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Gent 
 

Verslag van de fysieke vergadering van woensdag 16 maart 2022 van 14.00 tot 16.00 uur 
 
 
 
Deelnemers aan de vergadering: 
 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Martin Lamont, Christ De Schepper, Jean-
Marie Van Gavere, Marijke Van Rentergem,  Bob Van de Putte, Hugo Ruymbeke, Yves Demaertelaere, Marleen 
Lietaer 
Maithé Lievens (verslag) 
 

Verontschuldigd: 
Carlos Haerens, Claudine Hiltrop, Frank Pauwels, Patrick Van Hiel 
 
 
Agenda 

 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 9 februari 2022 wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

 
3. Terugkoppeling Leersteundecreet 
 
De omvorming van ondersteuningsnetwerken (ONW° naar leersteuncentra (LSC)) als gevolg van de 
conceptnota Leersteundecreet beroert de gemoederen, in het bijzonder in onze regio. De voorzitter schetst de 
context : in 2017 zijn alle regio’s apart aan het werk gegaan om de ondersteuningsnetwerken te vormen. Dit 
leidde tot 15 netwerken die niet evenredig verspreid zijn over de regio’s. De cruciale vraag is nu of we gaan 
voor maximale stabiliteit of optimalisering met een meer evenwichtige spreiding over de regio’s. Het 

directieteam van KathOndVla adviseerde om de richtlijn van 50.000 leerlingen per netwerk  te hanteren als 
toekomstige schaalgrootte. Dit betekent dat er in Limburg een bijkomend leercentrum kan komen  en er één 
minder zou zijn  in Oost-Vlaanderen, tenminste als men uitgaat van het behoud van het totale aantal van 15 
voor Katholiek Onderwijs (aantal dat genoemd wordt in de conceptnota).  
Uit gesprekken met de coördinatoren van de Oost-Vlaamse ONW is duidelijk dat ze zich niet kunnen verzoenen 
met de gang van zaken. Zij pleiten voor maximale stabiliteit en zijn van mening dat KathOndVla bijkomende LSC 
moet vragen bij de Vlaamse Overheid. Ze stellen ook vragen bij de ‘optimale’ schaalgrootte van 50.000 
leerlingen.  
Aan de RvB van KathOndVla wordt een nota voorgelegd met vier opties rond de toekomst van de 
leersteuncentra. Aan COBES wordt gevraagd hierover advies te geven. 
 

- Optie 1: In de verschillende regio’s wordt de inhoudelijke oefening ten gronde gedaan, waarbij telkens 
expliciet gepeild wordt naar de betrokkenheid en de tevredenheid van het gewoon onderwijs. Minstens 
wordt de vraag over de relatie tussen schaal en benodigde expertise voor alle scholen van basis- en 
secundair onderwijs expliciet gethematiseerd. Aangezien de ondersteuningsnetwerken in Oost-
Vlaanderen destijds gegroeid zijn vanuit de waarborgprojecten in het basisonderwijs, heeft men er 
bijzondere aandacht voor een voldoende betrokkenheid van het gewoon secundair onderwijs. De 
vraag of we uiteindelijk meer leersteuncentra vragen aan de Vlaamse overheid is afhankelijk van de 
uitkomst van al die gesprekken. De raad van bestuur beslist om de vicariale diensten te mandateren om 
het overleg dat hiertoe nodig is te organiseren. 
 

- Optie 2: De raad van bestuur beslist, mede op basis van de richtlijn van het directieteam van 10 januari 
2022, dat er gestreefd wordt naar een gemiddelde schaalgrootte van 50 000 leerlingen per 
werkingsgebied van een toekomstig leersteuncentrum. Zoals eerder aangegeven wordt die schaal 



 
verantwoord vanuit de relatie tot de ruimere benodigde expertise die ondersteuningsnetwerken ter 
beschikking zullen moeten hebben. Op basis daarvan vraagt de raad om te werken naar maximaal vier 
leersteuncentra in Oost-Vlaanderen. Op die wijze kan ook aan de vraag uit Limburg tegemoetgekomen 

worden binnen het bestaande contingent.  
 

- Optie 3: De raad van bestuur kiest ervoor te werken vanuit een zo groot mogelijke stabiliteit, en dus 
voor een zo naadloos mogelijke transformatie van bestaande ondersteuningsnetwerken naar 
leersteuncentra. Gezien de gerechtvaardigde vraag van Cobes Limburg, beslist ze daarom tegelijk om 
één bijkomend leersteuncentrum aan te vragen bij de Vlaamse Regering.  
 

- Optie 4: Gezien de onzekerheid over de uitkomst van het regionale overleg over het aantal 
leersteuncentra in elke regio, beslist de raad van bestuur om aan de minister te vragen om het aantal 
leersteuncentra voor het vrij onderwijs op te trekken naar hetzelfde aantal dat in de conceptnota 

vermeld wordt voor het officieel onderwijs. Aldus kunnen in het vrij onderwijs 20 leersteuncentra 
worden opgericht (waarvan één voor de kleine onderwijsverstrekkers). 

 

 
Deze 4 opties worden uitvoerig besproken door het COBES. Enkele punten uit de gedachtewisseling:  

- De verdeelsleutel wordt in vraag gesteld. Deze is drastisch anders in de andere netten, dat doet  

vermoeden dat dit getal inhoudelijk arbitrair en louter mathematisch is.  
- Er komen vragen naar boven of deze nota op de nodige overlegorganen is gepresenteerd. Deze 

beslissing dient in elk geval bottom-up te lopen. 
- Is het proces van grondige ondervraging te objectiveren/nuttig? Het COBES bespreekt de optie 

uitvoerig, maar blijft aarzelend over hoe deze ondervraging effectief zou doorwegen bij de vorming van 
de leersteuncentra. 

- Het probleem van de hoeveelheid leersteuncentra ligt natuurlijk niet in handen van Oost-Vlaanderen, 
maar de framing van de nota suggereert dit misschien. Dit wil men zeker vermijden 

 
Het COBES beslist hieruit samen om optie 3 mee te nemen naar de vergadering van de RvB KathOndVla. Deze 

optie behoudt de stabiliteit van de huidige werking.  

 
4. Stavaza COBES-verkiezingen 
 
De lijst van mogelijke leden is bekendgemaakt.. Er zijn 16 kandidaten, dus er moeten geen naamstemmen 
uitgebracht worden, enkel een lijststem. Er is ruimte voor 4 coöptaties, waaronder één voor het hoger 
onderwijs. 
 
5. Netwerkdag voor schoolbesturen, vicariaat Gent 
 
COBES is akkoord om een vicariale netwerkdag voor bestuurders te organiseren. Er wordt geopteerd voor 18 
mei 2022, een dag waarop een COBES vergadering gepland staat. 
Op deze dag worden enkele keuzesessies (ongeveer 1,5 uur in lengte) georganiseerd waartussen bestuurders 
kunnen kiezen. Er wordt een maaltijd voorzien waarbij de focus ligt op de ontmoeting tussen bestuurders. 
 
Er wordt een e-mail uitgestuurd met een Save The Date, een officiële uitnodiging met het programma volgt. 

 
6. Vooruitblik open COBES 
 
Lieven Boeve wordt uitgenodigd voor de actualiteit. Daarnaast gaan we in op het traject rond  het 
marktaandeel. In de volgende vergadering werken we dit verder uit. 

 
7. Evaluatie COBES-werking 
 
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende COBES-vergadering. Het werk van Willy Calleeuw werd 
ondertussen al verspreid. 

 
8. Varia 
 

 

 


