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BEGIN OKTOBER 2019: DIVO HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER. 
ER IS EEN NIEUW VLAAMS REGEERAKKOORD.

Een element is alvast duidelijk: Theo Gorssen is coördinerend 

directeur van de scholengemeenschap voor katholiek secundair 

onderwijs in Mol, is een gewaardeerd lid van de Divo-stuurgroep 

en heeft met ambitie en passie het voorzitterschap van Divo 

opgenomen. We kennen Theo als een gedreven man met een 

heldere visie op onderwijs, leiderschap in onderwijs, doelstellingen 

die aan realisatie toe zijn en over de wegen die er naar toe kunnen 

leiden. Theo weet dat hij in zijn voorzitterschap kan steunen op een 

gedegen stuurgroep, met diverse talenten. We vormen immers een 

team, met pragmatische leden, met diplomatische leden. De leden 

van de stuurgroep kan je zien als de stem van de GPS-dame. Afhan-

kelijk van de GPS-instellingen, komt de weg naar de bestemming. 

De manier waarop naar de bestemming wordt gereden, is afhan-

kelijk van de chauffeur. De leden van de stuurgroep wensen samen 

met Theo aan het stuur op ingestelde bestemmingen te kunnen 

aankomen. Uiteraard rekenen we op de bestemmingen op een 

sfeervol onthaal en op verrijkende resultaatgerichte samenwerking. 

Divo is zelfs bereid om medepassagiers op de rit mee te nemen, stel 

dat zij onze weg even belangrijk vinden als het doel. 

Merk op dat ik op dit moment geen weet heb van GPS-heren… 

EDITORIAL

Divo en het Vlaamse regeerakkoord.
Op het moment dat dit editoriaal wordt ge-

schreven, ervaar ik Divo en de plaats van direc-

ties in het regeerakkoord in een dikke herfstmist. 

Ik kan er niet door heen kijken. Ik weet wat er 

achter ons ligt. Het regeerakkoord creëert mist. 

Excelleren in onderwijs, inzetten op kennis, 

herwaarderen van het leraarsambt, … Ik heb de 

indruk dat achter de mist dezelfde gebouwen 

staan waaraan al decennia wordt gewerkt. Ik 

weet alleen niet waar ze staan en hoe de weg zal 

lopen. Onbekend gebied. 

We weten dat de minister van onderwijs ook 

minister is van dierenwelzijn en in een vorige leg-

islatuur ook verkeer beheerde. We weten dat de 

minister graag fietst, een hond heeft die hem ’s 

nachts durft wakker maken, dat hij (van) varkens 

houdt … dat er nog altijd files zijn naar Antwer-

pen en Brussel, dat hij graag over miljoenen 

euro’s praat die naar beleidsopties gaan, dat 

hij ook behoort tot een politieke formatie. Een 
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politieke partij waarvan ik op dit moment niet weet waar ze 

naar toe gaat, met onderwijs, met onze maatschappij, met 

onze gemeenschap, met de directeurs, de leerkrachten, 

de jongeren en allen die bij onderwijs betrokken zijn. We 

moeten excelleren … in de mist. Het onderwijs zou ettelijke 

miljoenen euro’s meer krijgen, het volwassenenonderwijs 

moet behoorlijk besparen, vanuit het secundair onderwijs 

zou een transfer van financiële middelen moeten gebeuren 

naar het basisonderwijs, het M-decreet wordt vervangen 

door een begeleidingsdecreet. De brede eerste graad 

gaat op de schop, de studiekeuzeprocessen van jongeren 

moeten beter, de leerkracht dient te worden geherwaard-

eerd, … Over de correcte verloning van directeurs hebben 

we vooralsnog niets vernomen … De koepels lijken de ge-

schiedenis in te gaan zoals veel kerktorens in de Westhoek. 

Ze waren ooit prachtig, in harmonie met het gebouw 

eronder. Op veel plaatsen zijn het nu kleine torentjes die 

enkel nog een functie hebben als dak … 

Dit alles brengt me naar de essentie van geïnspireerd 

onderwijs en bij directies. Daarover kan helderheid 

bestaan. Met die GPS kunnen we verder, los van wegen-

werken en omleidingen. Tot nader orde zijn scholen uit het 

katholiek onderwijs ‘christelijk’ geïnspireerd. Die inspiratie 

kan zich vertalen in een manier van ‘school-maken’: eman-

ciperend onderwijs. Onderwijs en werk in onderwijs dat 

alle betrokkenen enthousiast maakt om de focus te leggen 

op mogelijkheden. Mogelijkheden die verbonden zijn aan 

talenten. Talenten die aangeboren actief zijn, ook talenten 

die geblokkeerd zitten. Activeren van aangeboren actieve 

talenten en deblokkeren van andere potentiële talenten, 

zowel bij leerlingen, bij leerkrachten, bij medewerkers 

en zelfs ouders, lijkt me de taak van onderwijs en de es-

sentie van christelijke inspiratie. In de ‘wonderverhalen’ 

zijn ondenkbare veranderingen plots mogelijk. Ze zijn 

mogelijk als we onze beperkende denkkaders durven in 

vraag stellen. Als we durven ‘out of the box’ denken en 

handelen, als we creatief en geïnspireerd durven inzetten 

op onderwijs dat als optie heeft: een bijdrage leveren aan 

meer humaniteit dan vandaag het geval is. Ondanks de 

decennialange bezetting van het onderwijslandschap 

door onze katholieke koepel blijft er werk aan de winkel, 

heel veel. Al was het maar om te leren luisteren naar onze 

jongeren die nog boordevol idealen zijn. Het kan toch niet 

zijn dat volwassen worden betekent, dat je jeugdidealen 

moet verloochenen. 

Bestaat er een bril die mijn zicht kan verbeteren en die 

ook positieve invloed heeft op mijn denken?  Kent er 

iemand een merk dat bij me zou passen?

Etienne Carrette

EEN NIEUWE HERFST, EEN NIEUWE 
WINTER… OF WORDT HET SNEL LENTE?
Ik ging voor Divo in het regeerakkoord op zoek naar 
elementen die specifiek op directies gericht zijn.
In het deel onderwijs van het regeerakkoord (p17 – 42) komt 
het woord directeur zeven keer voor: zes keer in combinatie 
met leerkrachten en/of besturen, één keer in het deel 
basisonderwijs -  “Voor directies wordt in functie van het 
aantal personeelsleden voorzien in (extra administratieve, 
pedagogische en beleidsondersteuning) in die betrokken 
school” -  en geen enkele keer in het deel secundair 
onderwijs… 

Gezonde planten vormen in de herfst al een nieuwe aanzet 
voor een volgend seizoen. In een afgemeten weer- en 
tijdskader vormen ze beschermingsstructuren om eerst 
de winter door te komen en om later bij de eerste lentezon 
vol levenskracht te ontbolsteren. Je weet nooit vooraf hoe 
streng de winter wordt, ook niet wanneer de lente er aan 
komt. Het regeerakkoord geeft me het gevoel dat het een 
herfst wordt om eerst stevig in te bolsteren.
De verdere uitrol van het vernieuwd secundair onderwijs 
is voor mij “mistig” evenals de concrete  invulling en 
organisatie van de gevalideerde, gestandaardiseerde en 
genormeerde proeven. Ik kijk met directieogen en met 
belangstelling uit naar het nieuwe begeleidingsdecreet 
in plaats van het M-decreet, naar de inkrimping van 
pedagogische begeleidingsdiensten en “bovenliggende 
structuren”. Ik frons de wenkbrauwen bij de nieuwe opties 
om inschrijvingen in het secundair onderwijs te (bege-)
leiden. Zal het al voor morgen zijn? 

Personeelsomkadering van het secundair onderwijs 
moet transparant en doelgericht worden ingezet bij de 
leerlingen die ze genereren en elke afwijking dient te 
worden gemotiveerd… Dit sluit aan bij syndicale wensen 
om lestijden maximaal als contacturen aan te wenden. De 
realiteit van een school is vandaag echter veel complexer 
dan productie van lestijden voor kennisoverdracht! 
Er zal een ferme transitie nodig zijn in het denken 
van schooldirecties, politici, syndicale organisaties, 
schoolbesturen, CLB’s, leerkrachten, ondersteunend 
personeel en ouders om helder de activiteitsgebieden 
van een school te definiëren. Ik laat hierbij de 
welzijnsorganisaties nog buiten het speelveld. Onterecht?

Besluit: voor de directeurs en directieteams secundair 
onderwijs liggen bergen nieuwe taken te wachten. Eén 
van de belangrijkste zal erin bestaan om de eigen lokale 
en regionale autonomie te versterken, om vertrouwen 
te krijgen voor de keuzes, zonder energieverspilling aan 
permanente administratieve verantwoording. 

Daarnaast - en dit doet al jaren pijn – schittert elke vorm 
van financiële erkenning als schoolleider door afwezigheid. 
Nu is het echt tijd om vooraf de vis op het droge te hijsen, 
vooraleer we de boter aandragen. Directies blijven 
opkomen voor hun rechten en om loon naar werk te krijgen! 

Wordt de schoolleider in de toekomst een schoollijder?
Ik las nog even verder in de begrotingstabellen.
De 100 miljoen besparingen in het secundair onderwijs 
komen recurrent op 5 jaar uit op 300 miljoen! Anders 
scholen leiden naar vernieuwing met minder middelen.

Wat zal Divo blijven doen?
Divo wil directieleden van het Vrij Secundair (gewoon en 
buitengewoon) Onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalig 
Brussel verenigen en.haar leden vertegenwoordigen bij 
officiële onderwijsinstanties. 
Divo wil een gesprekspartner zijn die het kloppende hart van 
het directieniveau kenbaar maakt aan de beleidsmensen en 
hun administratie. 
Divo wil een brug- en spreekbuisfunctie vervullen tussen 
directies en beleidsmakers via haar Vlaanderen-brede 
stuurgroep en wil een adviserende rol opnemen voorafgaand 
aan de besluitvorming.
Divo wil de onderwijsactualiteit opvolgen en deze via 
getuigenissen, goede praktijkervaringen of opiniestukken 
onder de aandacht brengen en becommentariëren, wil forum 
zijn voor schooloverstijgende problemen, gerelateerd aan de 
directiefunctie.
In overleg met schoolbesturen wil Divo de directeur in 
zijn/haar opdracht ondersteunen. Het blijft wenselijk dat 
Divo contacten heeft met de officiële onderwijsinstanties: 
diocesane onderwijsdiensten, onderwijskoepel (Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen), vakbond (COC), Agentschap voor 
Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), 
politieke mandatarissen, ... 
Er is echter ook een ‘maar’ … die onder onder het vel 
is gekropen. Landurig engagement, geloof, moed en 
vastberadenheid doven na decennia lange eindeloze 
discussies en loze beloftes uiteindelijk uit op ‘geen gehoor’, 
Divo wil van de nieuwe beleidmakers een concrete invulling 
van matereriële en immateriële voorwaarden die een 
waardering inhouden van hun professioneel engagement in 
schoolleiderschap. 
De rol van een directeur in het secundair onderwijs is perfect 
te vergelijken met de rol van de verkeersleider in de luchtvaart 
of de loods in de scheepvaart. Zolang ze goed blijven 
functioneren, geen probleem maar wanneer ze niet meer 
functioneren…

Theo Gorssen, Voorzitter Divo
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KBC GEBOUW, HAVENLAAN 2, BRUSSEL
(OP WANDELAFSTAND VAN BRUSSEL-NOORD)

DE MENSELIJKE KANT 
VAN LEIDERSCHAP

Leiderschap is zoveel meer dan zakelijk management. 
Een onderwijsinstelling is op de eerste plaats een 
verzameling van mensen. Leiderschap vereist het 
vinden van een goede balans tussen mensen, functies 
en jezelf als directeur. Welbevinden en draagkracht op 
lange termijn worden erdoor bepaald. Daar willen wij 
op 13 december even bij stilstaan.

PROGRAMMA:

9.00 uur: Onthaal met versnapering

9.30 uur: Verwelkoming door voorzitter Theo Gorssen

9.40 uur:  De menselijke kant van leiderschap – 
verandermanagement en innoverend 
leiderschap (Peter Rosseel, KULeuven).

11.10 uur: Pauze

11.30 uur: Debat met Paul Yperman (bestuurder), Peter 
Rosseel (KULeuven), Luc Goovaerts (KBC), Elke 
Spooren (bestuurder) en Petra Vertenten (Algemeen 
Directeur). Moderator: Jan T’Sas (UAntwerpen)

12.50 uur : Uitgeleide door de voorzitter

13.00 uur: Lunchbuffet

INSCHRIJVEN STUDIEDAG:
De kostprijs voor deelname aan de studiedag (referaten, lunch 
en lidmaatschap als bonus) bedraagt 100 euro. Dit bedrag is 
ondeelbaar. Inschrijven en betalen doe je via de website. Wie 
inschrijft voor de studiedag krijgt het lidmaatschap als bonus 
en hoeft hiervoor dus niet meer extra te betalen.

Onze jaarlijkse studiedag wordt niet alleen door de deelnemers 
hoog gewaardeerd, maar is ook een ontmoetingsplaats 
voor collega’s uit alle windstreken en de aanwezige 
onderwijsactoren, kortom een fijne netwerkdag.

LIDMAATSCHAP:
Wie naar de studiedag komt is automatisch lid van Divo. Wie 
niet naar de studiedag komt en Divo wenst te steunen kan zich 
lid maken door 40 euro te betalen. Je ontvangt dan alle e-mails 
en de twee nieuwsbrieven. Het lidmaatschap loopt telkens van 
studiedag tot studiedag. Uw lidmaatschap is belangrijk om 
de stem van onze vereniging kracht te geven. 

Inschrijven voor de studiedag, lid worden en betalen kan via de 
website: www.divo.be. 

Beste Divo lid,  

je hebt wellicht opgemerkt dat de bijdrage zowel voor het 
lidgeld als voor de studiedag substantieel is gestegen. 
We geven graag een woordje uitleg. Reeds enkele jaren is 
onze werking niet kostendekkend maar putten we uit een 
financiële reserve. We zijn immers van oordeel dat een 
vereniging zoals Divo geen grote spaarpotten dient aan te 
leggen. Een gezonde buffer is voldoende om onvoorziene 
omstandigheden te dekken. Deze reserve heeft nu echter 
haar limiet bereikt. De werkingskost van onze vereniging 
is bovendien de laatste jaren aanzienlijk gestegen. 
Drukwerk, posttarieven, website, administratieve kosten 
en ICT-ondersteuning worden duurder en de tijd dat 
sprekers voor een fles wijn hun verhaal komen doen 
is voorbij. Wij bedingen steeds betaalbare tarieven, 
maar toch zijn deze kosten de laatste jaren significant 
gestegen, vooral als het over sprekers gaat voor wie 
het geven van referaten een professionele bezigheid 
is. Wij houden er tevens aan om op onze studiedag een 
kwaliteitsvolle lunch aan te bieden als onderdeel van 
aangenaam netwerken. Zelfs met de nieuwe prijsstelling 
verwachten we niet meer dan kostendekkend te zijn. Wij 
hopen dat dit geen drempel is om verder lid te blijven 
van Divo en/of de studiedag bij te wonen. Divo is en blijft 
immers uw spreekbuis tegenover de diverse spelers op 
het onderwijsbeleidsveld en een verbindende factor voor 
een dikwijls vergeten personeelsgroep.

Met dank voor uw begrip, 
Theo Gorssen, voorzitter
Annick Thienpont, ondervoorzitter
Karin Wuyts, penningmeester

PRIJSAANPASSINGEN…
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PETER ROSSEEL LUC GOVAERTSPAUL YPERMAN 

ELKE SPOOREN  

JAN T’SAS 

PETRA VERTENTEN

PETER ROSSEEL is Managing Director of Management 
Consulting and Research, a spin-off of the University of 
Leuven and visiting professor at the University of Leuven in 
Belgium. 
His research interests lie in the domains of digital 
transformation, organizational/cultural change, the learning 
organization, strategy development and implementation, 
leadership and team development, project management 
and interpersonal communication. He lectures on digital 
transformation, strategy development, management of 
diversity, leadership, team Development, intercultural 
growth, change management and performance 
management.

On the basis of his research in the above-mentioned 
domains, Peter is frequently consulted by large corporations 
world-wide such as Microsoft, British American Tobacco 
(in 166 countries), CISCO Systems, , Coca-Cola, Merck 
Canada, PNBParis-Fortis, KBC bank, city of Ternat, University 
Hospitals Gent and Brussels, William Grant & Sons, 
Boehringer-Ingelheim. For more information on current 
clients, please visit MCR’s website at www.mcr-consulting.be.

Within his function of visiting professor at the University of 
Leuven, he has managed research and education projects for 
the European Commission and the Flemish Government that 
have resulted in several publications. 

Peter received an Honorary Degree at the University of 
Free State in South Africa in July 2001 in recognition of his 
outstanding academic contributions to national interest and 
in particular to the interest of the University of Free State. 
Between 2003 and 2014, Peter was extraordinary professor at 
the same university.
(Deze bio werd overgenomen van LinkedIn – red.)

PAUL YPERMAN is afgevaardigd bestuurder van Cebeco, de 
koepel van de Ignatiaanse scholen in Vlaanderen. Gedurende 
zijn onderwijsloopbaan is hij leraar en directeur in het 
Sint-Jozefscollege in Aalst geweest, voorzitter van Jecse, de 
koepel van de Europese Jezuïetencolleges en raadgever van 
onderwijsminister Pascal Smet.

ELKE SPOOREN is sinds 2018 afgevaardigd bestuurder van 
KOBA Metropool (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) 
en sinds 2012 vrijwillig bestuurder bij OZCS Noord-
Kempen vzw. Van 2010 tot 2018 was Elke werkzaam als 
Domeincoördinator Schoolbeleid CNO (Centrum Nascholing 
Onderwijs) aan de Universiteit Antwerpen. Van 2000 tot 
2018 was ze tevens actief als Educatieve coördinator CVA 
(Centrum voor Andragogiek vzw).

Luc Govaerts is sinds 2000 ‘Corporate Competence Manager’ 
voor de KBC Groep. Tussen 1994 en 2000 was hij bij KBC 
actief als ‘Head Recruitment and Selection’. Daarvoor deed 
hij bij andere firma’s ervaring op in human resources (HR) 
en als commercieel adviseur. Een band met onderwijs 
heeft hij als voorzitter van het Schoolbestuur van het Sint-
Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos.

JAN T’SAS is licentiaat/master Germaanse Filologie, praktijk-
assistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent 
Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast 
is hij coördinator van Nieuwsbegrip Vlaanderen, online 
methode voor begrijpend lezen, en vast medewerker van 
het Centrum voor Nascholing van de Universiteit Antwerpen 
(CNO). Hij bouwde zijn expertise op als leraar Nederlands 
in tso en bso, als hoofdredacteur van Taalschrift, e-zine 
van de Nederlandse Taalunie en van iSchool, onafhankelijk 
magazine over ICT, infrastructuur en onderwijs, als 
(eind)redacteur bij Klasse, als auteur van schoolboeken 
Nederlands voor het secundair/voortgezet onderwijs, als 
moderator van onderwijsdebatten en als wetenschappelijk 
onderzoeker bij Karel de Grote Hogeschool. In 2018 
doctoreerde hij met een praktijkonderzoek over ‘sprekend 
leren’ waarover hij ook een praktijkboek schreef dat is 
uitgegeven bij die Keure.

PETRA VERTENTEN werd geboren in Gent en begint in 
1988 haar carrière in Nederland in een chemisch bedrijf 
waar ze verantwoordelijk is voor ISO certificering en de 
opleiding van afdelingsmanagers. In 1999 gaat ze aan het 
werk in het onderwijs als directeur en volgt daartoe een 
tweejarige opleiding. In 2013 keert ze terug naar België en 
wordt in 2015 directeur van de lagere school van het Sint-
Michielscollege te Brasschaat en tevens algemeen directeur. 
In 2017 volgt ze een opleiding als stress- en burn-out 
coach en is sinds dit jaar coach voor startende directeuren 
en beleidsondersteuners binnen Scholengemeenschap 
KVObaso.

WIE IS WIE OP ONZE STUDIEDAG? WIE IS WIE OP ONZE STUDIEDAG?
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Medisch attest gedevalueerd

Andere in het oog springende nieuwigheid: code D (medisch 
attest) wordt begraven. De schriftelijke verklaring van de 
ouders (maximum vier per schooljaar) en het doktersbriefje 
worden nu gelijk behandeld met code Z. Net zoals in het 
vorige voorbeeld verdwijnt in de statistieken het nogal 
essentiële verschil tussen een geattesteerde ziektedag en 
een zelfverklaarde.

In dit geval zijn vooral de neveneffecten vervelend. Bij 
een schoolwissel tijdens het schooljaar kan niet meer via 
Discimus, schoolsoftware of leerplatform gecontroleerd 
worden hoeveel ouderattesten al opgebruikt werden. 
Scholen hebben dan de keuze: de collega’s van de 
uitschrijvende school contacteren met het vriendelijk 
verzoek hen die informatie door te spelen (met planlast in 
twee scholen) of alweer kiezen voor de eenvoudige weg door 
de teller van de ouderattesten opnieuw op nul zetten. Het 
is me niet duidelijk of de verificateur die gegevens bij zijn of 
haar schoolbezoek wél kan checken, want Z lijkt me Z te zijn 
voor iedereen.

Daarmee zijn we er nog niet. Zo wordt alles rond 
tuchtmaatregelen afgehandeld met één code die passe-
partout is voor de meest uiteenlopende afwezigheden: 
preventieve schorsing, definitieve uitsluiting, begrafenis 
bijwonen, Suikerfeest, … Allemaal R. En zodra een leerling 
op school is, dus ook in het kader van bijvoorbeeld een 
tijdelijke uitsluiting, ziet Discimus geen enkel verschil meer 
met een leerling die gewoon in de klas de les aan het volgen 
is.

De onderwijsstatistieken zullen er wel bij varen, wat ook het 
opzet lijkt te zijn. De minister van onderwijs zal fier kunnen 
aankondigen dat dankzij een reeks doordachte maatregelen 
het schoolverzuim drastisch afgenomen is. Oei, we zijn weer 
waar we begonnen zijn: ironie.

Jan De Boeck, directeur administratie COLOMAplus

AFWEZIGE AFWEZIGHEIDSCODES
Op 30 augustus - en naar goede gewoonte dus weer keurig 
op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar - werden 
in omzendbrief SO 70 de aangepaste registratiecodes 
toegelicht. Eindelijk zijn we verlost van één van de grootste 
onderwijsproblemen van deze en vorige eeuw en dé 
hoofdoorzaak van burn-outs bij secretariaatsmedewerkers: 
te veel verschillende afwezigheidscodes. Tot zover de 
ironische inleiding, want veel te lachen valt hier eigenlijk niet.
Toegegeven, het waren er inderdaad veel (23), maar dat 
maakte alles nu net duidelijk en overzichtelijk. En heel 
wat van die codes had je maar heel zelden nodig. Voor 
scholen zonder topsporters of werkplekleren vielen er in de 
dagdagelijkse praktijk trouwens al meteen een hele reeks 
letters weg.

Belangrijk: de afslanking van het aantal codes werd niet 
ingegeven door de bezorgdheid rond planlast of om te 
komen tot administratieve vereenvoudiging, want wie kan 
daar tegen zijn. De uitgangspunten kaderen binnen het 
actieplan ‘Samen tegen schooluitval’ waarbij gestreefd wordt 
naar – we citeren - ‘een correctere registratie van de aan- en 
afwezigheden van de leerlingen in het leerplichtonderwijs’.

Het is me op dit moment helaas niet duidelijk hoe het 
verminderen van het aantal codes tot een meer correcte 
registratie kan leiden, want een hele resem verschillende 
redenen voor een afwezigheid werd vanaf 1 september 
op één hoop gegooid. Wat wel vaststaat is dat heel wat 
gedetailleerde informatie compleet verloren gaat. Ik haal er 
twee voorbeelden uit.

‘Te laat’ afgeschaft in Vlaanderen

Tot vorig schooljaar was het de bedoeling dat leerlingen 
op het einde van het eerste lesuur van voor- of namiddag 
de juiste halve-dag-code toegekend kregen. Wie tijdens 
dat eerste lesuur binnenstapte kreeg code L (te laat) en wie 
nog later kwam binnenwaaien kreeg in principe code B 
(problematische afwezigheid). Het kantelpunt tussen L en B 
was in de praktijk enigszins rekbaar.

Uiteraard moeten alle scholen ernaar streven om hun 
leerlingen op tijd in de klas te krijgen, maar een code B heeft 
heel andere gevolgen dan een ‘gewone’ te laat. Dat gaat van 
het inlichten van het CLB tot het mogelijk terugvorderen van 
de schooltoelage (excuseer, heet nu schooltoeslag). Voor 
de meeste scholen bepaalt de keuze voor L of B ook of een 
leerling al dan niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld 
een inhaaltoets. Scholen mogen natuurlijk voor intern 
gebruik nog steeds code L gebruiken, maar in Discimus en 
bijgevolg in alle officiële statistieken, wordt het te laat komen 
helemaal onzichtbaar gemaakt. Conclusie: alle Vlaamse 
leerlingen komen voortaan op tijd (tenzij ze problematisch 
afwezig zijn).

Scholen zullen zelf moeten bepalen wanneer voor hen een 
telaatkomer aanwezig of afwezig is. Verwacht mag worden 
dat daar enig pragmatisme bij zal komen kijken, want door 
kwistig met B-codes te strooien, geeft een school vooral 
zichzelf veel werk. Toch zal dit wellicht in heel wat scholen 
voor een tsunami van extra B-codes zorgen en laat dat nu net 
de scholen zijn waar kansengroepen ruim vertegenwoordigd 
zijn. Samen tegen schooluitval?
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De Universiteit van Californië heeft een instituut 
geopend dat kindness gaat bestuderen. Vriendelijkheid 
in het Nederlands, met een snuif goedheid en een geut 
onbaatzuchtigheid. Kindness is het bindweefsel van 
gemeenschappen, van families en relaties. En er lijkt 
steeds minder van dat weefsel te zijn.

Column Vanmechelen verschenen in HBvL op woensdag 9 oktober 2019, 

met toelating overgenomen.

Bij kindness denken we spontaan aan het afstaan van een 
zitplaats in de bus, het erkennen van iemands aanwezigheid 
met een glimlach, sorry zeggen als het niet moet, of het 
groeten van mensen die we passeren. Het toevoegen van 
olie in de machinerie. Via kleine, alledaagse maar enorm 
belangrijke dingen die maken dat we aangenaam kunnen 
samenleven op het eiland dat onze planeet is.

Bij kindness denken we aan het afstaan van een zitplaats in 
de bus, sorry zeggen als het niet moet. Het toevoegen van 
olie in de machinerie 

De voorbeelden die ik aanhaal zijn echter geen kindness op 
zich. Je zou ze ook beleefdheid kunnen noemen. Beleefdheid 
is wat we onze kinderen aanleren. Gedragscodes, die als 
ze vaak genoeg worden ingelepeld, op een dag de basis 
vormen voor kindness. Respect voor ouderen, zwakkeren, 
mensen geen kwaad doen, luisteren naar anderen, niet met 
vooroordelen zwieren. In veel maatschappijen heb je heel 
aardige mensen die steevast glimlachen, maar dat is dan ook 
alles. Kindness heeft te maken met wederzijds respect en 
empathie. Het besef dat de andere wil wat ik wil, omdat hij 
mij is.

Kindness kan voortspruiten uit religieuze overtuiging, maar 
evengoed uit een humanistische of atheïstische. Het betekent 
een blik van welwillende erkenning van een ander, maar 
evengoed dat je je bord ‘s morgens niet vol lepelt met eten 
en tegelijk op je smartphone bezig bent. Niet alleen kleine en 
grote gebaren, of net het ontbreken van een reactie, leggen 
de fundamenten voor een meer vriendelijke samenleving. 
Ook woorden tellen. Uitleggen waarom je iets doet, waarom 
iets slecht is. Elke keer opnieuw. Woorden tellen echt.

Het is niet toevallig dat kindness net in de Verenigde Staten 
onderwerp wordt van studie. De VS is een land waar het wel 
lijkt alsof kindness illegaal geworden is. Waar het helpen van 
mensen, het huisvesten van daklozen en het voeden van 
hongerigen je in de gevangenis kan doen belanden. Illegaal 
zijn, betekent er dat de staat je alle kindness ontneemt.
Kan en mag kindness bepaald worden door wetten en het 
politieke etablissement van het moment? Dura lex sed lex? 
Helpen we echt enkel mensen die het systeem als legaal 
bestempelt? In Europa roeien we jammer genoeg de Noord-
Amerikaanse richting uit. We laten mensen verdrinken en 
verkommeren omdat ze ‘illegaal’ zijn. 

Meer kindness injecteren in klassen, groepen en onze 
gemeenschappen, gratuit investeren zonder iets terug te 
verwachten, lijkt me het begin van een tegenbeweging. 

Koen Vanmechelen, Kunstenaar 

‘KINDNESS’ 

Koen Vanmechelen and the Cosmogolem, photo by Alex Deyaert, India

Enkele fotos van de cosmogolem, een sociaal artistiek project

De Cosmogolem is een houten beeld ontworpen door kunstenaar Koen 
Vanmechelen. Deze houten reus staat symbool van kinderrechten en is 
vandaag al aanwezig op vele plaatsen in de hele wereld (Azië, Afrika,  
Europa, …). De Cosmogolem bevat een houten luikje ter hoogte van zijn 
‘hart’. Via dat luikje kunnen kinderen wensen, boodschappen, gedichten, 
tekenen bezorgen en in bescherming geven aan de Cosmogolem. De 
Cosmogolem wordt zo een vriend van de lokale gemeenschap.

De bouw van de Cosmogolem wordt gekoppeld aan kleine initiatieven en 
projecten in de klas die kinderen tonen dat ze vanuit hun leefwereld (klas, 
school, straat, wijk, ..) kunnen werken aan initiatieven die onze wereld beter 
en gezonder maken.
Deze initiatieven sluiten naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties
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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 

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 

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  (voorzitter)  - KSOM (coördinerend directeur) 
Jozef Calasanzstraat 2 - 2400 Mol - Tel. 014 20 20 10 
theo.gorssen@ksom.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 (ondervoorzitter) - Sint-Franciscusinstituut 
(algemeen directeur/directeur) 
Tuinstraat 105 - 9090 Melle -  Tel. 09 230 79 11  
annick.thienpont@sfimelle.be

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

DIEDERIK BEVERNAGE - Coördinerend directeur van Scholen aan de 
Leie (Menen – Wevelgem)  codi@scholenaandeleie.be

HUGO DE WULF – Algemeen directeur en pedagogisch directeur 2e en 
3 e graad Regina Caelilyceum 
Rozenlaan 47, 1700 Dilbeek, Tel. 02 568 18 18 
hugo.de.wulf@gmail.com

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: Karin Wuyts
    Mechelen-Brussel: Maïté Schiepers, Jan De Boeck
    Oost-Vlaanderen: Katty Moeykens, Annick Thienpont
    West-Vlaanderen: Lieven Delvoye, Diederik Bevenage
    Buso Vlaanderen/Brussel: Paul Deprost

BEDANKT, WELKOM!

BEDANKT ROBERT EN FRANS

Eind vorig schooljaar is onze vertrouwde voorzitter Robert 
Vergauwen met pensioen gegaan. Hij zal beslist nog op 
vele terreinen actief blijven, maar heeft het hoofdstuk Divo 
afgesloten. Wij danken hem oprecht en met veel waardering 
voor wat hij al die jaren voor Divo heeft betekend, zowel als 
stuurgroepslid, bestuurder en als voorzitter. Zijn eruditie en 
netwerk zijn van groot belang geweest voor de werking en 
oriëntatie van Divo. Ook Frans Engels heeft ons verlaten. We 
danken Frans voor zijn jarenlange gedreven medewerking 
aan Divo. De ganse stuurgroep wenst Robert en Frans 
van harte nog veel gelukkige jaren met hun gezin en met 
alles waar ze zich nog met hart en ziel zullen voor inzetten. 
Bedankt Robert! Bedankt Frans!

WELKOM DIEDERIK EN HUGO

We zijn blij om twee nieuwe stuurgroepsleden te kunnen 
verwelkomen: Diederik Bevernage, coördinerend directeur 
van Scholen aan de Leie (Menen – Wevelgem) en Hugo De 
Wulf, algemeen directeur en pedagogisch directeur 2e en 3e 
graad van Regina Caelilyceum Dilbeek

Geert Ryssen

ROBERT VERGAUWEN 

FRANS ENGELS 

HUGO DE WULF DIEDERIK BEVERNAGE
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