
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent 
 

Verslag van de hybride vergadering van woensdag 8 september 2021 van 13.30 tot 15.30 uur 
in Marialand en via Zoom-sessie 

 
 
Deelnemers aan de vergadering: 
 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Marleen Lietaer, Koen Vlaeminck,  Frank 
Pauwels, Carlos Debuysere, Nicole Hagedoren, Christ De Schepper, Hugo Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, 
Claudine Hiltrop, Yves Demaertelaere. 
Mia Raman (verslag) 
 

Verontschuldigd: 
Willy Calleeuw, Martin Lamont, Gunter Maes, Nicole De Meulemeester, Marijke Van Rentergem, Dirk Boesman, 
Carlos Haerens, Johan Veeckman, Patrick Van Hiel en Paul Yperman. 
 
 
Agenda  
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 28 april 2021 

− Update ledenbestand 

− Vaccinatieproblematiek in coronatijden: wat kan en mag een schoolbestuur (niet) verwachten en/of 
ondernemen? (Franky Wauters) 

− Evaluatoren: regelgeving en aangeboden vorming, met aansluitend een blik op vorming voor besturen 
(Marleen Decuyper) 

− Centrale toetsen: stavaza (Jerich Faddar) 

− Vraag van de commissie coördinatie bestuurdersoverleg (CCBO) (zie document als bijlage) 

− Actualiteit uit adviesraden en RvB van KathOndVla 

− Varia: marktaandeel 

− Varia door de leden aangebracht 
 

 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 28 april 2021 wordt goedgekeurd. 

 
3. Update ledenbestand 

− Dirk Boesman:  geen bestuurder meer van vzw Katholieke Scholen Gent-Zuid regio Land van Rhode. 
Het  schoolbestuur vormt een personele unie met de vzw Organisatie  Broeders van Liefde. Geen 
bestuurder meer, ontslag aanvaarden. 

− Paul Yperman: geen bestuurder meer,  ontslag aanvaarden.  
Paul was ook lid van ARSO namens cobes,. 
o Cobes gaat akkoord met het voorstel om Bob Van de Putte (opvolger van Paul) op te nemen als lid 

in cobes tot aan de volgende verkiezing. 

o Jean-Marie was bij de vorige verkiezing ook kandidaat voor ARSO en geeft aan ook vandaag nog 
geïnteresseerd te zijn om Paul in die functie op te volgen. Cobes gaat ermee akkoord om Jean-
Marie af te vaardigen naar de ARSO. 

− Nicole De Meulemeester: kan zich nog moeilijk vrijmaken op woensdagnamiddag. Zij is ook lid van de 
RvB namens cobes.  



 
o De vraag stelt zich of er in vervanging van Nicole  moeten worden voorzien als (vrouwelijke) 

afvaardiging vanuit cobes naar Rvb. Marleen Lietaer zal met Nicole in gesprek gaan of ze de taak 
al dan niet blijft opnemen tot de nieuwe verkiezingen. 

 
 
 

4. Vaccinatieproblematiek in coronatijden 

Wat kan en mag een schoolbestuur (niet) verwachten en/of ondernemen? Toelichting door Franky Wauters. 

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. 

GDPR gewijs mag een school/schoolbestuur niet vragen of medewerkers/leerlingen gevaccineerd zijn. Hierdoor 
kan de preventieadviseur geen risicoanalyse opstellen op basis van de vaccinatiegraad. 

Wat betreft de organisatie van buitenlandse schoolreizen botsen de scholen op dezelfde problematiek. De 
school kan eventueel een engagementverklaring opstellen waarbij de ouders kunnen aanduiden dat hun kind 

beschikt over: vaccinatieattest/attest van herstel/attest PCR test. Wat de PCR testen betreft kan de school niet 
instaan voor de kosten hiervan, ook bij eventuele testen ter plaatse worden de kosten gedragen door de ouders. 
Juridisch gezien zit deze materie in de grijze zone. 

De mogelijkheid om een COVID-certificaat op te vragen bij leerlingen wordt besproken op het volgend overleg 
van KathOndVla met het kabinet van Ben Weyts. 

Met de huidige wetgeving is het voorlopig onmogelijk om te eisen dat een leerkracht gevaccineerd is, laat staan 
hierover te communiceren naar derden. 

Vraag vanuit de bestuurders om expliciet te verwoorden dat vaccinatie aanbevolen wordt voor 
onderwijsmedewerkers. 

 

5. Evaluatoren 

Regelgeving en aangeboden vorming, met aansluitend een blik op vorming voor besturen toegelicht door 
Marleen Decuyper, zie ppt als bijlage. 
 
Evaluatoren 
De nieuwe regelgeving is in voege vanaf 1 september 2021: 

− Afgeslankte functiebeschrijving gebruiken voor nieuwe mensen 

− Vormingen voor evaluatoren verplicht 
o Profs en CVA zijn geldig als vorming voor evaluatoren, hoe lang geleden ook.  
o Evaluatoren die nog geen opleiding volgden, krijgen hiervoor tijd tot 1 september 2023. 
o Het bestuur als dusdanig kan niet erkend worden als evaluator, het dient een aantal mensen aan 

te stellen als evaluator. 
o Inhoud van de vorming, zie ppt.  

Eerste semester - live vormingen in Gent: 
Module 1 – 24 november 
Module 2 – 1 december 
Module 3 – datum nog te bepalen 

  Tweede semester – online vormingen 

o Kostprijs €60/per persoon/per module 
Kostprijs bij organisatie per SB: €600/halve dag 

 
Voor evaluatoren van buiten KathOndVla is nog geen procedure voor erkenning uitgewerkt. 
 
Reactie van de COBESleden: 

o Er zijn vragen bij de kostprijs van deze (verplichte) vorming. Zou dit niet kosteloos aangeboden 
moeten worden aan de betrokken bestuurders vanuit het lidgeld dat betaald wordt, temeer daar 
de vorming gegeven wordt door ‘eigen mensen’. 

o De vorming moet gevolgd worden door mensen die soms meer expertise hebben in HR dan 
diegenen die de vorming moeten geven. Is vervelend voor beiden. 

 
Vormingen voor besturen 

− Nieuw: intervisie 

− Vormingen op maat en op vraag: hiervan wordt weinig gebruik gemaakt 
 

6. Centrale toetsen 

Toelichting door Jerich Faddar, zie ppt als bijlage 



 
De toelichting was helder. Er zijn geen bijkomende vragen of bedenkingen. 

 

7. Vraag van de commissie coördinatie bestuurdersoverleg (CCBO) 

Op donderdag 25 november 2021 wordt een ontmoetingsmoment georganiseerd voor alle COBES-leden in het 
gebouw van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te Brussel met als thema “Wat hebben we geleerd uit de 
coronacrisis?” 

CCBO vraagt wie van cobes bereid is om zo’n coronagetuigenis te leveren voor de collega-cobes-leden van alle 
regio’s. 

Wie zich wil engageren stuurt een bericht naar Mia Raman mia.raman@katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

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

Yves Demaertelaere licht het verslag RvB KathOndVla 20210902 Verslag 2. 

Hug Ruymbeke bezorgde het verslag 2021_08_28 DCBaO en ARBaO LSD en cao XII. 
 

 

9. Varia 

Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 

 

10. Volgende vergadering 

Woensdag 06.10.2021 vergadering COBES van 13.30 tot 15.30 uur 

mailto:mia.raman@katholiekonderwijs.vlaanderen

