
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent 
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 28 april 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, Marleen Lietaer, Martin 
Lamont, Frank Pauwels, Nicole De Meulemeester, Marijke Van Rentergem, Carlos Debuysere, Nicole Hagedoren, 
Christ De Schepper, Hugo Ruymbeke, Patrick Van Hiel, Claudine Hiltrop. 
Mia Raman (verslag) 
 

Verontschuldigd: 
Koen Vlaeminck, Paul Yperman, Dirk Boesman en Carlos Haerens, Yves De Maertelaere en Jean-Marie Van 
Gavere 
 
 
Agenda  
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 3 maart 2021 

− Marktaandeel Katholiek Onderwijs - stand van zaken werkgroep 

− DPCC projectgroep en rondetafel 

− Vooruitblik open cobes 

− Data schooljaar 2021-2022 

− Actualiteit uit adviesorganen en RvB KathOndVla  

− Varia: 
Leraren met en zonder mandaat in de katholieke basisscholen – opvolging? 

 

 
1. Welkom  

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 3 maart 2021 wordt goedgekeurd. 

 
3. Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen 

Er is een werkgroep samengesteld die zal nagaan hoe de cijfers in verband met het marktaandeel van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen in kaart kunnen gebracht worden en hoe we daarmee in scholengemeenschappen aan 
de slag kunnen. 

Leden van de werkgroep: 

Hugo Ruymbeke, Willy Calleeuw, Jean-Marie Van Gavere, Christ De Schepper, Eddy Van der Maelen en Lieve 
Van Daele. 

Christ licht een document met cijfermateriaal toe: 

− Leerlingenaantallen per fusiegemeente per net worden aangeleverd voor de schooljaren: 
2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 

− Het schoolbestuur kan voor de eigen scholen de leerlingenaantallen op 1 februari van de betreffende 
schooljaren invullen.  

− Het systeem zal automatisch het verschil berekenen tussen 1/02/2015 en 1/02/2019 
 
 



 
Eddy Van der Maelen bespreekt met de vergadering een sneuvelnota ‘mogelijke verklarende factoren’. 

De vragen/stellingen worden aangepast en aangevuld op basis van de opmerkingen van de cobes leden en 
komen in een volgende vergadering opnieuw aan bod, na verdere verwerking binnen de werkgroep. 

 

4. DPCC – projectgroep en rondetafel 

De projectgroep DPCC die in het kader van het kerntakendebat werd samengesteld heeft een stand van zaken 

van haar werkzaamheden gebracht aan de RvB van KathOndVla. De projectgroep wil de verantwoordelijkheid 

voor de planning zoveel mogelijk bij de schoolbesturen en scholengemeenschappen leggen. Ze beslissen zelf, 

maar wel geconditioneerd door voorafgaandelijk overleg met andere betrokken schoolbesturen. 

Naast de projectgroep is er ook een bevraging geweest van de vijf DPCC’s. Deze zijn vragende partij om de 

huidige manier van werken, in consensus beslissen met betrokkenheid van alle onderwijspartners (de vier 

geledingen) te borgen. 

Het voorstel van de projectgroep om één online-platform uit te bouwen voor het indienen van aanvragen 

wordt door de DPCC’s als een positief element beschouwd. 

Bedenkingen van de leden van het cobes in verband met de mogelijk nieuwe werking van DPCC : 

− Inbreng vanuit de vier geledingen nog mogelijk? 

− Wordt de rol van de geledingen adviserend of beslissend? 

− Zullen kleine SB gehoord worden? 
 
 
 

5. Vooruitblik open cobes 

Voorstel om volgende thema’s te brengen op open cobes van 14 juni: 

1. Politieke actualiteit door directeur-generaal Lieven Boeve 
2. Markaandeel van het katholiek onderwijs: 

− We willen in de regio Oost-Vlaanderen wat dieper ingaan op de evolutie van het marktaandeel. 

− We bieden onze schoolbesturen en directies cijfer- en reflectiemateriaal aan om het gesprek lokaal 
op het niveau van de scholengemeenschap op gang te brengen  

− We starten met een ‘testcase’ in de scholengemeenschap SO van Sint-Niklaas, met de bedoeling om 
volgend schooljaar het hele onderwijsveld aan te spreken. 

− In de marge nog enkele bedenkingen bij het onderwerp marktaandeel: 
o Wat zijn op het vlak van onderwijsaanbod de vernieuwende initiatieven? Wat bestaat er 

nog buiten bijvoorbeeld de LAB-scholen? 
o Wat doet KathOndVla als netwerkorganisatie? Wat wordt gedaan aan de verzuchtingen 

van de basis? 
3. Internaten: er worden netwerkmomenten gepland in alle regio’s. Misschien ook aan bod laten komen of 

vermelden op open cobes. 
 
 

6. Data schooljaar 2021-2022 

Voorstel vergaderdata cobes wordt goedgekeurd: 

Opmerking: de vergaderdatum in april 2022 is gewijzigd naar 27.04 in plaats van 20.04 

Woensdag 08.09.2021 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdag 06.10.2021 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdag 17.11.2021 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Maandag 13.12.2021 open cobes om 19.00 uur in DOB tuinzaal 

Dinsdag 01.02.2022 vergadering COBES om 17.00 uur in Stella Matutina te Michelbeke 

Woensdag 16.03.2022 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdag 27.04.2022 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdag 18.05.2022 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

Maandag 13.06.2022 jaarvergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal 

 



 
 

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

Marleen Lietaer licht het verslag 2021_04_23_Verslag_adviesraad_internaten toe. 

 
Hugo Ruymbeke licht het verslag 2021_03_18_STA_ARBaO_verslag toe. 
 
Verslagen van de RvB: 

− RvB KathOndVla 20210304 Verslag 12 

− RvB KathOndVla 20210401 Verslag 13 

 

8. Varia 

Leraren met en zonder mandaat in de katholieke basisscholen – wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 
 
Inzet van (laatstejaars) studenten hogeschool, enkel in grotere (basis)scholen – opvolging in volgende 
vergadering. 
 

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

− Maandag 14.06.2021 jaarvergadering om 19.00 uur 

− Woensdag 16.06.2021 van 13.30 tot 15.30 uur: vergadering geannuleerd 
 


