
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent 
 

Verslag van de hybride vergadering van woensdag 6 oktober 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, Willy Calleeuw, Martin Lamont, Marleen 
Lietaer, Nicole De Meulemeester, Frank Pauwels, Carlos Debuysere, Nicole Hagedoren, Christ De Schepper, 
Hugo Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, Marijke Van Rentergem,  Bob Van de Putte, Yves Demaertelaere, 
Greet Mertens, Anja Dingenen. 
Mia Raman (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Gunter Maes,  Carlos Haerens, Johan Veeckman, Patrick Van Hiel en Claudine Hiltrop. 
 

 
Agenda  
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 8 september 2021 

− Internaten 

− Marktaandeel 

− Actualiteit uit adviesraden en RvB van KathOndVla 

− Varia door de leden aangebracht 

 
 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 8 september 2021 wordt goedgekeurd. 

 
3. Internaten 

Actualia internaten wordt toegelicht door Anja Dingenen, zie ppt in bijlage. 

Er is nieuwe wetgeving voor internaten op komst. De conceptnota’s van 13/11/20 en 7/9/21 bereiden de 
ontwikkeling van een regelgevend kader voor onderwijsinternaten en hun internen voor, zie bijlagen. 

Het decreet wordt verwacht tegen 1 december 2022. 

Een regionale vergadering met internaatsbesturen en -beheerders is gepland op 29 november 2021 om 19.00 
uur in Marialand te Gent. 

Het doel van deze vergadering is: 

− Uitwisseling rol en profilering internaat in de regio (welk internaat willen wij zijn?) 

− Bespreken gevolgen principes conceptnota: visie op lange termijn ontwikkelen 

− Begeleiding mogelijke operaties schaalvergroting (middelen overheid?) 
 

Bij de internaatsbestuurders leeft de bekommernis omtrent de schaalvergroting van vestigingsplaatsen van 
internaten. 

 



 
Op 9 december gaat de vorming voor besturen ‘kennis maken met internaatswerking’ door in Internaat  
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie , Lange Violettestraat 66 te 9050 Gent. 
 

Inhoud: 

− Wat is de meerwaarde van een internaat? 

− Hoe werkt een internaat? (bestuurlijk, pedagogisch, organisatorisch aspect) 

− Hoe integreer je internaatswerking in het onderwijsaanbod? 

− Kennismaking met en rondleiding in het gastinternaat 
 

 

4. Marktaandeel Katholiek Onderwijs in Vlaanderen 

Toelichting van de stand van zaken door Christ De Schepper. 

Het cijfermateriaal zal bezorgd worden aan de CODI’s van de scholengemeenschappen, die het aan hun 
schoolbestu(u)r(en) zullen bezorgen: 

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

− Elk 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 

− De bevraging zelf is gericht naar schoolbesturen 
 
Deze bevraging over het marktaandeel zal op de vergaderingen van CODI-CASS van 7 oktober en VOCODI op 
21 oktober worden toegelicht aan de coördinerend directeurs en de CASS-voorzitters. 
  

 

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

Hugo Ruymbeke licht het document 2021_09_23_STA_ARBaO_verslag toe. 

 
 

6. Varia 

Cobesverkiezing 2022 

− Timing van de cobesverkiezing staat op de agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur op 7 
oktober 2021.  

− Oproep aan elke cobesregio om een videoboodschap van een cobeslid te bezorgen. 

− Vraag van cobesleden: Kan de verkiezingsprocedure vereenvoudigd worden?  

− Kandidaatstelling voor de cobesverkiezing kan tot 14.02.2022.  

− Om de verkiezingsprocedure op te volgen kunnen extra cobesvergaderingen ingelast worden. 

 

Nieuwe schoolbesturen 
Als resultaat van BOS zijn nieuwe schoolbesturen ontstaan. Tot nu toe wordt de evolutie van BOS kwantitatief 
opgevolgd via Christ De Schepper. Het voorstel om ook een kwalitatieve analyse op te maken wordt 
toegevoegd aan het actieplan en meegenomen naar VOBOS. 

 
CAO XII 
Opmerking in verband met de nieuwe CAO: deze bevat een aantal investeringen, daartegenover staan de 

geplande besparingen. Wat zal concreet gerealiseerd worden? 

 

 

7. Volgende vergadering 

Woensdag 17.11.2021 om 13.30 uur. 

Woensdag 13.12.2021 open COBES om 19.00 uur 
 


