
 

 

Vrijstelling 

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van 
de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de 
doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel 
belangrijke schakel in de organisatie en de school. Daarom heeft elke 
vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel 
te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de 
representatieve vakorganisaties. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale 
statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het 
decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en 
voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 
september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet 
kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op 
vorming.  

 

 

Schrijf je nu in! 

Vul het formulier op 

militanten.covlimburg.be  

 

in voor 25 januari 2023 

 

Vorming militanten voorjaar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat? 
2023 staat in het teken van de syndicale verkiezingen. De 
COV-Raad besliste om de syndicale verkiezingen te 
organiseren in het voorjaar. De nieuwe mandaten starten 
vanaf 1 september 2023. Daarna focussen we ons op de 
nieuwe samenstelling van de inspraakorganen vanaf 1 januari 
2024. We zoeken samen hoe ieder van ons kan bijdragen om 
nog meer kandidaten te engageren. Aan de hand van 
concrete situaties kijken we terug naar de voorbije 
mandaatperiode, leren uit onze fouten en vieren samen alle 
grote en kleine successen.   
    

Wat mag je verwachten? 

- Je raakt wegwijs in de kiesprocedure: 
o Kandidaat: voorwaarden en verwachtingen 
o Aantal vakbondsafgevaardigden 
o Timing en kiezers 

- Je kent de gevolgen van de verkiezingen voor de 
samenstelling van de inspraakorganen 

- Je evalueert de huidige VA-werking op jouw school en in 
jouw scholengemeenschap 

- Je leert hoe je kandidaat-vakbondsafgevaardigden kan 
werven en past dit toe in jouw school en in je 
scholengemeenschap 

- Je deelt je ervaringen over de besprekingen ‘afsprakenkader 
digitale communicatie‘ 

- Je leert aangereikte modellen kritisch te benaderen 

 

 

We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 16.00 uur.
  
 

Praktisch 

 

Syndicale verkiezingen 

onderwijsonderwijs 

Wanneer? Waar? 

30 januari 2023 
Van 9 tot 16 uur 

Voor kringen Hasselt, 

Haspengouw en Herk  

Waar?  

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 

Hasselt en BO 

02 februari 2023 
Van 9 tot 16 uur 

Voor kringen Beringen en BO 

Waar?  

TruckStop 26bis, 

industrieweg 15, Heusden-

Zolder 

06 februari 2023 
Van 9 tot 16 uur 

Voor kringen Neerpelt,  

Bree-Peer en BO 

Waar?  

De Watermolen, 

Monshofstraat 9, Bocholt-

Reppel 

09 februari 2023 
Van 9 tot 16 uur 

Voor kringen Genk-Lanaken, 

Maasland en BO 

Waar?  

Den Ichter, Gildenstraat 16/1 

Oudsbergen 

 

 

https://militanten.covlimburg.be/

