
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent 
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 9 februari 2022 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, Nicole 
Hagedoren, Christ De Schepper, Jean-Marie Van Gavere, Marijke Van Rentergem,  Bob Van de Putte, Nicole De 
Meulemeester, Koen Vlaeminck, Greet Mertens, Hugo Ruymbeke, Gunther Maes, Yves Demaertelare, Patrick Van 
Hiel, Frank Pauwels 
Maithé Lievens (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Carlos Haerens, Claudine Hiltrop, Marleen Lietaer, Johan Veeckman 
 

 
Agenda 

 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 15 december 2021 wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

 

3. Hoger onderwijs - actieplan door Wilfried Van Rompaey 
 
Wilfried Van Rompaey licht volgende documenten toe: 
RvB_2022_001_2022_01_20_STA_Werking_hoger_onderwijs, 
RvB_2022_002_ARHO_2022_001_2022_01_12_STA en 
RvB_2022_003_2022_01_20_STA_covernota_werking_hoger_onderwijs_relatiebeheer. 
 
In de covernota worden 5 thema’s aangehaald, maar op deze COBES-vergadering wordt slechts 1 
thema besproken. 
 
Het relatiebeheer tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs is een bijzonder 
werkdomein, waarbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen iets kan betekenen. Er is een actieplan 
opgesteld waarbij COBES als actor op gedecentraliseerde wijze kan handelen. Er wordt benadrukt dat 
deze actie de autonomie van COBES respecteert. 
 
Vanuit COBES wordt gevraagd of er ook wordt nagedacht over de samenwerking tussen het hoger 
onderwijs en het basisonderwijs. Dit onderwerp wordt in andere thema’s in de nota aangehaald, 
maar door de modernisering van het secundair onderwijs is nu veel aandacht op deze tak gericht. 
 
De vertegenwoordiging van het hoger onderwijs binnen COBES wordt besproken. Het COBES geeft 
aan dat men liefst een nauwe band onderhoudt met het hoger onderwijs via COBES, via co-optatie is 
dit mogelijk. De voorkeur wordt gegeven aan een bestuurder of iemand met bestuurlijke taken. 
 
 
 
 



 
 
4. PB – toekomstige werking (principes besparingen en trekkingsrechten) door Machteld Verhelst 

Aanwezig: Jürgen Grosemans 
 
Machteld Verhelst licht de toekomstige werking van de pedagogische begeleiding toe aan de hand 
van de Powerpoint-presentatie 2022_02_09_STA_Toekomstige_werking_PB_COBES_OVL. 
 
Het decreet geeft ruimte, maar de sturing van middelen is sterker. Men wil in elk geval de 
schoolnabijheid behouden als keursmerk van het Katholiek Onderwijs.  
 
Wat is er dan veranderd?  
 
Sommige kerntaken worden toch wat moeilijker. Men zal meer moeten doorverwijzen. Doelgroepen 
moeten herbekeken worden. Men kan niet langer de individuele leerkracht begeleiden. 
 

- Meer rechtstreeks contact op de werkvloer 
- Meer aanbodgericht (aanbod dient uitgewerkt te worden) 
- Meer inzet op schooloverstijgende initiatieven 
- Minder “brandjes blussen” dankzij multiplicatoreffect 

 
 

Wat betekent dit voor de scholen? 
Vroeger stelden scholen hun vraag aan een vaste schoolbegeleider die fungeerde als enig 
contactpunt. 
Nu wordt dit opengetrokken. Men blijft werken met verbindingsfiguren die de vraag doorgeven aan 
een begeleider, aan de regiocoördinator of aan een andere medewerker Vlaanderenbreed, als er 
extra expertise nodig is. 
Alle teams en diensten kunnen bij het proces betrokken worden. De begeleider brengt de school naar 
het aanbod, de Academie organiseert. 
 
Trekkingsrechten 
 
Elke school heeft recht op pedagogische begeleiding. Grote schoolbesturen kunnen gebruik maken 
van trekkingsrechten, waarmee ze een deel van de pedagogische begeleiding zelf organiseren. De 
verdeelsleutel voor begeleiding staat nog niet helemaal vast, maar zal waarschijnlijk boven 1,5 
ambten per 10.000 leerlingen vallen.  
 
Besturen dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met Machteld als ze trekkingsrechten willen 
opnemen, zodat de gesprekken kunnen starten. 
 

Vragen vanuit het COBES 
 
Er wordt gevraagd of er ook besparingen gebeuren op het Vlaanderenbrede niveau. Hierop 
antwoordt Machteld dat zij enkel informatie heeft over de besparing bij de pedagogische begeleiding. 
Er wordt zorgvuldig afgewogen waar precies bespaard wordt, aan de hand van enkele 
richtinggevende principes. Vanuit de pb doen 8 ambten aan belangenbehartiging en die worden uit 
het takenpakket verwijderd. Het aantal leidinggevende functies wordt ook beperkt. Er zijn moeilijke 
keuzes gemaakt, maar er wordt rekening gehouden met pensioenen en dergelijke, om zo weinig 
mogelijk naakte ontslagen te moeten doorvoeren. 
 
Een andere bestuurder vraagt zich af of er niet te veel wordt ingezet op centrale dienstverlening. De 
investering in overlegorganen en bovenliggende structuren lijkt te botsen met het keursmerk van 
schoolnabijheid. De vrees bestaat dat de schoolnabije begeleiding voor meer dan 1/3de zal moeten 
inleveren. 
De congregaties kunnen zich niet vinden in de verdeelsleutel van 1 begeleider per 10.000 leerlingen. 
Ze wijzen op de grote inspanningen die ze leveren door daar zelf 3 FTE aan toe te voegen.  
Ze vragen om de gekleurde beleidsimpulsen mee te verrekenen in de trekkingsrechten. 
In het antwoord klinkt vooral dat het verminderde aantal ambten zorgt voor een bundeling van 
krachten die de verdeelsleutel automatisch naar beneden drukt. Deze is centraal opgesteld maar ook 



 
geïntegreerd. 81% van de middelen gaat naar het schoolnabije aspect. Het aantal begeleiders blijft 
natuurlijk een pijnpunt voor taken zoals de leerplannen.  
 

Een andere bestuurder merkt nog op dat externe expertise wordt vermeld in de presentatie. Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen neemt een makelaarsrol op en moet meer scholen doorverwijzen naar externe 
nascholing of het hoger onderwijs. Deze zijn vaak betalend.  
 
5. Leersteundecreet 
 
Eddy Van Der Maelen licht de documenten Conceptnota leersteun – synthesenota KathOndVla – hoe 
verder – Infoverg Oost-Vl 20jan 2022 toe. 
 
Een conceptnota is natuurlijk geen voorafspiegeling van de toekomstige realiteit, maar geeft wel de 
richting aan. De streefdatum van implementatie van het leersteundecreet is 2023. Het ziet er naar uit 
dat in Oost-Vlaanderen het huidige aantal ondersteuningsnetwerken 5, zal verlagen tot 3 of 4 
leersteuncentra. Nu zijn dit samenwerkingsverbanden, maar in de toekomst zullen deze centra over 
een instellingsnummer en ambten beschikken. De focus zal meer liggen op de betrokkenheid van het 
gewoon onderwijs, Ba en SO. Daarom worden de schoolbesturen, meer dan tot nu toe het geval is,  
betrokken bij deze moeilijke oefening.  
 
De infoavond heeft bij de 5 coördinatoren van de huidige ondersteuningsnetwerken veel onrust 
gewekt. Ze hebben heel wat vragen rond het bewandelde en te bewandelen pad en de vermeende 
beslissingen. Dit heeft geleid tot een overleg met KathOndVla (o.a. Lieven Boeve)  het vicariaat en de 
ONW. De ONW vragen betrokkenheid voor de opgebouwde expertise. 
 
Er is duidelijk gesteld dat er nog geen enkele beslissing genomen is en dat we zeker in gesprek gaan. 
Er wordt gevraagd om in elke regio te komen tot 1 denktank die tot een gedragen voorstel komt 
namens de regio. Deze denktank moet voldoende breed zijn (Ba, SO en BuO, welzijn, CLB,…) De leden 
van de denktank moeten bereid zijn vanuit een helikopterperspectief te denken. Er wordt een oproep 
gedaan om bestuurders door te geven die hierin betrokken willen zijn. 
 
COBES uit de bezorgdheid dat de scholen van gewoon onderwijs voldoende betrokken zijn. Het gaat 
om de kinderen en hun ouders, niet om de structuren. Men moet vertrekken vanuit de noden niet 
vanuit organisatorische belangen. 
 
6. Cobesverkiezingen - stand van zaken 
 
Eddy Van Der Maelen licht de verkiezingen van het COBES toe aan de hand van het document 
Verkiezingen COBES stavaza 09_02_2022. 
 
De verkiezingscommissie is samengesteld: naast voorzitter Lieve Van Daele en Eddy Van Der Maelen 
zijn ook Mark Block en Koen Vlaeminck bereid deel te nemen.  
 
Er wordt benadrukt dat er een maximum aantal legislaturen is voor lidmaatschap. Aangezien nu de 
tweede verkiezingsprocedure nieuwe stijl van start gaat (en de teller bij de vorige op nul is gezet) is dit 
nu niet aan de orde.   
 
7. Samenstelling van het DPCC 

De bisschoppelijk gedelegeerde informeert COBES over de nieuwe leden DPCC in de geleding 

bisdom. Ze vraagt of COBES akkoord kan gaan met de aanduiding van Robrecht Van Den Haute, 

Kathleen Bruggeman en Frank Versypt als nieuwe leden namens de geleding besturen in het DPCC-

SO. In het DPCC-BaO zouden Veronique Gantois, Sofie Landuyt, Ruben Plees en Hugo Ruymbeke 

bijtreden. De voorgestelde kandidaten worden door COBES aanvaard.  

8. Toelichting van de nieuwe Sharepoint van het COBES 

De nieuwe Sharepoint van COBES Oost-Vlaanderen die door de leden werd gevraagd, wordt 
toegelicht door Maithé Lievens. Deze bundelt de documenten van de vergaderingen op één plaats 



 
zodat ze eenvoudig te vinden en consulteren zijn. Dit maakt het werken eenvoudiger en biedt 
meteen ook een oplossing voor het probleem dat het mailverkeer vanuit het vicariaat moeilijk 
verloopt omwille van serverinstellingen van KathOndVla. 
 
9. Variapunten aangebracht door de leden 
 
Het jaaractieplan van de BOS-begeleiders zal niet terugkomen als agendapunt op deze COBES-
vergadering. Het BOS-project wordt afgerond met een eindrapport en een nieuw project wordt 
vormgegeven. Wordt vervolgd. 
 
Het marktaandeel van het katholiek onderwijs blijft op de agenda staan, ook in de nieuwe COBES. 
 
De vraag wordt gesteld of KathOndVla reeds een functiebeschrijving heeft uitgewerkt  voor het 
nieuwe ambt “beleidsondersteuner”. De voorzitter zal de vraag stellen. 
 

 

Volgende vergadering: 16.03.2022 

 


