
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de digitale vergadering van woensdag 21 oktober 2020 van 13.30 tot 15.30 uur 
 via Zoom-sessie 

 
 
 
Deelnemers aan de digitale vergadering: 
 
Directeur-generaal Lieven Boeve, Eddy Van der Maelen, Carlos Debuysere, Claudine Hiltrop, Marleen Lietaer, 
Martin Lamont, Frank Pauwels, Patrick Van Hiel, Yves Demaertelaere, Marijke Van Rentergem, Nicole De 
Meulemeester, Paul Yperman, Christ De Schepper, Mia Raman (verslag) 
 

Verontschuldigd: 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Carlos Haerens, Hugo Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, Dirk 
Boesman. 
 
 
Agenda 
 

− Welkom en bezinning 

− Goedkeuring en opvolging verslag 23 september 2020 

− Eindtermen tweede en derde graad (Lieven Boeve) 

− Actualiteit uit adviesorganen en RvB KathOndVla 

− Varia 
 

 

 
1 Welkom  

 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

-  Geen opmerkingen 

Het verslag van 23.09.2020 wordt goedgekeurd. 
 

 
3 Eindtermen tweede en derde graad 

Directeur-generaal Lieven Boeve licht aan de hand van een Powerpoint de problematiek toe van de nieuwe 
eindtermen tweede en derde graad die ingrijpen op de vrijheid van onderwijs. 

Vragen en bedenkingen bij de uiteenzetting over de eindtermen: 

- Reeds in 2017 zijn de bekommernissen rond de eindtermen door KathOndVla overgemaakt aan de overheid.  
Pas in dit voorjaar toen het werk van alle ontwikkelcommissies samenkwam is er vastgesteld dat het fout liep, 
net voor de principiële goedkeuring door de  regering vlak voor de schoolvakantie. 

- Nu wil KathOndVla vooral het werkveld informeren met de eindtermenkrant, zodat leraren zich een beeld 

kunnen vormen van de eindtermen. Dit wordt nog uitgebreid met een tweede eindtermenkrant. 

- Gemiddelde ASO leerlingen zijn als norm genomen, terwijl de eindtermen voor alle leerlingen dezelfde zijn. 
Voor leerlingen van TSO, met minder uren algemene vorming, zullen dezelfde eindtermen gelden. 

- Veel lessen zullen vast komen te liggen. 
Mogelijk zal het vak Duits wegvallen. Ook het mogelijk wegvallen van seminaries en projecten zal zwaar 
aankomen. 

- Voorstel om voor het opstellen van de eindtermen BaO mensen uit het werkveld mee te nemen in het proces 
van de eindtermen. 



 
 
- De bestuurders zullen met hun directies en het personeel in gesprek gaan over de problematiek van de 
eindtermen en feedback geven in de volgende vergadering(en). 

 
4 Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 

Yves Demaertelaere licht de verslagen van de RvB toe: 

− RvB KathOndVla 20201001 Verslag 2 

− RvB KathOndVla 20201007 Verslag 2 extra 

− RvB KathOndVla 20201012 Verslag 3 Extra 

 

Marleen licht het verslag 2020_10_02_STA_Verslag_adviesraad_internaten toe. 
 

5 Varia 

• Marktaandeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Het marktaandeel van KathOndVla zakt (traag). 
Mogelijke oorzaken: 

− Capaciteit van de scholen 

− Goede marktzetting van het GO! 

Om een zicht te krijgen op het marktaandeel van KathOndVla zullen de cijfers van de leerlingenaantallen op 1 

oktober doorgenomen worden op de volgende vergadering. 

 

• Evolutie verkorte inloopperiode voor leerkrachten 

Paul licht de stand van zaken toe. 

Vaste benoeming zal mogelijk zijn na 16 maanden. Dit houdt in dat een hiërarchisch hogere op het einde van 

het eerste schooljaar een evaluatie dient op te maken. Bij positieve evaluatie kan de leerkracht vast benoemd 

worden op 1 januari. In geval er geen uitgesproken positieve evaluatie is, kunnen werkpunten opgesteld 

worden, na positieve evolutie van de werkpunten kan eventueel vaste benoeming volgen in de extra ronde op 

1 juni. Bij een negatieve evaluatie kan de samenwerking stopgezet worden. 

De evaluatiecyclus (voorheen 4 jaar) en functioneringsgesprekken zijn minder uitgebreid dan vroeger. 

Bij beroep tegen ontslag ten gevolge van een procedurefout kan, indien de rechten van de verdediging niet 

geschonden worden, een procedurefout worden rechtgezet. 

 

• Coronamaatregelen:  schakelen van code geel naar code oranje 
Een aantal scholen zijn reeds gestart met gedeeltelijk afstandsonderwijs. 

Door de uitbreiding van extra maatregelen wordt de druk op leerkrachten en directie nog verhoogd. 

 

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

− Maandag 14.12.2020 open cobes om 19.00 uur 

− Woensdag 06.01.2021 van 13.30 tot 15.30 uur 

− Dinsdag 09.02.2021 om 17.00 uur in Michelbeke: 
Vergadering in Michelbeke geannuleerd en voorlopig vervangen door eventuele digitale vergadering 

− 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   
 


