
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de vergadering van woensdag 12 september 2018 om 13.30 uur in het  
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

 
Aanwezig: 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Dirk Boesman, Willy Calleeuw, Nicole De Meulemeester, Carlos 

Debuysere, Yves Demaertelaere, Carlos Haerens, Nicole Haghedooren, Claudine Hiltrop, Marleen Lietaer, Frank 
Pauwels, Hugo Ruymbeke, Eddy Van der Maelen, Jean-Marie Van Gavere, Marijke Van Renterghem, Johan 
Veeckman, Koen Vlaeminck, Paul Yperman, Evelien Pattyn (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Martin Lamont, Gunter Maes, Patrick Van Hiel 
 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 
- Bezinningstekst ‘In het voorbijgaan’ van Kris Gelaude 
- Agenda 
- Verslag vorige vergadering 

- Verslag 1 RvB KathOndVla – Yves Demaertelaere 
- Uitprint van de mail i.v.m. ronde van het vicariaat 
- Uitprint mail ‘te noteren data voor schoolbestuurders’ 

 
1 Welkom en bezinning 
 
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag van 30.05.2018 wordt goedgekeurd. 

 
3 Nieuws uit de advies- en bestuursorganen, politieke actualiteit 
Yves Demaertelaere licht zijn persoonlijk verslag van de RvB KathOndVla uitvoerig toe. Enkele elementen uit de 
plenaire bespreking: 

– Punt 6 – 7 – 8: De betreffende documenten van de vorige legislatuur worden herbekeken. Op de volgende 

vergadering van 4 oktober worden eventuele wijzigingen doorgevoerd. 

– Punt 9 Statuten DPCC: voorstel: de centrale beroepscommissie krijgt autonome beslissingsbevoegdheid. Op 

verzoek van de commissie of op eigen vraag kan de voorzitter van de regio bijzitten. Deze procedure wordt 
na één schooljaar geëvalueerd. 

– Punt 10: Engagementsverklaring KathOndVla: De tekst was bedoeld om de opdrachtverklaring te 

vervangen. Hij is te lang en daardoor niet meer duidelijk. Er worden twee teksten van gemaakt. Men 
verwacht dat deze teksten ook aan COBES zullen voorgelegd worden. 

– Punt 11: Actieplan BaO: niet evident, er is geen geld, toch een redelijke oplijsting van wat nodig is (2 miljard), 

Puntenaantal basis wordt opgetrokken. 

– Er staan dingen in die niet kloppen of waar verkeerd taalgebruik voor gehanteerd wordt. Het woord 

‘personeelscategorie’ is niet juist gekozen en creëert een mogelijk verplicht doorschuiven van overtollig 
personeel uit SO naar BaO. Het gaat allicht niet over een categorie maar over een opdracht.  

– Pleiten we voor 1 kinderverzorgster per school? Niet alle scholen zijn even groot.  

– Worden kinderverzorgsters ingezet om voor het onderwijzend personeel minder tijd voor toezichten en 

meer tijd voor overleg ter creëren? Hoe kan dat zonder aan de schoolopdracht te raken? 

– Een directeur van een (grote) basisschool heeft zodanig veel taken, dat meer ondersteuning absoluut 

noodzakelijk wordt. 

– Punt 13: KathOndVla zou veel duidelijker moeten communiceren. Als het zo is dat er geen BOS-decreet meer 

komt, dan moet dat ook met zoveel woorden gecommuniceerd worden naar de besturen. Er is in de 
Guimardstraat een expert in communicatie(strategie) aangeworven om alles in goede banen te leiden. 
Pieterjan Crombé aangeworven als communicatiemedewerkers. 

– Een duidelijke houding KathOndVla i.v.m. BOS is absolute prioriteit. Vanuit KathOndVla moet bevestiging en 

steun komen om door te gaan met BOS, anders krabbelen ook zij terug die hun volle vertrouwen gegeven 
hebben aan dit verhaal. 

– Gaat het nu over SBK of SGBK? Onduidelijkheid troef! 



 
– De vrees bestaat dat vele sgn BaO het kind van de rekening worden, zeker zij die dreigen uiteen te vallen. 

Opletten dat die vrees niet teveel gevoed wordt door veronderstellingen. Lieven Boeve heeft de politieke 
druk onderschat om dit rond te krijgen. 

– Enige zekerheid op dit ogenblik: er komt geen BOS-decreet en voor sgn blijft de huidige regelgeving tot 

2020 gehandhaafd. 

– BOS: niets is verplicht maar niets houdt u tegen om er toch werk van te maken. Er moeten ook elementen 

aangehaald worden die het aantrekkelijk maken. Laat schoolbesturen die het al gerealiseerd hebben, 

toelichten wat de voordelen zijn. Laat KathOndVla meegeven waar ze voor staan, wat de meerwaarde is van 
BOS. Dit zou een goed onderwerp kunnen zijn voor de open vergadering van 10 december: een kort deel 
informatie en een lang onderdeel voor gesprek en vraagstelling, maar vooral voor duidelijke antwoorden op 
gestelde vragen. 

– Wie heeft er nut bij een niveauoverstijgende sg? Vooral BaO en niet SO, want zij hebben reeds méér 

incentives. 
 
4 Vertegenwoordiging volwassenenonderwijs 
Op vraag van cobes heeft de vzw KISP gezocht naar een vrouwelijke bestuurder die, indien mogelijk, uit het 
zuiden van ons bisdom afkomstig is. KISP heeft een dergelijke persoon niet gevonden, maar geeft aan dat op 
korte termijn hun rvb nieuw samengesteld wordt en dat de vraag van cobes dan weer op de agenda komt. In 
die optiek coöpteert cobes Dirk Desmet als (tijdelijk) lid van cobes, in afwachting dat een vrouwelijke collega 
hem te gepasten tijde vervangt en opvolgt.  

 
5 Communicatiestrategie vanuit cobes 
Om het onderwerp ‘interne en externe communicatie van cobes’ voor te bereiden voor de volgende cobes-
vergadering, wordt een werkgroep communicatie samengesteld. Jean-Marie Van Gavere, Claudine Hiltrop, 
Koen Vlaeminck, Lieve Van Daele en Eddy Van der Maelen nemen eraan deel en brengen verslag uit op de 
vergadering van 10 oktober. 
 
6 Ronde van het vicariaat 
Op 5 verschillende plaatsen in ons bisdom gaan we naar de besturen en de directies toe om de structuur en de 
werking van het vicariaat toe te lichten en de noden/verwachtingen van besturen en directies te achterhalen. 

Uitnodigingen met alle praktische gegevens worden eerstdaags verstuurd. Graag een warme oproep aan de 
leden van cobes om op één van deze dagen aanwezig te zijn. Er kan toelichting gegevens worden bij de 
werking van cobes. Het 2de deel van de avond is voorzien als een belangrijk netwerkmoment waarbij ook 
voldoende tijd uitgetrokken wordt voor vraagstelling allerhande.  
 
7 Kalender van (vormings)activiteiten voor besturen voor het schooljaar 2018-2019. 
Eddy Van der Maelen geeft toelichting bij de kalender, die voortaan telkens bij het begin van het nieuwe 
schooljaar aan alle schoolbesturen bezorgd wordt.  
 
8 Varia 

– Digitale centrale inschrijvingen Gent (CAR): welke zijn de gevolgen voor de oriëntatie en de spreiding 

aso/tso/bso van eerstejaarsleerlingen? 

– De controverse rond mens en samenleving versus Nederlands. Zijn de lessentabellen op alle echelons 

voldoende grondig besproken? Het is overal gepasseerd, maar de impact is niet goed ingeschat. Er is niet 

voldoende aandacht aan gegeven. Men moet zoeken naar verbinding tussen de leraarskamer en de 
beleidsorganen. 

– Dubbele contingentering en het standpunt van KathOndVla i.v.m. (het nastreven en bereiken van) de sociale 

mix. KathOndVla veegt de dubbele contingentering zo gemakkelijk onder de mat zonder een alternatief te 
geven, dat de indruk gewekt wordt dat sociale mix niet belangrijk is. Dit is zeer betreurenswaardig. In regio4s 
die onder druk staan, is aangetoond dat de dubbele contingentering wél werkt.  

– Pleidooi om de hertelling in het SO los te maken van het eerste jaar, vanuit de ervaring van een onverwacht 

grote instroom in de hogere jaren. De vergadering brengt begrip op voor de problematiek en voor het 
pleidooi. Het is jammer genoeg allicht weinig waarschijnlijk dat men hieraan gevolg zal geven van 
hogerhand. 

 
9 Volgende vergaderingen 

– woensdag 10.10.2018 om 13.30 uur  

– woensdag 14.11.2018 om 13.30 uur 

– maandag 10.12.2018 open vergadering cobes om 19.00 uur in DOB tuinzaal 

– woensdag 16.01.2019 om 13.30 uur 

– donderdag 07.02.2019 om 17.00 uur in Instituut Stella Matutina te Michelbeke 

– woensdag 03.04.2019 om 13.30 uur 

– woensdag 08.05.2019 om 13.30 uur 

– maandag 17.06.2019 regionale bestuurdersvergadering om 19.00 uur in DOB tuinzaal 


