
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de vergadering van woensdag 23 september 2020 van 13.30 tot 15.30 uur in het 
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

 
 
 
Aanwezig: 
 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Eddy Van der Maelen, Carlos Debuysere, Claudine Hiltrop, 
Marleen Lietaer, Hugo Ruymbeke, Willy Calleeuw, Yves Demaertelaere, Marijke Van Rentergem, Koen 
Vlaeminck, Paul Yperman, Nicole De Meulemeester, Jean-Marie Van Gavere, Dirk Boesman Christ De Schepper, 
Mia Raman (verslag) 

 
Verontschuldigd: 
Carlos Haerens, Martin Lamont, Frank Pauwels, Patrick Van Hiel, Johan Veeckman, Gunter Maes en Dirk Desmet. 
 
 
Agenda: 

− Opstart nieuw schooljaar: rondvraag 

− Principes samenwerkingscontract met betrekking tot pedagogische begeleiding tussen KathOndVla en 
een schoolbestuur dat gebruik maakt van zijn trekkingsrecht: adviesvraag (zie bijlage) 

− Centrale toetsen/examens: gedachtewisseling en standpunt 
 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 

− Bezinningstekst 

− Agenda 

− Verslag vorige vergadering 17 juni 2020 

− Samenwerkingscontract PB-SB met trekkingsrechten 

− Resultaten bevraging gemeenschappelijk startmoment 

− Persmededeling Ben Weyts ‘alle Vlaamse leerlingen krijgen centrale toetsen’ 19.07.2020 

− Verslag RvB KathOndVla 03.09.2020  
 

 
1 Welkom en bezinning 

 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

-  Geen opmerkingen 

Het verslag van 17.06.2020 wordt goedgekeurd. 
 

 

3 Rondvraag opstart nieuw schooljaar 

De meeste scholen zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar (in code geel) goed opgestart dankzij een goede 
voorbereiding door de preventieadviseurs, de directie en het personeel. Over het algemeen houden het 
personeel, de leerlingen en de ouders zich goed aan de coronamaatregelen. 

Volgende bekommernissen zijn aangehaald: 

− Huidige manier van werken vol te houden? 

− Bezorgdheid indien er in de scholen moet overgeschakeld worden naar code oranje en er gedeeltelijk fysiek 
en gedeeltelijk afstandsonderwijs georganiseerd moet worden.  

− Personeelsleden geven aan niet sterk genoeg geschoold te zijn in ICT. 

− Leerachterstand groter dan verwacht, kloof tussen sterk ondersteunde en kwetsbare leerlingen kan nog 
vergroten. 



 
− Hoe lessen organiseren indien meerdere leerkrachten tegelijk besmet zijn met coronavirus of in quarantaine 

gaan? 
 

4 Principes van het samenwerkingscontract 

Toelichting door Paul Yperman 

De belangrijkste opdrachten van pedagogische begeleiding zijn: 

− het ondersteunen van scholen bij de realisatie van hun opvoedingsproject 

− het verhogen van de onderwijskwaliteit 

Decretaal kan er slechts een begeleidingsdienst zijn, die zo schoolnabij mogelijk wordt georganiseerd. 

Om dit in goede banen te leiden is een samenwerkingscontract opgemaakt voor scholen met trekkingsrecht. 

De opdrachten van de PBD zijn geclusterd rond een aantal thema’s: 

− school- en kwaliteitsontwikkeling 

− curriculum 

− identiteitsontwikkeling 

− specifieke onderwijsbehoeften en zorgbreed en kansenrijk onderwijs 
 
Voorwaarden: 

1. SB kan eigen begeleidingsteam uitbouwen indien het minimaal 10.000 leerlingen heeft 
2. Minimum 3 VTE inzetten. Bij gebruik van trekkingsrecht is dat voor een periode van 3 jaar (contract van 

3 jaar). Het eigen SB stuurt de begeleiders aan, ze worden niet centraal aangestuurd. De begeleiders 
engageren zich om professionaliseringsproces te volgen. 

 
Evolutie: 
Minder centraal gestuurde begeleiders.  
Inzet en vertrekpunt is regionaal, inhoudelijk mee gestuurd vanuit visie. 

Het accent lig meer op kennisdeling en open samenwerking. 
 
In de huidige situatie maken 4 schoolbesturen gebruik van de trekkingsrechten. De vraag is of in de toekomst 
ook andere grote schoolbesturen dan de huidige gebruik zullen maken van trekkingsrechten. 
 

5 Centrale toetsen/examens: gedachtewisseling en standpunt  

Persmededeling van Ben Weyts op 19/7/2020 ‘Alle Vlaamse leerlingen krijgen centrale toetsen’. 

Vanaf 2023 zal elke leerling 4 keer een centrale toets afleggen: aan het einde van het 4e en 6e leerjaar en aan 
het einde van het 2e en 6e jaar secundair onderwijs. 

De toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als spiegel voor de leerling, maar daarnaast ook voor de leerkracht, de 

school en het Vlaamse onderwijs. 

Er  wordt een budget voorzien van 13,5 miljoen euro, de middelen zijn reeds beschikbaar tot eind 2025. 

Een onafhankelijk steunpunt zal dit organiseren. 

 

PPT stavaza Machteld: 

− Toetsen Nederlands en wiskunde komen er 

− Momenteel loopt haalbaarheidsstudie: hoe toetsen maken, gebruiken? 

− Studie bevat drie punten en zal lopen gedurende zes maanden: 
o Pedagogisch-psychometrisch luik 
o Organisatorisch luik  

o Juridisch -technisch luik 

− Periode van aanbesteding is afgelopen 
 

Er is een uitdrukkelijke vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om betrokken te worden bij de drie luiken. 
Het is nog onduidelijk of de overheid hierop zal ingaan. 

Er zijn heel wat vragen en bezorgheden: 

- Publieke raadplaagbaarheid van ranking. Wat gaat het gevolg zijn voor ‘kwetsbare’ scholen? 

- De grootte van de te testen populatie. Wat met leerlingen met een bijzonder profiel? 

- Hoe toets afnemen? Scholen zullen zelf een bepaalde graad van autonomie hebben. 



 
- Mogelijkheid bestaat dat sommige scholen leerlingen voorbereiden door ‘teaching to the test’ 

- Waarvoor wil men de resultaten van de toetsen gebruiken? In het kader van studieoriëntering of - advies? 

- Wat bij minder goede resultaten? 

 

Bij de besturen leeft vooral de bezorgdheid rond de manier van omgaan met de vrijheid van onderwijs. 

 

6 Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 

Yves Demaertelaere licht het verslag 1 van de RvB van 2020_09_03 toe.  

 

Hugo Ruymbeke licht het verslag van 2020_17_09_STA_ARBaO toe. 
 

7 Varia 

Mandaat godsdienst 

Voorwaarden om godsdienst te mogen geven: personeelslid dient gedoopt te zijn en Rkg en RZL te hebben 

gevolgd. Diversiteit onder het personeelsbestand wordt aangemoedigd, maar personen die niet aan de 

voorwaarden voldoen kunnen geen mandaat verwerven en dus geen godsdienstles geven. Een mandaat is niet 

nodig om les te geven in een katholieke school, het gaat enkel over het geven van godsdienst. 

 

Vormingen voor besturen 

Alle vormingen voor besturen gaan digitaal door, tenzij expliciet anders vermeld. 

 
Opvolging van het vorige verslag 
Onmiddellijk na  de vergadering is een opmerking herhaald die de vorige keer reeds verwoord was, namelijk de 
herwaardering van het ambt van directeur. 
 
 
8 Volgende vergadering (onder voorbehoud t.g.v. de coronamaatregelen) 

− 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 

− Dinsdag 09.02.2021 om 17.00 uur in Michelbeke  

− 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   
 


