
Ronde van het vicariaat

Plaats: NINOVE – EEKLO – ST.-NIKLAAS – OUDENAARDE - OOSTAKKER 

september - oktober 2018



Als opwarming: 

Hoe gekend is onze 

werking?

Met rood-groen kaart



De band tussen bisdom, Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen en het vicariaat is voor mij 

duidelijk.



Ik weet waarvoor ik bij het vicariaat onderwijs 

(VicOG) terecht kan.



Als directeur vind ik gemakkelijk de weg naar 

de pedagogische begeleiding/nascholing.



Als bestuurder vind ik gemakkelijk de weg 

naar de dienst schoolbesturen.



Het onderscheid tussen de dienst identiteit en 

de godsdienstinspectie is voldoende duidelijk.



Ik ken de bestuurders die ons 

vertegenwoordigen in COBES.





Onze diensten en 

onze mensen

Het beleidsteam:

 Bellinda Staelens, directeur Identiteit ( lid 

beleidsgroep katholieke dialoogschool, verbinding 

naar godsdienstinspectie, schoolpastoraal)

 Eddy Van der Maelen, directeur schoolbesturen 

(ankerfiguur voor besturenwerking, BOS, COBES, 

DPCC, Onderwijspatrimonium)

 Greet Mertens, directeur Pedagogische 

Begeleiding, directeur PEDIC (lid van directieteam 

Kathondvla)

 Annemie De Clerck, directeur DOB, 

verantwoordelijke voor grootstedenbeleid

 Lieve Van Daele, bisschoppelijk gedelegeerde voor 

onderwijs (lid bisschopsraad, lid van RvB Kathondvla, 

voorzitter DPCC, voorzitter Onderwijspatrimonium)



Vicariaat: de brug tussen Kerk en onderwijs



Organisatie van het Katholiek 
onderwijs in Vlaanderen



Artikel 3 uit de nieuwe statuten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

§ 1 In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

de katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. 

Als netwerkorganisatie zorgt de vereniging, met uitsluiting van enig winstoogmerk, voor de 

levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische 

visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. 

Ze behartigt de belangen van de leden en vertegenwoordigt hen bij de overheid, in de 

Kerk en in de samenleving. 

Via kwaliteitsvolle en inspirerende dienstverlening aan de leden bouwt de vereniging voort 

aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. 



Organisatie van Kathondvla

RvB

Commissies- en 

adviesraden (centraal 

en regionaal 

verankerd)

LEDEN: schoolbesturen

Visieontwikkeling, 

belangen-

behartiging  

dienstverlening  

naar scholen en 

schoolbesturen door 

centraal en 

regionaal 

verankerde diensten 



Waar zijn we mee 

bezig?

Wat kunnen we voor u 

betekenen ?



Dienst Identiteit

Via kwaliteitsvolle en inspirerende 

dienstverlening aan de leden 

bouwt de vereniging voort aan de 

rijke katholiek-pedagogische 

traditie in Vlaanderen en Brussel.    
(Art. 3 Statuten KathOndVla)

Drie opdrachten:

1. Coördinerend & verbindend

2. Inspirerend & innoverend

3. Pedagogisch & kwaliteitsvol



Dienst Identiteit

1. Coördinerend & 

verbindend

De Dienst Identiteit wil 

katholieke scholen niveau-

overstijgend ondersteunen

1. bij hun schooleigen 

pedagogisch project als 

katholieke dialoogschool

2. bij een vernieuw(en)de 

pastorale aanwezigheid

3. samen met de inspecteur-

adviseurs die instaan voor de 

specificiteit van het vak R.K. 

Godsdienst



Dienst Identiteit

Godsdienstinspectie SO

Godsdienstinspectie BaO

Schoolpastoraal 



Dienst Identiteit

2. Inspirerend & innoverend

De Dienst Identiteit

engageert zich om met 

verschillende partners in dialoog te 

gaan over de eigenheid van een 

christelijk geïnspireerd 

onderwijsaanbod in de 

hedendaagse maatschappelijke 

context van diversiteit en 

secularisering.



Dienst Identiteit

3. Pedagogisch & 

kwaliteitsvol
Blijf jezelf en elkaar voeden en 

inspireren op vlak van vakkennis, 

klasmanagement, schoolbeleid, van 

leiderschapskwaliteiten, maar durf dat 

ook te doen op vlak van spiritualiteit, 

van zoekend geloof …

Onze scholen, die de ambitie hebben 

katholieke dialoogscholen te zijn of te 

worden, moeten kinderen niet alleen 

leren tellen, maar ook leren wat echt 

telt en daarover het gesprek aangaan 

met elkaar. (Lieve Van Daele, 1 september 

2018)



De opdracht is decretaal bepaald

 INSPECTIE  

 Controleren van 
onderwijskwaliteit

 van alle scholen, alle 
onderwijsnetten, door geregelde 
schooldoorlichtingen



o 1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen 
pedagogisch of agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie 
van hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;

o
2° de onderwijsinstellingen en de CLB's in kwestie ondersteunen bij het bevorderen van 
hun onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij 
hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie.

o 3° op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden 
bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;

BEGELEIDING : 

7 decretale 

opdrachten



o 4° onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;

o 5° aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van 
de nascholing van directies;

o
6° met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over 
onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;

o
7° participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven 
georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het 
ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.

BEGELEIDING : 

7 decretale 

opdrachten



Regiodirecteur

Greet Mertens

niveaucoördinator

basisonderwijs      secundair onderwijs    buitengewoon onderwijs

Ellen 

Bauwens

Jeroen Van 

Acker

Gerda De 

Keyzer



Wie zijn we?

o Pedagogische begeleidingsdienst Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen

o PB Oost-Vlaanderen

o Schoolbegeleiders Basisonderwijs

o Schoolbegeleiders Secundair onderwijs

o Vakbegeleiders Secundair Onderwijs

o Schoolbegeleiders Buitengewoon Onderwijs

o Competentiebegeleiders

o Taalbegeleiders

o Nascholing Oost-Vlaanderen : PEDIC

o Nascholers en externe sprekers



Waarvoor kan je een 

beroep doen op PB? o Vraaggestuurd

o Aanbodgestuurd

o Ondersteuning in de klas

o Ondersteuning in de school

o Schooloverstijgende ondersteuning

o Specifieke doelgroepen

o Nascholingen : individu / team



Communicatie/info

 https://begeleiding-oost-

vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaander

en

 Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 Nieuwsbrief Pedagogsiche Begeleiding  

regio Oost-Vlaanderen

www.pedic.be

 Pediclicks

https://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.pedic.be/


Dienst 

Schoolbesturen

BOS

COBES

VORMING VOOR BESTUREN  

DPCC



Dienst Schoolbesturen

BOS

Procesbegeleider BOS  

christ.deschepper@katholiekonderwijs.vlaanderen



Dienst Schoolbesturen

COBES

 Samenstelling, bevoegdheden, vergaderingen: 

organiek reglement KathOndVla artikels 35-42 

 Ledenlijst

 Regionale spreiding

 Vertegenwoordiging in KathOndVla



Dienst Schoolbesturen

COBES

Open vergaderingen voor alle bestuurders (DOB, Marialand)

Maandag 10 december 2018 om 19.00 uur

Maandag 17 juni 2019 om 19.00 uur

(‘Regionale bestuurdersvergadering’)



Dienst Schoolbesturen

VORMING VOOR BESTUREN

 Regionale en vlaanderenbrede initiatieven 

 Soms breder doelpubliek (ook directies, personeelsleden)

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vorming-voor-besturen

 Aankondiging en herinnering vanuit vicariaat

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vorming-voor-besturen


Dienst Schoolbesturen

DPCC

 DPCC-BaO en DPCC-SO 

 Statuten DPCC

 Planningsmededeling: indieningsdata en procedures

 dpcc.bao.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen

 dpcc.so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen

mailto:Dpcc.bao.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:Dpcc.so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen


DOB en 

grootstedenbeleid

Diocesaan Onderwijsbureau:

Ondersteuning van de andere directoraten   

en focus op (Groot)stedenbeleid

Annemie De Clerck Directeur

Martine Boone, Shari Braeckman, 

Evelien Pattyn: administratief medewerkers 

(Marialand)

Lindsay De Cock, Kevin Weytens: 

administratief medewerkers (Sint-Baafshuis)



Diocesaan Onderwijsbureau

Andere directoraten

Ondersteunen en faciliteren:

- logistiek

- financieel

- organisatorisch

Grootstedenbeleid
- Informeren

- Belangenbehartiging & 
vertegenwoordiging

- Ondersteuning

- Aanspreekpunt

- Faciliteren 

- Voor besturen en directies 

- Dienstverlening / visieontwikkeling / 
beleidsvoorbereiding



Diocesaan Onderwijsbureau

Ondersteuning Andere directoraten

- Praktische organisatie van de dagelijkse werking

- van het huis / van de interne vormingsdagen

- Opvolging bestelling materiaal / catering

- Afspraken onderhoud / ict

- Participeren in verschillende overlegorganen

- Financieel beleid / opvolging boekhouding

- Verslaggeving vergaderingen Raad van Bestuur

- voorbereid



Diocesaan Onderwijsbureau

 Grootstedenbeleid

- Vertegenwoordiging, belangenbehartiging van katholiek onderwijs 

- Overleg met de stad: kabinet van de schepen van onderwijs

- LOP basisonderwijs / LOP secundair onderwijs / buitengewoon onderwijs

- Onderwijscentrum Gent

- LTFC lokale taskforce capaciteit 

- Jeugddienst / dienst kinderopvang

- Aandacht voor flankerend onderwijsbeleid

- Brugfigurenwerking / tolkuren

- Projecten rond armoede / gekwalificeerde uitstroom en vroegtijdig 

schoolverlaten

- ROG basis / ROG secundair onderwijs

- Contactpersoon bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen: werkgroep 

grootstedenbeleid / werkgroep capaciteit / werkgroep lopankers …



Diocesaan Onderwijsbureau

 Ondersteuning directoraten

 Grootstedenbeleid

Zoeken naar verbinding / transfer binnen de regio; het bisdom

Gent: 95 scholen

Doorspelen 

van informatie 

Vraaggestuurde ondersteuning



Bisschoppelijk gedelegeerde (‘vicaris’)

Verbinding tussen:

BR : EI, voorzitter VZW Onderwijspatrimonium Bisdom 

Gent

RvB Kathondvla : Voorzitter van COBES, DPCC

Vicariaat: verbinding tussen de verschillende 

leidinggevenden, gastheerschap voor PB



Afronden: korte kennismaking website 

vicariaat

http://www.vicog.be

http://www.vicog.be/


Uw vragen, suggesties, 

bekommernissen



Receptie


