
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de vergadering van woensdag 4 december 2019 om 13.30 uur in het  
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

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

 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 
- Bezinningstekst  
- Agenda 
- Verslag vorige vergadering 
- Verslag Overlegforum besturen KathOndVla 28.11.2019 
- Verslag 3 RvB KathOndVla 6.11.2019 
- Verslag Adviesraad Internaten KathOndVla 22.11.2019 - Agendapunt : informatie vanuit de overlegorganen 

 

 
1 Welkom en bezinning 

 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 
- Punt 3: Open cobes gaat toch door op 16 december. 
- Punt 4: Besparingen zullen grote impact hebben op de ploeg pedagogisch begeleiders van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen.  1/3 tot 1/2 van alle PB dreigt geschrapt te worden. Ook  BPT uren worden kritisch 
onder de loep genomen. 

- Punt 8: lage emissiezone Gent gaat in op 1 januari 2020. Er wordt nog een mail verstuurd naar alle 
gebruikers van Marialand. 

Het verslag van 06.11.2019 wordt goedgekeurd. 
 
3 Open cobes van 16 december 
- Lieven Boeve komt langs en licht de beleidsbrief van de minister toe. 
- Er zijn weinig verschillen tussen het onderwijsluik in de nota van de Vlaamse Regering en de beleidsbrief 

(zie link hieronder) 

- https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-onderwijs 

o 5 grote accenten in de beleidsnota  
o Kerncijfers 

       https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-vlaamse-begroting-2020-2024-mj-raming 
 
- We opteren niet voor een specifieke werkvorm, maar voor een plenaire toelichting door de directeur-

generaal, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en gesprek. 

 
Vaststelling i.v.m. aanwezigheid op vormingen: er zijn steeds meer vormingen/vergaderingen die een 
geïnteresseerd publiek trekken afhankelijk van het thema. We zien meer verschillende bestuurders. De open 
cobes vergaderingen waren vroeger de enige momenten waarop we bestuurders samen brachten. Logisch dat 
er dan meer mensen waren. 
 
Bij de uitnodiging voor open cobes van 16/12 zal duidelijk vermeld worden dat het om een belangrijke 
vergadering gaat. We maken een wervende uitnodiging. 
 
 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-vlaamse-begroting-2020-2024-mj-raming


 
4 Onderwijsactualiteit en nieuws uit KathOndVla 
 
Verslag RvB KathOndVla 

Online bevraging 
Aantal ontvangen antwoorden: 

Bestuurders RvB 7 van 16 personen 44% 

Bestuurders 13 van 29 personen 44% 

Directeurs 16 van 38 personen 42% 

Directeurs en medewerkers 
KathondVla 

40 van 50 personen 80% 

 
In totaliteit 76 antwoorden waarvan 40 interne personen. 
Opmerking: De applicatie openen was zeer moeilijk, niet gebruiksvriendelijk. Dit is mogelijks een verklaring voor 
het relatief lage antwoordpercentage. 
 

De antwoorden van de bevraging werden gecodeerd. 
Vanuit de online bevraging zijn vragen/stellingen voorgelegd aan de focusgroepen. 
Voor de dagvergadering van de RvB Kathondvla werden de resultaten gebundeld in 5 thematische clusters die 
in 5 groepen verder uitgediept zullen worden. 
Het is de bedoeling om tegen april te landen met het kerntakendebat. 
 
Opm: De cobes leden en leden van de RvB Vicariaat die deel uitmaakten van een focusgroep rapporteerden 
hierover. Er kwamen deels andere accenten naar voor. 
 
Vijf thematische clusters: 

1. werkingsprincipes van KathOndVla 

concrete vraag: Hoe zit het met extra betaling voor diensten van PB? Bepaalde vormen van 
dienstverlening die momenteel in het aanbod zitten, worden mogelijks betalend. 
Kerntakendebat kan zijn het reduceren van de ‘gratis’ dienstverlening. Indien er betaald dient te 
worden voor bijkomende dienstverlening moet dit aan marktconforme prijzen zijn. 
Wat gaat er in het basispakket zitten? Wat zal betalend zijn? Indien betalend, zal er meer gekeken 
worden of er concrete meerwaarde in zit voor de werking. 
Het kerntakendebat is reeds  vorig jaar gestart. Ook voorgaande jaren was er een besparing. Er zijn 
steeds meer vragen voor KathOndVla. De dienstverlening is zeer goed waardoor er ook  veel beroep 
gedaan wordt  op de diensten en de werkload hoog is,  terwijl er niet meer middelen beschikbaar zijn. 
Grote besturen hebben  begeleiding in huis, voor kleinere besturen is dit niet haalbaar. 

2. Beeldvorming en communicatie 

Vele leerkrachten hebben het beeld dat ‘de Guimardstraat’ een machtsplatform is. Communiceren tot 
dicht bij basis en niet alleen naar directies, is noodzakelijk. Het communiceren mag proactiever en op 
een positieve manier. 

3. Inhoudelijke prioriteiten van dienstverlening 
Zijn er niet teveel zaken die dubbel worden georganiseerd? 
Efficiëntie en rationalisatie. 
Overlegforum besturen meer centraliseren in Brussel of vanuit regio’s werken? 
Hierbij is bereikbaarheid/mobiliteit belangrijk, niet iedereen gaat naar Brussel. 

4. Structurele randvoorwaarden 
Hoe organiseren we ons in de toekomst? 

Nabijheid is belangrijk. Overlappend tussen focusgroep 3 en 4 
5. Welke principes binden de leden en de netwerkorganisatie wederzijds? 

Verbinding zoeken ondanks verschillen. 
Binnen het netwerk van katholieke scholen ons sterker als eenheid profileren. 
De verbindende factor is identiteit! Dit komt te weinig aan bod in de verschillende clusters. Het is onze 
bestaansreden als onderwijsverstrekker. Identiteit zou opgenomen moeten zijn in de 5 clusters. 

 
Cruciale vraag voor vergadering van RvB KathOndVla van 5 december: 
Welke dienstverlening wensen we te bewaren? Wat is prioritair als we gedwongen worden om door de 
besparingen meer los te laten dan we zelf willen? Wat kan betalend zijn? 
 

Verslag 3 RvB KathOndVla 6.11.2019 
- Akkoord om de rector of één van de vice-rectoren op te nemen als bestuurder van KathondVla. 
 
Verslag Overlegforum besturen 28.11.19 

Beperkte aanwezigheid, ondanks boeiende toelichting door Adri De Brabandere (Rekenhof) over besturen 
in Vlaanderen en een boeiende toelichting bij het zelfevaluatie-instrument voor besturen (Zie ook verslag in 
bijlage). 



 
-  

De leden van COBES engageren zich om dit te thematiseren in het eigen schoolbestuur en op de volgende 
cobes een terugkoppeling te geven. Het is een constructieve mogelijkheid om de eigen praktijk aan te 

spiegelen. Toelichting instrument zelfevaluatie. We kunnen de volgende vergadering bekijken of dit een 
geschikt thema is voor de open cobes in juni.  
 
Varia 

- PISA  
Achteruitgang (o.a. van leesvaardigheid). 
Er is geen eenduidige, eenvoudige oorzaak. Academici zullen dit verder onderzoeken en aanbevelingen 
doen. 

 
5 Volgende vergadering 

 

− Maandag 16.12.2019 open cobes vergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal  

− 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 
 


