
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de vergadering van woensdag 6 november 2019 om 13.30 uur in het  
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

 
Aanwezig: 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Willy Calleeuw, Nicole De Meulemeester, Carlos Debuysere, Carlos 
Haerens, Nicole Haghedooren, Marleen Lietaer, Gunter Maes, Frank Pauwels, Hugo Ruymbeke, Eddy Van der 
Maelen, Paul Yperman, Chris De Schepper, Mia Raman (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Martin Lamont, Dirk Boesman, Marijke Van Renterghem, Jean-Marie Van Gavere, Patrick Van Hiel, Claudine 
Hiltrop, Koen Vlaminck, Johan Veeckman, Yves Demaertelaere, Dirk Desmet 

 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 
- Bezinningstekst  
- Agenda 
- Verslag vorige vergadering 
- Verslag ARBaO 17.10.2019 
- Verslag RvB KathOndVla 03.10.2019 
- Lage-emissiezone Gent 2020 

 
1 Welkom en bezinning 
 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 
- Punt 2: meersporencurriculum komt aan bod in een workshop op de themadag voor BaO van 10.01.2020. 

- Punt 6: BuBaO Ten Dries is opnieuw lid van kathondvla (BuSO Ten Dries wàs dit al). Momenteel lopen 
gesprekken om toe te treden tot een scholengemeenschap van katholiek onderwijs in de regio. 

- Punt 7:  Correctie: ‘Het kan dus ook een reflectie voor onszelf kunnen zijn.’ 
Het verslag van 02.10.2019 wordt goedgekeurd. 
 
3 Open cobes van 16 december 
- Opmerking in de rand van open cobes: op vraag van niveaucoördinator BuO Gerda De Keyzer willen we de 

schoolbesturen BuO uitnodigen voor een infosessie omtrent de impact van het inschrijvingsdecreet op de 
scholen BuO. Dit kunnen we organiseren van 18.00 tot 19.00 uur vóór aanvang van open cobes. Intussen is 
wel de melding gekomen dat er niets verandert aan de inschrijvingsmodaliteiten. We gaan in overleg met 

de niveaucoördinator na of de geplande bijeenkomst nog wenselijk blijft. 
- De vergadering besluit om de eerstvolgende open cobesvergadering te wijden aan de toekomstige 

beleidsnota van de minister van onderwijs. Daarom beslist cobes om de open vergadering niet te laten 
plaatsvinden op maandag 16 december, maar te verschuiven naar maandag 17 februari 2020 (voorkeur) of 
naar maandag 9 maart 2020 (indien maandag 17 februari niet haalbaar). zou blijken). 

- De Dienst Schoolbesturen zorgt voor passende communicatie hieromtrent naar onze schoolbesturen.  
 
4 Reflecties na het open overlegforum voor besturen 
- Lage opkomst, slechts een vijftiental personen die niet ‘beroepsmatig’ aanwezig waren.  
- De Vlaamse regering gaat meer inzetten op kennisoverdracht (excellent onderwijs). 
- Welbevinden vs. kennisoverdracht, men stelt het altijd voor als ‘het een of het ander’. Het is niet of/of, maar 

en/en: een kind dat zich goed voelt, zal veel beter vatbaar zijn voor kennisoverdracht. 
- Besparingen bij pedagogische begeleiding en CLB, maar voornamelijk bij de pedagogische begeleiding 
- Spreker stond open voor bemerkingen van aanwezigen 
- Leerstof dient centraal te staan, niet de leerling. Een visie waarbij de leerling centraal staat, gaat sterk mee in 

individualisme. Leerstof wordt gezien als ‘de wereld’, in die zin staat ‘de wereld centraal’. 
- Men moet niet alleen focussen op leerwinst (hoe meet men dat?), maar ook op ‘niveau’. Hoe kunnen we de 

leerling zo ver mogelijk brengen? 
 
 



 
5 Voorjaarsseminarie: inhoudelijke invulling 
Met het oog op de inhoudelijke invulling komen in de vergadering twee belangrijke thema’s naar boven: 
- Voorstel thema 1: digitalisering van het onderwijs. 

- Hoe omgaan met omschakeling naar meer lesgeven met digitale middelen? 
Bepalen in welke richting we wensen te gaan als directie en besturen: nood aan visie en uitwisseling van 
ervaringen. Als school deze omschakeling alleen aanpakken, is niet evident, er zijn heel wat praktische vragen 
op het vlak van apparatuur en werkvormen op de werkvloer. Daarnaast zijn er bestuurlijke aspecten in functie 
van de investeringsproblematiek (hard- en software).Het is duidelijk dat een inhaalbeweging noodzakelijk is. 
Er dient een strategische oefening gedaan te worden: ‘Waar staan we en waar willen we naartoe?’. Dit kan 
enorm verschillen van school tot school. 
- Voorstel thema 2: Het welbevinden van het personeel.  
De problematiek van het welbevinden van de leerkracht is zeer actueel, het betreft niet alleen de beginnende 
maar ook de oudere leerkrachten. Leerkrachten hebben te maken vaktechnische en klastechnische 

componenten, naast administratie en planlast. Het welbevinden van de leerkracht is een aandachtspunt voor 
directie en bestuur. Hoe omgaan en zorg dragen voor het personeel is een schoolverhaal waarbij de 
groepsdynamiek een zeer belangrijk element is. 
Dit onderwerp is ook verwant met het WellBe verhaal en de vorming ‘Evaluatie en tucht’ die doorgaat in 
november. Maar het is breder dan dat. Hoe werk je hieraan als school of scholengemeenschap? Hoe ga je 
concreet aan de slag als schoolbestuur? Er wordt geopteerd voor een praktische benadering van dit thema, met 
uitwisseling van good practices (soms heel eenvoudige voorbeelden: keuze van meubilair, inrichting van de 
leraarskamer, aanbieden van soep aan de leerkrachten tijdens de pauze …) 
- Voorstel thema 3: Burgerschap 
Dit wordt ook aangeboden in de open cobes in andere bisdommen. 
Binnen cobes Gent is hiervoor minder interesse. 

 
6 Kerntakendebat: reflecties uit focusgroepen 
Er zijn 5 focusgroepen die divers zijn samengesteld. 
Enkele leden van cobes waren lid van een dergelijke groep.  
Onderwerpen die naar voor kwamen in een eerste focusgroep: 
- Bespreking pedagogische begeleiding: eerste lijnbegeleiding (persoon die op klasvloer komt) 
- Dienstverlening in vast pakket met mogelijkheid tot uitbreiding op aanvraag 
- Er zijn grote verschillen naar verwachting vanwege grote en kleine schoolbesturen 
Uit een tweede: 
- Kerntaken zijn zeker: leerplannen, dienstverlening rond infrastructuur door de dienst ‘Bestuur en 

organisatie’ juridische begeleiding, belangenbehartiging 

- Verder:  
o Aanbod mag niet duurder worden 
o Globale tevredenheid over aanbod 
o Grote schoolbesturen hebben nood aan meer gespecialiseerde ondersteuning 
o Aanvoelen dat de centrale diensten in het algemeen onvoldoende voeling hebben met wat er leeft 

in de scholen en in de leraarskamer 
Er mag niet minder gebeuren, maar het mag ook niet meer kosten 
De eerste grote lijnen van de meerjarenraming zijn gekend: 
- Besparing op pedagogische begeleiding, voor het katholiek onderwijs betekent dit 80 VTE minder. Dit is 

een derde van de huidige middelen en heeft een gigantische impact op de werking. 
- Het koepelkrediet bedraagt €770.000 en zal verdwijnen. 

- Bij organisatie van nascholing zal de meerprijs worden doorgeschoven naar de scholen. 
- Er komt een monitoring van de scholen. 
- Op het niveau van de scholen blijft BaO buiten schot. €100.000.000 aan besparingen bij So  
- Lesuren pakket 1% €18.000.000 
- Gebufferde uren  
- Extra investeringen van €500.000.000: waar gaat men het geld (weg)halen? 
 
7 Onderwijsactualiteit en nieuws uit KathOndVla 
Adviesraad BaO 
- Bespreking van het regeerakkoord. 

- De basisboodschap was dat onderwijs bespaard blijft van generieke besparingen, “Er wordt zelfs extra 
geïnvesteerd in onderwijs”. 
- Hoe dient KathOndVla zich te positioneren? Welke vragen leven bij schoolbesturen? Directies verwachten dat 
dit overkoepelend gebeurt. De inschatting van schoolbesturen en directies is totaal verschillend. 
- De communicatie dient concreter te zijn, ook in RvB is het aangewezen om concrete cijfers naar voren te 
brengen. 
- BaO werkt aan nieuwe functiebeschrijving, is het niet zinvol dat ook schoolbesturen hierbij betrokken worden? 
 
 



 
 
Adviesraad BuO  
- De invoering van persoonsvolgend budget wordt op de volgend Adviesraad verdergezet. Aandacht hebben 

dat de vermarkting uit de zorgsector niet wordt overgebracht naar onderwijs. 
 
RvB KathOndVla 
- Agendapunten donderdag 07.11 
- Het zorgvademecum (zeer uitgebreid (800 blz.), maar gebruiksvriendelijk met linken, QR-codes … ) wordt op 
07.11.2019 voor het eerst gepresenteerd op een studiedag voor begeleiders. 
 
 
8 Varia 
- Lage-emissiezone in Gent vanaf januari 2020 

Vanaf januari 2020 is de toegang tot de lage-emissiezone in Gent enkel toegestaan voor voertuigen die voldoen 
aan de voorschriften. Afhankelijk van het type voertuig (diesel, benzine/LPG/CNG en LNG) en de euronorm van 

het voertuig is toegang al dan niet toegestaan. Op de website van de stad kan u via de link lage-emissiezone 
gent - controleer toegang voertuig  aan de hand van uw nummerplaat en datum van eerste inschrijving 
controleren of uw voertuig voldoet aan de voorwaarden voor toegang. Het betreden van de LEZ met een 
voertuig dat niet voldoet aan de voorwaarden zal beboet worden. 
Zowel het DOB als het Sint-Baafshuis liggen binnen de lage emissiezone. 
Vanuit het Vicariaat zal een schrijven verstuurd worden naar schoolbesturen om hen op de hoogte te brengen 
met verwijzing naar alternatieven om beide locaties te bereiken met openbaar vervoer (trein, tramnummer, …). 
Een andere mogelijkheid is carpooling. 
Indien we ondervinden dat deze maatregel problemen geeft, zullen we nadenken of er alternatieve 
vergaderplaatsen zijn buiten Gent. 
- Een lid van cobes merkt op dat de gepubliceerde jaarrekening van het vicariaat een zorgwekkend tekort 

vertoont in het resultaat van 2018 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve geeft hierbij enige toelichting. Sinds 2017 en de nota Vicariaat 2.0 heeft elk 

vicariaat dezelfde financieringsmiddelen ongeacht het aantal medewerkers. Er wordt gestreefd naar meer 
gelijkgerichtheid. De impact hiervan is het grootst bij de grote vicariaten (bisdom Gent en bisdom Antwerpen). 
Door de daling van de beschikbare middelen en  de keuze  om de huidige werking te behouden, worden 
hiervoor tijdelijk de reserves van de vzw aangesproken in afwachting van de geplande verhuis naar het Sint-
Baafshuis en de uitwerking van een leefbaar meerjarenplan. 
 
4 Volgende vergadering 
 

 Woensdag 04.12.2019 om 13.30 uur 

 Maandag 16.12.2019 open cobes vergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal – wordt verplaatst naar latere 

datum 

 Woensdag 15.01.2020 om 13.30 uur 

 Dinsdag 11.02.2020 om 17.00 uur in Stella Matutina te Michelbeke 

 Woensdag 18.03.2020 om 13.30 uur 

 Woensdag 29.04.2020 om 13.30 uur 

 Woensdag 27.05.2020 om 13.30 uur 

 Maandag 15.06.2020 regionale bestuurdersvergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal 

 Woensdag 17.06.2020 om 13.30 uur 

 

https://lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang
https://lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang

