
 

 

Comité Besturen Bisdom 

Gent  
 

Verslag van de vergadering van woensdag 10 oktober 2018 om 13.30 uur in het  
Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent 

 
Aanwezig: 
Bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, Willy Calleeuw, Nicole De Meulemeester, Carlos Debuysere, Yves 

Demaertelaere, Carlos Haerens, Nicole Haghedooren, Marleen Lietaer, Gunter Maes, Frank Pauwels, Hugo 
Ruymbeke, Jean-Marie Van Gavere, Patrick Van Hiel, Greet Mertens, Evelien Pattyn (verslag) 
 
Verontschuldigd: 
Dirk Boesman, Claudine Hiltrop, Martin Lamont, Marijke Van Renterghem, Johan Veeckman, Koen Vlaeminck, 
Paul Yperman, Eddy Van der Maelen 
 
Documenten bedeeld tijdens de vergadering: 
- Bezinningstekst ‘Ieders taal spreken’ van Piet Stienaers 
- Agenda 
- Verslag vergadering 12.09.2018 

- Verslag vergadering werkgroep 
- Documenten ter zitting 

1 Welkom en bezinning 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Digitale centrale inschrijvingen Gent (CAR): gevolgen voor de oriëntatie en de spreiding aso/tso/bso van de 
eerstejaarsleerlingen. Robrecht Vanden Broeck heeft contact opgenomen met het ROG-SO. Na de eerste 
examenperiode zal hij onderzoeken of het werkelijk zo is dat bij de digitale inschrijvingen meer leerlingen kiezen 
voor aso. We nodigen Robrecht nadien uit om zijn bevindingen toe te lichten. 
 
Het verslag van 12.09.2018 wordt goedgekeurd. 

3 Kennismaking regiodirecteur Greet Mertens + toelichting bevraging psycho-sociaal welzijn (WELLBE) 

PowerPoint + regelgeving worden meegestuurd met het verslag. 
Greet Mertens licht uitgebreid de PowerPoint toe. 
De recentste regelgeving (2014) inzake de preventie van psychosociale risico’s op school, legt het schoolbestuur 
op om preventieve maatregelen te treffen. Naar aanleiding hiervan is er een enquête opgesteld om de risico’s  
in kaart te brengen. Vorig jaar werd dit afgesproken op niveau van de SG’n, de enquête werd ontwikkeld met 
de preventieadviseur. 
 
De vragenlijst wordt verwerkt door de schoolbegeleider die het cijferrapport samen met de teneur van het 
rapport voorstelt aan de directie. Hierbij worden de mogelijke werkpunten vermeld.  

Beatrijs Pletinck licht dit nog heel uitgebreid toe op een Ronde van Vlaanderen of op een ander moment. 
 
Kritische bedenkingen: 

– Waar in het decreet staat dat dit voor de pedagogische begeleiding is weggelegd? 

– Een analyse uitwerken op vlak van punten is niet evident. Er moet ruimer gekeken worden dan ‘vraag per 

vraag’, de verbanden moeten ook verwerkt worden. Hoe competent zijn de PB’s om dit uit te werken? 

 Niet alle schoolbegeleiders zullen de analyse van de resultaten opnemen. Robrecht Vanden Broeck neemt 
dit op voor het so, hij leidt eveneens 2 collega’s van het bao op. 

– Arbeidsorganisatie: in Vlaanderen is er een tekort aan onderwijskundig leiderschap, we blijven in een 

bepaalde structuur denken vb. lessenroosters. We kunnen enkel verandering/verbetering realiseren indien 
men bereid is om het structureel denken bij te stellen.  

– Zal deze enquête een lerarenkorps aanzetten tot zelfreflectie? De vragenlijst is vooral gebaseerd op de 

evaluatie van de directie.  

 Niet enkel het leiderschap maar ook de teams en de verhouding tussen de teams, klaspraktijk, 

communicatie naar leerlingen toe … worden geëvalueerd. 



 
Belangrijke bemerking: indien er misnoegen aanwezig is, wordt dit best eerst uitgesproken/uitgeklaard, de 
enquête kan bestaande problematieken nog verergeren. 
Deze oefening is niet geheel vrijblijvend, het decreet koppelt aan een risicoanalyse ook een aansprakelijkheid. 

Er bestaat gevaar van omkering van de bewijslast indien een personeelslid klacht wil indienen, het is aan het 
schoolbestuur om te bewijzen dat er toch herstelgerichte stappen zijn gezet. 
Belangrijk: altijd eerst herstelgericht gaan werken!!! 

 
Het decreet bepaalt nog geen termijn. 

4 Agenda, verloop en uitnodiging open vergadering 10.12.2018 met Lieven Boeve 

Er is veel onduidelijkheid in de communicatie rond BOS. Lieven Boeve wordt uitgenodigd, precies om in gesprek 

te gaan met de bestuurders: luisteren en in dialoog gaan. 

 

Voorstel om de avond in twee delen op te splitsen: deel BOS – deel memorandum 

Deel 1 BOS: De aanwezigen op voorhand vragen laten doorsturen en deze clusteren. 

Deel 2 memorandum: Eerst input laten geven door Lieven Boeve, nadien in groepjes van gedachten laten 

wisselen vb.: thema per tafel, stellingen meegeven … 

Eventueel: ook plaatsmaken voor andere punten van politieke actualiteit, zoals het inschrijvingsdecreet en de 

werking en de rol van het LOP. 

5 Communicatiestrategie vanuit cobes – bespreking verslag werkgroep communicatie 

Jean-Marie Van Gavere licht het verslag van de werkgroep toe, zie bijlage bij dit verslag. 

Voorstel: we proberende SharePoint intern uit, extern kunnen we eventueel de nieuwsbrief van KathOndVla 
gebruiken. We vragen na of er een prijskaart vasthangt aan het gebruik van deze tools. 

6 Ronde van het vicariaat – (tussentijdse) evaluatie 

Er zijn reeds 4 van de 5 avonden achter de rug, vanavond gaat de laatste ‘Ronde’ door in Oostakker. In het 

totaal waren er op de 5 avonden +/- 260 personen aanwezig. 

 

– Aan de hand van enkele geponeerde stellingen, konden de aanwezigen met groen of rood aangeven hoe 

goed (de werking van) het vicariaat gekend is. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat directies vrij gemakkelijk de 

weg naar de pedagogische begeleiding vinden (unaniem groen) en dat bestuurders niet zo goed weten wie 

hun vertegenwoordigers zijn in cobes’ (vooral rood). 

– Voor cobes werden via de website de ledenlijst en het kaartje met de regionale spreiding getoond. De 

aanwezige cobesleden konden zich kort voorstellen. Tijdens het informele netwerkmoment zijn er eveneens 

verdere contacten gelegd. 

– Er waren verschillende mogelijkheden van vraagstelling: plenair, schriftelijk of tijdens het informeel 

netwerken. 

– Er waren ongeveer evenveel directies aanwezig als bestuurders.  

– Reacties waren overwegend positief. 

– Het initiatief is voor herhaling vatbaar, maar zeker niet jaarlijks. Afhankelijk van de actualiteit of van 

gelegenheden die zich aandienen, misschien om de vier jaar … 

 

7 Actualiteit en nieuws uit de bestuurs- en adviesorganen van KathOndVla 

Yves Demaertelaere licht zijn persoonlijk verslag van RvB KathOndVla toe. 

Enkele elementen uit de plenaire bespreking: 

– Punt 3: Nieuwe leerplannen: vakoverschrijdende eindtermen zijn er niet meer, enkel eindtermen die aan 

een domein zijn gebonden of eindtermen die niet aan domein zijn gebonden. Waar kunnen deze 

eindtermen dan aan gekoppeld worden? 

– Punt 14: er komt geen BOS-decreet. Op 5/10 (daags na de vergadering) werd in de Vlaamse regering beslist 

om de SG’n te verlengen voor 6 jaar vanaf 2020. 

– Punt 15: actieplan basisonderwijs:  

o pleiten voor nieuwe personeelscategorieën heeft gevolgen op het vlak van reaffectatie. Dit kan toch de 
bedoeling niet zijn? Was het dan niet de bedoeling om binnen de bestaande categorieën en ambten 

deze punten in te zetten?  



 
o Meer middelen kinderverzorging: indien er niets gewijzigd wordt aan de schoolopdracht, zal er geen 

extra ruimte voor overleg gecreëerd worden.  
o Pleiten voor één voltijdse kinderverzorger per school? Hier zou toch rekening moeten gehouden 

worden met het leerlingenaantal. 

8 Varia 

– Op de rekening van Informat (schoolsoftware) staat voortaan vermeld ‘jaarlijkse licentie omniwize - 

auteursrechten leerplatform vvkbao’. Dit komt neer op € 0.06 per leerling. Greet Mertens vraagt dit na. 

– Yves Demaertelaere nodigt iedereen uit naar zijn boekvoorstelling in de Wild Gallery te Brussel op 

23.10.2018 

– Verlengen van de SG’n voor 6 jaar, in welke vorm? Wordt de huidige vorm behouden, zijn nieuwe partners 

mogelijk? 
o Aantal kan wijzigen (het contingent). 
o Wordt sowieso vervolgd in de vele vragen die de SG’n hierover zullen hebben 
o Het decreet is integraal verlengd, zowel voor bao als voor so, dezelfde spelregels gelden (middelen, 

criteria …) 

9 Volgende vergadering 

– 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 
 


