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BESTE DIVO LEDEN,

We zijn blij om jou het eerste nummer van onze vernieuwde nieuws-

brief te kunnen toesturen. De wereld van de media evolueert razend-

snel en met DIVO hebben we de weg gekozen om onze website als 

een volwaardig medium te gebruiken, naast de afgeslankte papieren 

nieuwsbrief die nog twee keer per jaar zal verschijnen. Ook via onze 

Facebook account volgen we de actualiteit. Dit eerste vernieuwde 

nummer is vooral gewijd aan onze jaarlijkse studiedag die we 

afgaande op het aantal deelnemers een succes mogen noemen. Ook 

de waardering voor het gebodene blijkt overwegend positief. Dat 

motiveert ons om het werk met DIVO geëngageerd verder te zetten. 

Alhoewel 2017 al in volle vaart is, wil ik jullie in naam van de stuur-

groep een goed werkjaar toewensen, een jaar waarin je ondanks alle 

beslommeringen als directeur toch de balans kunt vinden tussen 

professioneel functioneren en persoonlijk welzijn, een noodzakelijke 

voorwaarde voor duurzaam functioneren.

Robert Vergauwen, 

Voorzitter.

EDITORIAL
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BESCHOUWING
NA DE BOS(S)-STUDIEDAG VAN 12 DECEMBER 2016.

Elke deelnemer aan de studiedag zal wel een eigen 
inventaris van ‘te onthouden items’ meenemen. Hopen 
we. Elke context is immers anders en vraagt een eigen 
benadering die net die context waardeert. Context als 
inspiratiebron?

Ook de studiedag als inspiratiebron?

Er zijn bossen die we ons kunnen voorstellen en die met 
hoge bomen de lucht in reiken. Het zal wel in hun DNA 
zitten om hoog te reiken. Dergelijke jongeren hebben 
we in behoorlijke volumes in onze scholen. De BOS(S)
wachter heeft (wellicht) in zijn functiebeschrijving ook 
de opdracht om optimale contexten te helpen ontstaan 
voor hoogreikende bomen. Geldt ook hier ‘snoeien om te 
groeien’!?

Elk bos heeft laaggroei en bodembedekkers. Ze hebben 
een ander DNA met andere mogelijkheden. Als we 
evenwaardigheid samen met het voordeel van de jongere 
vooropstellen, heeft de BOS(S)wachter ook de opdracht om 
alle ontwikkelingskansen voor hen open te houden. Pisa-

studies geven aan dat Vlaanderen hierin nog een hele weg 
af te leggen heeft. En als meer dan 75% van de jongeren 
participeren aan het katholiek onderwijs is de opdracht 
meteen ‘gericht’. Een inhaalmanoeuver is gewenst? Dit zou 
schitterend kunnen matchen met de christelijke inspiratie 
in het katholiek onderwijs.

Evenwaardigheid is uitbreidbaar in de breedte, 
horizontaal. Dit model van een horizontale 
beleidsstructuur uit een BOS-verhaal in wording, spreekt 
aan: horizontale hiërarchie met BOS(S)-mensen die 
tussen de medewerkers actief zijn en knooppunten 
zijn in professionele netwerken, van administratie 
tot personeelsbeleid, van leerlingencoaching tot 
oudercontacten, van afzonderlijke streefdoelen van 
scholen tot regionale doelen. Dit horizontale model als 
leef- en leerkader voor jongeren kan impliceren dat alle 
jongeren evenwaardige kansen krijgen op emancipatie. 
Dit vraagt diepgaand onderzoek naar de noden die vooraf 
moeten ingevuld worden om tot emancipatie te kunnen 
komen. Er is werk aan de winkel want 1 op 8 leerlingen 
leeft in materiële armoede, en velen leven in affectieve en 

Na de BOS(S)-studiedag van 12 december 2016.

Uit de studiedag ‘De BOS(S) door de bomen’ 
onthouden we een aantal kernbegrippen.

De BOS(S) Dialoogschool Horizontale 
beleidsstructuur Gelijkwaardigheid

Het belang van de leerling 
Team Regionale verantwoordelijkheid Visie voor 2030
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psychische armoede, in armoede in kennis van de onderwijstaal 
of verstoken van toegang tot de rijkdommen van leven in een 
welvarende maatschappij. Velen in ons Vlaanderen leven met 
een andere DNA-codering ontstaan uit ongunstige mutatie of 
uit een andere culturele inbouw over generaties heen. Een groot 
deel autochtonen kan niet vluchten, anderen zijn op de vlucht.

Divo wenst dat de BOS(S), de schooldirecteur, hierin een 
stuwende rol mag spelen.
Divo wenst dat de BOS(S) een gelijkwaardige plaats krijgt in 
schoolbesturen, naast andere gewaardeerde bestuurders. 
Divo wenst dat het idealisme van de BOS(S) medebestuurders 
mag inspireren op leerling- en oudergericht besturen. 
Divo wenst dat de BOS(S)-es van verschillende scholen elkaar 
vinden in teams waarin elke directeur meer kan bereiken dan in 
een stand alone situatie. 
Divo wenst dat de BOS(S) loon naar leiderschap en werken 
krijgt, met een verrekend uurloon, minimaal in gelijkwaardigheid 
met het uurloon van andere medewerkers. Het mag ook iets 
meer zijn!

Divo wenst alle directies motiverende 
ondernemingswerven in een verruimde regionale 
context. 

En ... als de idealisten gelijk hebben en de realisten 
gelijk halen, willen we jou wensen: de idealisten 
hebben gelijk, de realisten stemmen zich gelijkwaardig 
af en ... ze halen allebei gelijk! Zo kan een droom 
visie worden en een visie realiteit, in het voordeel van 
effectieve realisatie van christelijke inspiratie in het 
katholiek onderwijs.

Etienne Carrette
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VERSLAG STUDIEDAG DIVO
VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 – KBC TOREN ANTWERPEN

DE BOS(S) DOOR DE BOMEN
SCHAALVERGROTING EEN VERPLICHTE BESPARING-
SRONDE OF EEN OPPORTUNITEIT?

De jaarlijkse DIVO-studiedag stond dit jaar in het teken van 
het bijzonder actuele thema “Bestuurlijke Optimalisering en 
Schaalvergroting” (BOS).

VERWELKOMING - ROBERT VERGAUWEN

DIVO-voorzitter Robert Vergauwen ontvouwde in zijn 
welkomstwoord de beeldspraak die in de titel van deze 
studiedag vervat lag. In de vele onafgewerkte werven van 
het departement onderwijs is het soms moeilijk om het 
bos door de bomen nog te zien. Dialoog is noodzakelijk 
om diversiteit in het bosbeheer te behouden: kleine 
schoolbesturen zouden het moeilijk kunnen krijgen, terwijl 
grote spelers belangrijke initiatieven kunnen nemen. Hij 
schetste de kansen en valkuilen van een grote herverkaveling 
van het landschap en uitte zijn bezorgdheden rond behoud 
van autonomie en middelen. Daarbij onderstreepte hij 
de centrale rol van de directeur, die in staat moet zijn met 
kennis van zaken groeikansen te geven aan diegenen rond 
wie het allemaal draait, de leerlingen.

OPENINGSSPEECH - LIEVEN BOEVE, DIRECTEUR-GENER-
AAL KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN

Het BOS-verhaal is voor het Katholiek Onderwijs meer dan 
een technische operatie, het is een hervorming met het 
oog op een herkenbare en kwaliteitsvolle toekomst van het 
katholiek onderwijs. Een andere organisatie staat hierbij 
ten dienste van de vergroting van bestuurskracht en geeft 
meer mogelijkheden om de toenemende complexiteit in 
het onderwijs het hoofd te bieden. De middelen kunnen 
efficiënter worden aangewend en leerlingen kunnen beter 
worden georiënteerd als de concurrentielogica verdwijnt.

Katholieke dialoogscholen die werken binnen één vzw, 
solidair met elkaar en met een evenwichtig samengesteld 
bestuur, kunnen een breed en kwalitatief onderwijs 
aanbieden in een regio, en tegelijk zorg dragen voor 
de schoolloopbanen van de personeelsleden over de 
onderwijsniveaus heen.

Schaalvergroting is echter niet automatisch gelijk aan goed 
besturen. Men moet trachten de nadelen te vermijden door 
de meest aangepaste structuren te ontwikkelen, door het 
scheppen van vertrouwen, door te werken aan een gelijke 
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doelgerichtheid en een goede plaatsing van de mensen. 

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft hiervoor een charter van goed bestuur 
(zie bijlage) ontwikkeld als inspiratiebron voor de schoolbesturen, om hen toe te 
laten een vertaalslag te maken naar de eigen context. Elk schoolbestuur wordt 
uitgenodigd om na te denken over de eigen identiteit, over hun impact, over de 
wijze waarom ze een eerlijk en transparant beleid kunnen voeren (integriteit) 
en inspraak kunnen organiseren. Hierbij is het belangrijk om de rol van de 
directeurs duidelijk te omlijnen, want het engagement van hen en van hun team 
is onmisbaar: het schoolbeleid kan alleen maar efficiënt worden uitgevoerd in 
goede samenwerking. De bestuurlijke schaalvergroting biedt extra mogelijkheden 
voor directies: er komt ruimte voor de directeurs om zich te specialiseren en om 
tegelijk hun kerntaken ( het pedagogisch beleid van hun scho(o)len) beter op te 
nemen. Het principe van subsidiariteit is fundamenteel: de beslissingen moeten 
genomen worden daar waar dat het doeltreffends is: zo dicht mogelijk bij het 
niveau waarop het impact heeft.

In de laatste 15 jaar daalt het aantal schoolbesturen wel, terwijl het 
leerlingenaantal in het Katholiek Onderwijs stijgt, maar ongeveer de helft van de 
schoolbesturen beheren slechts 1 of 2 scholen met minder dan 500 leerlingen, 
terwijl er maar weinig schoolbesturen zijn die meer dan 2000 leerlingen onder 
zich hebben, de norm om een SBK te vormen. In dit kader schetst Lieven Boeve 
nogmaals de verschillen tussen een SBK (schoolbesturen met bijzondere 
kenmerken) en een VVS (vereniging van schoolbesturen). Essentieel is dat de 
SBK één rechtspersoon is terwijl de VVS gebaseerd is op een overeenkomst. Het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil vanuit professioneel oogpunt een lans breken 
voor de vorming van een SBK. Dit organisatiemodel geeft meer autonomie op het 
lokaal niveau en biedt de mogelijkheid om een vaste benoeming op het niveau 
van de SBK te realiseren waardoor de leraar meer en hopelijk sneller werk- en 
rechtszekerheid krijgt.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat de conceptnota van het 
departement te weinig de kaart trekt van de SBK’s. Een VVS is goed als startniveau, 
maar niet meer dan dat: SBK’s garanderen een beter beleidsvoerend vermogen. 
De overheid moet een beleid voeren om de SBK’s te stimuleren, nu dreigen vele 
besturen de incentives mis te lopen omdat zij nog niet aan alle criteria van een 
SBK voldoen. 

Maar zelfs als de overheid geen incentives organiseert, vindt het Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen dat schaalvergroting nodig is om doelgericht een goed 
onderwijs te kunnen voeren. Als netwerkorganisatie willen ze de evolutie 
ernaartoe begeleiden en ondersteunen en bij de overheid een maximale 
incentivering bepleiten.



8 DIVO nieuwsbrief

GOOD PRACTICE 
EEN WANDELING DOOR HET BOS - WILLY PENNINCKX, 
MECHELEN.

Willy Penninckx stelde een niveau-overschrijdende 
schaalvergroting voor zoals die in en rond Mechelen aan 
de gang is: een aantal basis- en secundaire scholen werken 
in een structuur met één schoolbestuur met verscheidene 
comités en een algemeen directeur. De directeur van elke 
aparte school zal zich rechtstreeks kunnen wenden tot 
de personeelsadministratie, een financiële dienst, een 
infrastructurele dienst en een communicatieverantwoordelijke.

Vervolgens schetste hij de fases van het hele proces, doorspekt 
met raadgevingen en ook valkuilen dankzij de ervaringen die 
men onderweg heeft opgedaan.

Vooraleer het proces start, is het belangrijk dat een school 
zich intern voorbereidt met een reflectie om zichzelf beter te 
leren kennen: het kwadrant van Wilber is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel. Daarnaast is het nodig om na te denken over de 
verschillende veranderingsstrategieën en hierbij suggereerde 
Willy Penninckx om gebruik te maken van de kleurentheorie 
van De Caluwé-Vermaak. De verschillende types die hier 

onderscheiden worden, slaan immers niet enkel op 
mensen, maar ook op organisaties: sommige pakken 
de zaken rationeler aan en andere gevoelsmatiger. 
Werken met de kleurentheorie kan de weg wijzen 
naar efficiëntere veranderingsstrategieën en kan 
richting geven in de zoektocht naar mensen die een 
bestuur of directieteam kunnen aanvullen. Daarnaast 
is het nodig om je visie te bepalen op de bestuurlijke 
optimalisatie vertrekkend vanuit je eigen missie, de 
krijtlijnen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
en de verwachtingen van de overheid. Hoe sta je 
tegenover de versterking van het beleidsvoerend 
vermogen, kwaliteitsontwikkeling, het efficiënter 
inzetten van de middelen, de verhouding tussen de 
niveaus, een beheersbare grootte, een participatief 
bestuur en een evenwichtig onderwijsaanbod in de 
regio? Welke structuur zie je op macro- meso- en 
microniveau? 

Het advies voor directies is om mee met 
het schoolbestuur na te denken en de 
veranderingsprocessen en visies te bepalen, 
deskundigheid te zoeken, proactief te denken en 
hierbij je korps te betrekken.

De eerste fase start met kennismakingsgesprekken 
met alle regionale partners op basis van 
gelijkwaardigheid. De visies rond missies, 
organisatievormen, opvoedingsprojecten werden 
afgetoetst. Wat waren de verwachtingen en de 
bekommernissen van de gesprekspartners: waarin 
wilden ze ondersteuning en wat wilden ze niet 
veranderen?

In een tweede fase wordt een algemene vergadering 
opgericht die een intentieverklaring schrijft, eventueel 
samen met een externe trajectbegeleider die het 
vertrouwen kan vergroten. Een bureau en een 
werkgroep algemeen beleid tast de gevoeligheden 
af en stelt de organisatiestructuur voor. Andere 
werkgroepen buigen zich over de financiën en de 
infrastructuur. 

In het ruime overleg tussen de schoolbesturen 
van de regio opteerden sommigen voor één groot 
schoolbestuur voor heel Mechelen, terwijl anderen 
eerder een samenwerkingsverband verkozen. 
Dit meningsverschil werd de basis om ernstig na 

DE BOS(S) DOOR DE BOMEN
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te denken over de toekomstvisie van het Katholiek 
onderwijs in Mechelen. Een onderzoeksgroep o.l.v. 
Thomas More hield een ruime bevraging van de 
stakeholders. De resultaten worden verwacht in juni 
2017.

Nadien zijn verdiepende gesprekken nodig die moeten 
leiden tot uitgeschreven missies en waarden en een 
consensus over de bestuursvorm en het organogram. 
Er komen afspraken rond diensten, financiën en het 
patrimonium. Wat doen de lokale comités en directies en 
wat gebeurt best centraal ? 

De vraag aan de verschillende schoolbesturen was: 
wordt er gekozen voor één vzw-structuur op korte 
termijn (waar drie schoolbesturen voor kozen), blijft het 
schoolbestuur geïnteresseerd, maar nu nog niet (enkelen 
blijven inderdaad afwachten) of ziet het schoolbestuur 
een fusie niet zitten (drie anderen haakten af.) Tegelijk 
was een ander schoolbestuur dat niet bij de vorige fases 
betrokken was, wél geïnteresseerd om toe te treden. 

Wanneer je fases 1 en 2 evalueert dan 
is het duidelijk dat de visies en de 
culturen moeten matchen en dat het 
vertrouwen tussen de mensen moet 
worden opgebouwd doordat de wil 
tot verandering aanwezig is. Men moet 
compromissen willen sluiten. Er is een 
goede communicatie nodig met de 
achterban. De trekkers moeten komen 
uit het bestuur én uit de directies.

De adviezen van Willy Penninckx voor 
deze fase zijn: vertrek vanuit je eigen 
visie over bestuurlijke optimalisatie, 
stel een sterk team samen met 
bestuurders en directie. Ga op zoek 
naar een win-winsituatie en laat de 
ratio het halen op de emotie: ga niet 
terug naar het verleden!

De derde fase is het eigenlijke 
fusieproces, hierbij is ondersteuning 
door specialisten nodig. 
Een dergelijk fusieproces wordt 
gevoerd om kwalitatief onderwijs 
te bieden vanuit een christelijke 
identiteit, maar binnen de eigen 
opvoedingsprojecten, met 
professioneel personeel en in een 
open dialoog met de stakeholders. 
Het fusieproces zal het beleidsvoerend 
vermogen van de scholen versterken, 
een betere ondersteuning geven en 
een kwaliteitsvollere omkadering 
opleveren. Er ontstaat meer solidariteit 
en participatie. Om dat te realiseren, is 
het uiteraard nodig om de juridische, 
financiële en infrastructurele aspecten 
in kaart te brengen en de situatie 
van het personeel te regelen. De hele 
organisatiestructuur moet worden 
uitgetekend. 

Fase 3 is een intensief proces 
waarbij je met heel wat problemen 
geconfronteerd wordt: een grote 
deskundigheid is nodig. De leidende 
coalitie moet het doel en het 
vertrouwen zo duidelijk stellen dat de 
technische afhandeling het kerndoel 
niet mag overschaduwen.

De slotadviezen zijn: investeer in het 
opbouwen van vertrouwen tussen 
mensen en organisaties. Laat elke 
partner, elk schoolbestuur scoren, 
zoek expertise op juridisch, financieel 
en infrastructureel vlak. Focus op het 
einddoel, niet op de details. Streef naar 
rechtvaardige evenwichten en zorg 
voor een duidelijke communicatie, 
vooral over de job zekerheid van de 
mensen.
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PANELGESPREK

KOEN MICHIELS (KBC)

JEROEN REYGAERT (VRT)
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KOEN MICHIELS (KBC): REORGANISATIE VAN NON-PROFIT 
RECHTSPERSONEN: WETTELIJK KADER EN PRAKTISCHE 
TIPS.

Koen Michiels legde uit dat de fusie tussen vzw’s een ingewikkeld 
proces is, adequate juridische begeleiding is nodig. De fusie van 
commerciële organisaties gebeurt via de omruil van aandelen, 
bij non-profit rechtspersonen loopt dat anders: we spreken dan 
van een inbreng en een verdeling van de bevoegdheden van de 
respectievelijke leden eerder dan van de algemeenheid of de 
bedrijfstak.

Voor de wet van 30 december 2009 was er geen juridisch kader 
waardoor de overdrachten van vermogen en ontbindingen 
vele discussies met zich meebrachten met schuldeisers en 
contractanten. Na de wet van 2009 ontstond een wettelijke 
procedure wat gemoedsrust tot gevolg had.

Koen Michiels gaf meer uitleg over wat mogelijk en wat 
onmogelijk is: schoolorganisaties hebben vaak ingewikkelde 
structuren (verscheidene vzw’s met wisselende doelen en 
bevoegdheden) waarmee rekening moet worden gehouden. 
Het is belangrijk dat er vooraf een raamovereenkomst wordt 
opgemaakt over de timing en de juridische consequenties 
van de fusie of de splitsing: wie heeft lidmaatschapsrechten 
van de algemene vergadering, hoe worden de mandaten in 
de raad van bestuur en het vermogen verdeeld, hoe behoudt 
ieder zijn eigenheid, enz.. Vermits de ontbinding van een vzw 
onherroepelijk is, worden beter opschortende voorwaarden 
ingebouwd tot de hele operatie voltooid is. 

Koen Michiels toonde alle stappen van een fusieproces vanaf het 
notariële inbrengvoorstel tot de afronding. Hij besloot met het 
aanbod van KBC om te helpen bij het oplossen van problemen 
van schoolbesturen die een dergelijk proces willen doormaken.

PANELGESPREK O.L.V. JEROEN REYGAERT (VRT)

De deelnemers aan de studiedag konden hun vragen tijdens 
de pauze bezorgen aan de leden van de stuurgroep. De vragen 
werden dan geclusterd en gerangschikt om het panelgesprek 
vorm te geven. 
Deelnemers aan het gesprek waren:
– Ruben Plees, kabinetsmedewerker (adviseur BOS) van 

minister Crevits
– Chris Smits, secretaris-generaal Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen
– Willy Penninckx voor de schoolbesturen

DE BOS(S) DOOR DE BOMEN
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samenwerkingsverbanden goed lopen, alhoewel er soms 
geen gelijkwaardigheid is tussen de niveaus. Hij pleitte voor 
een regionale werking. Sowieso moet er beweging in het 
proces komen, vond Willy Penninckx: heel wat directeurs 
investeren nu veel energie in processen die uiteindelijk 
(hopelijk) wel ergens zullen landen.

De moderator ging verder met de vraag of men de 
schoolbesturen kan verplichten om regionaal samen te 
werken. Chris Smits zei dat regionale afspraken altijd nodig 
zijn en als er genoeg vertrouwen is, is het aan te raden om 
naar één schoolbestuur per regio te evolueren. Hierbij 
moeten we wel durven stellen dat de aard van de regio 
( grootstad of platteland) er echt wel toe doet. Kathleen 
Helsen zag grote verschillen tussen de regio’s, maar als 
knelpunten rond aanbod en doorstromingsmogelijkheden 
uit de weg geruimd zijn, komt dat de leerlingen uiteraard ten 
goede. Per slot van rekening is het de taak van de politiek 
om in de hand te werken dat iedereen optimale kansen 
krijgt. In verschillende regio’s zullen andere structuren nodig 
zijn om de beste situaties voor leerlingen en personeel te 
verkrijgen. Ruben Plees zei dat SBK’s inderdaad niveau-
overschrijdend zullen zijn: als basis en secundair elkaar 
vinden kan dit een win-winsituatie zijn, maar het zal altijd de 
vrije keuze blijven van de scholen. Is er nog wel een keuze, 
vroeg Koen Wils zich af, als men alleen extra middelen 
krijgt als men een SBK vormt? Bovendien sprak hij de vrees 
uit dat middelen die normaal naar de klas zouden gaan, 
dan zouden dienen om een waterhoofd te creëren. Willy 
Penninckx zei dat een groter schoolbestuur echter zijn 
middelen efficiënter kan aanwenden, zodat er geen geld van 
onderuit hoeft te worden weggetrokken.

Dan werd het onderwerp professionalisering aangesneden: 
is het wel zo goed dat mensen zonder onderwijservaring 
in schoolbesturen zitten? De meeste sprekers waren het 
erover eens dat de inbreng van mensen met verschillende 
achtergronden verrijkend is. Er moeten onderwijsmensen 
in schoolbesturen zitten naast mensen met andere 
sterktes. De directeur heeft een heel belangrijke taak om 
de expertise naar het onderwijs te kunnen vertalen, aldus 
Willy Penninckx. Chris Smits vond dat schaalvergroting 
moet betekenen dat er mensen zijn die fulltime beheerder 
worden, om samen te werken met vrijwilligers en directeurs. 
Vooral voor de luiken personeel en infrastructuur is een 
zekere schaalgrootte nodig. Het is aanvaardbaar om 
professionele bestuurders te betalen, vond Koen Wils, maar 
andermaal benadrukte hij dat dit niet te koste mag gaan 
van geld dat dient voor de werkvloer. Bovendien moet niet 

– Kathleen Helsen, voorzitter van de onderwijscommissie 
Vlaams Parlement

– Koen Wils, secretaris secundair onderwijs COC
– Marc Jansen, vertegenwoordiger van het basisonderwijs

De moderator startte het debat met de observatie dat 
het thema schaalvergroting al lang leeft in het onderwijs. 
Zijn eerste vraag was om te schetsen wat het ideale 
schoolbestuur zou kunnen doen, in vergelijking met de 
huidige situatie.

De meeste panelleden herhaalden de visie dat een grotere 
professionalisering door mensen met diverse sterktes in een 
schoolbestuur belangrijk is. Er gingen al meteen stemmen 
op tot een grote betrokkenheid van directies en personeel, 
terwijl men niet mocht vergeten de leerling en het proces in 
de klas centraal te plaatsen.

Daarna stelde de moderator dat er nu heel wat 
hervormingen op het getouw staan: de cyclus van de 
scholengemeenschappen die afloopt in 2020 (met 
uitstapmogelijkheid in 2018), het secundair onderwijs zelf 
moet gemoderniseerd worden en er wordt gewerkt aan 
een loopbaanpact, Dat zou dan allemaal moeten uitgerold 
worden in een tijd dat er geen geld is en de politiek stroef 
loopt. Ruben Plees verduidelijkte dat schoolbesturen vrij 
zijn te kiezen of ze apart blijven, in een VVS-verband willen 
werken of opgaan in een SBK. Er is nog geen beslissing 
rond de incentives, maar in ieder geval zullen de SBK’s 
worden gestimuleerd, maar wanneer dat ingaat, is nog niet 
beslist. Vanuit het parlement zei Kathleen Helsen dat zij 
het overleg goed opvolgen en dat de goedkeuring van de 
kaders afhangt van het inzicht of dit inderdaad een beter 
onderwijs tot gevolg zal hebben. Op de vraag waarom het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen de SBK-vorm zo stimuleert, 
antwoordde Chris Smits dat alleen sterke schoolbesturen 
opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de modernisering 
van het onderwijs en van het inclusief onderwijs. Nu 
al bewijzen scholengemeenschappen die onder één 
schoolbestuur vallen dat ze betere beslissingen nemen. Een 
VVS is mogelijk als het niet anders kan. Koen Wils was een 
andere mening toegedaan. Niet de structuren bepalen of er 
goed (samen)gewerkt wordt, maar de mensen: geforceerde 
SBK’s zullen niet werken. Niveau-overschrijdend werken 
is mogelijk als wordt bewaakt dat het extra geld voor het 
basisonderwijs niet van het secundair komt: het BOS-verhaal 
mag niet enkel dienen om geld te versluizen. Marc Jansen 
kon uiteraard beamen dat het basisonderwijs te weinig 
geld krijgt en zag dat sommige niveau-overschrijdende 
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alleen het besturen professioneel georganiseerd zijn, maar 
ook de inspraak.

Wat zijn de voordelen van het BOS voor de leerkracht? Een 
goed personeelsbeleid moet werkzekerheid en een goede 
opvang inhouden van aarzelend startende leerkrachten, 
aldus Koen Wils. Marc Jansen zei dat de begeleiding van 
leerkrachten meer kansen biedt in een grotere structuur. 
Een directeur krijgt dankzij gemeenschappelijke diensten 
inderdaad meer ruimte en tijd om zich bezig te houden 
met de kernactiviteiten van een school, zijnde leerlingen 
en leerkrachten, aldus Willy Penninckx. Enkel zo kan een 
directeur meer pedagogische taken op zich te nemen en een 
beter personeelsbeleid ontwikkelen.

Tot slot werd aan iedere deelnemer een slotbeschouwing 
gevraagd. Marc Jansen zei dat schaalvergroting een sterk 
verhaal kan zijn, als men niet alleen aan besturen denkt, 
maar ook aan de leerling. Koen Wils uitte vanuit het 
personeel twee bezorgdheden. De schoolteams mogen niet 
aan standvastigheid verliezen als personeelsleden vaak 
verplaatst worden, en de vrije aanwending van middelen 
mag niet betekenen dat geld voor BSO in ASO wordt 
gebruikt bijvoorbeeld: als men dat doet, werkt men extra 
besparingen in de hand. Kathleen Helsen hoopte dat er 
veel liefde is zodat schoolbesturen mekaar kunnen vinden 
om de juiste samenwerkingsmodellen te vinden. Ruben 
Plees riep de directies op om kansen te zien en die ten 
volle te benutten: hij zag directies als centrale figuren in de 
dialoog tussen bestuur en personeel. Chris Smits hoopte 
dat ieder directielid hiervoor genoeg steun kan vinden. 
Willy Penninckx besloot met te herhalen hoe belangrijk 
vertrouwen en de nodige drive zijn: het begin van het succes 
zit in de actie.

UITGELEIDE – ROBERT VERGAUWEN

In zijn uitgeleide dankte Robert Vergauwen de sprekers, de 
panelleden en de moderator. Hij herhaalde dat het BOS-
verhaal nog vele losse eindjes kent en drukte de hoop uit dat 
er ruimte en eff iciëntie wordt ontwikkeld om kwantiteit en 
kwaliteit te ontwikkelen. Hij riep de politiek op om stappen 
vooruit te zetten. Tot slot onderstreepte hij dat co-creatie de 
bron van alle kracht is.

Traditiegetrouw werd de studiedag afgesloten met een 
verzorgd wandelbuff et, wat ruimte bood voor vele informele 
contacten en verdere ontwikkeling van het DIVO-netwerk.

Jan Bastiaenssens

Met dank aan
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(*) INHOUDELIJK: Sterk Interessant Voldoende Zwak Geen antw.
 

Lieven Boeve 2 31 19 2 0

Willy Penninckx 21 28 5 0 0

Koen Michiels 1 21 22 5 5

Panelgesprek 9 25 13 1 6

 

(*) ALGEMEEN: Zeer goed Goed Voldoende Niet goed Geen antw.

Ontvangst 30 24 0 0 0

Organisatie 30 21 2 0 1

Timing 29 23 2 0 0

Prijs/kwaliteit 21 26 4 2 1

AANTAL RESPONDENTEN OP 170 AANWEZIGEN: 54

EVALUATIE 
DIVO STUDIEDAG
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De modernisering van het secundair onderwijs, 
de structuren en de mogelijkheden.

De goedgekeurde ‘onderwijshervorming’ herschikt 
studiegebieden en opleidingen. Voor de enen te weinig, te 
vaag, voor de anderen al meer dan ver genoeg.

Bij de polemiek errond kwamen me twee quotes in 
gedachten: ‘Binnen de grenzen is er evenveel creativiteit 
mogelijk als buiten de grenzen. (Einstein) en ‘Als je iets doet 
voor mij, zonder mij, dan doe je iets tegen mij’ (Ghandi). 

Onderwijs kan niet tot doel hebben om jongeren, hun ouders 
en leerkrachten, opvoeders te frustreren. Vanuit mijn eerder 
fanatieke neiging om waarderend in het leven te staan, 
hertaal ik, met Appreciative Inquiry als inspiratiebron, wat 
het niet moet zijn, naar wat wel: onderwijs is er om alle 
betrokkenen te waarderen. Immers ‘het gras groeit niet 
door er aan te trekken’ en ‘bloemen bloeien waar ze ruimte 
krijgen’. Onderwijs is er om te waarderen om wat al is, om 
mensen te waarderen in hun dromen, te waarderen in het 
uittekenen van toekomstplannen, te waarderen in de eerste 
stappen om een nieuwe toekomst te realiseren. Onderwijs 
is daardoor sowieso creatief, scheppend. Alles heeft  immers 
een plaats, een tijd, een houdbaarheidsdatum. Innovatie 
en transitie zijn duurzame eigenschappen van al wat leeft , 
van al wat met ontwikkeling van alle facetten van dit leven 
te maken heeft . Ook voor de ontwikkeling van de jonge 
mens, zijn ouders en leerkrachten, opvoeders. In scholen 
zijn daarvoor directeurs nodig die als dirigenten in een 
horizontale hiërarchie alle talenten aanzetten en coachen tot 
samenspelen, liefst tot enige harmonie in klank en ritme. 
Deze stelling of optie maakt van directeurs, nog sterker 
dan vroeger, hoofdspelers  – ceo’s - in scholen en 
samenwerkingsverbanden. Zonder hen en hun autonomie, 
individueel en in team, verworden scholen tot uitvoerders 
van wat anderen gedacht en gestructureerd hebben. Ze 
hebben een principieel recht op autonomie in sociale-

professionele relaties en verbondenheid. Zij zijn de eerste 
aanbrengers van nieuwe inspiratie voor een vernieuwd 
onderwijs in vernieuwde structuren. Binnen de decretaal 
vastgelegde kaders is evenveel creativiteit mogelijk als 
buiten de kaders. Deze inspiratoren zijn de wegwijzers voor 
motiverend en inspirerend onderwijs. Zij zijn de believers 
in onontdekte mogelijkheden, in de schoonmenselijke 
kunst van ontdekken, in de verbindende processen 
van meegaan, coachen, begeleiden naar het nieuwe, 
in zalmeff ecten. Het basiselement van schoolcultuur in 
deze nieuwe context ligt in het waarderen, in het hertalen 
naar positieve en groeikrachtige doelen. Hun inspiratie 
op inspirerend leiderschap kan de eerste stappen helpen 
zetten of bekrachtigen om vanuit inter-esse, waardering 
en vertrouwen leerkrachten, opvoeders, leerlingen en ook 
hun ouders mee te nemen in een vernieuwend verhaal van 
relationeel onderwijs: ‘Als je iets doet voor mij, zonder mij, 
doe je iets tegen mij.’ Een eerste uitdaging zal liggen in het 
uitzoeken van een nieuw evaluatie- of waarderingssysteem 
voor leerlingen op het einde van een verbrede tweede 
graad: blijft  het bij een selectie van de besten met een 
A-attest, voor de anderen met een clausulerend ‘ja, maar 
-B-attest’?. Een B-attest van ‘jammer voor jou’, je mag al blij 
zijn dat je een jaartje verder mag, maar niet in... Zou het ook 
een A-attest kunnen zijn dat proactief mikt op een nieuwe 
keuze. Een nieuwe keuze waarbij we het adagio loslaten 
dat kiezen verliezen is en vervangen door ‘kiezen is creëren’. 
De eerste stap in de realisatie van een nieuwe toekomst, 
uitgetekend in samenspraak met de jongere, motiverend als 
een bekrachtiging van ontdekte talenten en ‘goestingen’, die 
betekenis en keuzemogelijkheden inhoudt. Er is inspiratie, 
creativiteit, innovatie, moed nodig want er is veel werk 
aan de winkel, vooral om de winkel om te vormen van een 
selectie-onderneming naar een emanciperende social 
profitorganisatie. 

Etienne Carrette

DE MODERNISERING
VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
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SYNOPSIS VERSLAG
STUURGROEP 16 FEBRUARI 2017

1. Goedkeuring van het vorige verslag
2. Opvolging van het verslag
3. Evaluatie studiedag 
• De studiedag verliep vlot en de evaluatie door de 

deelnemers is overwegend positief.
• Het panelgesprek had pittiger gekund.
• Positieve reacties van schoolbesturen.
• In de toekomst: pers meer betrekken.
• Volgende studiedag: 15 december 2017. Thema: 

“Verbinden tussen onder- en bovenstroom, de 
directeur als ‘co-creator’”. Er wordt een brainstorming 
gehouden over mogelijke sprekers. Een aantal 
voorstellen worden onderzocht tegen de volgende 
stuurgroep vergadering.

4. Divo wil actief betrokken worden bij het onderzoek naar 
welbevinden en taakbelasting van leidinggevenden 
in het onderwijs. (PS: dat onderzoek is door de Minister 
toegewezen aan Prof. Geert Devos (UGent). Wij legden 
al contact met Prof. Devos. Hij zal ons te gepaste tijd 
contacteren.)

5. Actualiteit
Het loopbaandebat is weer op volle gang. De 22-uren 
regel zou worden doorgedrukt. Dit kost heel wat banen 
(1200), maar zou worden gecompenseerd omdat er 
1400 nieuwe aanwervingen nodig zijn. Toch zal dit 
een schokeffect hebben op de concrete werkvloer van 
scholen omdat het de jongste collega’s zijn die eerst 
afvloeien. De vrijgekomen middelen zouden wel in het 
onderwijs blijven in functie van aanvangsbegeleiding 
van jonge leerkrachten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
heeft een eigen voorstel waarbij de schoolopdracht 
wordt gedefinieerd binnen 38 klokuren, verdeeld tussen 
contacturen en instellingsgebonden taken (22 lesuren 
zouden gelden als 33 contacturen). We waarschuwen 
voor een te afgewogen systeem waardoor elke vorm van 
vrijwillige inzet wel eens zou kunnen verloren gaan. 5 
klokuren als ‘instellingsgebonden taken’ zijn bovendien 
krap om alle initiatieven binnen de school die niet als 
contacturen gelden, in te vullen.

Synopsis: Geert Ryssen
Verslag: Karin Wuyts

Vergadering stuurgroep februari 2017
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STUURGROEP

JAN DE BOECK - COLOMAplus (administratief directeur)
Tervuursesteenweg 2 - 2800 Mechelen - Tel 015 42 27 03 
jan.de.boeck@colomaplus.be 

HILDE DE BUSSER - Vrije Sint-Lambertusscholen (directeur)
Denis Voetsstraat 21 - 2260 Westerlo - Tel. 014 54 50 75 
hilde.debusser@silawesterlo.be 

LIEVEN DELVOYE - Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (directeur)
Boeschepestraat 14 - 8970 Poperinge - Tel. 057 334645 
lieven.delvoye@vsop.be 

PAUL DEPROST - School Aan De Waterkant – buso (directeur)
Stropkaai 38/A - 9000 Gent - Tel. 09 222 15 84 
directeur@waterkant.be 

FRANS ENGELS - oud directeur Scheppersinsitituut Wetteren 
engels.frans@skynet.be

ETIENNE CARRETTE (redactie nieuwsbrief/website) - Leiepoort 
Campus Sint-Vincentius (oud-directeur)
Leeuwstraat 3  - 9800 Deinze - Tel. 0472 11 28 26 
eca201248@gmail.com 

THEO GORSSEN (ondervoorzitter) - KSOM (coördinerend directeur)
Jozef Calasanzstraat 2 - 2400 Mol - Tel. 014 20 20 10 
theo.gorssen@ksom.be 

KRIS LAZEURE - SMSI College (directeur)
G. Gezelleplein 11 - 8900 Ieper - Tel. 057 20 05 59 
kris.lazeure@smsi.be 

KATTY MOEYKENS - Broederscholen Sint-Hiëronymus (algemeen 
directeur) - Nieuwstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas - Tel. 03 780 36 40 
moa@broeders.be 

GEERT RYSSEN (eindredactie nieuwsbrief/website) - Broederscholen 
Hiëronymus (oud algemeen directeur)
Hoge Bokstraat 41 - 9111 Belsele - Tel. 0475 78 27 43 
geertryssen@hotmail.com /  info@divo.be 

MAITE SCHIEPERS - Scholengemeenschap Sint-Gorik (coördinerend 
directeur) Landsroemlaan 126 – 1083 Ganshoren - Tel. 02 425 22 18 
maite.schiepers@sintgorik.be  

ANNICK THIENPONT - Sint-Franciscusinstituut (algemeen directeur/
directeur) Tuinstraat 105 - 9090 Melle - Tel. 09 230 79 11 
annick.thienpont@sfimelle.be

ANN VANOBBERGHEN - Maria Assumptalyceum (pedagogisch 
directeur) Stalkruidlaan 1 - 1020 Brussel - Tel. 02 268 29 77 
ann.vanobberghen@mariaassumptalyceum.be 

ROBERT VERGAUWEN (voorzitter) - Scholengmeenschap Lieven 
Gevaert (coördinerend directeur)
Sint Bavostraat 49 - 2610 Wilrijk - Tel. 0477 31 15 39 
robert.vergauwen@lievengevaert.be 

KARIN WUYTS (secretaris/penningmeester) - Sint-Michielscollege 
(directeur)
Papenaardekenstraat 53 - 2900 Schoten - Tel. 03 658 54 68
karin_wuyts@telenet.be

Heb je een vraag, opmerking of suggestie, geef ze door via info@divo.be of via de contactpersonen voor je regio:
    Limburg: Theo Gorssen
    Antwerpen: Robert Vergauwen, Karin Wuyts
    Mechelen-Brussel: Maïté Schiepers, Jan De Boeck
    Oost-Vlaanderen: Katty Moeykens, Annick Thienpont
    West-Vlaanderen: Lieven Delvoye, Kris Lazeure
    Buso Vlaanderen/Brussel: Paul Deprost



Thema:  “de directeur als verbindende schakel tussen boven- en 
onderstroom, de directeur als ‘co-creator’ “

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ROBERT VERGAUWEN, DIVO VZW, PAPENAARDEKENSTRAAT 53, 2900 SCHOTEN
BROCHURE GEDRUKT MET EDITOO, STATIONSSTRAAT 23 - 9420 BURST -  INFO@EDITOO.BE - TEL. 053 63 03 86.

www. divo.be
facebook.com/DIVOVZW

Afzender:

DIVO
PAPENAARDEKENSTRAAT 53
2900 SCHOTEN
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