
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 27 mei 2020 van 13.30 tot 15.00 uur  
via zoom-sessie 

 
Deelnemers aan de digitale vergadering: 
 
Directeur-generaal Lieven Boeve, bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Carlos 

Debuysere, Carlos Haerens, Marleen Lietaer, Frank Pauwels, Hugo Ruymbeke, Willy Calleeuw, Martin Lamont, 
Dirk Boesman, Nicole De Meulemeester, Patrick Van Hiel, Christ De Schepper, Paul Yperman, Mia Raman 
(verslag) 
 
Verontschuldigd: Nicole Haghedooren, Koen Vlaeminck, Jean-Marie Van Gavere, Yves De Maertelaere 
 
 
Agenda: 
 
- Politieke actualiteit: Toelichting door en vraagstelling aan de directeur-generaal Lieven Boeve  

- Organisatie van open cobes op 15 juni 2020 
 

 

 
1 Welkom en bezinning 

De bezinningstekst wordt als bijlage verstuurd. 
 

2 Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen 

Verslagen van 15.01.2020 en 01.04.2020 
- Geen opmerkingen 
 
Verslag van 29.04.2020 
Toevoeging: 

- Het ambt van preventieadviseur valideren. 
Een preventieadviseur op elke school is niet haalbaar. Er zijn hiervoor geen middelen beschikbaar en in het 
basisonderwijs heeft niet elke school apart een preventieadviseur. Vraag aan directeur-generaal Lieven Boeve 
om deze bemerking mee te nemen en voor te leggen aan de minister van onderwijs.  
 
De verslagen van 15.01.2020, 01.04.2020 en 29.04.2020 worden goedgekeurd. 
 
 
3 Politieke actualiteit 

Een aantal bestuurders drukken hun ongenoegen uit over de veranderende communicatie voorafgaand en 
tijdens de heropstart van de scholen. 

Lieven Boeve (LB) geeft toelichting bij het proces van de totstandkoming van de beslissing van de 
veiligheidsraad. 
 
Toelichting van de stand van zaken van het kerntakendebat door directeur-generaal Lieven Boeve. 
 
Overzicht van bedenkingen, vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen tijdens de Zoom-sessie: 
 
Gebruik van trekkingsrechten. 
LB: Het gebruik van trekkingsrechten gebeurt momenteel reeds door de schoolbesturen van vier congregaties. 
Deze mogelijkheid wordt nu opengesteld naar alle SB. Dit is een belangrijk signaal voor een netwerkvereniging 
en ook voor de politiek die de middelen zo veel mogelijk bij de scholen wil leggen. Toch gaat men ervan uit dat 

de meeste schoolbesturen zullen beslissen om de middelen te clusteren op het niveau van de 



 
netwerkorganisatie om voor iedereen een goede dienstverlening te kunnen voorzien. Gebeurt dit niet, dan stelt 
zich een ernstig probleem, zeker gezien de zware besparing bij de pedagogische begeleiding.  
 

Opmerkingen bestuurders: 
Scholen kunnen naast het gemeenschappelijk opvoedingsproject ook eigen opvoedingsprojecten hebben, dat 
is de bestaansreden van de eigen begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs.  
 
Het onderwijslandschap bij katholiek onderwijs Vlaanderen is zeer divers qua grootte van schoolbesturen, van 
kleine over middelgrote tot grote schoolbesturen. Vooral de grote schoolbesturen hebben heel wat expertise in 
huis, bij de kleinere schoolbesturen is er soms weinig expertise. Ook voor de kleinere schoolbesturen kunnen de 
trekkingsrechten nuttig zijn. 
 
LB: Het feit dat scholen middelen generen voor pedagogische begeleiding is een sterk principe. Een aantal 

schoolbesturen maken samen een deal om zich samen te laten vertegenwoordigen om aan 
belangenbehartiging en dienstverlening te doen. Als veel meer schoolbesturen dan het huidige aantal, gebruik 
maken van het trekkingsrecht dan wordt dat organisatorisch moeilijk. De beste optie is aan schoolbesturen 
aanraden om de middelen op het niveau van Katholiek Onderwijs samen te brengen en hiermee de 
begeleiding voor iedereen te organiseren. 
 
Er was een bericht in de pers over de mogelijke versoepeling van de coronarichtlijnen in verband met de 
minimum oppervlakte van 4m² per leerling in de lesruimte. Wanneer kunnen deze versoepelingen verwacht 
worden? 
LB: Momenteel nog onduidelijk, wellicht meer duidelijkheid na de Veiligheidsraad deze avond. 
 

 
4 Organisatie van de open cobes op 15 juni 2020 

Toelichting door Eddy Van der Maelen. 
 
De jaarvergadering zal bestaan uit 2 delen: 
1. Uiteenzetting van de politieke actualiteit door directeur-generaal Lieven Boeve. 
2. Gedachtewisseling tussen bestuurders en mogelijkheid om in gesprek te gaan met de directeur-generaal. 

Ter voorbereiding is naar alle bestuurders de link bevraging schoolbestuurders bisdom Gent mei 2020 gestuurd 

(zelfde werkwijze in de 5 regio’s). De bevraging gaat voornamelijk over het welbevinden van de besturen en de 
scholen, om te peilen naar de positieve en negatieve ervaringen van alle stakeholders: leerlingen, leerkrachten, 
directies, ouders en schoolbesturen.  

1 -  Einde schooljaar, evaluatie, deliberatie: bekommernissen/suggesties 
2 - Zomerschool: de mening van jouw bestuur, bekommernissen/suggesties 

3 - Start 1 september: bekommernissen/suggesties 
4 - Welbevinden van alle betrokkenen: bekommernissen/suggesties 
5 - Welke vraag had je nog willen stellen, welke bekommernis willen delen? 

De vragen en bemerkingen van de schoolbesturen zullen gegroepeerd worden overgemaakt aan de directeur-
generaal. 
 
Voorstellen van de bestuurders voor de open cobes van 15 juni: 
- Input (vorming) rond ondersteuning en motivatie van directie vanuit bestuur. 

Hoe als bestuurder de directies blijvend motiveren in deze coronatijden? Hoe bestuur je een school zonder 
te veel op het operationele vlak te komen? 

Dit is een interessante suggestie, er wordt beslist om dit in een aparte vergadering of vorming verder op te 

nemen. 
- Na de groepsgesprekken, opsplitsen in kleinere groepen (via Zoom) om gedachten uit te wisselen. 
 
Voorstel voor open cobes najaar: 
- minister van onderwijs uitnodigen op open cobes Oost-Vlaanderen 
De meerderheid van de leden is hier geen voorstander van.  
 
 
5 Varia 

De verslagen van de belrondes van de onderwijsinspectie kan je vinden op www.onderwijsinspectie.be 

Op de openingspagina staan alle verslagen: hoe directeurs zich voelen en waar ze in coronatijden nood aan 

hebben. De belrondes zijn op verschillende momenten gedaan en zijn gebundeld per onderwijsniveau. 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3Gz7UW8_KCleb97a--sm3qujaICY9wUb_VVIUBLGCM7mMQ/viewform?usp=sf_link
http://www.onderwijsinspectie.be/


 
6 Voorstel vergaderkalender cobes 2020-2021 

Wo 23.09.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

Wo 21.10.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

Wo 25.11.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

Ma 14.12.2020 open cobes om 19.00 uur 

Wo 06.01.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

De februarivergadering wordt bepaald i.f.v. Michelbeke (allicht di 9 feb vanaf 17.00 uur) 

Wo 03.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

Wo 31.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

Wo 28.04.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

Ma 14.06.2021 jaarvergadering om 19.00 uur 

Wo 16.06.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

 
7 Volgende vergadering (onder voorbehoud t.g.v. de coronamaatregelen) 

− Maandag 15.06.2020 regionale bestuurdersvergadering om 19.00 uur via zoom 

− Woensdag 17.06.2020 om 13.30 uur 
 


