Beroeps- en arbitragereglement
van de scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’
en
de VZW Raad van Inrichtende Machten
van Protestants-Christelijk Onderwijs(IPCO);
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 van de statuten van de VZW Raad van Inrichtende
Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs, afgekort IPCO, wordt een
arbitragereglement vastgesteld. Het arbitrage reglement is ook van toepassing op materies van
de Scholengemeenschap
Algemeen
In dit reglement wordt verstaan onder:
‘Vereniging’: de vzw Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs,
afgekort IPCO;
‘Bestuur’: Eén der bestuursorganen van de vereniging;
‘School’: De rechtsperso(o)n(en) die het materieel- en/of werkingsbeheer heeft over een
aangesloten school;
‘Schoolbestuur’: het door de onderwijswetgeving aangeduide orgaan. In het algemeen is dit de
Raad van Bestuur van de rechtspersoon die de school organiseert’;
‘Scholengemeenschap’: de gezamenlijke scholen van de vereniging, die een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende scholengemeenschap vormen;
‘Ouder’: iedere wettelijke vertegenwoordiger van een rechtmatig ingeschreven leerling bij een
aangesloten school;
‘Betrokkene’: elke persoon die, of elk advies- of bestuursorgaan dat door een besluit van een
(ander) bestuursorgaan van een school of van de scholengemeenschap getroffen wordt.
‘Commissie’: Een overeenkomstig dit reglement samengestelde commissie inzake:
a. beroep t.b.v besluiten van een schoolbestuur over orde en tucht;
b. arbitrage t.b.v. geschillen op het gebied van besluiten van bestuursorganen die binnen
een school of de scholengemeenschap functioneren.
Bij goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging, dienen de leden hun statuten
en reglementen in overeenstemming te brengen met dit reglement.
Bij onduidelijkheid of tegenspraak gelden de statuten/reglementen van de vereniging.
Werking van de commissies
1. Om een goede werking van de commissie te verzekeren, dienen alle documenten die op
een betwisting betrekking hebben, zo spoedig mogelijk aan de commissie ter beschikking
gesteld worden.
De commissie zal eerst de redelijkheid en ontvankelijkheid van een verzoek nagaan en hierover
een bindende uitspraak doen.
2. De voorzitter van de commissie leidt de zittingen. Elke ouder/betrokkene heeft het recht
gehoord te worden en zich te laten bijstaan door een raadgever naar keuze. Zo zij dit nodig
acht, hoort de commissie ook andere personen. De uitspraak van de commissie wordt van een
motivering voorzien en is voor de ouder/betrokkene geldig en bindend.
3. De plaats waar de commissie zitting houdt, wordt na overleg met de ouder/betrokkene
gekozen door de voorzitter van de commissie.
4. Elke op te richten commissie is tijdelijk en slechts belast met het behandelen in beroep van
de haar voorgelegde zaak.

5. De commissie beëindigt haar werkzaamheden als haar uitspraak aan de ouder/betrokkene
betekend is door middel van een aangetekende brief. De secretaris van de commissie zal
hierop toezien.
6. De commissie kan beslissen dat de kosten die voortvloeien uit het instellen en behandelen
van het beroep of arbitrage, zoals loonderving, kosten voor vervoer, administratie e.a., geheel
niet, geheel of gedeeltelijk worden vergoed.
7. In spoedeisende gevallen zorgt de voorzitter van de vereniging of diens vervanger binnen de
5 schooldagen na ontvangst van het aangetekende schrijven voor de samenstelling van een
commissie, die eveneens binnen de 5 schooldagen overgaat tot behandeling van de zaak.
8. Personen die zich beschikbaar stellen om te zetelen in een commissie zullen niet ingaan op
de afzonderlijke aanvraag van een school om deel uit te maken van een beroepscommissie van
die school. Zij zullen de voorzitter van de vereniging van een dergelijke aanvraag in kennis
stellen.
9. Alle persoonsgegevens met betrekking tot het geschil worden bewaard door de voorzitter.
Deze gegevens zullen met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld.
10. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door de algemene vergadering van de
vereniging.
11. Dit reglement kent specifieke regelingen voor de volgende afdelingen:
a. Reglement ten behoeve van een beroepscommissie voor besluiten van een schoolbestuur
betreffende orde en tucht;
b. Reglement ten behoeve van een arbitragecommissie voor geschillen op het gebied van
besluiten van bestuursorganen die binnen een school of de scholengemeenschap functioneren.
Beroepscommissie
12.
De beroepscommissie wordt opgericht na verzoek van een ouder per aangetekend
schrijven gericht aan het secretariaat van de vereniging. Leden of personen deel uitmakend van
een bestuursorgaan van de betrokken school, mogen niet in de commissie zetelen. De
voorzitter van de vereniging, of diens vervanger, is belast met het samenstellen van de
commissie.
13. Er kan enkel beroep worden aangetekend indien de interne geschillenregeling van een
school tot een einde is gekomen, zonder dat voor een ouder een aanvaardbaar besluit werd
getroffen. De Raad van Bestuur van een school ziet hierop toe.
14. De beroepscommissie telt ten minste vijf leden. Bij de samenstelling zal rekening
gehouden worden met de aard van het geschil en kan er eventueel beroep gedaan worden op
derden: juridische experts, deskundigen op het gebied van onderwijs of andere personen die
door hun moreel gezag een onafhankelijke rechtspraak kunnen waarborgen. Deze personen
zijn - bij voorkeur - leden van een protestants-christelijke kerkgemeenschap.
Er zullen tenminste twee vertegenwoordigers van de vereniging in de commissie zetelen, te
weten de voorzitter en de secretaris van de commissie. In deze functie hebben zij geen
stemrecht. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde commissieleden.
Arbitragecommissie

15. Bij een geschil tussen schoolbesturen of tussen directies wordt eerst - op vraag van één der
betrokkenen - bemiddeld door een bemiddelaar gekozen door de voorzitter van de vereniging of
diens vervanger.
Zo geen minnelijke schikking bereikt wordt, legt de bemiddelaar de zaak voor aan de Raad van
Bestuur van de vereniging. Betrokkenen worden gehoord met naleving van alle rechten van de
verdediging, maar worden buiten de deliberatie gehouden. Een beslissing wordt genomen bij
gewone meerderheid. De uitspraak van de Raad van Bestuur kan voorgelegd worden aan een
arbitragecommissie.
Bij een geschil tussen de pedagogische begeleidingsdienst en een schooldirectie of -bestuur
wordt op dezelfde wijze gehandeld
16.
De arbitragecommissie wordt opgericht na verzoek van een betrokkene per aangetekend
schrijven gericht aan het secretariaat van de vereniging. Leden of personen deel uitmakend van
een bestuursorgaan van de betrokken scho(o)l(en), mogen niet in de commissie zetelen. De
voorzitter van de vereniging, of diens vervanger, is belast met het samenstellen van de
commissie.
17. De arbitragecommissie zal ten minste vijf leden tellen Bij de samenstelling zal rekening
gehouden worden met de aard van het geschil en kan de vereniging beroep doen op derden:
juridische experts, deskundigen op het gebied van onderwijs of andere personen die door hun
moreel gezag een onafhankelijke rechtspraak kunnen waarborgen. Deze personen zijn - bij
voorkeur - leden van een protestants-christelijke kerkgemeenschap.
Er zullen tenminste twee vertegenwoordigers van de vereniging in de commissie zetelen, te
weten de voorzitter en de secretaris van de commissie. In deze functie hebben zij geen
stemrecht. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde commissieleden.
18. Een geschil tussen het bestuur en een door de vereniging bezoldigde medewerk(st)er kan
door een arbitragecommissie behandeld worden. Anders dan hierboven vermeld duidt de
voorzitter van de vereniging of diens vervanger, in overleg met betrokkene, een onafhankelijke
commissievoorzitter aan. Het bestuur en de betrokken medewerk(st)er duiden elk nog één
commissielid aan. De verdere werking van deze arbitragecommissie is conform dit reglement.
De vereniging verleent aan deze arbitragecommissie alle medewerking voor een vlot verloop
van de zittingen.
Dit reglement is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de VZW Raad van Inrichtende
Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO) op 12 juni 2012 te Mechelen.

