
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 1 april 2020 van 10.30 tot 11.30 uur  
via zoom-sessie 

 
Deelnemers aan de digitale vergadering: 
 
Directeur-generaal Lieven Boeve, Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Christ De Schepper, Eddy Van 
der Maelen, Carlos Debuysere, Carlos Haerens, Nicole Haghedooren, Marleen Lietaer, Frank Pauwels, Hugo 
Ruymbeke, Marijke Van Renterghem, Martin Lamont, Jean-Marie Van Gavere, Claudine Hiltrop, Mia Raman 
(verslag) 
 
Verontschuldigd: Yves De Maertelaere en Koen Vlaeminck 
 
 
Agenda: 
 
Principes van het kerntakendebat: Toelichting door en vraagstelling aan de directeur-generaal Lieven Boeve  

 

 
1 Welkom en bezinning 

De bezinningstekst wordt als bijlage verstuurd 
 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Goedkeuring van het verslag van 15.01.2020 wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
 
3 Principes kerntakendebat 

Overzicht van bedenkingen, vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen tijdens en aansluitend op de 
zoom-sessie: 
 
Algemene bedenking: Alle informatie is nog zeer algemeen, de operationalisering wordt cruciaal. 
Directeur-generaal Lieven Boeve bevestigt dit. 
 
Blijft de ledenbijdrage voor iedereen dezelfde? Zullen de huidige verhoudingen behouden blijven? 
LB: De wijziging van de ledenbijdrage en een mogelijk andere manier van differentiëren tussen grote en kleine 
schoolbesturen liggen niet op tafel tijdens het kerntakendebat. 
 
Wat zit er in het verzekerd aanbod? 
LB: Dit is de cruciale vraag bij het kerntakendebat. Indien de volledige besparing op de pedagogische 
begeleiding uitgevoerd moet worden en de scholen hiervoor geen BPT-uren meer mogen inzetten, dan 
verkleint de pedagogische begeleidingsdienst van 300 naar 121 personen.  
PB zal zich dan moeten focussen op tweedelijnsondersteuning. Door te focussen op het versterken van de 
expertise in de scholen en die expertise samen te brengen in lerende netwerken wordt er gezorgd voor een 
groter bereik met een kleiner contingent aan mensen. 
Ook de schoolbesturen worden doelgroep van die tweedelijnsondersteuning. 
 
Is de PB al ingelicht over de nieuwe werkwijze? 
LB: PB is al ingelicht tijdens een infosessie in elke regio. 
De vraagsteller merkt op dat de voorziene manier van werken in lijn ligt van de evolutie van de laatste jaren. 
 
Worden bepaalde begeleidingsinitiatieven betalend? 
LB: Ook vandaag voorziet PB door middel van navorming al in een betalend aanbod, ook dit is dus geen breuk 
met de vorige jaren. 
 
 



 
Evolueren we naar één begeleidingsdienst over alle schoolbesturen en congregaties heen? 
LB: Of andersom, we maken het de schoolbesturen mogelijk om hun eerstelijnsbegeleiding, zoals de 
congregaties vandaag, te organiseren binnen de school en KathOndVla zorgt voor de tweedelijnsbegeleiding. 
Dit moet nog verder vorm krijgen. Wordt vervolgd. 
 
Als schoolbesturen beroep doen op het huis voor vorming (bv. de vorming van nieuwe bestuurders), blijft dit 
binnen het verzekerd aanbod? 
Generieke dienstverlening  blijft binnen het verzekerd aanbod van de ledenbijdrage. Een aanbod op maat van 
een school wordt extra betalend. Voorbeeld: crisiscommunicatie (generiek) versus communicatiestrategie op 
maat van een schoolbestuur (specifiek). 
 
Als de besparing vooral gericht is op PB, blijft de rest van de dienstverlening behouden? 
LB: Naast zichtbare besparingen op PB en het verdwijnen van het koepelkrediet zijn er ook niet direct zichtbare 
besparingen. Bijvoorbeeld als de werkingsmiddelen van de scholen niet geïndexeerd worden dan stagneren de 
ledenbijdragen terwijl de personeelskosten wel stijgen. Dit heeft mogelijks een impact op het 
personeelsbestand. 
 
 
 
4 Volgende vergadering (onder voorbehoud t.g.v. de coronamaatregelen) 

− 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 
 


