
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 3 maart 2021 van 13.30 tot 15.30 uur 
 via Zoom-sessie 

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

 
Verontschuldigd: 
Claudine Hiltrop, Patrick Van Hiel en Carlos Haerens  
 
 
Agenda  
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 6 januari 2021 

− De vrijstelling in de opdracht voor syndicaal werk (bijdrage van directeur-generaal Lieven Boeve met 

vragenlijst voor cobesleden als bijlage) 

− Stand van zaken eindtermendebat 

− Marktaandeel Katholiek Onderwijs 

− Actualiteit uit adviesorganen en RvB KathOndVla  

− Varia 
 

 
1. Welkom  

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

- Geen opmerkingen 
Het verslag van 6 januari 2021 wordt goedgekeurd. 
 

 
3. Politieke actualiteit 

- Toelichting van de actualiteit door directeur-generaal Lieven Boeve aan de hand van PPT 

2021_03_03_STA_COBES_Oost-Vlaanderen_maart 

Vrijstelling in de opdracht voor syndicaal werk 

 

− Voorstel van het COC: Op lokaal niveau ruimte vrijmaken voor de opdracht syndicaal werk 

− Huidige regeling: Vakbondsafgevaardigden en – leiders krijgen een aantal faciliteiten 

− Reflecties bij vraag en voorstel COC: 
o Vandaag al faciliteiten voor vakbondsafgevaardigden 
o BPT uren staan onder druk 
o Aanstellen van een vakbondsafgevaardigde op niveau scholengemeenschap via verlof TAO 

 
Gedachtenwisseling aan de hand van de vragen over de ervaring binnen de scholen en scholengemeenschap. 

− COV is momenteel geen vragende partij. Indien er afspraken zouden gemaakt worden voor het secundair 
onderwijs, zal ook het basisonderwijs onder de aandacht komen. 



 
− Wijzigingen bij voorkeur decretaal vastleggen. 

− Het inzetten van BPT uren verschilt van school tot school, sommige (secundaire) scholen geven een 
(aantal) BPT uren. Bij basisonderwijs zijn er weinig scholen die uren vrijmaken voor een 
vakbondsafgevaardigde. 

− Belangrijk dat vakbondsafgevaardigden zich mee verantwoordelijk weten voor de onderwijsprocessen. 
Provinciaal vrijgestelde vakbondsafgevaardigden zijn voor een schoolbestuur een betere gesprekspartner 
dan niet vrijgestelde afgevaardigden. 

− Indien er een decretale regeling komt, dienen er extra middelen voorzien te worden. 
 
De vrijstelling in de opdracht voor syndicaal werk staat geagendeerd op de RvB van KathOndVla op 1 april. 

 
3.1 Stand van zaken eindtermendebat 

Eindtermen basisonderwijs 

− Onderhandelingen zitten in het slop 

− Uitwerking van voorbereiding zoals in het secundair onderwijs: geen minimumcompetenties, binnen 
een sturend format, zonder verhouding tot sleutelcompetenties 

− Nota minister: aanstelling van Ann Verreth als procesbegeleider 
 
Eindtermen secundair onderwijs 

− Bekrachtiging van de nieuwe ontwerpleerplannen in februari. Op basis hiervan zullen scholen worden 
bijgestaan om de overgang op 1 september te maken. 

− Basisanalyse: 70% minimumdoelen + 30% pedagogisch project < > 100% minimumdoelen 
 
  
3.2 TADD 

Drie cruciale principes: 

− voldoende ruimte om personeelsbeleid te voeren 

− versobering functiebeschrijving en functioneringscyclus 

− evaluatieprocedure wordt efficiënt instrument  

Besparingen 

− zoeken naar creatieve maatregelen 

Minister 

− Versnelde vaste benoeming leidt tot herwaardering van het lerarenberoep 

− Koppeling van versnelling vaste benoeming en evaluatieprocedure 

Eenmalige benoemingsronde: one shot 

Digitale inforonde (inschrijven via nascholing): 

− vrijdag 12 maart van 10 tot 12.30 uur  

− dinsdag 16 maart van 17 tot 19.30 uur  

− dinsdag 23 maart van 13 tot 15.30 u 
 

Rol van het bestuur bij TADD 

Personeel kan verhaal halen bij het schoolbestuur. De beslissing zelf kan niet overruled worden. Er wordt 
gewerkt aan sjablonen, de leidinggevenden die de evaluatiegesprekken zullen voeren krijgen een opleiding. 

 
4. Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen 

Christ De schepper geeft toelichting bij de cijfers. Het gegevens worden verder aangevuld en op latere datum 
aan de leden bezorgd. 

In heel wat gemeenten is er in absolute aantallen een stijging van het aantal leerlingen door de algemene 

stijging van het leerlingenaantal. Het marktaandeel van KathOndVla kent wel een daling. 

Het cijfermateriaal op niveau van de fusiegemeenten is het eerste kwantitatieve luik. Het tweede luik is 
kwalitatief: wat schuilt er achter de cijfers.  

De maatschappelijke factor is een zeer reële factor, kwaliteit is niet meer het privilege van katholiek onderwijs 
alleen. Het Go profileert zich zeer sterk. 



 
In sommige regio’s wordt vastgesteld dat de daling van het leerlingenaantal groter is bij kleuteronderwijs dan 
bij lager onderwijs. Op termijn kan deze trend zich ook verderzetten in het lager onderwijs. 

Voorstel om een schriftelijke bevraging te starten. De cijfers zijn een eerste stap in de analysefase, de 

uiteindelijke bedoeling is de opbouw van een strategie: 

− Analyse cijfers 

− Bespreking CASS en CODI’s 

− Schriftelijke bevraging  

Voor het uitwerken zal een werkgroep samengesteld worden met drie personen. 
Kandidaten voor de werkgroep: 

− Willy Calleeuw 

− Jean-Marie Van Gavere 

 

5. Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 

Marleen Lietaer licht het verslag 2021_01_29_STA_Verslag_beleidsdag_internaten toe. 
Voorstel om op periodieke tijdstippen het bestuur van internaten samen te brengen en op de open cobes 
ruimte te geven. 
 
Hugo Ruymbeke licht de verslagen STA ARbaO toe: 

− 2021_01_21_STA_ARbaO_verslag 

− 2021_02_25_STA_ARBaO_verslag CS 
 

Yves Demaertelaere licht de verslagen van de RvB toe: 

− RvB KathOndVla 20210107 Verslag 8 

− RvB KathOndVla 20210121 Verslag 9 extra 

− RvB KathOndVla 20210121 Verslag 10 

− RvB KathOndVla 20210121 Verslag 11 

 

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

− 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   
 


