
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

 Verslag van de vergadering van woensdag 14 november 2018 om 13.30 uur in het  
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

 
Aanwezig: 

Willy Calleeuw, Carlos Debuysere, Carlos Haerens, Nicole Haghedooren, Claudine Hiltrop, Marleen Lietaer, 
Gunter Maes, Frank Pauwels, Hugo Ruymbeke, Eddy Van der Maelen, Patrick Van Hiel, Marijke Van 
Renterghem, Koen Vlaeminck, Paul Yperman, Annemie De Clerck, Evelien Pattyn (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Dirk Boesman, Nicole De Meulemeester, Yves Demaertelaere, Dirk 
Desmet, Martin Lamont, Jean-Marie Van Gavere, Johan Veeckman. 
 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 
- Bezinningstekst ‘vertrouwen’ van Kris Gelaude 

- Agenda 
- Verslag vorige vergadering 10.10.2018 
- Gebruiksaanwijzing aanmelden SharePoint en gebruikersnaam 
- Verslag KathOndVla 8.11.2018 
- Verslag ARBaO 18.10.2018 

 
1 Welkom en bezinning 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Punt 3: Kritische bedenking ‘Staat er vermeld in het decreet dat dit voor de begeleidingsdienst is weggelegd?’ 
Wordt er met deze bedenking rekening gehouden? Het is beter om geen zaken op te nemen die niet in de 
decretale opdracht staan en zo voorkeur te geven aan de opdrachten die er wel in vermeld staan. 

 Er zijn bijzondere pedagogische begeleiders hiervoor vrijgesteld, o.a. Robrecht Vanden Broeck. 

Het verslag van 10.10.2018 wordt goedgekeurd. 

3 Stavaza capaciteitsdossiers: gebracht door Annemie De Clerck 

Annemie De Clerck licht uitgebreid de PowerPoint toe. De PowerPoint wordt meegestuurd met het verslag. 

– De nieuwe capaciteitsmonitor is klaar, de prognose is opgemaakt voor 2021-2031, met een verwachte piek 

in 2025-2026. Hiervoor hebben ze zich gebaseerd op de leerlingentelling van 1 februari 2017 aangevuld met 
de verwachte demografische veranderingen en schoolpendelbewegingen. 

– Op basis van de capaciteitsmonitor worden capaciteitsmiddelen toegekend aan de steden en gemeenten 

waar de nood het hoogste is. De geselecteerde gemeenten werden uitgenodigd voor een overleg op 14 
november op het departement onderwijs en vorming, met Dirk Van Stappen en Katrien De Veuster. Per net  
mochten er twee vertegenwoordigers aanwezig zijn. 

– De dossiers moeten uiterlijk 5 december ingediend worden bij de stad Gent, zij maakt vervolgens een resumé 

van alle dossiers die binnengekomen zijn. Op 15 januari 2019 worden de dossiers verwacht bij het 
departement, waar ze gecontroleerd worden op inhoud en procedurele aspecten. Uiteindelijk is het de 
Vlaamse regering die beslist welke dossiers toegelaten worden. Er is geen timing bekend wanneer de 
regering haar beslissing zal meedelen. 

– 6 schoolbesturen hebben een dossier voorbereid, deze werden reeds nagekeken door stedenbouw 

(quickscan), eventuele bemerkingen werden doorgegeven aan de schoolbesturen.  

– Het vrij gesubsidieerd onderwijs ontvangt 62 % van de subsidies, hiertoe behoren ook de IVG-scholen, 

provinciaal onderwijs en GO! We streven maximaal naar een verdeling die in OD2 staat. 

– Het is van belang om een marge op te nemen in de berekening van de werkzaamheden, eens een bedrag is 

uitgekeerd, worden bijkomende kosten niet meer vergoed. 
  



 
Opmerking: indien dossiers gekoppeld zijn aan DPCC materie, moet er rekening gehouden worden met de 
juiste procedures hieromtrent. 

4 Stavaza SharePoint cobes 

Overlopen hoe in te loggen (zie gebruiksaanwijzing) en waarschuwingen instellen. 

5 Open vergadering van 10.12.2018: agenda, verloop, uitnodiging 

Verloop open vergadering: 

– Aanvang 19 uur: Voorstelling Lieven Boeve stavaza + klaarheid scheppen tussen het bestuurlijke van BOS en 

het decreet i.v.m. scholengemeenschappen vanaf 1 september 2020. Aansluitend mogelijkheid tot 
vraagstelling (1 uur). 

– Pauze. 

– Memorandum: 10-tal stellingen inbrengen - voorstelling – gelegenheid tot vraagstelling ter verduidelijking 

(eventueel in tafelgroepen met aan elke tafel een lid van cobes om belangrijke zaken te noteren). 

– Eindigen met informeel netwerken. 

Opmerking: 

– We moeten eerst duidelijk weten wat het statuut van het document is dat voorligt; kunnen er nog 
wijzigingen aangebracht worden of ligt het memorandum vast? Gaat het om vragen naar verduidelijking of 

reflectie met mogelijkheid tot aanpassing? 

– Indien het memorandum vastligt, niet interessant om hierover te brainstormen, we moeten trachten één 

draagvlak op zo’n groot mogelijk platform te verwezenlijken, indien we dit voorleggen met mogelijkheid tot 
vraagstelling kan dit weerstand opbouwen tegen het memorandum met een kleinere slaagkans tot gevolg. 

– Ledenorganisatie  memorandum moet getoetst worden met het brede veld, indien dit pas gebeurt nadat 

het is goedgekeurd, zal er inderdaad wel commentaar komen, maar het is nog slechter om dit af te wachten 
tegen dat het gepubliceerd is. 

– Vanuit de adviesraad is er enkel een PowerPoint getoond op het moment zelf, er was geen mogelijkheid om 

dit gesprek voor te bereiden of mee te nemen naar de cobesvergadering. 

– Zal het memorandum al voldoende herwerkt zijn om dit tegen 10 december toe te lichten? De 10 thema’s 

staan niet ter discussie, maar de inhoud van deze thema’s (tot op welke graad van nauwkeurigheid moet dit 
worden genoteerd en op welke manier verwoord). 

– Is het niet beter om de agenda om te draaien? 

Voorbereiding open vergadering: 

– Eddy brengt Lieven Boeve op de hoogte over het programma van de avond, en vraagt na hoeveel tijd hij 

nodig heeft om de toelichting te geven. 

– Vermelden op uitnodiging: ‘indien u een vraag heeft aan onze directeur-generaal m.b.t. het memorandum 

gelieve deze per kerende ons te bezorgen, uiterlijk tegen 1 december. 

Bemerking: 
Is het een idee om de CODI’s uit te nodigen op deze open vergadering. Stavaza BOS en info over de SG’n zijn 

voor hen ook interessante agendapunten.  Er gaat reeds een Ronde van Vlaanderen door 4 weken voor onze 

open vergadering, hier worden de CODI’s eveneens geïnformeerd. Conclusie: er worden enkel bestuurders 
uitgenodigd. 

6 Vertegenwoordiging geleding besturen in DPCC vanaf schooljaar 2019-2020 

In DPCC-BaO is er reeds een goedwerkende geleding van besturen, vertegenwoordigd door 4 personen. 
Voorstel om deze vertegenwoordigers te bestendigen. Bij DPCC-SO is er momenteel maar één 
vertegenwoordiger (die eind dit schooljaar wenst te stoppen), voor de geleding van besturen. Daarom geven 
we hierbij de gelegenheid om uzelf kandidaat te stellen of iemand anders te suggereren. Rekening houdend 
met het genderverhaal, de regionale spreiding en expertise buitengewoon en gewoon onderwijs. Dit 
agendapunt wordt opnieuw opgenomen op de volgende vergadering van 16 januari 2019. 

7 Bellinda Staelens, directeur identiteit 

Vanuit KathOndVla worden er jaarlijks vormingen aangeboden voor besturen. Op donderdag 13 december 
gaat de vorming ‘Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool’ door. Via interactie 
staan we o.a. stil bij ‘waarom we voor een bepaalde traditie kiezen én hoe we dit deontologisch en pedagogisch 
kunnen combineren’. 
 



 
We verwelkomen Bellinda Staelens op de volgende vergadering van cobes op 16 januari. Bellinda maakt van dit 
ontmoetingsmoment gebruik om het directoraat identiteit toe te lichten en samen na te gaan wat de dienst 
identiteit kan betekenen voor uw schoolbestuur. Indien er onderwerpen zijn waar er bedenkingen of vragen 

over zijn of indien er zaken zijn die u graag in de focus zet, gelieve dit te bezorgen vóór 13 januari 2019. 

8 Actualiteit: nieuws uit de bestuurs- en adviesorganen van KathOndVla 

– Hugo Ruymbeke geeft toelichting aan het verslag van ARBaO. 

– Internaten: bestuurders die een internaat hebben ontvangen een uitnodiging voor het RIK. 

– ARBuO: agendapunten: memorandum, financiering van de kleine types, tijdsmeting: (representativiteit < 9 %) 

Beperkte tijd die aan bijscholing en vorming wordt besteed is een reuzegroot probleem. In de mate dat het 
inclusief onderwijs meer en meer wordt uitgerold en de leerlingen ook een financiering zullen krijgen 
(rugzakfinanciering), is het een grote zorg in BuO dat het eerste punt om info te verkrijgen het BuO is. 
Daarvoor is het ook interessant en noodzakelijk dat het personeel wordt bijgeschoold en dat ze op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

– RvB KathOndVla: 

o Modernisering SO: Actie na congres SO: brieven Lieven Boeve en minister Crevits, opstart van 1/9/’19 
uitstellen naar 1/09/2020. Zie besluit verslag. Politiek is dit niet haalbaar om uit te stellen. 

o Lerarenopleiding: hoe worden educatieve masters benoemd en verloond? Waar kunnen ze lesgeven? 

Universiteit en kabinet willen graag voor alles een master. Het onderwijsveld vindt het voldoende dat 
een vorm van lerarenopleiding behaald is. Compromis zie tabel. 

o Punt 10: eerste 2 strepen is een ramp, dit is via de cao bespreking afgesproken en wordt niet opgevolgd. 

9 Varia 

Mededeling: Verregaand grensoverschrijdend gedrag t.o.v. minderjarigen, het schoolbestuur heeft de 
betrokken persoon eenzijdig ontslagen. Er werden meerdere rechtsprocedures gevolgd op initiatief van de 
beklaagde en van het schoolbestuur, de meest recente uitspraak van de rechter stelde het schoolbestuur in het 
gelijk. Waarbij verwacht wordt dat er geen verdere gerechtsprocedures zullen volgen. 

De verzekering heeft deze procedures gesteund en gefinancierd. Schoolbesturen die geconfronteerd worden 
met eenzelfde problematiek wordt aanbevolen een gelijkaardige aanpak te hanteren. 

10 Volgende vergadering 

– maandag 10.12.2018 open vergadering cobes om 19.00 uur in DOB tuinzaal 

– woensdag 16.01.2019 om 13.30 uur 

– donderdag 07.02.2019 om 17.00 uur in Instituut Stella Matutina te Michelbeke 

– woensdag 03.04.2019 om 13.30 uur 

– woensdag 08.05.2019 om 13.30 uur 

– maandag 17.06.2019 regionale bestuurdersvergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal 


