       
− Ik ben positief ingesteld       
− Ik kan problemen oplossen       

Opmerking leerkracht / evaluator 

      
De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
7. Feedback over eigen functioneren door leerlingen 
Algemene informatie 
a) De leerlingen geven een evaluatie over mijn functioneren als leerkracht        
b) Ik gebruik de evaluatie door de leerlingen om de kwaliteit van mijn 

lessen te verbeteren       

c) De evaluatie door de leerlingen leveren een bijdrage tot een betere 
communicatie

      
d) De evaluatie door de leerlingen leidt tot een beter klasklimaat.       
Opmerking leerkracht / evaluator 

      
De vragen en/of stellingen vult u in met J (ja), N (neen) of G (geen idee). 
 
 
2. LESOBSERVATIEFORMULIER 
 
NAAM SCHOOL HIER KOMT HET LOGO 
 
Algemene informatie 
 
Leerkracht:       Status:       

Onderwijsvorm:       Studierichting:       

Vak:       Lesonderwerp:        

DIDACTISCH PROCES COMMENTAAR / WENKEN 
 

Documenten 
− Zijn agenda en jaarvorderingsplan in 

orde? 
− Zijn in de lesvoorbereiding lesdoelen, 

lesmateriaal, lesopbouw, didactische  
hulpmiddelen en controletoets gepast 
beschreven? 

      

 
De leerstof 

− Is de leerstof gericht op leerplan en 
eindtermen? 

− Is de moeilijkheidsgraad aan het niveau 
aangepast? 

− Is de hoeveelheid leerstof aangepast en 
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gedoseerd? 
− Is de leerstof niet louter kennisgericht? 
− Zijn opdrachten en taken zinvol? 
− Beheerst de leerkracht de leerstof? 
 
 
 

De methode 
Klasorganisatie 
− Is de klasinrichting (schikking 

meubilair en leerlingen) functioneel? 
Structuur 
− Is de leerstofbehandeling 

samenhangend en gestructureerd? 
− Zijn er voldoende synthesemomenten? 
Werkvormen 
− Is het doceren kort gehouden en 

afgewisseld met andere werkvormen? 
− Is er voldoende aandacht voor 

leerlingeninteractie? 
− Is er voldoende aandacht voor 

denkvragen (begrips-, analyse-, 
synthese- en evaluatievragen)? 

− Zijn er aanzetten tot zelfstandig werken 
en probleemoplossend leren? 

Visualisering 
− Wordt er gepast gevisualiseerd? 
− Worden de didactische hulpmiddelen 

en ICT gepast gebruikt? 
− Zijn de hand-outs overzichtelijk en 

begrijpelijk? 
− Is het bordschema ordelijk en 

gestructureerd? 
− Is het handschrift eenduidig leesbaar? 
Individualisering 
− Komen alle leerlingen aan bod? 
− Zijn tempo en progressie aan de 

verschillende begripsniveaus 
aangepast? 

− Is er voldoende aandacht voor de 
kwaliteit van de antwoorden? 

Motivering 
− Zijn de vragen appellerend 

geformuleerd? 
− Is er een ontspannen sfeer? 
− Moedigt de leerkracht voldoende aan? 
− Uit de leraar waardering voor de 

leerlingenreacties? 

      

 
De controle 

− Gaat de leerkracht de oorzaak van       
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fouten na en remedieert hij? 
− Is er een controletoets op het einde van 

de les? 
− Toetst de controle adequaat of de 

lesdoelen bereikt zijn? 
 

Het persoonlijk optreden 
Taal 
− Hanteert de leerkracht verzorgde taal 

en uitspraak? 
− Is het spreektempo van de leerkracht 

aangepast? 
− Is er aandacht voor het taalgebruik van 

de leerlingen? 
Houding 
− Is de lichaamshouding van de 

leerkracht verzorgd? 
− Corrigeert de leerkracht verkeerd 

leerlingengedrag? 
− Heeft de leerkracht de klas in de hand? 

      

 
Datum 
 

De leerkracht (voor kennisneming) De directeur

        

VISUM VAN DE LEERKRACHT 
 
Datum 
 

 
Handtekening 
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BIJLAGE V 
 

VRAGENLIJST ONTWIKKELD BINNEN HET PILOOTPROJECT "360° FEEDBACK" VAN DE 
VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL 

 
In deze vragenlijst mag jij jouw mening geven over de manier waarop je leerkracht lesgeeft. Op die 
manier kan hij• te weten komen wat hij goed doet en wat hij eventueel zou kunnen verbeteren. In elk 
van de zinnen wordt iets gezegd over de leerkracht. Het is de bedoeling dat je bij elke zin een kruisje 
zet in de kolom die best past bij jouw mening. 
 
-2 = vind ik helemaal niet 
-1 = vind ik eerder niet 
 0 = ik weet het niet goed, ik ben neutraal 
 1 = vind ik eigenlijk wel 
 2 = helemaal mee eens 
 
Het is erg belangrijk dat je deze vragen eerlijk en serieus invult. Dat kan een grote hulp betekenen voor 
je leraar en de lessen ten goede komen.  
Als je echt geen score kán geven, mag je niets invullen.  
Na elke rubriek kan je jouw score eventueel verduidelijken of opmerkingen geven. 
 
Duidelijkheid 
1. De leraar is goed verstaanbaar (volume, articulatie). 
2. Zijn lessen zijn goed gestructureerd. 
3. De lessen zijn duidelijk. 
4. De leraar sluit zijn les aan bij wat je al kent. 
  
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
Houding 
5. De leraar geeft enthousiast les. 
6. De lessen zijn boeiend. 
7. De leraar speelt voldoende in op wat er leeft bij de leerlingen. 
8. De leraar toont voldoende respect voor de leerlingen. 
 
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 

                                                           
• Waar we ‘hij’ zeggen, bedoelen we uiteraard ‘hij of zij’. 

-2 -1 0 1 2 
          
          
          
          

-2 -1 0 1 2 
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Aanspreekbaarheid 
9. De leraar toont begrip als je iets niet begrijpt. 
10. De leraar is bereid de leerstof meerdere keren uit  
 te leggen als je iets niet begrijpt. 
11. De leraar is te vinden voor een praatje buiten de lessen. 
 
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
Gezag 
12. De leraar kan goed orde handhaven in de klas. 
13. Er zijn duidelijke afspraken in zijn lessen over wat kan en niet kan. 
14. De leraar is niet streng. 
15. De leraar is consequent. 
16. Als de leraar straffen geeft, dan zijn ze redelijk.  
 
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Huiswerk 
17. Bij huistaken zijn de opgaven duidelijk. 
18. Het huiswerk dat de leerkracht geeft is nuttig. 
19. De leraar geeft een gepaste hoeveelheid huiswerk. 
20. De leraar spreidt het huiswerk goed. 
21. De leraar houdt rekening met taken voor andere vakken. 
 
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
Begeleiding 
22. De leraar helpt bij je studiekeuze. 
23. De leraar is bereid naar je persoonlijke problemen  
 te luisteren als je dat wilt. 
24. De leraar helpt je bij het studeren van zijn vak. 
25. De leraar heeft aandacht voor de sfeer in je klasgroep. 
26. De leraar geeft voldoende hulp om de leerstof te begrijpen.  
  
Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
Werkvormen 
27. Er is voldoende afwisseling in de werkvormen (bv.  
 groepswerk, rollenspel, klasgesprek, …) die de leraar 
 kiest om de les te organiseren. 
28. De lessen worden aantrekkelijk gemaakt  
 door de werkvormen die de leraar kiest. 
29. Het bordgebruik van de leraar maakt de lessen duidelijker.  
30. De leraar gebruikt gepaste hulpmiddelen (video, overheadprojector, computer,…) 
 

-2 -1 0 1 2 
          

          
         

-2 -1 0 1 2 
     
     
     
     
     

-2 -1 0 1 2 
     
     
     
     
     

-2 -1 0 1 2 
     

     
     
     
     

-2 -1 0 1 2 
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Commentaar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
Evaluatie 
31. De leraar geeft voldoende toetsen  
32. Bij toetsen zijn de opgaven duidelijk 
33. De vragen op toetsen sluiten voldoende aan bij de leerstof 
34. De leraar bespreekt met de leerlingen de resultaten van de toetsen 
35. De leraar bereidt je voldoende voor op de examens  
 
Commentaar: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tot slot krijg je nog 2 open vragen voor alles wat je nog meer kwijt wil over je leraar. 
 
36. Wat heb je als de beste kanten van deze leraar ervaren? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
 
37. Wat zou de leraar kunnen verbeteren aan zijn manier van lesgeven?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedankt om mee te werken! 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 -1 0 1 2 
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BIJLAGE VI 
 

VOORBEELDFORMAT VAN EVALUATIEVERSLAG 
 
NAAM SCHOOL HIER KOMT HET LOGO 
 
EVALUATIEVERSLAG 
 
Het evaluatieverslag is een persoonlijk document en ligt nergens ter inzage van derden. De volledige 
geheimhouding is verzekerd. Het evaluatieverslag wordt ondertekend door de eerste evaluator en voorgelegd 
aan het personeelslid dat voor kennisname ondertekent. Het personeelslid ontvangt onmiddellijk een kopie 
van het verslag. Tevens wordt een kopie bezorgd aan de tweede evaluator en de inrichtende macht. 
 
1. Persoonlijke gegevens functiehouder 
 
Leraar:       Stamboeknummer:       

Bekwaamheidsbewijs:       Dienstanciënniteit:       

Datum evaluatiegesprek:        Evaluatieperiode:       

 
2. Persoonlijke gegevens evaluator 
 
Eerste evaluator:       Functie:       

Tweede evaluator:       Functie:       

 
3. Samenvatting functioneringsgesprekken 
 
Datum 
functioneringsgesprek 

Samenvatting en conclusies 
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5. Evaluatie leraargebonden resultaatsgebieden  
 

Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “planning en 
voorbereiding van het lesgeven” 

 de leerlingen zijn geïnformeerd over de 
krachtlijnen van het leerplan; 

 de planningsdocumenten 
(jaarvorderingsplan, agenda) zijn 
beschikbaar; 

 het jaarvorderingsplan reflecteert het 
leerplan en de eindtermen; 

 het jaarvorderingsplan is een echt 
werkdocument; 

 de lesvoorbereidingen zijn adequaat 
(beschrijving van lesdoelen, lesopbouw, 
didactische hulpmiddelen, 
eindcontroletoets); 

 de oriëntering van de onderwijsactiviteiten 
is verantwoord; 

 … 
 

Conclusie: 
 

 
Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “manier van lesgeven” 
 de randvoorwaarden voor effectief leren 
zijn aanwezig; 

 de werkvormen zijn adequaat; 
 het lesverloop is gestructureerd; 
 er is voldoende ruimte voor 
leerlingeninteractie; 

 er is aandacht voor leren leren, 
zelfontdekkend leren, probleemoplossend 
leren, begeleid zelfstandig leren 

 er wordt gelet op verzorgd taalgebruik en 
correcte omgangsvormen; 

 de leraar heeft de klas in de hand; 
 … 

 

Conclusie: 
 

 
6. Evaluatie instellingsgebonden resultaatsgebieden 

 
Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “organisatiegebonden 
opdrachten” 

 Vervangen van afwezige leraaren 
 Toezicht bij straf- en werkstudies buiten de 
lesuren 

 Toezicht op speelplaats en in gangen tijdens 
de pauzes 

 Toezicht bij examens 
 Bijwonen personeelsvergadering 
 Meehelpen aan promotie van de school 
(publicaties, rondleiding,) 

 (mee) organiseren ‘Open Deur’ 

Conclusie: 
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 (mee) organiseren ‘Pedagogische 
studiedag’ 

 Peter/meterschap 
 Schoolraad 
 Pedagogische raad 
 Onderhoud van bv. machines, ICT, 
elektrische installatie… 

 Beheren web-site 
 Beheren schoolbibliotheek 
 … 
 

 
Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “onderwijskundige 
opdrachten” 

 Klassendirectie 
 Vakverantwoordelijke 
 Stagebegeleider 
 Beheer vaklokaal 
 Oudercontact 
 Begeleiding GIP 
 Begeleiding mini-onderneming 
 Coördinatie van vakoverschrijdende 
projecten 

 Deelname aan vakoverschrijdende 
projecten (één- of meerdaagse projecten, 
binnen of buiten de school) 

 Volgen van nascholing 
 Intern doorgeven van nascholing 
 … 
 

Conclusie: 
 

 
Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “beleidsondersteunende 
opdrachten” 

 Mentoraat stagebegeleiding, beginnende 
leraar en/of leraar in opleiding 

 Sportcoördinator 
 ICT coördinator 
 GOK-coördinator 
 Coördinator taalbeleid 
 Coôrdinator internationale projecten 
(Comenius, Leonardo, …) 

 Remedial teacher 
 Coördinator leerstoornissen 
 Vertrouwensleraar/socio-emotionele 
begeleiding 

 Graadcoördinator 
 Milieucoördinator 
 Veiligheid en preventiecoördinator 
 Coördinator gezondheidsbeleid 
 Begeleider leerlingenraad 
 Coördinator cultuurbeleid 
… 

Conclusie: 
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Evaluatie: 
      
Afspraken: 
      

Resultaatsgebied “vertegenwoordiging in 
schoolexterne organisaties” 

 In de koepel 
 In het centrale examencommissie 
 In de gemeente (bv. wijkoverleg) 
 In het LOP 
 In Vlor-commissies of -werkgroepen 
 … 
 

Conclusie: 
 

 
7. Eindconclusie evaluatie 

      

 
Datum evaluatiegesprek:       
 
 
Eerste evaluator (handtekening en datum): 
 
      
 
 
 
Functiehouder (handtekening ter kennisname en datum): 
 
      
 
 

 
8. Opmerkingen door de functiehouder (1) 

 

      

 
 
Functiehouder (handtekening en datum): 
 
      
 
 
Eerste evaluator (handtekening en datum): 
 
      
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) deze opmerkingen kunnen ook als bijlage worden toegevoegd  
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7. Beroepsmogelijkheden 
 
Bij een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” kan het personeelslid hiertegen beroep instellen bij 
het college van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs via een aangetekende brief, en dit 
binnen een termijn van twintig kalenderdagen volgend op de overhandiging van de kopie van zijn 
evaluatieverslag door de eerste evaluator, desgevallend de raad van bestuur of inrichtende macht.  
 
Als het einde van de beroepstermijn valt binnen de herfst-, kerst-, krokus-, paas- of zomervakantie, dan 
wordt deze termijn opgeschort gedurende de duur van de betrokken vakantie. Het indienen van een 
beroep schort de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” op, zodat het eventuele effect ervan pas in 
werking treedt na de uitspraak van het college van beroep. 
 
Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, moet hij een kopie daarvan naar 
zijn evaluator(en) sturen. 
 
Het beroep moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn en moet ook de naam en het adres van de 
instelling of het centrum bevatten en de naam van de evaluator(en). Bij ontvangst van het beroepschrift 
vraagt de secretaris van de bevoegde kamer van het college van beroep onmiddellijk het 
evaluatiedossier van het betrokken personeelslid op bij zijn evaluator(en). 
 
De voorzitter deelt aan de partijen, zodra de zaak aanhangig is gemaakt, de lijst mee van de effectieve 
en plaatsvervangende leden van de kamer. Binnen tien kalenderdagen na ontvangst van die lijst mogen 
de partijen de wraking vragen van de voorzitter en één of meer leden van de kamer. Wie een lid wil 
wraken, moet dat doen voor de aanvang van de beraadslaging, tenzij de reden tot wraking later is 
ontstaan. De redenen tot wraking zijn deze voorzien in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Behoudens de redenen tot wraking bedoeld in § 1, kunnen beide partijen één lid ongemotiveerd 
wraken. 
 
Binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het beroepschrift vindt de zitting van de bevoegde 
kamer van het college van beroep plaats. Als het einde van die termijn tussen 15 juli en 15 augustus 
valt, wordt de termijn verlengd tot 31 augustus. De partijen worden met een aangetekende brief 
opgeroepen voor de zitting.  
 
Het personeelslid en de evaluator(en) kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman. De raadsman kan een advocaat zijn of een personeelslid van de onderwijsinstellingen of van 
de centra voor leerlingenbegeleiding of, wat de werknemer betreft, een vertegenwoordiger van een 
erkende vakorganisatie en, wat de evaluator(en) betreft, een vertegenwoordiger van het 
Gemeenschapsonderwijs of van de representatieve verenigingen van inrichtende machten.  
 
De bevoegde kamer van het college van beroep kan ambtshalve of op verzoek van het personeelslid of 
van de evaluator(en) of op verzoek van een raadsman getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor 
van de getuigen plaats in aanwezigheid van het personeelslid en de evaluator(en) en/of hun raadsman. 
De opgeroepen getuige kan zich ertegen verzetten dat hij in het openbaar wordt gehoord. 
De zittingen van de kamers van het college van beroep zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar 
oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. Op vraag van het personeelslid of zijn raadsman 
verloopt de zitting achter gesloten deuren. 
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Als het personeelslid behoorlijk werd opgeroepen en toch niet verschijnt of niet wordt vertegenwoordigd, 
beslist de bevoegde kamer van het college van beroep bij verstek. Blijkt de verhindering gewettigd, dan kan 
het personeelslid binnen tien kalenderdagen nadat de beslissing hem met een aangetekende brief werd 
betekend, tegen de uitspraak verzet aantekenen. In dat geval wordt de bevoegde kamer van het college van 
beroep opnieuw bijeengeroepen en beslist zowel bij aanwezigheid als bij afwezigheid van de betrokkene, 
definitief en onherroepelijk. 
De beslissing van de bevoegde kamer van het college van beroep wordt met een aangetekende brief aan de 
partijen meegedeeld binnen tien kalenderdagen na de vergadering waarin de beslissing werd genomen. De 
beslissing wordt met redenen omkleed. De beslissing is bindend voor beide partijen. 
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BIJLAGE VII 
 

ALGEMENE AFSPRAKEN INZAKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN EN EVALUATIE 
 
Met betrekking tot de eigenlijke evaluatie gelden volgende afspraken: 
• Minimaal om de vier schooljaren wordt ieder personeelslid, dat een functiebeschrijving heeft, 

geëvalueerd op basis van deze functiebeschrijving. Met het oog op deze evaluatie wordt een 
evaluatiegesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid; 

• Van het evaluatiegesprek wordt een evaluatieverslag opgemaakt. Het evaluatieverslag beschrijft 
verder op zorgvuldige wijze het volledige functioneren van het personeelslid ten opzichte van de 
functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken 
persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Het evaluatieverslag bevat minstens zowel een 
conclusie per afzonderlijk resultaatsgebied als een algemene eindconclusie. Deze (eind)conclusie 
kan ofwel “voldoende” ofwel “onvoldoende” zijn. De (eind)conclusie voldoende kan verder 
worden onderverdeeld in “uitmuntend”, “zeer goed”, “goed” of “net voldoende”. 
“Uitmuntend”houdt in dat het betrokken personeelslid een voorbeeldfunctie vervult voor de 
collega’s, “zeer goed” houdt in dat het functioneren van het betrokken personeelslid beter is dan 
wat vereist wordt, “goed” houdt in dat het betrokken personeelslid het vereiste 
functioneringsniveau haalt en “net voldoende” houdt in dat voor het betrokken personeelslid op één 
of meerdere resultaatsgebieden verbetering moet optreden in het functioneren van het betrokken 
personeelslid binnen een afgesproken tijdspad. Een evaluatieverslag met als eindconclusie 
“onvoldoende” bevat altijd de beroepsmogelijkheden. Het evaluatieverslag wordt ondertekend en 
gedateerd door de eerste evaluator, die dit evaluatieverslag voorlegt aan het betrokken 
personeelslid. Na ontvangst dateert en ondertekent het betrokken personeelslid dit evaluatieverslag 
ter kennisneming en bezorgt dit evaluatieverslag uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst terug aan de 
eerste evaluator. De eerste evaluator bezorgt daarna een kopie van dit evaluatieverslag aan het 
betrokken personeelslid, alsook een kopie ter kennisneming aan de tweede evaluator en aan de 
inrichtende macht. Het originele evaluatieverslag wordt bewaard in de betrokken 
onderwijsinstelling in het evaluatiedossier van het betrokken personeelslid. 
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Nr. 37  Wijziging van de overeenkomst betreffende de scholen-   
   gemeenschap van het officieel secundair onderwijs Leuven 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42, §3 van het Provinciedecreet;  
 
Gelet op de artikelen 62 en 64 van het decreet van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende de 
diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 
februari 1997 betreffende het basisonderwijs;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 1 juni 1999, zoals gewijzigd op 28 
september 1999, 19 juni 2001, 17 december 2002 en 21 november 2006 betreffende de overeenkomst tussen 
de provincie Vlaams-Brabant en het Gemeenschapsonderwijs in verband met de vorming van de 
scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs Leuven;  
 
Gelet op het advies van de raadscommissie Onderwijs, PIVO en Veiligheid;  
 
Overwegende dat de scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs Leuven akkoord gaat met de 
wijzigingen in de overeenkomst betreffende de scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs 
Leuven; 
 
Overwegende dat ook de betrokken scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs akkoord gaat met de 
wijzigingen in de overeenkomst betreffende de scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs 
Leuven; 
 
Overwegende dat er aanleiding bestaat om de overeenkomst die de oprichting regelt van een 
scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs te Leuven tussen het Gemeenschapsonderwijs en 
de provincie Vlaams-Brabant te wijzigen wat betreft de periode van aanstelling in het mandaat van 
voorzitterschap; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De gecoördineerde versie van de overeenkomst betreffende de scholengemeenschap van het officieel 
secundair onderwijs Leuven, zoals gevoegd bij dit raadsvoorstel, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2. 
De provincieraad verleent toestemming aan het bestuurscollege van de scholengemeenschap van het officieel 
secundair onderwijs Leuven om een verkorte naam te zoeken voor deze scholengemeenschap. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 17 juni 2008 
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BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL IN VERBAND MET HET WIJZIGEN VAN DE 

OVEREENKOMST VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
 

SCHOLENGEMEENSCHAP OFFICIEEL SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

LEUVEN 
 

GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE INRICHTENDE MACHTEN 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
de provincie Vlaams-Brabant, met hoofdzetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Provincieplein 1, 
vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden mevrouw Karin Jiroflée, gedeputeerde, handelend in 
opdracht van de gouverneur, en Daniel Van Dael, directeur, handelend in opdracht van de provinciegriffier, 
hierna de provincie genoemd 
 
en 
 
het Gemeenschapsonderwijs, met hoofdzetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 20, vertegenwoordigd door 
Raad van het Gemeenschapsonderwijs, voor wie optreden de heer Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder, 
en de heer Gunther Degroote, algemeen directeur 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
 
Artikel 1. De gemengde scholengemeenschap voldoet aan de voorwaarden, gesteld in titel VIII. - 
Scholengemeenschappen van het decreet van 14 juli 1998, houdende o.m. diverse maatregelen met betrekking 
tot het secundair onderwijs. 
 
Artikel 2. 
 
§ 1. De scholengemeenschap is in werking getreden op 1 september 1999 en werd op 1 september 2005 
verlengd voor een periode van minstens zes schooljaren. Deze periode van zes schooljaren wordt telkens van 
rechtswege voor een nieuwe periode van zes jaar verlengd, tenzij er een andersluidende beslissing of 
overeenkomst is. 
 
§ 2. Indien één der inrichtende machten uit deze scholengemeenschap wil treden, dan dient dit te gebeuren per 
aangetekende brief, ten minste één jaar voor de datum van verstrijken van de zesjarige periode bedoeld in §1, 
te betekenen aan de andere inrichtende macht van de scholengemeenschap. 
 
§ 3. Een wijziging van de lijst van de samenstellende scholen kan enkel gebeuren na goedkeuring van beide 
betrokken inrichtende machten. 
 
Artikel 3.  
 
§ 1. De scholengemeenschap krijgt de naam: 'Scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs 
Leuven’, in verkorte vorm ………………………………….., en is samengesteld uit volgende instellingen: 
a) het Koninklijk Atheneum 1 te Leuven; 
b) het Koninklijk Atheneum 2 te Leuven; 
c) de Middenschool 1 van het Gemeenschapsonderwijs te Leuven; 
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d) de Middenschool 2 van het Gemeenschapsonderwijs te Kessel-Lo; 
e) het Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Woudlucht) te 
Heverlee; 
f) De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs te Leuven. 
 
§2. De hierboven vermelde instellingen a) t/m e) behoren tot het Gemeenschapsonderwijs en hierbinnen tot de 
scholengroep Leuven-Tienen-Landen. 
 
§ 3. De instelling vermeld onder f) behoort tot het onderwijs ingericht door de provincie Vlaams-Brabant. 
 
4. De scholengemeenschap zal door de zorgen van de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs aan het 
departement onderwijs voorgedragen worden als een scholengemeenschap behorende tot het contingent 
'Gemeenschapsonderwijs' zoals gedefinieerd in het artikel 68, paragraaf 1, 1 van het hierboven vermelde 
decreet. 
 
Artikel 4.  
 
§ 1. De scholengemeenschap wordt bestuurd door een bestuurscollege bestaande uit de directeurs van de 
hierboven vermelde instellingen. 
 
§ 2. Het bestuurscollege wordt beurtelings voorgezeten enerzijds door een directeur van één van bovenstaande 
instellingen behorende tot het Gemeenschapsonderwijs en anderzijds door de directeur van de instelling 
behorende tot het onderwijs ingericht door de provincie Vlaams-Brabant en dit voor een periode van 
respectievelijk negen jaar en drie jaar. De eerste negenjarige periode voor de voorzitter vanuit het 
Gemeenschapsonderwijs loopt van 1 september 2007 tot en met 31 augustus 2016; de eerste driejarige periode 
voor de voorzitter vanuit het provinciaal onderwijs loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2019. 
Voor de aanstelling van de voorzitter uit één van haar instellingen stelt het Gemeenschapsonderwijs een 
interne procedure op. Het mandaat van algemeen directeur van de scholengroep is onverenigbaar met de 
functie van voorzitter van de scholengemeenschap.  
 
§ 3. Het bestuur van de scholengemeenschap kan zich naargelang de te behandelen onderwerpen laten bijstaan 
door interne (vb. adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinator, technisch adviseur) of externe experten of 
administratieve helpers, allen onbezoldigd en zonder beslissingsbevoegdheid. 
 
§ 4. Het college beslist in principe bij consensus. 
Bij ontbreken van deze consensus wordt opnieuw beraadslaagd binnen een termijn van 15 kalenderdagen. 
Wordt dan nog geen consensus bereikt, is er geen afspraak. 
Uitzondering hierop vormen de programmaties (zoals bedoeld in titel IV, hoofdstuk III, afdeling 3 van het 
hierboven vermeld decreet van 14 juli 1998), waar in geval van het ontbreken van een consensus, de voorzitter 
beslist inzake het advies. Het advies geeft het meerderheids- en het minderheidsstandpunt weer. 
 
Artikel 5.  
§ 1. De bevoegdheden van het bestuur van de scholengemeenschap zijn deze zoals neergeschreven in het 
hierboven vermelde decreet van 14 juli 1998, artikelen 71 en 72. 
 
§ 2. Het bestuurscollege van de scholengemeenschap beslist autonoom over zijn huishoudelijk reglement. 
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§ 3. Het bestuurscollege beslist autonoom over de bestemming van de restpunten van de omkadering 
'ondersteunend personeel' en 'technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur' en over de toewijzing 
hiervan. 
§ 4. Teneinde de betrokken scholen duidelijk te kunnen profileren naar het publiek toe beslist het 
bestuurscollege autonoom over de inhoud en de vorm van de publicitaire en promotionele acties van de 
betrokken scholen en dit binnen het kader van de beschikbare budgetten. 
 
§ 5. Iedere scholengemeenschap heeft naast haar organieke puntenenveloppe, jaarlijks recht op een forfaitaire 
puntenenveloppe van 120 punten. De algemeen directeur moet allereerst voor een voltijdse opdracht van 120 
punten vrijgesteld worden van de schoolopdracht. Deze 120 punten moeten verhoudingsgewijs verdeeld 
worden over beide scholengemeenschappen, namelijk enerzijds de scholengemeenschap van het officieel 
secundair onderwijs Leuven en anderzijds de scholengemeenschap van het officieel secundair onderwijs 
Landen-Tienen. De resterende punten moeten verhoudingsgewijs verdeeld worden over beide inrichtende 
machten. Voor het bepalen van deze verhoudingsgewijze verdeling gebruikt men het aantal regelmatige 
leerlingen op 1 februari van het voorbije schooljaar van de scholen van elke scholengemeenschap. Als bijlage 
wordt elk schooljaar de berekening gevoegd. 
 
Artikel 6.  
 
§ 1. Beide inrichtende machten stellen hun infrastructuur wederzijds gratis ter beschikking voor activiteiten in 
het kader van de navorming en/of bijscholing van het bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel. 
 
§ 2. Het Gemeenschapsonderwijs garandeert aan de personeelsleden van de betrokken provinciale school het 
recht op deelname aan de navormings- en bijscholingsactiviteiten ingericht door het pedagogische centrum 
en/of de pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs. 
 
Artikel 7. De betrokken inrichtende machten verbinden zich ertoe om het onderwijsaanbod in de betrokken 
scholen op elkaar af te stemmen. 
 
§ 1. Het Koninklijk Atheneum 1 te Leuven zal de structuuronderdelen aanbieden behorende tot volgende 
onderwijsvormen: 
- algemeen secundair onderwijs 
- technisch secundair onderwijs 
- beroepssecundair onderwijs 
- deeltijds beroepssecundair onderwijs 
- 7° algemeen- en specialisatiejaren 
 
§ 2. Het Koninklijk Atheneum 2 zal volgende structuuronderdelen aanbieden: 
- algemeen secundair onderwijs 
- technisch secundair onderwijs 
- beroepssecundair onderwijs 
 
§ 3. De Middenschool 1 te Leuven zal volgende structuuronderdelen aanbieden: 
- 1A 
- 1B 
- 2A 
- 2 BVJ 
 
§ 4. De Middenschool 2 te Kessel-Lo zal volgende structuuronderdelen aanbieden: 
- 1A 
- 1B 
- 2A 
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- 2 BVJ 
 
§ 5. Het Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Woudlucht) te 
Heverlee zal volgende structuuronderdelen aanbieden: 
- buitengewoon secundair onderwijs 
 
§ 6. De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs zal volgende structuuronderdelen aanbieden: 
- 1A en 1B 
- 2A en 2BVJ 
- studiegebieden:Land- & Tuinbouw in het technisch secundair onderwijs 
- studiegebieden: Land- & Tuinbouw, Mech – Elek. en Koeling &Warmte in het beroepssecundair onderwijs  
- studierichtingen uit het  kunstsecundair onderwijs 
- 7° specialisatiejaren 
 
Artikel 8. De lijst van de verschillende scholen en hun structuur op 1 september 2008 wordt als bijlage bij dit 
contract gevoegd. 
 
Artikel 9. Enkel inzake onderwijzend personeel verbinden beide inrichtende machten zich ertoe om, na 
voldaan te hebben aan alle verplichtingen opgelegd door de respectieve decreten inzake rechtspositie en met 
volledige toepassing van de besluiten van de Vlaamse regering inzake terbeschikkingstelling en reaffectatie 
(Art. 36 par.1 A en B van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992), aan de bij de andere 
inrichtende macht vastbenoemde personeelsleden waarvan de betrekking geheel of gedeeltelijk zou wegvallen 
tengevolge van de herstructureringen in de hoger vermelde instellingen vanaf 1 september 1999, bij voorrang 
in aanmerking te nemen bij tijdelijke aanstellingen in hetzelfde ambt of reaffectaties en dit in nieuwe 
vacatures in scholen die bij de scholengemeenschap horen. 
 
Artikel 10. Conform het artikel 71,2° van hoger vermeld decreet verklaart de provincie Vlaams–Brabant het 
contract met het PMS-centrum van het Gemeenschapsonderwijs - Leuven met een jaar te verlengen voor wat 
betreft de objectieve leerlingenoriëntering en –begeleiding en het MST. De provincie Vlaams-Brabant 
verbindt zich ertoe met ingang van 1 september 2000 voor haar scholen van deze scholengemeenschap aan te 
sluiten bij het CLB van het Gemeenschapsonderwijs dat deze scholengemeenschap zal begeleiden. 
 
Opgesteld in 3 exemplaren te Leuven op ................................ . 
 
Ondergetekenden: 
Voor de provincie Vlaams-Brabant ter uitvoering van het besluit van de provincieraad van   : 
 
 
 
 
Marc Collier Lodewijk De Witte 
provinciegriffier provinciegouverneur 
 
Voor het Gemeenschapsonderwijs: 
 
 
 
 
Gunther Degroote Urbain Lavigne 
algemeen directeur afgevaardigd bestuurder 
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Scholengemeenschap: Scholen en structuur op 1.9.2008 
A. Koninklijk Atheneum 1 
 
1. Studiegebied Sport 
 
2e + 3e graad Sportwetenschappen ASO 
 Wetenschappen topsport ASO 
 Lichamelijke opvoeding en sport TSO 
 Topsport TSO 
3de graad Moderne Talen Topsport ASO 
 Wiskunde Topsport ASO 
 
2. Studiegebied Auto  
 
3e graad Auto 
 Carrosserie 
 Algemeen jaar BSO 
 
3. Studiegebied Handel 
 
2e graad Handel TSO 
 Kantoor BSO 
 
3e graad Handel TSO 
 Boekhouden-informatica TSO 
 Informaticabeheer TSO  
 Kantoor BSO 
 Algemeen jaar BSO 
 
4. Studiegebied Hout 
 
2e + 3e graad Hout BSO 
 Algemeen jaar BSO 
 
5. Studiegebied Lichaamsverzorging  
 
2e en 3e graad Haarzorg BSO 
 Algemeen jaar BSO 
 
6. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit 
 
2e graad Elektriciteit-Elektronica TSO 
 Mechanische Technieken TSO 
 Basismechanica BSO 
 Elektrische installaties BSO 
 
3e graad Elektriciteit-Elektronica TSO 
 Mechanische Technieken TSO 
 Werktuigmachines BSO 
 Elektrische installaties BSO 
 Algemeen jaar BSO 
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7. Studiegebied Toerisme 
 
2de graad en 3e graad  Toerisme 
  Specialisatiejaar Toerisme en Recreatie 
 
8. Studiegebied Decoratieve Technieken 
 
2de graad Publiciteit en Etalage BSO 
 
3de graad Publiciteitsgrafiek BSO 
 

* * 
* 

 
B. Koninklijk Atheneum 2 
 
Eerste graad van het gewoon secundair onderwijs 
 
1ste leerjaar A met de volgende opties: 
Latijn 
Wetenschappen – Sport 
Wetenschappen – Artistieke vorming 
 
2de leerjaar in de eerste graad met de volgende opties: 
Latijn 
Latijn – Grieks 
Wetenschappen – Sport 
Wetenschappen – Artistieke vorming 
 
1. Studiegebied ASO 
 
2e graad Latijn- Grieks ASO 
  Latijn – Wiskunde ASO 
 Talen ASO 
  Economie- Wiskunde ASO 
 Talen ASO 
  Wetenschappen - Wiskunde ASO 
  Humane Wetenschappen - Talen ASO 
  Artistieke Vorming ASO 

 
3e graad Latijn – Wiskunde ASO 
 Wetenschappen ASO 
 Talen ASO 
  Economie- Wiskunde ASO 
 Talen ASO 
  Wetenschappen - Wiskunde ASO 
  Humane Wetenschappen - Talen ASO 
  Artistieke Vorming ASO 
  Wiskunde ASO 
  Moderne Talen - Wiskunde ASO 
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 Wetenschappen ASO 
 
 
2. Studiegebied Personenzorg 
 
2e graad Sociale en Technische wetenschappen TSO 
  Voeding-Verzorging BSO 
 
3e graad Sociale en Technische wetenschappen TSO 
 Verzorging BSO 
  Specialisatiejaar Kinderzorg 
  Specialisatiejaar Bejaardenzorg 
 

* * 
* 

 
C. Middenschool I Leuven 
 
Eerste graad van het gewoon secundair onderwijs 
 
1ste leerjaar A 
1ste leerjaar B 
 
2e leerjaar in de eerste graad met volgende opties: 
 
Moderne Wetenschappen 
Sociaal Technische Vorming 
 
Beroepsvoorbereidend leerjaar 
Beroepenvelden:  Elektriciteit 
   Hout 
   Voeding 
  Verzorging 
  Haarzorg 
  Decoratie 
  Kantoor 
 

* * 
* 

D. Middenschool II Leuven 
 
 
Eerste graad van het gewoon secundair onderwijs 
 
1ste leerjaar A 
1ste leerjaar B 
 
2e leerjaar in de eerste graad met de volgende opties: 
 
Latijn 
Latijn-Grieks 
Moderne Wetenschappen 
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Sociaal Technische vorming 
 
 
Beroepsvoorbereidend leerjaar 
Voeding-verzorging 
Hout en Metaal 
Kantoor en Verkoop 
 

* * 
* 

 
E. Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs te Heverlee, 
Woudlucht 
 
Opleidingsvorm 1: het buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing (leerlingen type 2) 
 
Opleidingsvorm 2: het buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking (leerlingen 
type 2) 
 
Opleidingsvorm 3: het buitengewoon secundair beroepsonderwijs (leerlingen type 1) 
 een schooljaar observatiefase 
 twee jaar opleidingsfase 
 twee jaar kwalificatiefase 
 mogelijkheid tot een jaar alternerende beroepsopleiding 
 
 beroepenvelden: 
 1. grootkeukenmedewerker 
 2. interieurbouwer 
 3. tuinbouwarbeider 
 

* * 
* 

 
F. De Wijnpers 
 
Eerste graad van het gewoon secundair onderwijs 
 
1ste leerjaar A 
1ste leerjaar B 
 
2e leerjaar in de eerste graad met volgende opties: 
 
Agro- en Biotechnieken 
Artistieke Vorming 
 
Beroepsvoorbereidend leerjaar 
Beroepenvelden: Land- en Tuinbouw 
 Nijverheid 
 
1. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit 
 
Beroepssecundair onderwijs 
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2e graad Basismechanica cluster koeling en warmte 
 
 
2. Studiegebied Koeling en Warmte 
 
Beroepssecundair onderwijs 
 
3e graad Centrale verwarming en sanitaire installaties 
 
3. Studiegebied Land- en Tuinbouw 
 
Technisch secundair onderwijs 
 
2e graad  Biotechnische Wetenschappen 
  Tuinbouwtechnieken 
 
3e graad  Biotechnische Wetenschappen 
  Tuinbouwtechnieken 
 
Beroepssecundair onderwijs 
 
2e graad Tuinbouw 
 
3e graad  Tuinbouw 
 
3e specialisatiejaren  
  Bloemsierkunst 
  Groenbeheer en Verfraaiing 
 
4. Studiegebied Beeldende Kunsten 
 
Kunstsecundair onderwijs 
 
2e graad Beeldende- en architecturale kunsten 
   
3e graad Toegepaste beeldende kunst 
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Nr. 38  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving    
   Aarschot en beperkte uitbreiding Nieuwland' - definitieve    
   aanvaarding: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie infrastructuur) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de provincieraad het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig 
heeft vastgesteld op 20 november 2007 en dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd van 10 
december 2007 tot en met 7 februari 2008; 
 
Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen heeft geadviseerd in vergadering van 31 maart 2008; 
 
Overwegende dat het project 'reconversie stationsomgeving Aarschot' tot doel heeft om de ruimtelijk-
economische ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving van het kleinstedelijk gebied 
Aarschot door een geïntegreerde aanpak maximaal te benutten; 
 
Overwegende dat het uiteindelijk doel erop gericht is om de stationsomgeving van Aarschot te 
ontwikkelen als een hoogwaardige tewerkstellingslocatie waar ruimte is voor kantoorfuncties, 
personeelsintensieve productieruimten, handels- en horeca-activiteiten gericht op de stationslocatie en 
dienstverlening (openbaar evenals private sector); 
 
Overwegende dat binnen het project de succesfactor van een realisatie voor een belangrijk deel afhangt 
van de strategische locatie 'Kop van Nieuwland'; 
 
Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening op 31 maart 2008 de bezwaren en 
verschillende adviezen heeft besproken en een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht; 
 
Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening gesteld heeft het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Aarschot en beperkte uitbreiding Nieuwland' 
aan te passen aan volgende elementen, voordat het definitief wordt vastgesteld door de provincieraad: 
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• op het grafisch plan en in de voorschriften worden een overdruk structurerend groenelement 
voor de Demer en drie verbindingen voor/onder de sporenbundel indicatief opgenomen. Op 
deze wijze worden de kwalitatieve concepten van het masterplan nog beter vertaald; 

• de voorziene buffer tussen industriezone en agrarisch gebied wordt verbreed tot een totale 
breedte van 50 m om een goede landschappelijke inpassing te verzekeren; 

• de passende beoordeling werd herzien: de effecten van een mogelijke grondwaterwinning 
werden bijkomend wetenschappelijk bestudeerd. De passende beoordeling werd goedgekeurd 
door het agentschap natuur en bos; 

• een bepaling over archeologisch vooronderzoek werd opgenomen in de voorschriften voor de 
zone voor regionale bedrijvigheid;  

• de bepalingen in de voorschriften voor Nieuwland in de artikelen 4 en 6 werden iets ruimer 
omschreven zodat de voorziene waterinfrastructuur ook iets anders kan zijn dan een 
pompinstallatie; 

• de bepalingen betreffende verhardingen werden aangepast in de voorschriften voor artikel 1 
'zone voor regionale bedrijvigheid'. De voorgaande bepaling dat de verhardingen 
waterdoorlatend moeten zijn, was te strikt omschreven; 

 
Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de 
opmerkingen van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Aarschot en beperkte uitbreiding 
Nieuwland' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Aarschot en beperkte uitbreiding 
Nieuwland' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse regering. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER      (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008  
 
 
Dit RUP kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/  
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Nr. 39  Provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor     
   innovatieve onderwijsflankerende projecten: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20 mei 2008 betreffende de 
opheffing van de provinciale reglementen inzake de toekenning van subsidies voor levenslang leren en 
inzake de toekenning van subsidies voor onderwijsondersteunende projecten; 
 
Gelet op de strategische nota "onderwijs" voor de bestuursperiode 2007-2012; 
 
Overwegende dat de financiële ondersteuning van innovatieve onderwijsflankerende projecten via een 
provinciaal reglement een meerwaarde betekent voor het flankerend onderwijsbeleid van de provincie 
Vlaams-Brabant; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de projectsubsidies voor innovatieve 
onderwijsflankerende projecten, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008  
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BIJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL IN VERBAND MET HET GOEDKEUREN VAN HET 
PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE PROJECTSUBSIDIES VOOR INNOVATIEVE 
ONDERWIJSFLANKERENDE PROJECTEN 

 
 

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE PROJECTSUBSIDIES  
VOOR INNOVATIEVE ONDERWIJSFLANKERENDE PROJECTEN  

 
 
 
HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten kan de deputatie, na advies van een beoordelingscommissie aangesteld door de deputatie, een 
subsidie toekennen voor innovatieve projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid van de 
provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 2. 
Definities 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 
- flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties van de provincie Vlaams-Brabant om, vertrekkende 
vanuit de regionale situatie, aanvullend bij en complementair aan het Vlaamse onderwijsbeleid, een 
onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met lokale en regionale actoren. 
- innovatief project: een vernieuwend of experimenteel project dat als voorbeeld kan fungeren binnen 
het flankerend onderwijsbeleid van de provincie. Het project kan vernieuwend zijn op verschillende 
vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, …  
 
 
Art. 3. 
Prioritair(e) beleidsthema('s) 
 
Het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant is geënt op drie centrale thema's: 
gelijke kansen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en school en wereld. In het kader van dit 
reglement kan de deputatie binnen deze thema's één of meerdere prioritaire accenten leggen. Deze 
beslissing wordt kenbaar gemaakt via www.vlaamsbrabant.be en via de diverse communicatiekanalen 
van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 4. 
Voorwaarden 
 
Aanvragers: 
Voor deze subsidiëring komen onderwijsinstellingen en verenigingen in aanmerking die gevestigd zijn 
in de provincie Vlaams-Brabant of hun initiatief in of voor de provincie ontwikkelen. 
Er kan slechts één aanvrager zijn. De eventuele samenwerkingspartners dienen wel vermeld te worden. 
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Project: 
• de subsidie wordt jaarlijks aangevraagd ook al loopt het project over verschillende jaren;  
• eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.  
 
 
HOOFDSTUK 2. Voor subsidies die het bedrag van 1.500 euro niet overschrijden 
 
Art. 5. 
Procedure 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie Vlaams-
Brabant, Dienst Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Op straffe van verval moet de aanvraag 
minstens drie maanden voor de aanvang van het project gebeuren. De poststempel geldt als bewijs. 
Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een dossier dat de onderstaande gegevens moet 
bevatten: 
 Voorstelling: een algemene voorstelling van de aanvrager. 
 Projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project, met weergave van de geplande 

timing. 
 Criteria: aantonen op welke manier het project aansluit bij de in art. 6 genoemde criteria. 
 Begroting: een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde aanwending ervan. 

 
 
Art. 6. 
Beoordelingscriteria 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient omschreven te worden in welke mate het project 
aansluit bij de hieronder vermelde criteria: 

• aansluiting bij één van de centrale beleidsthema's van het flankerend onderwijsbeleid van de 
provincie, of indien de deputatie prioritaire beleidsaccenten heeft bepaald (cf. art. 3), de 
aansluiting bij deze beleidsaccenten; 

• pedagogische meerwaarde: het project valt niet binnen de reguliere activiteiten van de 
onderwijsinstelling of vereniging; 

• duidelijk omschreven meerwaarde van de provinciale financiële steun. 
 
Bovendien moet ook omschreven worden op welke manier het project aansluit bij ten minste één van 
de onderstaande criteria: 

• innovatief karakter; 
• grensoverschrijdend karakter: bv. netoverschrijdend, onderwijsniveauoverschrijdend, 

sectoroverschrijdend, onderwijsvormoverschrijdend of bovenlokaal;  
• voorbeeldfunctie voor andere actoren. 

 
Op voorstel van de dienst onderwijs beslist de deputatie over de dossiers die het bedrag van 1.500 euro 
niet overschrijden, en brengt de aanvragers hiervan op de hoogte. 
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HOOFDSTUK 3. Voor subsidies tussen 1.500 euro en 30.000 euro 
 
Art. 7. 
Procedure 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
De aanvraag gebeurt uiterlijk op 15 januari of op 15 juni, (de poststempel geldt als bewijs) en op 
straffe van verval ten minste 3 maanden voor de aanvang van het project.  
 
Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een uitgebreid dossier dat de onderstaande gegevens 
moet bevatten: 
 Voorstelling: een algemene voorstelling van de aanvrager. 
 Projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project. 
 Timing: een gedetailleerde weergave van de start, het verloop, en de afsluiting van het project. 
 Criteria: aantonen dat het project aansluit bij de in art. 9 genoemde criteria. 
 Begroting:  

- een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde aanwending ervan; 
- een gedetailleerde begroting van de verwachte uitgaven en inkomsten (ook van andere 

ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of gemeentelijke subsidiëring, 
sponsoring, ... ). 

 Return voor  en samenwerking met de provincie: een beschrijving van de mogelijke return voor de 
provincie Vlaams-Brabant (persaandacht, logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij 
promotie,…) evenals van de vorm van samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. 

 
De provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen. De aanvrager krijgt drie 
weken de tijd om aan deze vraag te voldoen. 
 
 
Art. 8. 
Beoordelingscriteria 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient omschreven te worden in welke mate het project 
voldoet aan de hieronder vermelde criteria: 

• aansluiting bij één van de centrale beleidsthema's van het flankerend onderwijsbeleid van de 
provincie, of indien de deputatie prioritaire beleidsaccenten heeft bepaald (cf. art. 3), de 
aansluiting hierbij; 

• pedagogische meerwaarde: het project valt niet binnen de reguliere activiteiten van de 
onderwijsinstelling of vereniging; 

• behoefte aan provinciale steun. Eigen middelen of andere inkomsten zijn ontoereikend voor het 
welslagen van het project. 

 
Bovendien moet ook omschreven worden op welke manier het project aansluit bij de onderstaande 
criteria: 

• innovatief karakter; 
• grensoverschrijdend karakter van het project: bv. netoverschrijdend, 

onderwijsniveauoverschrijdend, sectoroverschrijdend, onderwijsvormoverschrijdend of 
bovenlokaal;  

• voorbeeldfunctie voor andere actoren; 
• samenwerking met andere actoren; 
• disseminatie- en valorisatiemogelijkheid van het proces naar andere actoren toe; 
•  
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• duidelijk omschreven te verwachten effecten op lange termijn; 
• werken met vernieuwende methodieken; 

 
De beoordelingscommissie beoordeelt de mate waarin het project voldoet aan de hierboven vermelde 
criteria.  
 
 
Art. 9. 
Beoordelingscommissie 
 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers voor subsidies die het bedrag van 1.500 euro 
overschrijden, wordt een beoordelingscommissie opgericht. De beoordelingscommissie wordt 
samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 

• het diensthoofd onderwijs of de directeur cultuur en onderwijs, als voorzitter; 
• 2 medewerkers van de dienst onderwijs; 
• 1 of 2 deskundigen, aangesteld op voorstel van de deputatie, eventueel in het kader van de 

prioritaire beleidsaccenten indien deze bepaald werden (cf. art. 3). 
 
Het secretariaat van de beoordelingscommissie wordt verzekerd door de dienst onderwijs. 
 
De beoordelingscommissie verstrekt een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al 
dan niet aanvaarden van het project en een voorstel voor subsidiebedrag.  
 
De deputatie behandelt het dossier binnen een termijn van zes weken na het advies van de 
beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 
 
 
HOOFDSTUK 4. Algemene bepalingen  
 
Art. 10. 
Return en samenwerking 
 
De initiatiefnemer verbindt er zich toe in alle publicaties in verband met het project gebruik te maken 
van het logo van de provincie Vlaams-Brabant en te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de 
steun van de provincie Vlaams-Brabant’.  
 
De provincie Vlaams-Brabant kan aan de goedgekeurde projecten vragen om hun medewerking te 
verlenen aan initiatieven die door het provinciebestuur opgezet worden, bv. studiedagen, publicaties,... 
. 
 
Voor subsidies die het bedrag van 10.000 euro overschrijden wordt in gezamenlijk overleg een 
afdwingbare afsprakennota opgemaakt waarbinnen de return voor en de samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant omschreven wordt.  
 
 
Art. 11. 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing van de 
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen, ertoe gehouden om: 
 de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
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 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 
verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 

 na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie 
ingediend worden maximaal 3 maanden na afloop van het project. 

De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
Voor subsidies van meer dan 24.750 euro is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 
1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden 
om: 
 de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
 een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie, evenals een 

verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie 
en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend 
worden maximaal 3 maanden na afloop van het project. 

 
 
Art. 12. 
Uitbetaling 
 
De subsidie kan op de volgende wijzen uitbetaald worden: 

• Subsidies die het bedrag van 1.500 euro niet overschrijden, worden volledig uitbetaald na 
toekenning. Na afronding van het project wordt er een inhoudelijk eindverslag bezorgd aan het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Bij wederkerende subsidies wordt bij de eerste 
toekenning 100% uitbetaald. Bij de daarop volgende toekenningen wordt maximaal 50% van 
het subsidiebedrag uitbetaald, tenzij alle bewijsstukken van de vorige subsidie reeds aan de 
provincie werden toegestuurd. 

• Bij subsidies die het bedrag van 1.500 euro overschrijden wordt: 
 - 50% van het toegekende bedrag uitbetaald na toekenning; 
 - 50% van het toegekende bedrag uitbetaald nadat er een inhoudelijk en financieel 
eindverslag aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is bezorgd, en op voorwaarde dat er 
voldaan werd aan de afspraken zoals vermeld in art. 10. 

 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.  
In de volgende gevallen: 
 één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
 onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
 de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
 de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet; 
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
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Art. 13. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 14. 
Overgangsbepaling 
 
In afwijking van artikel 8 wordt in 2008 de aanvraag ingediend uiterlijk op 15 september. 
 
 
Art. 15. 
Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2008. 
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Nr. 40  Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning van    
   subsidies voor aanpassingen van sportinfrastructuur, met  
   als doel de toegankelijkheid te verhogen: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 maart 2004 inzake de 
toekenning van subsidies voor aanpassingen van sportinfrastructuur, met als doel de toegankelijkheid 
te verhogen; 
 
Overwegende dat dit reglement slechts een beperkt succes had; 
 
Gelet op het nieuw provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportinfrastructuur; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het provinciaal reglement van 30 maart 2004 inzake de toekenning van subsidies voor aanpassingen 
van sportinfrastructuur, met als doel de toegankelijkheid te verhogen, 
wordt onmiddellijk opgeheven. 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
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Nr. 41  Nieuw  provinciaal reglement betreffende de medewerking aan   
   bijzondere sportmanifestaties in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 764/0260/6401 van de provinciebegroting 2009 van een bedrag van 
100.000,00 euro voor subsidies voor bijzondere sportmanifestaties; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 betreffende subsidiëring van de gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant haar medewerking wenst te verlenen aan een aantal 
bijzondere sportmanifestaties georganiseerd op het grondgebied van de provincie en deze dan ook wenst te 
ondersteunen; 
 
Overwegende dat deze ondersteuning van een aantal bijzondere sportmanifestaties in de provincie mee tot 
doel heeft de uitstraling en de naambekendheid van de provincie en haar sportdienst te vergroten en te 
versterken;  
 
Overwegende dat deze ondersteuning van een aantal bijzondere sportmanifestaties in de provincie mee tot 
doel heeft de toegankelijkheid van deze manifestaties voor personen met een handicap te verhogen;  
 
Overwegende dat de mogelijkheid moet worden geboden om de samenwerking rond een aantal bijzondere 
sportmanifestaties jaarlijks aan te passen aan de wisselende behoeften en occasionele sportorganisaties; 
 
Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die de 
aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde termijn een 
normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om die reden in de 
mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te sanctioneren. 
 
Gelet op het advies van de provinciale sportraad; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie medewerking en 
ondersteuning verlenen aan de organisatoren van bijzondere sportmanifestaties georganiseerd op het 
grondgebied van de provincie. 
 
 
Art.2. 
§1.  De organisator van een bijzondere sportmanifestatie die voor medewerking en ondersteuning op 
basis van dit reglement in aanmerking wenst te komen, dient een schriftelijke aanvraag in bij de 
provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
§2.  De aanvragen moeten op straffe van verval op de provincie toekomen op uiterlijk 31 oktober van 
het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de manifestatie wordt georganiseerd. 
 
 
Art.3.  
Onder bijzondere sportmanifestaties worden verstaan topsportmanifestaties of regionale 
sportmanifestaties. 
 
 
Art.4.  
Een bijzondere sportmanifestatie wordt erkend onder volgende voorwaarden: 
- plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant; 
- de zetel van de organisatie moet in de provincie Vlaams-Brabant gevestigd zijn. 
 
 
Art.5.  
§1.  De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: 
- een identificatie van de organisator; 
- een gedetailleerde beschrijving van de sportmanifestatie, met programma, deelnemers, 
   impact binnen de sportwereld, … 
- een gedetailleerde ontwerpbegroting (inkomsten en uitgaven) van de manifestatie; 
- een uitgewerkt sponsordossier met verschillende returnvoorstellen voor de provincie 
   aangaande visibiliteit, communicatie en gastvrijheid; 
- een evaluatie van de voorbije editie indien die er was. 
 
§2.  Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen. Deze moet worden bezorgd binnen 30 
kalenderdagen, op straffe van verval van de aanvraag. 
 
 
Art.6.  
De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de provinciale sportraad. 
De deputatie bepaalt, na advies van de provinciale sportraad, de aard en het bedrag van de provinciale 
medewerking en ondersteuning voor het organiseren van de bijzondere sportmanifestaties. 
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Art.7. 
§1.  Bij de beoordeling van de aanvraag en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale 
ondersteuning zullen de volgende criteria worden gehanteerd: 
1. Het niveau van de sportmanifestatie: 
 a.  het niveau van de deelnemers; 
 b.  de uitstraling van het evenement; 
 c.  de uitstraling van de sporttak (internationaal, nationaal) 
      of de specificiteit van de sporttak binnen de provincie; 
 d.  voor sport met een competitief karakter: kampioenschappen, internationale deelname,  
      specifieke doelgroep, ... 
 e.  voor sport met een recreatief karakter: grootte van de manifestatie (bv. aantal  
      deelnemers), specifieke doelgroep, ... 
2. De territoriale spreiding van de manifestaties over de provincie. 
3. De actieve of passieve betrokkenheid van de bevolking. 
4. Het communicatie- en mediaplan: 
 a. de aanwezigheid van televisie; 
 b. de aanwezigheid van radio; 
 c. de verslaggeving in de kranten; 
 d. de verspreiding van ander drukwerk; 
 e. het beschikken over een eigen website; 
5. De inspanningen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verhogen. 
6. De mogelijke impact van de manifestatie en de promotionele waarde ervan voor de 
 provincie. 
7. De manifestatie mag geen onderdeel zijn van de normale jaarlijkse werking van een 
 sportfederatie. 
8. Provinciale kampioenschappen komen niet in aanmerking voor subsidiering. 
 
§2. Indien blijkt dat de profilering van de provincie onvoldoende is, kan de deputatie beslissen de 
sportmanifestatie niet te ondersteunen. 
 
§3. Indien een sportmanifestatie reeds vroeger werd ondersteund, wordt ook de evaluatie van de 
voorbije sportmanifestatie bekeken. Afhankelijk van de evaluatie kan de deputatie beslissen de 
sportmanifestatie niet te ondersteunen. 
 
 
Art.8.  
§1. Bij topsportmanifestaties dient de organisator een pers- en publiciteitscampagne te voeren, waarbij 
minimum melding wordt gemaakt van de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast dienen de 
afspraken rond promotionele en pr-return gerespecteerd te worden. 
 
§2. De organisator moet zorg dragen voor het promotiemateriaal dat door de provincie Vlaams-
Brabant ter beschikking wordt gesteld. Het promotiemateriaal moet afgehaald en terugbezorgd worden 
door de organisator. De organisator staat in voor het plaatsen, verwijderen en indien nodig reinigen 
van het materiaal. Bij beschadiging of verlies zal de waarde van het materiaal worden teruggevorderd. 
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Art.9. 
De inbreng van de provincie bij de organisatie zal verder bestaan uit  
- logistieke hulp bij de organisatie of 
- een terbeschikkingstelling van prijzen en trofeeën of 
- een financiële ondersteuning of 
- een combinatie van de voorgaande mogelijkheden. 
Het bedrag van de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt minimaal 250 
euro en maximaal 10.000 euro. 
 
 
Art.10. 
De subsidie wordt uitbetaald na afloop van de sportmanifestatie, na overlegging van de nodige 
stavingstukken. 
 
 
Art.11. 
De wijze waarop de medewerking van de provincie wordt verleend, de inhoud ervan en het leveren van 
de nodige promotionele return en van een aangepast communicatie- en promotiepakket, die de 
naambekendheid en de uitstraling van de provincie vergroten, worden per organisatie vastgelegd in een 
individuele samenwerkingsovereenkomst. 
Organisatoren van sportmanifestaties dienen, om in aanmerking te komen voor een subsidie van 3.000 
euro of meer, op het vlak van toegankelijkheid samen te werken met een organisatie die daarvoor 
wordt aangesteld door de deputatie. Ook voor andere manifestaties kan een clausule rond 
toegankelijkheid in de individuele samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd. 
 
 
Art.12. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

- één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie 
meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 
gerespecteerd; 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
- de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk 
uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een 
bepaalde periode. 

 
 
Art.13. 
Aangezien de subsidies het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 
overschrijden, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
- de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen 
om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidies te controleren; 
- na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie, 
overeenkomstig artikel 12, aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen.  
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Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op de laatste dag van de 
tweede maand volgend op de datum van de manifestatie waarvoor de subsidie werd toegekend. 
De effectieve uitbetaling van de subsidie gebeurt na controle van de ingediende stavingstukken. 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag betreffende beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
 
Art. 14. 
Dit provinciaal reglement vervangt het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van  
5 november 2002 inzake de medewerking aan bijzondere sportmanifestaties in Vlaams-Brabant en is 
van toepassing voor de bijzondere sportmanifestaties georganiseerd vanaf 1 januari 2009. 
 
 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
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Nr. 42  Delegatie van bevoegdheden van de provincieraad aan de    
   deputatie inzake onderwijzend personeel: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
 
Overwegende dat een aantal bevoegdheden nog steeds bij de provincieraad berusten, terwijl het 
wenselijk is gebruik te maken van de mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden van provincieraad 
naar deputatie; dat sommige aangelegenheden beter op het niveau van de deputatie dan van de 
provincieraad beslist kunnen worden; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. delegatie  
 
De volgende bevoegdheden worden door de provincieraad aan de deputatie toevertrouwd met 
betrekking tot de personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant, die vallen onder het 
toepassingsgebied van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding: 

1. tijdelijke aanstellingen; 

2. benoemingen in vast verband; 

3. mutaties; 

4. definitieve ambtsneerlegging; 

5. oppensioenstelling; 

6. toekenning van verlofsystemen; 

7. terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking; 
 
Art. 2. 
 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
Leuven, 17 juni 2008 
Van raadswege, 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 17 juni 2008 
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Nr. 43 Delegatie van de tuchtbevoegdheid ten aanzien van het     
  provinciaal onderwijzend personeel: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 17 juni 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de 
tucht, evenals omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd 
onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;  
 
Overwegende dat het aangewezen is om expliciet te bepalen welk provinciaal orgaan bevoegd is om op 
te treden als tuchtoverheid ten aanzien van het provinciaal onderwijzend personeel; dat sommige 
aangelegenheden beter op het niveau van de deputatie dan van de provincieraad beslist kunnen 
worden; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. delegatie  
 
De bevoegdheid tot het optreden als tuchtoverheid met betrekking tot de personeelsleden van de 
provincie Vlaams-Brabant, die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, wordt aan de deputatie toevertrouwd. 
 
 
Art. 2. 
 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
 
Leuven, 17 juni 2008 
 
Van raadswege, 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier       voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 17 juni 2008 
 


