
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 17 juni 2020 van 13.30 tot 15.00 uur  
via zoom-sessie 

 
 
Deelnemers aan de digitale vergadering: 
 

Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Carlos Haerens, Marleen Lietaer, Hugo 
Ruymbeke, Willy Calleeuw, Yves Demaertelaere, Marijke Van Rentergem, Koen Vlaeminck, Jean-Marie Van 
Gavere, Christ De Schepper, Annemie De Clerck, Mia Raman (verslag) 
 
Verontschuldigd: Patrick Van Hiel, Claudine Hiltrop, Paul Yperman, Nicole De Meulemeester, Martin Lamont, 
Gunter en Dirk Boesman 
 
 
Agenda: 

− Korte terugblik op de open cobes van 15 juni 

− Vraag vanuit de regio Antwerpen naar één gezamenlijk startmoment voor de inschrijvingen voor 1A/1B in 
het SO 

 

 
1 Welkom en bezinning 

De bezinningstekst wordt als bijlage verstuurd. 
 

2 Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen 

Het verslag van 27.05.2020 wordt goedgekeurd. 

 
3 Korte terugblik op de open cobes van 15 juni 

De vragen uit de bevraging van schoolbestuurders werden gebundeld en overgemaakt aan de directeur-
generaal Lieven Boeve ter voorbereiding van de open cobes: 

1 -  Einde schooljaar, evaluatie, deliberatie: bekommernissen/suggesties 
2 - Zomerschool: de mening van jouw bestuur, bekommernissen/suggesties 
3 - Start 1 september: bekommernissen/suggesties 
4 - Welbevinden van alle betrokkenen: bekommernissen/suggesties 
5 - Welke vraag had je nog willen stellen, welke bekommernis willen delen? 

 

Tijdens de open cobes was er kans tot interactie met de directeur-generaal Lieven Boeve. 
Het overzicht van de vragen en antwoorden wordt meegestuurd als bijlage. 
 
Eén van de leden merkt op dat het ook het moment was om de politieke actualiteit te brengen rond de 
besparingen bij de pedagogische begeleidingsdienst. De besparing is zeer ingrijpend en zal de komende jaren 
tot uiting komen. 

− Basisonderwijs 
powerpoint en link van de opname van de directievergadering BaO Oost-Vlaanderen van12 juni 2020: 

https://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/basisonderwijs 

− Secundair 

In het SO is de impact van de besparingen van de overheid op de PB beperkter omdat een deel van de 

middelen (de BPT-uren) door de scholen zelf gegenereerd worden. De taken van begeleiders die, o.a. door 

pensionering, uit dienst treden, worden intern verdeeld zodat een goede ondersteuning van de scholen 

gegarandeerd blijft. 

 
 

https://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/basisonderwijs


 
 
4 Vraag naar één gezamenlijk startmoment voor inschrijvingen 1A/1B in het SO 

Vanuit de regio Antwerpen komt de vraag om één gezamenlijke startdatum vast te leggen voor de 

inschrijvingen (niet het aanmelden) voor alle scholen SO. Uit de antwoorden van de bevraging van de scholen 

in regio Antwerpen blijkt dat 88% akkoord is met het voorstel voor één gezamenlijke startdatum op 24 april 

2021 (eerste zaterdag na de paasvakantie). 

Er zal voor de regio Gent een bevraging, geïnspireerd op de e-mail van het vicariaat Antwerpen, gestuurd 

worden naar de schoolbestuurders: 

− schoolbestuur akkoord met voorstel: ja/nee 

o indien niet akkoord: reden 

− schoolbestuur lid van LOP: ja/nee 

 

Het zou positief zijn om tot één gezamenlijke startdatum, liefst netoverschrijdend, te komen voor alle scholen in 

alle regio’s. Gelijkvormigheid sluit concurrentie uit, al zullen er waarschijnlijk een aantal scholen dit creatief 

trachten te omzeilen. Indien enkel het katholiek onderwijs de keuze maakt voor één gezamenlijke startdatum, 

dan zetten we ons in een nadelige positie ten opzichte van de  andere netten. 

Eddy Van der Maelen vraagt op 18 juni na of alle regio’s zich betrokken voelen bij de vraag van de regio 

Antwerpen. 

 

5 Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 

Hugo Ruymbeke licht volgende punten het verslag van ARBaO 2020-05-14 toe:  

− De Vlaamse Reaffectatiecommissie wordt opnieuw in werking gesteld vanaf 1 september 2020. 

Voorlopig is niet duidelijk welke wetgeving er geldt. 

Wat in verband met de kinderverzorgsters? 

− Analyse dalend leerlingenaantal Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

− Zomerscholen en heropstart 1 september. 

o Verschillende scenario’s 

 

Marleen Lietaer licht volgende punten het verslag van 2020_06_05_STA_Int toe: 

− Door regelgeving rond corona zitten de internaten in een moeilijke situatie, vooral de internaten met 
leerlingen uit verschillende scholen, leerlingen uit de zorg en leerlingen uit kansarme gezinnen. 

− Er is een grote bezorgdheid over de inschrijvingen voor volgend schooljaar, ouders stellen misschien de 
relevantie van internaten in vraag, ouders krijgen het financieel moeilijker n.a.v. de coronacrisis … 
 

6 Varia 

Zomerscholen: 

Er zijn 144 aanvragen ingediend voor zomerscholen, morgen krijgen de scholen uitsluitsel of ze kunnen 

opstarten. In de regio Gent zijn er geen directies van plan zelf zomerscholen te organiseren. 

 
 
7 Volgende vergadering (onder voorbehoud t.g.v. de coronamaatregelen) 

− Woensdag 23.09.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 21.10.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 25.11.2020 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Maandag 14.12.2020 open cobes om 19.00 uur 

− Woensdag 06.01.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− De februarivergadering wordt bepaald i.f.v. Michelbeke (allicht di 9 feb vanaf 17.00 uur) 

− Woensdag 03.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 31.03.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Woensdag 28.04.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Maandag 14.06.2021 jaarvergadering om 19.00 uur 

− Woensdag 16.06.2021 van 13.30 tot 15.30 uur   
 


