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Agenda 

 
1. Welkom en bezinning 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van 16 maart 2022 wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen. 

 

3. Open COBES: marktaandeel 

Willy Calleeuw licht het document “Project Marktaandeel naar open Cobes” toe. 

Men komt tot de vaststelling dat vele schoolbesturen geen antwoord gaven op de oproep rond het project. 

Hierdoor is het onderzoek incompleet en is het lastig om tot conclusies te komen.  

Er ontstaat discussie over de mogelijke problemen die leidden tot het kleine aantal cijfers. De vraag (en 

bijhorende documenten) werd verstuurd naar de coördinerend directeurs van alle scholengemeenschappen, 

maar dienden per schoolbestuur en gemeente te worden ingevuld. Dit bleek problematisch om op te volgen, 

vooral in de scholengemeenschappen van het basisonderwijs, aangezien daar minder overlapping is tussen de 

scholengemeenschappen en schoolbesturen. Er wordt besproken of deze documenten niet ook naar de 

directies konden gestuurd worden. Sommige bestuurders opperen om de verspreiding ook via het COBES zelf te 

laten gebeuren. 

De antwoorden zelf blijken ook dubbel.  

Eerst en vooral brengt een lid aan dat deze cijfers soms problemen verdoezelen omdat ze per gemeente zijn 

verdeeld en niet per school. Problemen op het niveau van een school blijven soms buiten zicht door de goede 

resultaten van andere scholen. 

Aangezien de redenen voor stijging/daling uit een lijst worden gekozen, is er weinig extra informatie en is er op 

dit moment tamelijk weinig grond voor kwalitatieve conclusies over de redenen voor stijging en of daling van 

het marktaandeel. 

Er zijn dus meer antwoorden nodig vooraleer de conclusies op de open COBES kunnen worden gepresenteerd. 

Er wordt beslist om op de open COBES een oproep tot hulp te doen aan de aanwezige bestuurders en hen de 

vragen rond het cijfermateriaal op te helderen. Dit kan de verbinding tussen COBES en de besturen aansterken. 

 



 
Vervolg BOS-project 

Het BOS-project is officieel afgerond, maar er komt hoogstwaarschijnlijk opvolging. Een voorstel staat klaar om 

mee te nemen naar de Raad van Bestuur dat als volgt luidt: een project dat de besturen verbindt en 

optimaliseert. Het team zou 1 persoon per regio en 1 Vlaanderenbrede persoon omvatten. Er wordt gevraagd 

aan de leden van het COBES of dit voor hen een kerntaak lijkt zelfs in budgettair moeilijke tijden. 

Aan de netwerkorganisatie vragen wij met aandrang om vooral voor de kleine(re) besturen mee na te denken 

over de rol van bestuurders, en om een draaiboek uit te werken voor het onderscheid tussen operationele en 

beleidsmatige functies en tussen korte termijn enerzijds en middellange en lange termijn anderzijds. Het zou 

zelfs goed zijn als beleidsmatige ondersteuners daarmee naar de besturen te velde trekken (een idee voor de 

inhoudelijke invulling van de toekomstige “BOS-begeleiders”?). 

4. Vicariale netwerkdag voor bestuurders: stavaza 

Op 27 april waren 31 mensen ingeschreven voor de Vicariale Netwerkdag. De uitnodiging wordt naar het 

COBES opnieuw verzonden, zodat ze deze nog eens kunnen verspreiden naar de besturen.  

5. Evaluatie cobeswerking 2018-2022 

Er zijn gaandeweg enkele punten naar boven gekomen over de werking van het COBES die om aandacht 

vragen. 

1. De werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als netwerkorganisatie wordt vaak ervaren als 

centralistisch en top-down. Deze werking vanuit COBES bottom-up ondersteunen is niet altijd even 

gemakkelijk. 

2. Blijven inzetten op netwerking en het leggen van persoonlijke contacten in het onderwijsveld is een 

belangrijk aandachtspunt om erover te waken dat er geen kloof ontstaat tussen Brussel en de regio’s. 

3. We moeten blijven inzetten op het verder professionaliseren van onze besturen en van de eigen 

COBES-werking. Vooral de kleinere besturen die niet over middelen en mensen beschikken om 

beleidsmatig aan de slag te gaan, verdienen daarbij onze bijzondere aandacht. 

 

6. Varia 

- Men krijgt vaak de vraag van directeurs die 4/5de wensen te werken na de coronacrisis. 

- Een uitnodiging wordt verspreid over een Vlaanderenbreed ontmoetingsmoment voor COBES. Het 

centrale onderwerp is de corona-crisis. 

- Er wordt beslist een etentje te organiseren als dank voor de inzet van de voorbije jaren. Dit gaat door op 

woensdag 29 juni om 19.00. Een officiële uitnodiging met de locatie volgt. 

 

 

 


