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Pro vi nc i aal Onder w ij s

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 oktober 2008 tot de vaststelling van het aanvullend statuut van
het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs, zoals gewijzigd;
Overwegende dat het aangewezen is om:
de termijn voor het meedelen van de extra prestaties tijdens de vakanties voor het personeel, met
uitzondering van het administratief personeel, te verlengen tot de week na de krokusvakantie; dat de
provinciale centra voor volwassenenonderwijs zo meer ruimte krijgen om hierover te overleggen met het
personeel; dat deze verlenging trouwens door de afvaardiging van de vakorganisaties in het afzonderlijk
bijzonder comité werd gevraagd;
de functiebeschrijving van de (adjunct-)directeur en de technisch adviseur-coördinator / de leraar te
vervangen door deze vastgesteld op het niveau van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), de
representatieve vereniging van inrichtende machten voor het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel, zoals gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;
Gelet op de akkoordprotocollen van de vergaderingen van 10 december 2019 en 20 oktober 2020 van het
afzonderlijk bijzonder comité over de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale
scholen van de scholengemeenschap;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2020 tot de delegatie van de bevoegdheid met
betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van de
provinciale onderwijsinstellingen aan de deputatie (het aanvullend statuut, het arbeidsreglement, het
reglement psychosociale risico’s op het werk personeel provinciaal onderwijs, het evaluatiereglement,
…);
Gehoord het verslag van Bert Lambrechts, lid van het college;
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BESLUIT
Artikel 1 –
§1. Het overzicht van artikel 31§1 van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra
voor volwassenenonderwijs wordt vervangen door het volgende:
Functiebeschrijving

Ambt in PCVO

directieteam (bijlage 1)

directeur, adjunct-directeur secundair
volwassenenonderwijs, technisch-adviseur
coördinator

technisch adviseur (bijlage 2)

technisch adviseur
administratief medewerker

ondersteunend personeel (bijlage 3)
leraar volwassenenonderwijs (bijlage 4)

leraar secundair volwassenenonderwijs

§2. De functiebeschrijving van directie, bijlage 1 van hetzelfde aanvullend statuut, wordt vervangen door de
functiebeschrijving van directieteam (directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator) als bijlage bij
dit besluit en er integrerend deel van uitmakend.
§3. De functiebeschrijving van leraar secundair volwassenenonderwijs, bijlage 4 van hetzelfde aanvullend
statuut, wordt vervangen door de functiebeschrijving van leraar volwassenenonderwijs als bijlage bij dit besluit
en er integrerend deel van uitmakend.
Artikel 2 - De tekst van de laatste alinea van artikel 35 van het aanvullend statuut van het personeel van de
provinciale centra voor volwassenenonderwijs wordt vervangen door de volgende:
“Voor de administratief medewerker deelt het PCVO uiterlijk vóór de kerstvakantie het aantal te verrichten
prestatiedagen mee voor het daaropvolgende kalenderjaar en de verdeling van deze dagen over de diverse
vakantieperiodes.
In overleg kan voor het overige personeel de praktische verdeling van de extra prestaties uiterlijk worden
vastgelegd de week na de krokusvakantie. Het VOS (vakbondsoverleg op school) ziet op de eerstvolgende
vergadering toe op de correcte toepassing ervan.
Aan een personeelslid dat in dienst komt na de kerstvakantie (administratief medewerker), respectievelijk de
week na de krokusvakantie (overige personeel) wordt bij zijn indiensttreding de vakantieregeling voor dat jaar
meegedeeld, met inbegrip van de te verrichten prestatiedagen en de verdeling ervan over de resterende
vakantieperiodes.”.
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Artikel 3- Dit besluit treedt in werking, met ingang van 1 september 2020.
Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,
Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier
Hasselt d.d. 2020-11-12
De verslaggever,

Bert Lambrechts
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters
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De verslaggever,
get. Bert Lambrechts

De provinciegriffier,
get. Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,
get. Jos Lantmeeters

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Chris Van Hoeck
afdelingschef
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