
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 6 januari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur 
 via Zoom-sessie 

 
 
 
Deelnemers aan de digitale vergadering: 
 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Willy Calleeuw, Claudine Hiltrop, Marleen 
Lietaer, Martin Lamont, Frank Pauwels, Yves Demaertelaere, Marijke Van Rentergem, Nicole Hagedoren, Paul 
Yperman, Christ De Schepper, Hugo Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, Dirk Boesman, Mia Raman (verslag) 
 

Verontschuldigd: 
Nicole De Meulemeester, Patrick Van Hiel, Carlos Haerens, Carlos Debuysere, Gunter Maes en Koen Vlaeminck. 
 
 
 
Agenda  
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 21 oktober 2020 

− Leerlingenaantallen op 1 oktober 2020 en marktaandeel katholiek onderwijs: bespreking 

− Dienst schoolbesturen: stand van zaken BOS, erkende bemiddeling 

− Actualiteit uit adviesorganen en RvB KathOndVla 

− Terugblik op open cobes van 14 december 2020 

− Varia 
 
 

 
1 Welkom  

 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

- Geen opmerkingen 
Het verslag van 21 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 
 

 

3 Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen 

Lieve Van Daele geeft toelichting bij de Powerpoint ‘Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’, 
gebaseerd op de nota van Patrick Deboutte voor RvB KathOndVla van 1.10.2020. 

De afgelopen tien jaar zien we bij het marktaandeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een geleidelijke 
daling, de laatste jaren explicieter. 

In absolute aantallen is er een stijging van het aantal leerlingen bij KathOndVla, door de algemene stijging van 
het aantal leerlingen. Het marktaandeel van KathOndVla kent een daling van 3,11% (van 66,60% naar 63,49%), 
het marktaandeel van GO! stijgt met 2,50% (van 15,50% naar 18,00%). 

Het cijfermateriaal op niveau van de fusiegemeenten kan geraadpleegd worden via volgende links: 

• http://ond.vvkso-ict.com/db/infogemeente.asp 

• http://ond.vvkso-ict.com/db/info.asp 
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Uit de analyse van Patrick Deboutte kwamen 5 mogelijke oorzaken naar voren: 

− Maatschappelijke context 

− Gewijzigde leerlingenstromen 

− De positie van GO! 

− Programmatie studieaanbod 

− Capaciteitsmiddelen 
 

Hoe kunnen schoolbesturen een impact hebben op de dalende trend van het marktaandeel van KathOndVla? 

Mogelijke factoren die de schoolkeuze beïnvloeden: 

− Kwaliteit van het onderwijs 

− Kostprijs om school te lopen  

− Actieve werving 

− Aanbod (bij onvoldoende aanbod wordt ander onderwijsnet gekozen) 

− Bereidheid van het net om wijzigingen door te voeren/diversiteit toe te laten 

 

Het succeselement van het Katholiek onderwijs is kwaliteit in alle facetten van SB, directie, leerkrachten,… 

Voorstel om in de vergaderingen van cobes het komende jaar prioriteit te geven aan onderzoek en analyse van 
het marktaandeel van KathOndVla: 

− Analyse door het schoolbestuur (eventueel per school) op basis van een vragenlijst opgemaakt door het 
Vicariaat. 

 

4 Dienst schoolbesturen 

4.1 Stand van zaken BOS 

De evolutie van 2018 tot 2020 wordt toegelicht door Christ De Schepper: 
Van 168 schoolbesturen in 2018 naar 119 schoolbesturen in 2020, zie ‘Overzicht BOS Oost-Vlaanderen’ 
 

Er wordt opgemerkt dat er teleurstelling en frustratie bestaat over de manier waarop het BOSverhaal door de 
netwerkvereniging is aangepakt. Bij aanvang leek het dat dit decretaal vastgelegd zou worden en dat er 
‘incentives’ zouden zijn voor de SB. Nu die er niet zijn is er vanuit de netwerkorganisatie weinig ondersteuning. 
Vanuit het vicariaat wordt aangegeven dat ook nu de middelen en de verplichting er niet zijn, het waardevol is 
om aan bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting te werken. Voor heel wat schoolbesturen die instapten in 
het BOS, is de fusie een verrijking. De cijfers tonen ook dat er een onomkeerbaar proces opgang gezet is. 
 
Voorstel om de schoolbesturen gericht en op kleine(re) schaal samen te brengen in een netwekmoment, zowel 
de besturen die in het BOS-verhaal stapten, besturen in transitie als besturen die er niet aan deelnamen.  
 

4.2 Erkende bemiddeling 

Christ De Schepper is sinds kort erkend bemiddelaar. Hij licht de bemiddeling in schoolcontext toe aan de hand 
van de Powerpoint ‘Bemiddeling in schoolcontext’, die door de cobesleden gedeeld kan worden met de 
scholengemeenschappen en de schoolbesturen. 

Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het veel beter om een 
conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken. 

Het is de bedoeling te zoeken naar een win-win situatie waarin alle partijen zich kunnen vinden. 

Er wordt vertrokken vanuit 3 belangrijke uitgangspunten: 

− vrijwillig instappen 

− vertrouwelijkheid en veiligheid  

− verantwoordelijkheid 

De onderhandelingsprocedure verloopt in 4 onderhandelingsrondes: 

− de oplossingsweg 

− de inhoud 

− de oplossingscriteria 

− de oplossing(en) 
 



 
De bemiddelaar zorgt ervoor dat de deelnemers zelf beslissen, bewaart het evenwicht en bewaakt het proces 
op zich. 

 

5 Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 

Marleen licht het verslag 2020_12_11_STA_Int_Verslag_adviesraad_internaten toe. 
 
Hugo Ruymbeke licht het verslag 2020_11_26_STA_ARbaO_verslag toe. 
 

Yves Demaertelaere licht de verslagen van de RvB toe: 

− RvB KathOndVla 20201112 Verslag 4 

− RvB KathOndVla 20201123 Verslag 5 Extra 

− RvB KathOndVla 20201203 Verslag 6 

− RvB KathOndVla 20201208 Verslag 7 Extra 

 

 

6 Terugblik op open cobes van 14 december 2020 

Er waren meer dan 70 deelnemers aan de open cobes, een ruime belangstelling. De beiden inhoudelijke 

bijdragen (politieke actualiteit en leraren met en zonder mandaat in de katholieke basisscholen) werden 

gewaardeerd. Wat betreft dat laatste thema is er nog een hele weg te gaan. 

 

Het thema wordt geagendeerd op de volgende vergadering van cobes: (ruimer dan de vraag naar het 

mandaat) 

− Wat voor persoon dient de leerkracht te zijn voor onze leerlingen in het basisonderwijs? 

− Ideeën van de lerarenopleiding dienen ook praktisch in scholen geïmplementeerd te worden. 

 

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

− Dinsdag 09.02.2021 om 17.00 uur  
Vergadering in Michelbeke  is geannuleerd en kan vervangen worden door een digitale vergadering in geval 
van dringende onderwerpen. 

− Woensdag 03.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 31.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 28.04.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Maandag 14.06.2021 jaarvergadering om 19.00 uur 

− Woensdag 16.06.2021 van 13.30 tot 15.30 uur   
 


