
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent 
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 17 november 2021 van 13.30 tot 15.30 uur 
via Zoom-sessie 

 
 
 

Deelnemers aan de vergadering: 
 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Willy Calleeuw, Martin Lamont, Carlos 
Debuysere, Nicole Hagedoren, Christ De Schepper, Hugo Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, Marijke Van 
Rentergem,  Bob Van de Putte, Patrick Van Hiel, Claudine Hiltrop, Lieven Boeve,  Yves Demaertelaere 
Maithé Lievens (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Carlos Haerens,  Koen Vlaminck en Frank Pauwels 
 
 

Agenda 
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 6 oktober 2021 

− Politieke actualiteit door Lieven Boeve (corona, lerarentekort,... ) 

− Stand van zaken nieuw kwaliteitsdecreet en de gevolgen voor PB door Jerich Faddar 

− Opvolgingspunten 
o Vorming voor evaluatoren 
o Marktaandeel 

− Actualiteit uit adviesraden en RvB van KathOndVla 

− Varia 
 

 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 6 oktober 2021 wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

 
3. Politieke actualiteit door Lieven Boeve (corona, lerarentekort…) 

Lieven Boeve licht de politieke actualiteit toe aan de hand van de Powerpoint-presentatie 
2021_11_17_STA_COBES. 

Er vinden op 17.11.2021 en 18.11.2021 inforondes plaats over de CAO XII omwille van de vele vragen rond 
de nieuwe middelen. 

Voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs brengen de extra middelen weinig soelaas, 

omdat de organisatie zelf schort. De middelen zijn niet geproportioneerd naar het aantal leerlingen, en 
verder stijgen de aantallen ieder jaar. Er was overleg met de stakeholders, maar Isabelle Dobbelaere ontving 
geen uitnodiging.  

De mondmaskerplicht voor lagere schoolkinderen vanaf 10 jaar ligt op tafel, maar het katholiek onderwijs 
Vlaanderen gaat hier enkel in mee op deze voorwaarden: 

- Deze plicht geldt voor de hele samenleven en alle ruimtes 
- Alle leeftijden blijven gelijk voor de wet 
- Als er toestemming komt om kinderen te vaccineren, moet er een plan klaarliggen om dat zo vlot 

mogelijk te laten gebeuren 



 
Politiek is er weinig urgentiebesef rond het lerarentekort. Er werd voor de herfstvakantie een nota 
ingediend, maar die is nog niet besproken. Voor kortetermijnoplossingen moet snel worden beslist, er zijn 
enkele opties:  

- Uren kunnen worden omgezet in punten en werkingsmiddelen via een flexibel systeem.  
- Ook kan men een “verborgen” reserve aanboren, waarin jonggepensioneerden kunnen 

bijverdienen tot de wedde die men zou krijgen indien men op vroeg pensioen was gegaan. 
- In de zij-instroom (ook voor niet-knelpuntvakken) kan men minstens 20 jaar anciënniteit verwerven. 

De commissie onder voorzitterschap van Brinckman formuleerde 58 adviezen om de onderwijskwaliteit op 
te krikken. Deze kunnen besproken worden in intern overleg met het katholiek onderwijs Vlaanderen als 
een werkstuk. 

Het katholiek onderwijs Vlaanderen gaf het protocol van niet akkoord aan de aanpassingen van het 
kwaliteitsdecreet van de pedagogische begeleiding. De conclusie wordt getrokken dat deze verandering 
zorgt voor meer overheidssturing. De Raad van Bestuur en schoolbesturen beslissen uiterst tegen de 

paasvakantie over de individuele medewerkers die worden getroffen. 

Varia en vragen: 

- Het verkorten van de zomervakantie zit in een voorbereidende fase. Er is geen bevraging geweest 
omdat het degelijk in kaart brengen van alle gevolgen prioritair is. 

- Er wordt gevraagd wat het standpunt is van het katholiek onderwijs Vlaanderen over de prioritaire 
vaccinatie van leraren. Omdat deze groep vaak in contact komt met niet-gevaccineerden, wordt de 
vraag meegenomen naar het overleg van deze avond.  

- Men drukt spijt uit dat het element “samen school maken” niet is verwijderd uit de ondertekende 
CAO XII. Dit is een compromis voor de correcte verloning voor directeurs. 

- Op 07.03.2022 wordt COBES uitgenodigd naar een congres in het ICC in Gent. Het thema is 
‘Ruimte voor kwaliteit’. 

- Er wordt opgemerkt dat nu BOS vijf jaar bezig is, er ook aan kwaliteitscontrole gedaan dient te 
worden voor de schoolbesturen. De pijlers van een kwalitatieve meting worden nog besproken. 

- Rond evaluatoren (zie punt 5.1) 
 

4. Stand van zaken nieuw kwaliteitsdecreet en de gevolgen voor de pedagogische begeleiding door Jerich 

Faddar 

Jerich Faddar licht de stand van zaken toe aan de hand van de Powerpoint-presentatie (volgt later). 

Er zijn hogere verwachtingen voor een steeds kleiner wordende equipe. De volledig uitgerolde besparing is 
drastisch op detacheringen.  

59 ambten worden bespaard. In de plaats worden gekleurde middelen voor 58 ambten gefaseerd ingevoerd. 
Deze zijn recurrent en parallel beschikbaar, maar structureel niet ingeschreven voor de lange termijn. Deze 
worden verspreid over beleidsprioriteiten: 

- 25 ambten: brede basiszorg en verhoogde zorg 
- 11 ambten: effectieve didactiek 
- 11 ambten: datageletterdheid 
- 11 ambten: een nog te bepalen prioriteit 

Vanaf schooljaar 2025-2026 voert men een vijfjaarlijkse cyclus van het begeleidingsplan in, zodat deze mee 
verandert met de legislatuur. Dit wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering volgens deze criteria: 

- Worden alle instanties voldoende bereikt? 
- Welke effecten heeft pedagogische begeleiding? 
- Is er oog voor de kwaliteitsontwikkeling van de pedagogische begeleiding? 

Verder dient een jaarverslag ingediend te worden met een strafmechanisme dat weerhouding van 10% van de 
middelen inhoudt. In een vroegere fase had de minister een schaal waarop de geldigheid van het plan werd 
bepaald, maar dit is uiteindelijk gewijzigd naar een toetsing van de elementen van het plan.  

De Powerpoint-presentatie kan aan de besturen worden bezorgd.  

 

Opvolgingspunten 

 

4.1 Vorming voor evaluatoren 

(besproken onder Actualiteit met Lieven Boeve) 



 
COBES drukt verontwaardiging uit over het verplichte karakter van de vorming. Er wordt geopperd om Eerder 
Verworven Kwalificaties (en Competenties) te honoreren voor bestuursleden, zoals de Profs-opleiding geldt voor 
directies. Lieven Boeve neemt deze vraag ook mee naar het overleg van die avond.  

Ook stelt men voor om intern bij besturen een traject op te stellen. Hierover twijfelt Lieven Boeve: een erkenning 
is vrijwel evenwaardig aan een certificaat. Hij verzoekt alle opmerkingen rond de nascholing van evaluatoren te 
bundelen en door te mailen, ook gericht aan Mark Keppens. 

 

4.2 Marktaandeel 

Gesprekken zijn al opgestart op verschillende plekken. Eddy Van Der Maelen en/of Christ De Schepper zijn in 
januari uitgenodigd bij enkele scholengemeenschappen om de bespreking mee te volgen.  

Door interne problematiek met de centrale mailbox van het katholiek onderwijs Vlaanderen zijn enkele 
documenten nog niet op het juiste adres toegekomen. Wordt opgevolgd.  

 

5. Actualiteit uit adviesraden en RvB van KathOndVla 
 

Hugo Ruymbeke licht het document 2021_10_21_STA_ARBaO_verslag toe. 
 
Yves De Maertelaere licht het document RvB KathOndVla 20211007 Verslag 2 toe. 

 

6. Varia 

Er wordt gevraagd in welke mate AGION haar subsidies aanpast aan de forse prijsstijging van grondstoffen. 
Men raadt aan te wachten tot de wijziging van de index in januari.  

Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om vanuit COBES punten op de agenda van VOCODI te plaatsen. De 
voorjaarsplanning heeft enige flexibiliteit, mits men de agenda’s van de coördinerend directeurs in acht houdt.  

 

7. Volgende vergadering 

Woensdag 13.12.2021 open COBES om 19.00 uur 
 
Voorgestelde agendapunten volgende vergadering: 
 

- Jaaractieplan BOS-begeleiders 


