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30 STUURGROEP

In de DIVO-stuurgroep komen in de marge van
vergaderingen, bijna anekdotisch, verhalen naar boven over
nieuwe inzichten om binnen de grenzen van wat wettelijk
wordt toegelaten, oplossingsgericht en innoverend aan de
slag te gaan. De domeinen zijn divers: het creëren van een
laptopschool, de uitbouw van een emancipatorische school
met klemtoon op leerwinsten, het omzetten van allerlei
data van leerlingen in beleidsbeslissingen om examens een
andere plaats te geven, lesgeven in een andere taal, nieuwe
leerkrachten met een ander profiel om nieuwe vormen
van leren in een team in te brengen, het uitproberen en
implementeren van nieuwe leermogelijkheden, …
In het verleden, met de mogelijkheden van proeftuinprojecten en voldoende externe steun, bleken uitgewerkte
opties ook duurzaam. Het CLILL-onderwijs is hiervan een
sprekend voorbeeld.
De tijden lijken me danig veranderd. De laatste maanden
moet ik vaststellen dat doordachte opties om begane paden
te verlaten en innoverend te werken, worden teniet gedaan
door plotse nieuwe beslissingen.
De nieuw aangeworven leerkracht die met veel zorg werd
uitgekozen, moet door een uitspraak van de Vlaamse
reaffectatiecommissie toch de school verlaten.
Het schoolbeleid om leerlingen en hun ouders aan te
spreken om zelf de gewenste tablet of laptop te kopen,
wordt overhoop gegooid door gekleurde financiële
middelen die aan een beperkte groep leerlingen een sterke
prijsreductie geven.
De nieuwe eindtermen verstoren de teamdynamiek om
jongeren te laten groeien in zelfvertrouwen, zelfbeeld,
dieper leren en leerwinst. De overkoepelende toetsen die
in voorbereiding zijn, gaan voorbij aan de eigen context van
een leerlingenpopulatie in een stadsdeel of regio.
Telkens mag de directeur het schooleigen project
terugschroeven, zonder instemming van het team, omdat
het wordt opgelegd. Met een traan.

Er zijn schitterende directeurs die erin slagen om perfect
alle regels te volgen en daarbinnen kwaliteitsvol onderwijs
aan te bieden, …, aan een select publiek. Naast hen zie ik
bewakers van het courante. In veel situaties blijven ze onder
de radar. In cruciale situaties blokkeren ze de anderen. Zo
was er een gebrek aan steun aan die directies die door
uitspraken van de Vlaamse reaffectatiecommissie werden
getroffen. Zo is er te weinig reserve getoond tegen de
overmaat aan te snelle vaste benoemingen. Zo is er geen
gehoor gegeven aan zoveel directiestemmen voor een
versobering van de nieuwe eindtermen.
Het zou mooi zijn als ook de stem van de directeur-enkeling
naar waarde wordt geschat en dat er bij elke nieuwe
beslissing in onderwijs ruimte, zelfs aanmoediging wordt
voorzien, om anders met de dingen om te gaan. Het
zou bijzonder motiverend zijn als de lokale autonomie
ook ondersteund wordt in haar vernieuwende opties
zonder vooraf bewijs te moeten leveren van verhoopte
resultaten. Het zou mooi zijn als ook het vernieuwend
ondernemerschap van een directeur een passende
waardering krijgt. Het beste voor de individuele leerling en
leerkracht ligt zelden in algemene maatregelen.
DiIVO heeft hierin een rebelse taak: de stem van de enkeling
opwaarderen en versterken!
Ook in het opkomen voor zichzelf, als een essentieel
element in evenwaardigheid*, kent de DIVO-stuurgroep de
situatie van de enkeling. Al decennia dringt de stuurgroep
er bij de top van het Vlaamse onderwijs op aan om ook
directeurs billijk te verlonen. De studie in deze Nieuwsbrief
toont de redelijkheid van die vraag aan en formuleert
realistische voorstellen.
We hopen op de stem van de enkeling en … op de blijheid
om wat wordt bekomen.
Etienne Carrette
*Evenwaardigheid is overgenomen van vzw De Vuurbloem. Een
Brugse vzw die zich inzet voor evenwaardigheid in relaties en
voor geweldloze conflicthantering.
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ACTIVITEITENVERSLAG DIVO 2021
APRIL 2020 – APRIL 2021
Beste DIVO-leden, het hoeft geen betoog dat de hele
covid-19-toestand een immense impact heeft gehad op het
onderwijs en meer concreet op jullie school. De coronacrisis
heeft ook op de werking van DIVO gewogen.
Sinds april 2020 is de stuurgroep niet fysiek meer
samengekomen, maar dat heeft ons niet belet om via
digitale weg te blijven vergaderen en initiatieven te nemen.
In oktober 2020 verscheen er geen Nieuwsbrief en de
studiedag hebben we noodgedwongen geannuleerd en
vervangen door een gesmaakte webinar met Maarten
Vansteenkiste. Een webinar die we jullie ter compensatie van
de weggevallen Nieuwsbrief gratis hebben aangeboden.
De belangrijkste thema’s waar de stuurgroep zich over
heeft gebogen in het voorbije werkjaar zijn de vernieuwde
eindtermen en de voorbereiding van cao XII.
Ten slotte is er de voorbereiding van de studiedag van
2021. De stuurgroep hoopt vurig om de studiedag opnieuw
te kunnen organiseren en jullie weer in levende lijve te
ontmoeten.
Eindtermen
Over de eindtermen heeft de stuurgroep een petitie
opgesteld die door meer dan driehonderd schoolleiders
of belanghebbenden werd getekend. Het resultaat werd
doorgestuurd aan de beleidsmakers en de verkozenen in het
Vlaams Parlement. Zowel de overheid, de koepel als de pers
hebben het resultaat van deze actie ontvangen. We hebben
echter moeten vaststellen dat ondanks de sterke steun
van de werkvloer en de inspanningen om zoveel mogelijk
betrokkenen te informeren, de respons van beleidmakers,
pers en politiek zeer miniem was. Wij maken ons echter
sterk dat onze petitie er wel heeft toe bijgedragen dat het
debat levend werd gehouden. Vandaag blijft het afwachten
wat het definitieve verdict wordt. Op het moment dat we dit
schrijven wordt een verzoekschrift tot schorsing door het
Grondwettelijk Hof voorbereid. Dat kan echter pas worden
ingediend wanneer de eindtermen zijn gepubliceerd in het
Staatsblad. Wordt dus vervolgd. De petitie kunnen jullie
terugvinden op onze website www.divo.be . Het interview
met Roger Standaert in dit nummer sluit daar bij aan.
CAO XIIDe billijke, marktconforme verloning van directeurs
en adjunct-directeurs is een strijdpunt dat al decennia
lang meegaat. DIVO heeft cao XII aangegrepen om zelf met
een concreet voorstel te komen. Alles hierover verder in

deze Nieuwsbrief. Het voorstel is gebaseerd op een aantal
studies die aantonen dat het loon van schoolleiders niet
in verhouding staat tot de verantwoordelijkheid die ze
dragen. Ook al hebben wij een mooie pensioenregeling,
dan nog blijkt dat de loonspanning met de onderliggende
ambten te laag is. Ook de anomalieën in de verloning van
adjunct-directeurs moeten dringend worden weggewerkt.
Gesteund door opgelaten ballonnetjes door onze koepel en
een schoorvoetend gemaakte opening van de vakbonden,
hebben wij gemeend zelf een realistisch en haalbaar voorstel
uit te werken. Door de coronamaatregelen verliep dat niet
zonder slag of stoot; de consensus diende immers te worden
bereikt via video calls. Maar we zijn zo ver, niet het minst
door het voorbereidend werk van ons stuurgroepslid Etienne
Carrette, die de basis heeft gelegd van een geconsolideerd
en gedragen voorstel. Met dit voorstel gaan wij naar de
beleidsmakers en officiële onderhandelaars: ministerie,
koepel en vakbond.
Studiedag 2021
We gaan ervan uit dat we in december onze studiedag
opnieuw op de normale manier kunnen organiseren in de
KBC-hoofdzetel in Brussel.
Het thema wordt : ‘HOE DIGITAAL WORDT HET

VERNIEUWD ONDERWIJS ANNO ’22?’

De gevolgen van covid-19 voor het onderwijs waren
kolossaal en de digitale weg heeft meer dan ooit een rol
gespeeld om de schade te beperken. Onze overheid neemt
initiatieven om de digitale ontwikkeling in het onderwijs
verder te stimuleren en we spelen met dit thema heel kort
op de bal. Momenteel is de stuurgroep volop op zoek naar
interessante en relevante sprekers. We houden jullie op de
hoogte!

Hou alvast deze datum vrij in je agenda:
VRIJDAG 10 december 2021
Verder volgt DIVO zo goed als mogelijk de actualiteit op
en wenst jullie veel moed en kracht voor het einde van dit
moeilijke jaar, met het vooruitzicht om op 1 september
2021 eindelijk opnieuw zonder coronarestricties te kunnen
starten.
Geert Ryssen

VRIJHEID VAN ONDERWIJS,
EEN STRIJD WAARD!

Het onderwijscurriculum wordt vernieuwd en dat zullen we
geweten hebben. Om onze leerlingen beter voor te bereiden
op de samenleving van de 21ste eeuw krijgen de eindtermen
een extreme make-over. In een handomdraai eigent de
overheid zichzelf alle onderwijstijd toe en brengt ze de
onderwijsvrijheid én de onderwijskwaliteit ernstig in gevaar.
Het vrij onderwijs verzet zich.
Het probleem met de eindtermen
Eindtermen bepalen het minimum wat leerlingen moeten
kennen en kunnen. Ze zouden dus een basislat moeten
zijn, sober geformuleerd, die door begrijpelijke en
ondersteunende leerplannen hanteerbaar worden in de
klas. Ze laten ruimte voor de leraar en de school. In de plaats
daarvan kiest de Vlaamse overheid onder het mom van
“ambitieuze eindtermen” voor te veel en te gedetailleerde
eindtermen, wat tot het omgekeerde effect leidt. De
nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het
secundair onderwijs nemen alle onderwijstijd in, en soms
zelfs meer. Waar blijft de leraar? Wat mag de school nog
doen?
Men verwart kwaliteit met kwantiteit: het is niet omdat je
heel veel leerinhouden oppervlakkig aan bod brengt, dat
je daarmee kwaliteit garandeert. Omdat de eindtermen zo
uitgebreid zijn, zullen leerlingen over heel veel iets leren,
maar niets meer grondig. Dàt bedreigt de kwaliteit van
ons onderwijs. Voorstanders van de nieuwe eindtermen
zeggen graag dat “de lat nu eenmaal hoger moet”. Het is niet
omdat je de lat hoger legt, dat er zomaar meer mensen over
geraken. Dat kan enkel met voldoende oefentijd en goede
begeleiding. Er blijven evenveel uren in een lesweek.
Iedereen verliest… voorlopig
Onderwijs organiseren we in de eerste plaats voor onze
leerlingen. Deze eindtermen komen hen niet ten goede. Er is
geen ruimte meer om leerlingen te ondersteunen die meer
tijd nodig hebben om de eindtermen te behalen, om het
aanbod te verbreden voor leerlingen die interesses willen
verruimen, of om leerlingen die meer aankunnen uit te
dagen en te laten uitblinken. Daarvoor heb je onderwijstijd
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nodig. De nieuwe eindtermen hebben onvoldoende
aandacht voor de grote verscheidenheid van de leerlingen
en de studiekeuzes die ze maken. Dat demotiveert leerlingen
en leraren en leidt tot meer jongeren zonder diploma, wat
nefast is voor de jongere én de hele samenleving.
Leraren krijgen geen ruimte of tijd meer om een stukje
van zichzelf in de les te brengen. Een leraar Nederlands
die wat langer blijft stilstaan bij een auteur uit de regio
geeft de meest gedenkwaardige lessen, niet? De leraar die
lesgeeft uit passie en expertise wordt met deze eindtermen
gedegradeerd tot louter uitvoerder van wat de overheid
vraagt. De eindtermen schrijven met de taxonomie van
Bloom zelfs de methodiek voor hoe leraren de leerinhouden
in de klas moeten aanbrengen.
Scholen zien hun pedagogisch project verwateren en
hebben geen ruimte meer om zich te onderscheiden. De vrije
uren komen ernstig in gedrang. De kunstleraren die aan de
alarmbel trekken omdat esthetica uit de lessentabel wordt
geduwd, kennen we. Het probleem doet zich echter voor in
alle studierichtingen. Humane wetenschappen houdt in de
derde graad van tien vrije uren slechts twee over. Een richting
Latijn-Grieks zal voor de bollebozen geen mogelijkheid meer
hebben om zes uur wiskunde aan te bieden. De technische
richtingen verliezen een groot deel specifieke vorming.
Hoe maken we kwaliteitsvol onderwijs?
Over de validiteit van internationale ranglijsten kunnen we
het een andere keer hebben, maar ook wij zijn bezorgd over
de dalende onderwijseffectiviteit. Actie is vereist. Maar ook
de OESO berekent dat staatspedagogiek niet leidt tot betere
onderwijskwaliteit, integendeel. Bovendien waarschuwde
de organisatie recent voor curriculum overload: de trend
waarbij landen hun onderwijscurriculum vernieuwen door
te veel nieuwe maatschappelijke verwachtingen op te
nemen en aan het onderwijscurriculum toe te voegen. Het
is niet door alle vragen van de samenleving in eindtermen
te proppen en op het onderwijs los te laten, dat je goed
onderwijs krijgt. Als je van alles een beetje doet, dan doe je
niks meer goed.
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Laten we écht werk maken van onderwijskwaliteit: zet
eindtermen in als minimumdoelen (ja, scholen mogen van
leerlingen een beetje meer vragen), zorg voor voldoende en
goed geschoolde leraren en maak beleidsruimte vrij voor
scholen om het goede te doen.
Onderwijs in het verzet
Om de inhoudelijke discussie niet te hoeven aangaan,
framen sommigen dit debat tot een robbertje vechten
tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de politiek. Niets
is echter minder waar. Dat meer dan honderd katholieke
schoolbesturen – met de hele variëteit van opleidingen,
een mooie dwarsdoorsnede – zelf meestappen naar het
Grondwettelijk Hof, bewijst dit. Dat specifieke doelgroepen
netoverschrijdend hun zorgen uiten, is een teken aan de
wand. Dat ook de oudervereniging en de steinerscholen naar
het Grondwettelijk Hof trekken, toont de betrokkenheid van
het hele vrij onderwijs.
De Raad van State bevestigt overigens onze opmerkingen
en stelt vast dat de vrijheid van onderwijs in gevaar komt,
dat er zo veel eindtermen zijn dat we niet meer over
minimumdoelen spreken, en scholen worden vastgezet
ten koste van een eigen pedagogisch project. Het is
een fundamentele discussie over een grondwettelijke
vrijheid: in hoeverre kan een overheid dicteren wat er in
een samenleving gebeurt? Er zijn niet alleen te veel en te
uitgebreide eindtermen, maar die zijn ook nog eens sturend
op pedagogisch-didactisch vlak. De overheid wil dus de
input van ons onderwijs volledig bepalen, maar ook de wijze
waarop je daar in de klas mee aan de slag moet, én wil dan
nog eens centrale toetsen aan het einde van het parcours.
Wanneer de overheid input, proces en output bepaalt,
krijgen we onvervalste staatspedagogie.

Hoe gaan we verder?
Schoolteams bereiden het volgende schooljaar alvast
voor. Geen gemakkelijke klus, zeker niet in tijden van
afstandsleren, mondmaskers en hoogrisicocontacten.
Dankzij onze leerplannen zijn zij op elk scenario
voorbereid. Die ontwerpleerplannen werden gemaakt in
leerplancommissies door zo’n vijfhonderd leraren, experten
hoger onderwijs en pedagogisch begeleiders. Als het
Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen zou opschorten,
zullen leerkrachten meteen zien welke leerstof er niet
meer verplicht is. En als er geen opschorting is, kunnen
zij ook verder. In elk geval kunnen zij ook de komende
periode blijven rekenen op hun pedagogische begeleiding.
Nascholingen worden volop uitgerold.
Op dit ogenblik hebben we ons verzoekschrift nog niet
kunnen indienen omdat de publicatie van het decreet in het
Staatsblad na de stemming in het parlement op zich laat
wachten. We vernemen van de minister dat, wat “onverwijld”
zou moeten gebeuren, meer dan vier maanden kan duren.
Officieel klinkt het dat de vertaling van het lijvige document
– zo’n zeshonderd pagina’s – naar het Frans heel wat tijd
kost. Dat had men in juni vorig jaar kunnen voorzien, toen de
eindtermen een eerste keer waren goedgekeurd en later niet
fundamenteel wijzigden. Wie organiseert nu de chaos?

Lieven Boeve,
directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

ROGER STANDAERT
OVER DE EINDTERMEN - INTERVIEW

PROFESSOR ROGER STANDAERT
Professor Standaert kennen we nog van
onze DIVO-studiedag. We deden graag op
hem beroep als onderwijsexpert. Over de
eindtermen is het laatste nog niet gezegd en
we polsen graag bij deze eminentie, hoe hij
tegenover de heisa staat. Zijn uitzonderlijke
bagage als onderwijskundige bezorgt ons de
nodige achtergrondinformatie en inzichten. Wij
hebben zijn antwoorden op onze vragen dan
ook met aandacht beluisterd.

Waren de eindtermen secundair onderwijs toe aan een
actualisering?
Actualisering is een goede omschrijving. De eerste
eindtermen na het decreet van 1991 waren in feite
pionierswerk. Er was toen heel wat argwaan over, om niet te
zeggen weerstand tegenover deze ingreep van de overheid
op de inhouden van het onderwijs. Leerplannen waren de
norm voor de inhouden van het onderwijs. Ze moesten
volgens het schoolpact wel goedgekeurd worden door de
minister, maar daar werd erg soepel mee omgegaan. Een
onafhankelijke, door minister Coens benoemde commissie
onder leiding van secretaris-generaal Monard, bereidde
de weg voor. Via onderhandelingen met de koepels
en met onder meer als ruil een begeleidingskorps voor
de netten, kwam een decreet tot stand met het begrip
minimumdoelstellingen. Garantie was ook dat de Vlor
een ‘eensluidend advies’ moest kunnen uitbrengen over
de voorstellen van de daartoe opgerichte Dienst voor
Onderwijsontwikkeling (DVO). ‘Eensluidend’, betekende als
juridische term dat de regering het advies van de Vlor moest
overnemen, zo niet moest de procedure opnieuw worden
opgestart.
Dit klimaat van argwaan heeft er mee toe bijgedragen
dat het decreet met de eerste reeks eindtermen voor
het basisonderwijs in 1996 door het Arbitragehof (nu
Grondwettelijk Hof) werd vernietigd. En dat gebeurde zelfs
nadat de Vlor akkoord was gegaan en ook nadat de Raad van
State positief had geadviseerd. Sindsdien kende het vervolg
van de eindtermen een bewogen geschiedenis, waarbij na
de goedkeuring van de eindtermen eerste graad secundair
onderwijs in 1997, vanaf 1999 een hiaat van drie jaar
ontstond. Er was heel wat obstructie zodat er pas in 2002
eindtermen voor de tweede graad waren. De controversen
rond de eindtermen leidden ertoe dat de eindtermen
die door de DVO werden voorgesteld, telkens drastisch
in aantal werden beperkt. Het format van de eindtermen
was overigens eenvoudig: een inhoud gekoppeld aan een
werkwoord. De commissies die de eindtermen uitwerkten,
leverden uitstekend werk en bovendien werden de
ontwerpen steeds geconfronteerd met resonantiegroepen
van de Vlor, zodat haalbaarheid kon gegarandeerd worden.
De kwaliteit van de eindtermen was zeker in orde, maar
telkens zweefde de schaduw van het Arbitragehof over de
werkzaamheden.
Samengevat kan ik daarom stellen dat de kwaliteit van
de eindtermen zeker deugde en dat de eindtermen
konden rekenen op een draagvlak, maar dat uiteraard een
actualisering na twintig jaar wenselijk was. Al vind ik dat het
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totaal aantal vakgerichte eindtermen globaal gezien te laag
was om voldoende sturend te zijn voor een minimum.
Kreeg u al de tijd om de nieuwe eindtermen secundair
onderwijs door te nemen? Wat was uw indruk?
Hoewel ik mij, als betrokken actor bij de vorige eindtermen,
bewust op de achtergrond gehouden heb bij de ontwikkeling
van de nieuwe eindtermen, stond ik perplex toen ik het
resultaat zag. Waar een eindterm duidelijk en concreet moet
zijn in een eenvoudige formulering (inhoud plus werkwoord),
zag ik een complex geheel van verbale hoogstandjes, die
leidden tot honderden bladzijden eindtermen, ingekaderd
in een waslijst van nieuwe begrippen: sleutelcompetenties,
competenties, transversale eindtermen, basisgeletterdheid,
uitbreidingsdoelen, andere doelen, specifieke eindtermen,
cesuurdoelen, attitudinale doelen, curriculumdossiers,
een valideringscommissie, cognitieve dimensies
en beheersingsniveaus. Met daarbovenop nog een
overbodige indeling in feiten, conceptuele, procedurele en
metacognitieve kennis. Dit is niet wat ik onder ‘actualisering’
versta. Het gaat nu echt - om een beladen woord te
gebruiken – om een disruptie; een duidelijke ontkenning van
wat in het verleden al was gebeurd. Eindtermen zijn bedoeld
om aan de burgers en uiteraard aan de leraren duidelijk te
maken wat jongeren minimaal op school moeten leren. Dan
moet je dat ook duidelijk formuleren. Simpel: procenten
kunnen berekenen, de participe passé kunnen toepassen,
een vergelijking van de eerste graad kunnen oplossen,
de wet van Ohm kunnen toepassen, de oorzaken van de
Franse revolutie kunnen beschrijven, de tijdsverschillen
op een wereldkaart kunnen aanduiden, een tabel over de
demografische evolutie kunnen verduidelijken en noem
verder maar op. Eigenlijk gaat het hier om een nieuwe
vorm van bureaucratie, noem het maar pedagogische
bureaucratie.
Vindt u voldoende maatschappelijke accenten terug in
de nieuwe eindtermen?
Door met zestien sleutelcompetenties te werken (overigens
bediscussieerbaar: waarom zestien?) is er meer dan
voldoende aandacht voor allerlei maatschappelijke
accenten. Men is daar niet zuinig mee geweest en ik zie er
meer dan voldoende aandacht in voor de hedendaagse
problematieken van burgerzin, financiële geletterdheid,
sociale omgangsvormen, milieu, klimaat en dergelijke. Je
ziet ook duidelijk hoe politici bepaalde klemtonen hebben
ingebracht vanuit hun partijstandpunten. Verder constateer
ik te hoog gestelde ambities in heel wat rubrieken. Die zijn
wellicht te wijten aan een te bovenmatige participatie van
experten en vakdocenten uit het hoger onderwijs in de
ontwikkelcommissies. De neiging tot overschatting van
het belang van bepaalde vakinhouden komt dan om de
hoek kijken. De sterke bijdrage van de haalbaarheid en het
draagvlak via de vroegere resonantiegroepen ontbreekt
in het geheel. Globaal bekeken denk ik dat er te veel hooi
op de vork is genomen. Anderzijds is het op zich een erg
progressieve keuze om eindtermen niet meer vakgericht te
formuleren. Maar de vraag is of dat de transparantie van het
curriculum over de scholen en netten heen ten goede komt.
Dat blijft stof voor discussie.
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Herkent u de fundamentele kritiek die komt vanuit
Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de nieuwe
eindtermen secundair onderwijs en volgt u het debat
hierover?
Ja, ik volg dat debat van zeer nabij, maar zoals gezegd,
het is niet aan mij, gezien mijn betrokkenheid bij de
vroegere eindtermen, om op de voorpost te staan. Vanuit
mijn expertise in de vergelijkende pedagogiek bekijk ik de
problematiek ook vanuit een internationaal perspectief.
Mijn belangrijkste kritiek is dat de eindtermen onduidelijk en
onbegrijpelijk zijn voor leraren en a fortiori voor de burgers.
De oorspronkelijke bedoeling van de eindtermen was dat
je zo eenvoudig mogelijk moet stellen wat jongeren op
school moeten leren. Daar heeft de burger recht op bij een
twaalfmiljardenbegroting voor onderwijs. Bovendien vervult
het onderwijs een sleutelrol in de groei naar volwassenheid
en in het voorbereiden van jongeren op een positie in de
samenleving. Die eenvoud is nu zeer veraf.
De oorsprong van de ondoorzichtigheid ligt bij het
kaderdecreet over onderwijsdoelen dat tijdens de vorige
legislatuur erg haastig tot stand is gekomen. Daarin wordt
letterlijk gesteld: “De ontwikkelcommissie formuleert
een beperkt aantal sober geformuleerde, duidelijke,
competentiegerichte en evalueerbare eindtermen,…” Begin
daar maar eens aan. ‘Beperkt, sober en competentiegericht’
betekent in feite eerder algemene doelen. Daartegenover
betekent ‘duidelijke en evalueerbare’ doelen in feite zeer
concrete lesdoelen. Hoe kunnen die nu tegelijkertijd
algemeen en concreet evalueerbaar zijn?
Daaruit is dan de complexe en dubbelzinnige constructie
gegroeid van (algemene) competenties-eindtermen met
daaraan een aantal inhouden geplakt. En uiteindelijk
zijn het net die inhouden die de echte eindtermen zullen
uitmaken. Daarnaast heeft men onbegrijpelijkerwijze
ook nog eens de taxonomie van Bloom erbij gehaald.
Dat is duidelijk een didactische ingreep, die niet in een
decreet hoort. De taxonomie van Bloom is een hulpmiddel

om een onderscheid te maken bij je lesdoelstellingen
tussen reproductieve niveaus van kennis en eerder
productieve niveaus van denken. Maar zo zijn er nog
andere taxonomieën, want er bestaat geen eenduidige
exact-wetenschappelijke indeling van denkniveaus.
Bovendien moet je een dergelijke taxonomie toepassen
bij concrete lessen en ze dus op de beginsituatie van je
leerlingen enten. Een eindterm over verkiezingen kan in
het beroepsonderwijs niveau ‘analyseren’ zijn en in een
doorstroomrichting het niveau ‘begrijpen’. In de jaren
tachtig was het erg in om met taxonomieën in de didactiek
en lesvoorbereidingen te werken. Men is daarvan afgestapt
omdat er voortdurend betwistingen waren over wat nu
precies ‘begrijpen, toepassen of analyseren’ is. Door de
herwerking van 2001 van Bloom als basis te nemen heeft
men de zaken nog complexer gemaakt. Want nu moet je ook
nog een onderscheid kunnen maken tussen feitenkennis,
procedurele kennis, conceptuele en metacognitieve kennis.
Opnieuw een overbodige indeling, met grote discussies over
de juiste inschaling. Als een leerling een vergelijking van de
eerste graad moet oplossen, wat maakt het dan uit of het
feitenkennis is, procedurele, conceptuele of metacognitieve
kennis?
Indien je de oefening maakt om vanuit deze verbale
obesitas duidelijke eindtermen te formuleren, kan je best
vertrekken van de erbij opgesomde inhouden. Verbind
dan die inhouden aan een gedrag, een werkwoord dus.
Dan krijg je een duidelijke lijst. Als je die lijst maakt, zal je
uitkomen op veel concrete eindtermen. Ik heb de oefening
zelf gedaan voor een aantal competenties in de eerste
graad (A-stroom) en ik schat het totaal zo op ongeveer 1500
eindtermen. Hoewel ik niet tegen een verhoging van het
aantal eindtermen ben, is dit aantal zeker te hoog. Ik mis
verder de motivatie om die oefening ook te maken voor
de honderden bladzijden van de tweede en derde graad.
Waarschijnlijk zal het aantal ook zeer hoog zijn. Pas als je die
lijst hebt opgesteld, kan je ernstig discussiëren over wat nu
echt minimum en wat uitbreiding is.

Geven deze nieuwe eindtermen nog ruimte aan
schoolbesturen voor eigen uitbreiding?
In feite niet. Door de onleesbaarheid van de eindtermen
kan je niet zien waar het minimum ligt en dus kan je ook
niet beslissen tot remediëren of uitbreiden. Ik vermoed dat
schoolbesturen vaak op veilig gaan spelen. Als je risico’s
wil vermijden, doe je er best aan je te houden aan een
goedgekeurd leerplan. Dat is veilig, want de inspectie heeft
dat leerplan goedgekeurd. Zonder eenvoudig en duidelijk
geformuleerde concrete eindtermen kan je eigenlijk zelf niet
verder als schoolbestuur.
Bovendien betekent het label van de inspectie dat alleen
een dergelijk leerplan geldig is. In feite gaat het om een
belangenvermenging wanneer een controle-instantie (de
inspectie) nagaat of het legitiem is wat je in je leerplan
zet. Het is op die wijze een verhaal van rechter en partij.
Gezien de duidelijke uitbreiding van de eindtermen kan
de inspectie zich best beperken tot het nagaan van het
bereiken en nastreven van die eindtermen. Daarbuiten zit
dan de marge voor de schoolbesturen. In theorie kan je als
schoolbestuur ook leerplannen maken en ter goedkeuring
voorleggen. Maar begin daar maar eens aan met deze
eindtermentanker. Leerplannen worden in mijn redenering
best voorbeeldleerplannen, waarmee je als school creatief
aan de slag kan gaan.
Hoe denkt u over het verschil in mening over de nieuwe
eindtermen tussen de katholieke koepel (KOV) en het
GO?
Het gemeenschapsonderwijs heeft een vrij recente
geschiedenis en is gebouwd op het vroegere rijksonderwijs.
Het katholiek onderwijs heeft een traditie van meer dan
honderdvijftig jaar vrij initiatief via allerlei schoolbesturen.
Het vroegere rijksonderwijs is altijd erg centralistisch en zelfs
bureaucratisch georganiseerd. Rijksscholen werden ook
nooit uit privé-initiatief opgericht, maar van staatswege. Na
het schoolpact werden met een mathematische regelmaat,
om de gelijke keuze te waarborgen, nieuwe rijksscholen
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opgericht, steeds onder dezelfde centrale aansturing. Met de
grondwetsherziening van 1988 ging het rijksonderwijs over
naar het GO!, met daaraan verbonden ook de tradities van
centrale aansturing. In tegenstelling tot het vrij onderwijs
heeft het GO! slechts één schoolbestuur dat de inhoud
ervan aanstuurt. Vele gemeenschapsscholen hebben niet de
traditie van de vrijheid die in het vrij onderwijs van generatie
op generatie bestaat. Ze zijn gewoon zich te onderwerpen
aan centrale richtlijnen.
Daarnaast speelt ook een aspect van profilering een rol.
Het GO! wil zijn aanbod uitbreiden en gaat daarom meer in
concurrentie met het katholiek onderwijs. Je ziet overigens
dat bepaalde gemeentebesturen de kosten van het
gemeentelijk onderwijs niet meer zien zitten en hun scholen
overdragen naar het GO!
U was heel nauw betrokken bij het tot stand komen van
de vorige generatie eindtermen secundair onderwijs.
Ervaart u vandaag een verschil in de manier waarop de
eindtermen tot stand gekomen zijn?
Het grote verschil is dat een wetenschappelijke dienst
binnen het ministerie de opdracht kreeg om voorstellen
uit te werken en dat met een zeer grote mate van
onafhankelijkheid. Die dienst, de toenmalige DVO, was
beperkt in menskracht om te vermijden dat hij te sterk zou
wegen op een democratisch proces van besluitvorming. De
procedure was erop gericht de voorstellen te toetsen aan
resonantiegroepen binnen de officiële adviesraad van het
ministerie, de Vlor dus. Haalbaarheid en draagvlak moesten
voorop staan. Op die wijze was er een heen-en weercontact
tussen de commissies van de DVO en de resonantiegroepen
van de Vlor. En uiteraard was er regelmatig discussie over
wat minimum en essentieel was. Meestal kwamen we daar
uit in consensus. Indien niet, lieten we het aan de politiek
over. Bijvoorbeeld, de mate van zinsontleding in het lager
onderwijs was zo een punt: de helft van de discussianten was
pro, de helft contra. Het creëren van een dergelijk draagvlak
was prioritair en vroeg voldoende tijd.
Hoe ziet u het meest ideale proces om (nieuwe)
eindtermen te laten tot stand komen? Hebt u een tip
voor de beleidsmakers?
Terugkeren naar de oorspronkelijke bedoeling van de
eindtermen. De burgers en uiteraard ook de leraren duidelijk
maken wat ze van de scholen mogen verwachten door
duidelijke en concrete minimumdoelen. Het format moet
daarom opnieuw naar de essentie gaan: een inhoud,
gekoppeld aan een werkwoord. Overbodige verbale en
theoretische constructies horen niet thuis in eindtermen en
a fortiori niet in een decreet. Dat betekent aan de bron: een
wijziging van de definitie in het kaderdecreet.
Verder, werken met een vaste, kleine, onafhankelijke
ontwerpgroep van deskundigen, niet gebonden aan
de administratie of inspectie, en die naargelang van de
opdracht een beroep kan doen op tijdelijke en deeltijdse
detacheringen van leraren. De ontwerpen voorleggen aan
de erkende adviesraad voor het onderwijs via vormen
van resonantie. Zorgen dat de inbreng van leraren en
directies primeert boven die van de experten uit het hoger
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onderwijs. In de vroegere ontwikkelingsgroepen was er
telkens een voorzitter uit het hoger onderwijs, terwijl de
ontwikkelingsgroep verder vrijwel volledig uit leraren,
directies en begeleiders bestond. Op die wijze werd de
inbreng van het hoger onderwijs zowel gevaloriseerd
als beperkt. Tegelijkertijd zorgde de DVO ervoor dat de
criteria van concretisering, hoeveelheid en balans van
de eindtermen werden gerespecteerd. Die criteria waren
overigens afgesproken met de Vlor en goedgekeurd door de
Vlaamse regering via de minister van Onderwijs.
Hoe moet het nu verder volgens u? Welke
mogelijkheden ziet u nog zonder het secundair
onderwijs in een complete chaos te storten?
Zonder grondige herziening van het format van de
eindtermen, zie ik gebeuren wat ook al het geval was
met de vorige eindtermen. De grote meerderheid van de
leraren en scholen kende de eindtermen niet. Aangezien de
leerplannen door de inspectie worden goedgekeurd, volgden
scholen en leraren de leerplannen. Dan speel je op veilig en
heb je de eindtermen niet nodig
Het gevolg is dan wel dat je niet tegemoetkomt aan de eigen
professionaliteit van de schoolbesturen en schoolteams om
in een bepaalde mate zelf aanvullingen aan de eindtermen te
formuleren via het eigen opvoedingsproject. Onderzoek van
de laatste vijftig jaar over innovatie in het onderwijs bevestigt
telkens weer dat eigenaarschap van scholen en leraren
het vliegwiel is van rendement en kwaliteit. De eindtermen
schieten door hun ondoorzichtige formulering hun doel
voorbij, namelijk meer ruimte geven aan de autonomie van
scholen en schoolbesturen.
Hartelijk dank voor uw deskundige blik op deze
kwestie. Het is leerrijk om terug te kijken en iemand
met expertise ter zake aan het woord te horen. Bedankt
voor dit interview.
Kurt Lecompte

DIVO NEEMT
HET OP VOOR DE
SCHOOLLEIDER
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

Ooit werd, in het begin van deze eeuw, tijdens een directiedriedaagse van het bisdom Antwerpen in Oostende in
de uiteenzetting van de toenmalige kabinetschef van de
minister van Onderwijs, vanuit de zaal de vraag gesteld of
hij wel besefte dat hij tegenover een bende vrijwilligers zat.
De kabinetschef was even uit het lood geslagen en vroeg
dan maar snel naar wat meer duidelijkheid.
Onze collega in de zaal merkte op dat in verhouding
tot zijn geleverde inspanningen en uren, in verhouding
tot zijn grotere maatschappelijke en juridische
verantwoordelijkheid en zeker in vergelijking met zijn vorige
functie van leraar, er maatschappelijk gezien een pijnlijke
onderwaardering en helemaal onrechtvaardige verloning
stond die helemaal niet in verhouding was met zijn huidige
taak als directeur secundair onderwijs. En dat je dus al
een vrijwilliger moest zijn om deze functie van directeur
te willen invullen. Met de dringende vraag of men ook in
de toekomst aan deze voorwaarden nog vrijwilligers zou
blijven vinden…
Een directiejob in een secundaire school is al decennialang
loodzwaar en doet appel op een waaier van vaardigheden
om te kunnen leiden tussen diverse machten of
onmachten, met de hoop er als persoon, als echtgenoot
(m/v), als vader/moeder, als sociaal geëngageerde, als zoon
of dochter van behoeftige ouders, als … er niet te veel te
moeten onder lijden…
Jammer genoeg echter wordt jouw en onze persoonlijke
draagkracht steeds opnieuw, jaar na jaar, overwoekerd
door extra externe draaglasten.
Daarom aan jou, beste collega-directeur, een warme
oproep vanwege ons als DIVO : draag in de huidige irreële
tijden zeker en vooral ook zorg voor jezelf!

Zonder kapitein is er immers geen vaart…
Probeer een evenwicht te vinden tussen de druk die je zelf
ondervindt, en de noden en behoeften van iedereen in en
rond je onderwijsinstelling.
En veranker : zelfzorg is op de lange termijn echt de beste
zorg, zowel voor je school als voor jezelf!
Gun jezelf bewust adempauzes en toffe momenten!
Ondanks ontevreden personeelsleden in verband met
persoonlijke, interpersoonlijke, familiale, logistieke,
onbenullige of professionele problemen.
Ondanks de schooleigen logistieke, financiële,
administratieve, corona- of lokale problemen.
Ondanks conflicten met leerlingen, conflicten met ouders,
conflicten met leveranciers, conflicten met directies van
andere scholen, conflicten met eigen schoolbestuur,
conflicten met andere schoolbesturen, conflicten met
hogere en lagere overheden en hun al maar toenemende
en verplicht na te leven regelgeving.
Ondanks conflicten met je eigen thuisfront wegens
te weinig “geregeld” aanwezig, wegens altijd lastig,
wegens altijd moe, wegens altijd slecht gezind, wegens
te veel aandacht voor je iPhone, wegens te veel
avondvergaderingen, wegens te veel weekendwerk, wegens
te weinig vakantie…
Ondanks de frustratie van het verplicht langer moeten
wachten op je pensioen ...
Hou moed en vooral hou vol!
Je wil immers nog steeds een steen verleggen in een rivier
op aarde
Zodat iedereen weet dat je nooit zal worden vergeten
Je wil een ultiem bewijs leveren van jouw bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
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DIVO VRAAGT EEN SUBSTANTIËLE
LOONCORRECTIE VOOR SCHOOLLEIDERS

Leidinggevenden in het secundair onderwijs klagen traditioneel héél
weinig, misschien te weinig?
Ze vormen blijkbaar een te kleine en te gemotiveerde groep, ze gedragen
zich ‘beschaafd’. Wellicht sterven ze na de job aan een virus dat te lang in
hun geest en lichaam heeft gewoekerd.

SAMENVATTING

Daarom zal DIVO ook de komende jaren een stem zijn voor de directeurs
van het secundair onderwijs door overal vragen te stellen.

Een school is een complexe organisatie met een bijzonder
grote maatschappelijke relevantie. De covid-19 pandemie
toont dit nog meer dan vroeger aan. Het functioneren van
die school – in crisistijden, maar ook daarbuiten - staat
of valt met de leidinggevende competenties van wie aan
het hoofd staat. En die competenties worden voortdurend
uitgedaagd door uitdeinende verwachtingen én de
bijhorende accountability binnen een zich razendsnel
wijzigende samenleving. Hiertegenover dient een
correcte verloning te staan. In de aanloop naar de cao
XII-onderhandelingen schetsen we hieronder eerst de
context om vervolgens een concreet voorstel te doen.

Onze stuurgroepsleden van DIVO verdedigen jullie belangen op de plaatsen
waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst worden. Zo maakt een
stevige delegatie van de stuurgroep deel uit van de directiecommissie
secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en hebben we
als DIVO ook een vast zitje in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene
Raad van de Vlor. Daarnaast houden we geregeld contact met COC, AgODi
(inclusief de onderwijsinspectie), het Rekenhof, de onderwijscommissie
van het Vlaams Parlement, …

Op die manier proberen we jullie een stem te geven door overal onze
vragen te stellen.

DE CONTEXT

1. Voortdurende verhoging van de werkdruk
Schoolleiders worden geconfronteerd met een takenpakket
dat structureel verbreed en verdiept wordt. Die vaststelling
geldt voor alle onderwijsvormen binnen het secundair
onderwijs. Bovendien verwachten de stakeholders (overheid,
ouders, …) steeds meer dat scholen hun processen en
de behaalde resultaten kunnen verantwoorden. Die
administratieve bewijsvoering lijkt soms zelfs belangrijker te
worden dan de eigenlijke kerntaken1.

Vanuit alle Vlaamse windstreken is er een stijgende verontwaardiging en
frustratie in verband met de huidige en toekomstige gang van zaken in ons
secundair onderwijs duidelijk hoorbaar en voelbaar.
In een democratie telt echter enkel en alleen de macht van het getal: hoe
meer directieleden in het secundair onderwijs je als DIVO vertegenwoordigt
in een “hoger” overleg, des te groter je machtsbasis als DIVO ook wordt.
Jouw lidmaatschap is daarom belangrijk om de stem van DIVO kracht te
geven.

Daarnaast zien we ons onderwijs al een tijdje wegzakken
in de rankings van internationaal vergelijkend onderzoek.
Terecht maakt de financierende overheid zich daar zorgen
over en worden de ambities scherper gesteld. Schoolleiders
krijgen daarom de opdracht om meer leerlingen over hogere
minimumdoelen te tillen.

Daarom een warme oproep aan jullie allen: als je persoonlijk gelooft dat
DIVO de juiste vragen stelt, maak DIVO dan ook expliciet kenbaar binnen
jullie eigen directievergadering, binnen jullie eigen regio en jullie eigen
netwerk, maak jullie collega’s ook warm om hun mening aan ons kenbaar
te maken en vraag ook of wij dan als DIVO, via hun persoonlijk bijdrage van
40 € per jaar lidmaatschap, hun stem mogen zijn…

Misschien zijn er onder jullie zelfs collega’s die zich persoonlijk geroepen
voelen om samen met ons de directeurs van het secundair onderwijs te
vertegenwoordigen in dit breed overleg?

Spreek één van de stuurgroepsleden aan of mail via info@divo.be, u bent
echt meer dan van harte welkom!
Theo Gorssen,
voorzitter

THEO GORSSEN

2. Eerder uitvoerders dan beslissers
Scholen zijn geen eilanden en schoolleiders voelen
bijgevolg snel de effecten van wijzigende maatschappelijke
omstandigheden:
- sterke toename van diversiteit binnen de schoolmuren en
dit in een brede betekenis van het woord;
- verhoogde en deels decretaal verankerde zorgvragen2;
- meer (individuele) coaching en minder (klassikale) directe
instructie;
- de onomkeerbare verdere digitalisering van het onderwijs,
nu in een stroomversnelling door covid-19;
- versterkte aandacht voor aanvangsbegeleiding door de
aangepaste benoemingsprocedure;
- toenemende aandacht voor welbevinden van

medewerkers en leerlingen;
- voorschriften, adviezen en vragen vanuit verschillende
echelons: departement, AgODi, koepel, schoolbestuur, …
Opvallend daarbij is dat schoolleiders bij heel wat van die
beslissingen niet rechtstreeks betrokken worden, maar
slechts post factum op de hoogte worden gebracht. Echt
motiverend werkt dat uiteraard niet3. Dit geldt ook voor
de loononderhandelingen: schoolleiders zitten niet mee
aan tafel, omdat ze een soort middenpositie innemen:
voor de vakorganisaties zitten ze eerder in het ‘kamp’ van
de werkgevers, terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. Door
de macht van het aantal zitten de belangen van (al dan
niet gesyndiceerde) schoolleiders niet automatisch in de
hoofdfocus van de vakbondsonderhandelaars.
3. Job-belasting en competenties
Schoolleiders werken hard en veel. En dat gaat dan niet
enkel over het aantal klokuren per week, maar ook over
hun beschikbaarheid en verwachte reactiesnelheid, zowel ’s
avonds als tijdens weekends of vakantieperiodes. Hierdoor
merken schoolbesturen dat het doorgaans niet eenvoudig
is om vacatures voor directiefuncties snel ingevuld te krijgen
of om starters na enkele jaren gemotiveerd aan boord te
houden. (Kandidaat-)schoolleiders die over het muurtje
kijken, stellen binnen hun kennissen- of vriendenkring vast
dat voor jobs met vergelijkbare verantwoordelijkheden en
werkdruk heel andere standaarden van toepassing zijn. Het
is vandaag niet meer mogelijk om dat verschil uit te vlakken
door te verwijzen naar ‘roeping’ of dit te compenseren
door een bemoedigend schouderklopje op de Dag van de
directeur.

1. Zie prof. Geert Devos in bijdrage in Gasteditorialen – Dertig jaar TORB 2020-21/1-2
2. Dit gaat dus verder dan louter de implementatie van het M-decreet.
3. Zie in dit verband ook de ABC-motivatietheorie van prof. Maarten Vansteenkiste
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DIVO VRAAGT EEN SUBSTANTIËLE LOONCORRECTIE VOOR SCHOOLLEIDERS
Uit wat op vorige pagina toegelicht werd, blijkt dat we in onze scholen - meer dan ooit
- nood hebben aan competente medewerkers en dit op alle niveaus (ondersteunend
personeel, leraren, middenkader en schoolleiders). Wijze onderwijsdeskundigen met
visie, ambitie en leiderschapskwaliteiten zijn zeker nog te vinden binnen het eigen korps,
maar het wervingsgebied wordt best uitgebreid naar andere regionen (hoger onderwijs,
privésector,…). Dat zal echter enkel succesvol zijn wanneer de arbeidsvoorwaarden
voldoende aantrekkelijk en marktconform zijn.
4. Niet nieuw
Al decennialang vraagt DIVO aan overheid, koepel en syndicale organisaties een significante
bijsturing van de verloning van schoolleiders. Die vraag bleef tot vandaag onbeantwoord.
Uiteraard botsen budgetten voortdurend op hun limieten en duiken er geregeld nieuwe
prioriteiten met financiële implicaties op, maar dat maakt onze vraag niet minder legitiem of
urgent.
Om onze bekommernis kracht bij te zetten, presenteren we het onderstaand relevant
bronnenmateriaal:
- OECD-rapporten - ‘Education at a glance 2020’;
- het rapport ‘Talis survey 2018 en 2019’;
- gasteditorialen – 30 jaar TORB - een artikel van professor Geert Devos van UGent;
HayGroup loonstudie 2001.
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van de lonen en opdrachten van schoolleiders in verschillende landen
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Bij het bekijken van de bovenstaande tabel6 kan de indruk
ontstaan dat leraren en schoolleiders in Vlaanderen een
verloning krijgen in de ‘middengroep’. De realiteit is echter
complexer, wat een vergelijking tussen de reële verloningen
van schoolleiders over verschillende landen quasi
onmogelijk maakt:
- De taken van schoolleiders in verschillende landen kunnen
heel sterk uiteenlopen. In een ‘lower secondary school’
kan een schoolleider ook taken als lesgever opnemen.
Voor die taken wordt de schoolleider dan betaald als
leraar.

higher even than the maximum salaries for teachers. Similarly,
the maximum statutory salaries for school heads are higher
than the maximum salaries for teachers for all OECD countries
and economies with available data. At lower secondary
level, the maximum statutory salary of a school head is 49%
higher than the salary of teachers at the top of the scale, on
average across OECD countries and economies. The maximum
statutory salaries of school heads in Chile, England (United
Kingdom), Iceland, Mexico, New Zealand and Scotland (United
Kingdom) are more than twice statutory teachers’ salaries at
the top of the scale.’7

In landen waar de statutaire basisloonschalen voor
schoolleiders laag zijn, kunnen die laatsten extra
vergoedingen krijgen voor bijkomende taken.

In de huidige salarisschalen voor schoolleiders en leraren
in het secundair onderwijs in Vlaanderen wordt die
loonspanning niet gehaald.

2. Loonspanning tussen de lonen van schoolleiders en
die van onderliggende leraarsambten in Vlaanderen en
verschillende landen
Uit diezelfde studie op blz. 391:

Hieronder geven we voor Vlaanderen de situatie voor een:
- leraar-bachelor met weddeschaal 301;
- directeur met weddeschaal 464 in een school met een
eerste graad;
- leraar-master met weddeschaal 501;
- directeur met masterdiploma en weddeschaal 525.

‘The minimum statutory salaries for school heads with
minimum qualifications are higher than the starting salaries
of teachers, except in Costa Rica. The difference between
the minimum salaries for school heads (with minimum
qualifications) and starting salaries for teachers with the most
prevalent qualifications increases with the level of education:
they are 28% higher on average across OECD countries and
economies at pre-primary lever, 40% at primary level, 48% at
lower secondary level and 47% at upper secondary level. In a
number of countries, the maximum salaries for school heads is

Nieuwsbrief mei 2021: Vervanging van de tabel op pg 15.

Dienstanciënniteit

4. In dit rapport vertalen we ‘school head’ als schoolleider.

6
Bij het
bekijken
van de
bovenstaande
tabel
kan de indruk
ontstaan
dat
en schoolleiders
5. OECD
(Organisation
of Economic
Co-operation
and Development)
of OESO
(Organisatie
voorleraren
Economische
Samenwerking en in
Ontwikkeling).
De organisatie
37 leden:krijgen
Australië, in
Oostenrijk,
België, Canada, Chili,
Denemarken,
Estland,wat
Finland,
Frankrijk, Duitsland,
Vlaanderen
eenomvat
verloning
de ‘middengroep’.
DeColombia,
realiteitTsjechië,
is echter
complexer,
een
Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen,
vergelijking
tussen de reële verloningen van schoolleiders over verschillende landen quasi onmogelijk
Portugal, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
maakt:
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-

De taken van schoolleiders in verschillende landen kunnen heel sterk uiteenlopen. In een ‘lower
secondary school’ kan een schoolleider ook taken als lesgever opnemen. Voor die taken wordt de

De tabellen geven het salaris aan in functie van
onderwijsanciënniteit. In de rechterkolom is de
loonspanning aangegeven.

0
1
2
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
36

Eerstegraadschool
LeraarDirecteur
bachelor
bachelor
%LS
WS 301
WS 464 Loonspanning
Maandsalaris
2544,51 3791,28
49,00%
2627,71 3874,48
47,45%
2710,91 3957,68
45,99%
2794,11 4040,88
44,62%
2930,56 4177,33
42,54%
3067,01 4313,78
40,65%
3203,46 4450,24
38,92%
3339,91 4586,69
37,33%
3476,36 4723,19
35,87%
3612,81 4859,59
34,51%
3749,27 4996,04
33,25%
3885,72 5132,49
32,09%
4022,17 5238,94
30,25%
4158,62 5405,39
29,98%
4295,07 5541,84
29,03%
4431,52 5678,29
28,13%
4567,97 5817,74
27,36%

Zesjarige school
Leraar- Directeur
master
master
%LS
WS 501
WS 525 Loonspanning
Maandsalaris
3 186,83 4 433,61
39,12%
3 290,00 4 536,78
37,90%
3 393,17 4 639,94
36,74%
3 496,34 4 743,11
35,66%
3 689,37 4 936,14
33,79%
3 882,40 5 129,17
32,11%
4 075,43 5 322,21
30,59%
4 268,46 5 515,24
29,21%
4 461,49 5 708,27
27,95%
4 654,52 5 901,30
26,79%
4 847,55 6 097,33
25,78%
5 040,58 6 287,36
24,73%
5 233,61 6 480,39
23,82%
5 426,64 6 673,42
22,98%
5 619,68 6 866,45
22,19%
5 619,68 6 866,45
22,19%
5 812,71 7 059,48
21,45%

6. Terug te vinden op blz. 399 van het rapport.
7. Zie fig. D3.4 hierboven
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3. Lonen van schoolleiders en lonen van gelijkgediplomeerden in organisaties en bedrijven
Uit de studie ‘Education at a Glance 2020’ blijkt dat
schoolleiders beduidend meer verdienen dan gelijkgediplomeerden in andere sectoren. Voor Vlaanderen
zou dit 40% bedragen voor directeurs in het kleuter- en
basisonderwijs en voor een eerstegraadschool. Voor
directeurs in zesjarige scholen zijn geen gegevens
gepubliceerd.
Twee bedenkingen:
- Er wordt geen rekening gehouden met voordelen die
gelijk-gediplomeerden in de non-profitsectoren verwerven
bovenop hun salaris.
- De specifieke taakbelasting, werkuren en
verantwoordelijkheden van schoolleiders zijn niet
opgenomen in de vergelijking. De Hay-studie (zie verder)
uit 2001 houdt daar wel rekening mee.
4. Tevredenheid van schoolleiders over
arbeidsvoorwaarden en salaris8
In deze studie komen enkel leraren en schoolleiders uit het
basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs aan
bod. De masters blijven daardoor buiten beeld. Toch enkele
tendenzen:
- Schoolleiders met minder ervaring zijn meer tevreden met
hun werkomgeving dan meer ervaren leraren9.
- Voor leraren wordt heel expliciet vermeld dat de
waardering die ze ervaren in de samenleving een pijnpunt
is. Dit ligt anders in de PISA top-6 landen.
- Schoolleiders zijn minder tevreden met het salaris dat ze
voor hun werk krijgen dan de Vlaamse leraren.
- Toch zegt 48,9 % van de Vlaamse schoolleiders van een
eerstegraadschool tevreden te zijn met het salaris10. Dit
is gelijklopend met de tevredenheid over het salaris van
schoolleiders in andere vergelijkingslanden, met opnieuw
de bedenking dat we hier enkel over de bachelors spreken.
5. Werkduur en werkdruk per schooljaar van
schoolleiders – werkspectrum
In OECD-Education at a Glance 2020 D4 ‘How much time
do teachers and school heads spend teaching and working’
wordt gerapporteerd over de verschillende ‘statuten’11 van
schoolleiders in een reeks OECD-landen. Als alle ‘job-uren’
voor schoolleiders worden samengeteld, ligt de gemiddelde
werktijd voor schoolleiders tussen 1400 en 1650 werkuren
per schooljaar. Voor Vlaanderen, voor de meeste Länder in
Duitsland en voor Griekenland, Italië en Luxemburg zijn er
echter geen kwantitatieve gegevens beschikbaar.

Een korte informele bevraging van directeurs S.O. leidt tot
een ruimere kijk op hun werktijd: we zien die dan eerder
oplopen richting 2000 uur of meer. Het gebrek aan een
organiek middenkader bemoeilijkt bovendien het delegeren
van operationele taken, waardoor die gecombineerd moeten
worden met visieontwikkeling en overzicht op het geheel.
De ‘zwaarte’ van het ambt is niet louter een rationeel
en meetbaar gegeven. Er dienen zich immers een pak
verantwoordelijkheden aan die een grote betrokkenheid
vereisen:
- financieel beleid;
- infrastructuur en logistiek12, ook in functie van de gekozen
pedagogische prioriteiten;
- het volledige HR-beleid (aanwerving, opleidings- en ontwikkelingskansen, functionerings- en
evaluatiegesprekken, exitgesprekken, …);
- de frequente expliciete vraag om bij conflicten tussen
medewerkers, leerlingen en ouders snel, doortastend en
verbindend te bemiddelen, met enkel winnaars;
- warme en constructieve relaties onderhouden met ouders
en leerlingen;
- …
6. Groeiend aantal opdrachtgevers
Een vaak onderschat element in de arbeidsomstandigheden
van een schoolleider is het continu in de lucht houden
van goede samenwerkingsrelaties met directe of indirecte
‘opdrachtgevers’:
- syndicale organisaties die rechtstreeks met de overheid
onderhandelen over regelgeving en de toepassing ervan;
- het eigen schoolbestuur dat in meer of mindere mate
het onderwijsproject en het personeelsbeleid mee wil
aansturen13;
- de afspraken die moeten gemaakt worden binnen de
scholengemeenschap;
- de contacten met steden en gemeenten in het kader van
het flankerend onderwijsbeleid van die lokale besturen;
- de richtlijnen en adviezen van de eigen koepel en
pedagogische begeleidingsdienst;
- de overheidsadministratie die inspanningen vraagt om
steeds meer informatie en data zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te kunnen oogsten;
- de doorlichting die tegelijk kijkt naar interne processen,
output, relaties, welbevinden, infrastructuur, …;
- de minister van Onderwijs die in elke legislatuur toch ook
zijn/haar eigen klemtonen wil leggen, soms duurzaam,
soms met beperkte houd- en haalbaarheidsdatum;
- de coronatijden die er stevig op inhakken met snel elkaar
opvolgende kleurcodes en bijhorende draaiboeken,
waarbij van de schoolleider verwacht wordt dat dit snel14
en participatief omgezet wordt naar de schoolpraktijk (dat

8. Bron: Vrije Universiteit Brussel – TALIS 2018 – Volume II
9. Zie punt 2.1.2 (De jobtevredenheid van schoolleiders) in de studie
10. Zie punt 3.3 (Tevredenheid over het salaris) in de studie
11. In een aantal landen hebben schoolleiders in hun opdracht ook een pakket lesuren. Dit verschilt voor directieambten afhankelijk van het onderwijsniveau. In
scholen met hoger secundair onderwijs is dit echter heel uitzonderlijk.
12. In grotere schoolbesturen nemen schooloverstijgende diensten dit meer en meer in handen, maar de schoolleider blijft toch steeds eindverantwoordelijke
voor de concrete implementatie.
13. In de specifieke context dat een schoolleider meestal een vastbenoemd werknemer is en op dat punt dus niet verschilt van de leraren. Dat is niet te vergelijken
met de autonomie van leidinggevenden in de privésector.
14. Zo werd op zondag 21 maart om 18.57 uur via Schooldirect meegedeeld welke maatregelen vanaf maandagochtend 22 maart van toepassing waren (bv.
sluiting van de refter).
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alles onder de nieuwe vlag ‘agility’).
- structureel ingebed overleg en participatiemogelijkheden
binnen de school (LOC, schoolraad, leerlingenraad,
ouderraad, pedagogische raad, CPBW, …) en
schooloverstijgend (LOP, …);
…
Dit alles uiteraard naast de initiële en essentiële ambitie van
een schoolleider om kernprocessen te initiëren die leiden tot
emancipatie en leer- en leefwinst.
Prof. Geert Devos15 omschrijft dit als volgt: ‘Schoolleiders
worden door hun sleutelpositie overbevraagd. Dat maakt
dat velen er niet toe komen om meer te doen dan het strikt
operationele. De bezieling, die broodnodig is, maar ook
de rationele capaciteit om een beleid te ontwikkelen en te
implementeren, vraagt meer dan operationele inzet.’
7. Waardering en verloning
Afgezet tegen dit ruime en veeleisende takenpakket en
de bijhorende verantwoordelijkheden is de algemene
waardering voor schoolleiders als spilfiguren in onderwijs en
opvoeding weinig uitgesproken.

in vergelijking met ander landen of met leerkrachten,
relatief weinig betaald terwijl ze nochtans een grote
verantwoordelijkheid moeten opnemen.’
8. Directielonen als leidinggevenden en
eindverantwoordelijken in vergelijking met even zware
functies in de non-profitsectoren in Vlaanderen.
De basis vormt de loonstudie die eind 2000 en begin 2001
in opdracht van de Vlaamse Regering door HayGroup werd
uitgevoerd. Hoewel deze studie inmiddels 20 jaar oud is,
zijn de mechanismen van verloning voor leidinggevende
functies in het secundair onderwijs ongewijzigd gebleven:
indexaanpassingen en periodieke baremaverhogingen op
basis van dienstanciënniteit.
Op 30 maart 2001 presenteerde de Hay-groep een eerste
resultaat: ‘De opdracht bestaat erin om een gefundeerd
advies te formuleren rond de mogelijke invoering van een
nieuw beloningsbeleid voor het onderwijspersoneel.’ 17
Het eerste deel van het rapport bevat een ‘Vergelijkende
loonstudie’: ‘Een vergelijkende loonstudie heeft zin als die
gebeurt op basis van vergelijkbare functies. Deze studie
vergelijkt daarom elke van de weerhouden functies binnen
onderwijs met vergelijkbare functies op de arbeidsmarkt.’18
De resultaten van de functieweging zijn voorgesteld in de
onderstaande tabel:

Toch mag het belang van een billijke en marktconforme
verloning van schoolleiders niet onderbelicht blijven. Het
is dan ook niet wenselijk of billijk om schoolleiders volgens
andere maatstaven te blijven waarderen en bezoldigen
verloning voor leidinggevende functies in het secundair onderwijs ongewijzigd gebleven:
dan voor jobs in sectoren met vergelijkbare werkdruk en
indexaanpassingen en periodieke baremaverhogingen op basis van dienstanciënniteit.
verantwoordelijkheden.

Op 30 maart 2001 presenteerde de Hay-groep een eerste resultaat: ‘De opdracht bestaat erin om een

gefundeerd advies te formuleren rond de mogelijke invoering van een nieuw beloningsbeleid voor het
We laten opnieuw prof. Devos aan het woord16:
onderwijspersoneel.’ 17
‘Tegenover ambitie staat ook persoonlijke aandacht. Het is
Het eerste deel van het rapport bevat een ‘Vergelijkende loonstudie’: ‘Een vergelijkende loonstudie heeft
belangrijk dat mensen waardering krijgen voor wat ze doen
van de
en dat ze ook voldoende ruimte krijgen om zelf invullingzin als die gebeurt op basis van vergelijkbare functies. Deze studie vergelijkt daarom elke
weerhouden functies binnen onderwijs met vergelijkbare functies op de arbeidsmarkt.’18
te geven aan hun job. De waardering van schoolleiders
De resultaten van de functieweging zijn voorgesteld in de onderstaande tabel:
komt enerzijds van een goede, positieve feedback van de
schoolbesturen. Maar anderzijds ook van aantrekkelijke
werkvoorwaarden. De verloning speelt hierin een
belangrijke rol. Schooldirecteurs worden in Vlaanderen

15. Uit TORB – Gasteditoriaal – Bijdrage van prof. Geert Devos, UGent: ‘Dertig jaar
T.O.R.B., dertig jaar onderwijsbeleid en onderwijsrecht en een blik vooruit’ op blz. 17
16. Ibidem
17. Uit het rapport op blz. 8 onder 1. Opdracht
18. Ibidem, blz. 16
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jaarsalarissen in rekening gebracht met inbegrip van vakantiegelden
en eindejaarspremies.

In het deel ‘Interne billijkheid’ wordt gezocht naar een vergelijking op basis van het principe ‘gelijk loon
voor gelijk werk’. De studie is uitgegaan van een vergelijking van ‘even zware functies’ in het onderwijs
en de referentiemarkt. De onderstaande tabel geeft aan wat telkens de loonspanning bedraagt. Deze
tabel houdt geen rekening met de aanpassingen aan de salarissen van directies in het basisonderwijs die
later werden doorgevoerd.
Bij vergelijkingen van de verloning van vergelijkbare
functies in onderwijs en daarbuiten worden jaarsalarissen
in rekening gebracht met inbegrip van vakantiegelden en
eindejaarspremies.
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van de HayGroup,
die zich in Vlaanderen
en
gegevensbank
van de
die zich
Vlaanderen
en Brussel
bevinden.
De lijsthetisrapport
als is
bijlage
bij hetbijrapport
De lijst
is als bijlage bijDe
opgenomen.
gegevensbank
vanHayGroup,
de HayGroup,
diein
zich
in Vlaanderen
enbevinden.
Brussel
bevinden.
lijst
als bijlage
het rapport
opgenomen.
20. Sinds de studie werd de pensioenleeftijd in het onderwijs aanzienlijk opgetrokken en
opgenomen.
20
werden vervroegde
uitstapmogelijkheden
afgebouwd vervroegde
of financieel minder interessant
20 de studie werd de pensioenleeftijd in het onderwijs aanzienlijk
Sinds
opgetrokken
en werden
Sinds de studie werd de pensioenleeftijd in het onderwijs
aanzienlijk
opgetrokken
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werden
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Uiteraard houden
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mee. vervroegde
uitstapmogelijkheden
afgebouwd
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interessant
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Uiteraard
houden
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daar geen
uitstapmogelijkheden
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interessant
gemaakt.
Uiteraard
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daar geen
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mee.
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onderliggende leraarsambt van respectievelijk bachelor en
houdt, bevestigt nog eens dat het streven naar een
master
op
28%
en
22%
in
onderwijs
en
op
66%
en
59%
in
de
aangepaste, billijke en meer ‘marktconforme’ verloning
Een uittreksel uit de samenvattende conclusie in het rapport:
referentiemarkt.
een meer dan legitieme vraag is. Het voorstel wil dan ook
tegelijk
een zwaar
antwoord
bieden
het te
basissalaris
‘Voor het bestuurspersoneel wegen de bijkomende voordelen
minder
door
danop
voor
delage
andere
Een
uittreksel
uit
de
samenvattende
conclusie
in
het
rapport:
van
schoolleiders
in
het
Vlaams
secundair
onderwijs
en op
functiegroepen, voornamelijk door het kleiner vakantievoordeel. Daarnaast hebben bijkomende
de
te
lage
loonspanning
tussen
een
directie-ambt
en
componenten zoals variabel loon en bedrijfswagens voor functies van dit niveau een significante waarde het
‘Voor het bestuurspersoneel wegen de bijkomende voordelen
onderliggende leraarsambt.
op de referentiemarkt. De lage positie van het basissalaris wordt bijgevolg voor het bestuurspersoneel
minder zwaar door dan voor de andere functiegroepen,
niet gecompenseerd
door
aanvullende
voordelen.
(…) De loonspanning
regent
voornamelijk door het
kleiner
vakantievoordeel.
Daarnaast
Bovendien wiltussen
DIVO aan
aantal(bachelor)
evidente en en
storende
licentiaat
(master)
is eerder
groot,zoals
terwijl
de loonspanning
tussen
onderwijzend
hebben
bijkomende
componenten
variabel
loon en
anomalieën
wegwerken:personeel en de directeur
laag bedrijfswagens
is.’
voor functies van dit niveau een significante
1. de te lage loonspanning tussen de verloning van een
waarde op de referentiemarkt. De lage positie van het
adjunct-directeur met bachelordiploma enerzijds en
basissalaris wordt bijgevolg voor het bestuurspersoneel
de verloning van het onderliggende leraarsambt met
niet gecompenseerd door aanvullende voordelen. (…) De
bachelordiploma anderzijds;
loonspanning tussen regent (bachelor) en licentiaat (master)
2. de te lage loonspanning tussen de verloning van een
is eerder groot, terwijl de loonspanning tussen onderwijzend
adjunct-directeur met masterdiploma enerzijds en
personeel en de directeur laag is.’
de verloning van het onderliggende leraarsambt met
masterdiploma anderzijds;
3.
de bijsturing van de loonspanning tussen de verloning van
ONS DRINGEND VOORSTEL
adjunct-directeur en directeur met hetzelfde diploma.
De stuurgroep van DIVO heeft zich intensief beraden over
een constructief en realistisch voorstel. We willen dit voorstel
Het onderstaande voorstel zal prioritair voorgelegd worden
zien als een stevige opwaardering voor de bergen werk die
10het
aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan AgODi, aan
door schoolleiders worden verzet in steeds meer domeinen
kabinet van de minister van Onderwijs en op het passende
van opvoeding, leren en maatschappelijke uitdagingen.
moment ook aan de syndicale organisaties.
Als de verloning niet de ultieme motivator is om binnen
onderwijs een directie-ambt op te nemen, dan is het in meer
Hoe lees je de onderstaande voorstellen?
dan 50% van de gevallen een stevige demotivator ... Scholen
Het voorstel is gebaseerd op punt 2, hoger in de tekst:
en onderwijs zetten hoog in op een waarderende cultuur
loonspanning tussen de lonen van schoolleiders en die
ten opzichte van hun leerlingen en ouders, medewerkers
heeft verwijderd:
n
van onderliggende leraarsambten en op de toegevoegde
en
bij
uitbreiding
ten
opzichte
van
alle
stakeholders.
Als
de
heeft verwijderd: n
tabellen.
overheid ingaat op dit DIVO-voorstel, zal dat een aanduiding
zijn voor een waardering die verder gaat dan woorden.
Respectievelijk vind je in de onderstaande tabellen:
- een aangepaste verloning van een directeur met
Al sinds het eind van vorige eeuw, meer dan 20 jaar geleden,
bachelordiploma in een school zonder 3de graad
is DIVO vragende partij om ook voor schoolleiders te
(weddeschaal 464) en van een adjunct-directeur met
voorzien in een aangepaste, waarderende verloning die de
bachelordiploma (weddeschaal 413);
vergelijking aankan met wat leidinggevenden met ‘modale’
- een aangepaste verloning van een directeur met
bestuursfuncties in de non-profitsectoren verdienen. Bij alle
masterdiploma in een school met 3de graad (weddeschaal
cao-onderhandelingen heeft de stuurgroep dit aangekaart
525) en van een adjunct-directeur met masterdiploma
bij organisaties die direct of indirect invloed konden hebben
(weddeschaal 540).
op de onderhandelingen.
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in de linkerkolom: dienstanciënniteit;
daarnaast leraar-bachelor met weddeschaal 301;
daarnaast directeur met weddeschaal 464;
Voor dienstanciënniteit 0 berekenen we de loonspanning tussen het maandsalaris van de directeur
en het
van hetenonderliggende
leraarsambt: (3791,28-2544,51)/2544,51 *100% = 49%
Concreet
voormaandsalaris
een directeur bachelor
een adjunct-directeur
bachelor:
- In de huidige situatie en bij dienstanciënniteit 36 jaar is de loonspanning: (5817,74-4567,97)/4567,97
- de*100%
loonspanning
met het onderliggende leraarsambt als
= 27,36%.
bepalende factor;
- Het voorstel voor de verloning van de directeur: de loonspanning van 49% bij dienstanciënniteit 0
- in de linkerkolom: dienstanciënniteit;
aanhouden
over de met
volledige
loopbaan.
- daarnaast
leraar-bachelor
weddeschaal
301;
-- daarnaast
Het voorstel
voor
verloning464;
van de adjunct-directeur loopt analoog: de loonspanning met het
directeur
metde
weddeschaal
- Voor
dienstanciënniteit
0 berekenenvastleggen
we de loonspanning
onderliggende
leraarsambt
op 35%tussen
over de volledige loopbaan.

heeft verwijderd: In
heeft verwijderd: r
heeft verwijderd: D
heeft verwijderd: L
Dezelfde redenering wordt toegepast op de onderste tabel met voorstellen
heeft verwijderd:voor
D een aangepaste verloning voor een directeur master en een adjunctmaster. Daar bedraagt de loonspanning bij dienstanciënniteit
heeft verwijderd:directeur
D
0 39% met het onderliggende leraarsambt. Die loonspanning wordt
eveneens aangehouden over de volledige duur van de loopbaan. De
loonspanning tussen het loon van een adjunct-directeur master en
het onderliggende leraarsambt wordt vastgelegd op 25% voor de hele
loopbaan.

het maandsalaris van de directeur en het maandsalaris van het

Dezelfde
redenering
wordt
toegepast op de onderste
onderliggende
leraarsambt:
(3791,28-2544,51)/2544,51
*100% =tabel met voorstellen voor een aangepaste
49%
verloning voor een directeur master en een adjunct-directeur master. Daar bedraagt de loonspanning bij
- In de huidige situatie0en
bij dienstanciënniteit
36 jaar is deleraarsambt. Die loonspanning wordt eveneens
dienstanciënniteit
39%
met het onderliggende
loonspanning: (5817,74-4567,97)/4567,97 *100% = 27,36%.
aangehouden over de volledige duur van de loopbaan. De loonspanning tussen het loon van een adjunct- Het voorstel voor de verloning van de directeur: de loonspanning
directeur
master
en het onderliggende
leraarsambt
van 49% bij
dienstanciënniteit
0 aanhouden over
de volledigewordt vastgelegd op 25% voor de hele loopbaan.

Ter aanvulling: de verhouding tussen directeur met bachelor diploma en
adjunct-directeur met bachelor-diploma wordt toegepast op directeur en
heeft verwijderd: master
adjunct-directeur met masterdiploma. In de berekeningen werd slechts
heeft verwijderd: master
met de eerste twee decimalen gewerkt. De cijfers zijn dus een afgeronde
heeft verwijderd: ganse
benadering. Wij willen op de eerste plaats een principe voorstellen.

loopbaan.

Ter aanvulling: de verhouding tussen directeur met bachelor diploma en adjunct-directeur met bachelor- Het voorstel voor de verloning van de adjunct-directeur loopt
diploma
toegepast
ophet
directeur
en adjunct-directeur
met masterdiploma. In de berekeningen
analoog:wordt
de loonspanning
met
onderliggende
leraarsambt
werd
slechts
tweeloopbaan.
decimalen gewerkt. De cijfers zijn dus een afgeronde benadering. Wij
vastleggen
opmet
35% de
overeerste
de volledige
willen op de eerste plaats een principe voorstellen.
DIRECTEUR BACHELOR

Anc.

0
1
2
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
36

Leraar-Bach
WS 301

Dir gn 3e G
WS 464

Huidig
Maandsalaris maandsalaris
2544,51
3791,28
2627,71
3874,48
2710,91
3957,68
2794,11
4040,88
2930,56
4177,33
3067,01
4313,78
3203,46
4450,24
3339,91
4586,69
3476,36
4723,19
3612,81
4859,59
3749,27
4996,04
3885,72
5132,49
4022,17
5238,94
4158,62
5405,39
4295,07
5541,84
4431,52
5678,29
4567,97
5817,74

ADJUNCT BACHELOR

AANVANG
LOONSPANNING
49% a a nhouden
over de ga ns e
l oopba a n

1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49

heeft verwijderd: Studiewerk en basistekst: Etienne Carrette
heeft verwijderd: ,Verwerking van de gegevens: Geert Ryssen
Redactionele afwerking: Jan De Boeck, Maité Schiepers

Adj-dir
WS 413
Voorstel
3 791,28
3 915,25
4 039,22
4 163,18
4 366,49
4 569,80
4 773,11
4 976,42
5 179,73
5 383,04
5 586,36
5 789,67
5 992,98
6 196,29
6 399,59
6 602,90
6 806,21

Huidig
maandsalaris
3057,37
3140,57
3223,77
3306,97
3443,42
3579,87
3716,33
3852,78
3989,23
4125,08
4262,13
4398,58
4535,03
4676,48
4807,93
4944,38
5050,83

DIRECTEUR MASTER

Constante
loonspanning
van 35%

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

Leraar-master
Anc.
WS 501
Maandsalaris
0
3 186,83
1
3 290,00
2
3 393,17
3
3 496,34
5
3 689,37
7
3 882,40
9
4 075,43
11
4 268,46
13
4 461,49
15
4 654,52
17
4 847,55
19
5 040,58
21
5 233,61
23
5 426,64
25
5 619,68
36
5 812,71

Voorstel
3435,09
3547,41
3659,73
3772,05
3956,26
4140,46
4324,67
4508,88
4693,09
4877,29
5061,51
5245,72
5429,93
5614,14
5798,34
5982,55
6166,76

Dir
WS 525
Maandsalaris
4 433,61
4 536,78
4 639,94
4 743,11
4 936,14
5 129,17
5 322,21
5 515,24
5 708,27
5 901,30
6 097,33
6 287,36
6 480,39
6 673,42
6 866,45
7 059,48

ADJUNCT-DIRECTEUR MASTER

Aanvang
loonspanning
aanvang 39%
BEHOUDEN
over ganse
loopbaan

1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39

4 433,61
4 577,15
4 720,68
4 864,21
5 132,76
5 401,31
5 669,86
5 938,41
6 206,96
6 475,51
6 744,06
7 012,61
7 281,16
7 549,70
7 818,27
8 086,82

Adj-dirmaster
WS540
Maandsalaris
3699,70
3802,87
3906,04
4009,20
4202,23
4395,26
4588,30
4781,33
4974,36
5167,39
5360,42
5553,45
5746,48
5939,51
6132,54
6325,57

Constante
loonspanning
van 25% over
de ganse
loopbaan

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

3983,54
4112,50
4241,46
4370,43
4611,71
4853,00
5094,29
5335,58
5576,86
5818,15
6059,44
6300,73
6542,01
6783,30
7024,60
7265,89
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Studiewerk en basistekst: Etienne Carrette
Verwerking van de gegevens: Geert Ryssen
Redactionele afwerking: Jan De Boeck, Maité Schiepers
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WELBEVINDEN VAN LEERLINGEN OP ÉÉN!

MIDDENSCHOOL H. HART BREE
De gemaakte keuze heeft een eerder positieve invloed
op het eindresultaat van de leerling. Het dagelijks
werk (van 75%) wordt verrekend naar 100% voor deze
periode.

De autonome middenschool in Bree, bestaande uit een
500-tal leerlingen van 12 tot 14 jaar, koos ervoor om de
examens met Pasen te schrappen. En dit omwille van de
bekommernis rond welzijn van hun jongeren.

Het gewone lesrooster zal verder blijven lopen,
waardoor de leerinhoud nog verder verwerkt kan
worden. Er komt dus lestijd vrij om leerlingen verder te
laten groeien binnen de aangeboden leerinhouden. De
klassenraden blijven behouden, want de klassenraad
focust zich in deze periode al op het oriënteringsproces
van de leerlingen.

Welzijn
In de media lezen en horen we dat jongeren het - zeker in
deze coronatijd - psychisch erg moeilijk hebben.
In de Middenschool H. Hart in Bree volgen ze het
welbevinden van de leerlingen op, via verschillende
manieren:
1. via een onderbouwde meting in een app, Appwel
- ontwikkeld vanuit de hogeschool PXL- wordt op
verschillende momenten in het schooljaar gemeten hoe
het welbevinden rond verschillende items van leerlingen
zich manifesteert;
2. via individuele “functioneringsgesprekken” met alle
leerlingen door hun klasleerkracht;
3. via gestructureerde overlegmomenten met het actieve
bestuur van de leerlingenraad;
4. via het “opendeurbeleid” van de directie voor ouders.

De stem van de leerlingenraad en hun bestuur weegt
sterk door in de Middenschool, benadrukt directeur Bart
Schepens, zeker in dit coronatijdperk.
“Het uiterst gedreven leerkrachtenteam van onze
Middenschool wil het best mogelijke groeitraject voor
onze leerlingen. Ik ben ongelooflijk trots op de veelheid
van hun inspanningen: elk personeelslid van onze school
werd ondergedompeld in de modernisering van de eerste
graad met daarbovenop nog eens de steeds wisselende
coronamaatregelen.
Reken hierbij nog de ‘in’ en ‘outs’ van leerlingen die omwille
van het hoogrisicocontact een tijdje in quarantaine dienden
te gaan en dus ook bijgewerkt dienen te worden. Een meer
dan overvolle boterham.
Het personeel ‘verdiende’ dan ook een bevraging rond
welbevinden, in samenspraak met de scholengemeenschap.
We gebruikten hiervoor de tool van het Katholiek onderwijs
Vlaanderen: “Wellbe”. Een gericht actieplan in opvolging
werd hiervoor opgesteld.

De school zal met de leerlingenraad een verder
vervolgtraject rond welzijn en welbevinden
uitwerken, om zo het algemeen welzijn van al
hun leerlingen in deze coronatijd nog proberen te
verbeteren.
De Middenschool H. Hart geeft op die manier
toekomstgericht groeikansen aan al hun leerlingen om
als mens en als leerling te kunnen blijven ontwikkelen.
Positieve acties rond welbevinden met leerlingen
Samen met de leerlingenraad had de school al diverse acties
rond welbevinden uitgerold dit schooljaar.
Zoals :
◆ The masked teacher;
◆ een online verkleed opdracht;
◆ klassenwedstrijd (binnen de eigen klasbubbels wel te
verstaan);
◆ Een praatbuddy.
De groei naar de keuze van de genomen maatregel
Verschillende indicatoren (zie boven) sloegen rood uit. Ook
bleek uit de metingen en gesprekken dat op dit moment
het gevoel van stress erg hoog ligt bij een flink deel van
de jongeren, waardoor het welbevinden een flinke deuk
heeft gekregen. Dat corona- en niet-schoolse activiteiten
die tot een absoluut minimum herleid zijn, hier een
doorslaggevende rol in spelen, zijn logische redenen die
door de leerlingen worden opgeworpen.
Veel leerlingen plooien zich daarom vaak terug op ‘enkel
maar’ schoolwerk.

Het gevoel van voortdurend onder spanning staan leidt niet tot
betere (school)prestaties, integendeel.
Deze informatie werd uitvoerig besproken :
- in het bestuur van de leerlingenraad;
- in de pedagogische raad van de school;
- met ouders uit de ouderraad en de schoolraad

Bart Schepens
Directeur
Contactgegevens:
bart.schepens@hhartbree.be
0486 94 61 02

Bij het uitvoerig en zorgvuldig bespreken van deze situatie in
deze uitzonderlijke coronatijd werd een breed gamma aan
mogelijkheden geïnterpreteerd. Uiteindelijk was het duidelijk
dat de nood en de bereidheid er was om over te gaan tot het
nemen van de volgende maatregel:
het creëren van ademruimte, zodat de leerling zich beter in zijn
vel kan gaan voelen.
De gedurfde keuze om de examens in deze komende
periode te annuleren
Binnen dit thema zijn er – binnen en buiten het onderwijsveld
- heel wat uitgesproken meningen. Het was dan ook een
gedurfde keuze, om volledig te kaart te trekken van het welzijn
van de leerling. Als school durfden we deze keuze te maken,
omdat we het werken aan een groeimindset in onze volledige
schoolwerking hebben geïntegreerd.

BART SCHEPENS
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BIJLAGE : perstekst voorstelling PXL-Appwell

Een APP die het WELbevinden van de leerlingen meet en opvolgt

Kunnen alle leerlingen meedoen?

PXL-Appwel is een app om het welbevinden van leerlingen van het secundair onderwijs te meten en te verhogen. Door het
gebruik van Appwel krijgen scholen snel en zonder veel bijkomende inspanning een genuanceerd beeld van het welbevinden
van hun leerlingen.

Ja. Alle leerlingen in het secundair onderwijs in welke onderwijsvorm dan ook kunnen instappen. Ook scholen
buitengewoon secundair onderwijs kunnen contact opnemen, samen bekijken we dan of het voor de specifieke
doelgroep van de school mogelijk is om deel te nemen. Er zijn al een aantal OV3 en OV4 scholen die met Appwel
werken.

De app bevat de vijf deelconstructen van welbevinden zoals geformuleerd in het referentiekader onderwijskwaliteit van de
Vlaamse onderwijsinspectie. De deelconstructen kunnen afzonderlijk en gecombineerd geïnterpreteerd worden door de
leerlingenbegeleiders op school.
Naast het meetinstrument biedt Appwel ook een toolkit voor leerlingbegeleiders waarop ze hun begeleidingsmaatregelen
kunnen enten.
Op dit moment werken meer dan 120 secundaire scholen verspreid over heel Vlaanderen met PXL Appwel.

Waarom moet een school met Appwel werken?
Welbevinden is prioriteit nummer 1 van elke school. Het is een onmisbare voorwaarde om te kunnen leren. Wanneer
leerlingen zich niet goed in hun vel voelen, kunnen ze niet leren. De noodzaak om het welbevinden van leerlingen te
monitoren en te stimuleren is dus absoluut noodzakelijk. Daarbovenop maakt de COVID-pandemie niet alleen veel fysieke
slachtoffers, maar is het voor onze jongeren ook bijzonder moeilijk om in maanden van sociaal isolement hun hoofd
mentaal boven water te houden.
“Scholieren hebben tijdens deze coronatijden minder sociale contacten met hun klasgenoten en leraar. Daarnaast vallen
er vaak ook verschillende sport- of jeugdactiviteiten weg en dit kan hard doorwegen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs
Ben Weyts. “Appwel is een interessant hulpmiddel om het mentaal welbevinden van de leerling te meten en er ook meteen
gevolg aan te geven. In aanvulling met andere acties houdt de school op die manier de vinger aan de pols over het
welbevinden van haar leerlingen.”

Hoe kwam Appwel tot stand?
Appwel is het resultaat van een PWO-project dat wordt uitgevoerd door de onderzoekscentra PXL-Onderwijsinnovatie en
PXL-Smart ICT en de lerarenopleiding PXL-Education.

Meer informatie?
Voor Hogeschool PXL
Onderzoekshoofd Onderwijsinnovatie:
Wouter Hustinx +32 (0)488 35 53 28 Wouter.Hustinx@pxl.be

Onderzoekshoofd Smart ICT:

Steven Palmaers +32 (0)472 67 06 44 Steven.Palmaers@pxl.be

Onderzoekers:

Hanne Luts Hanne.Luts@pxl.be & Lies Hamal Lies.Hamal@pxl.be

Hoe gaat dit precies in zijn werk?
• Elke Nederlandstalige secundaire school kan instappen in Appwel door zich te registreren op http://appwel.be.
• De leerlingenbegeleiders van iedere school worden opgeleid via een korte online vorming.
• Na de noodzakelijke administratieve stappen, waaronder een privacy-toestemming, kunnen de leerlingen de app
installeren op hun smartphone of op een tablet (van de school).
• Er vinden minstens 3 meetmomenten plaats bij de leerlingen in de verdere loop van het huidige schooljaar.
• De begeleiding vindt plaats op basis van de data in het Appwel-dashboard.
Appwel is op die manier een ideaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch op te volgen.
Maar het werkt vooral ook drempelverlagend voor leerlingen met een laag welbevinden. Via de app kunnen de leerlingen
immers ook een specifieke hulpvraag uiten.

Kunnen alle scholen instappen?
Ja. Appwel wordt gratis aangeboden aan alle Nederlandstalige secundaire scholen. Hogeschool PXL wenst hiermee te
reageren op de specifieke uitdagingen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen in Coronatijden. Appwel biedt een
oplossing voor scholen om het welbevinden systematisch te monitoren en aan te pakken waar nodig.
Sinds september 2019 al werkt een selectie van Limburgse scholen feilloos met de app in kader van het PWO-onderzoek.
De feedback van de scholen is erg positief. Omwille van het belang van het monitoren van het welbevinden namen we dit
schooljaar het initiatief om de app gratis en Vlaanderenbreed aan te bieden aan elke secundaire school.
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BEGINNEN SCHOLEN AAN HET
POSTCORONA TIJDPERK?

Een postcorona-optie voor meer bewustzijn,
welbevinden en evenwaardigheid* in een waarderende
schoolcultuur
In deze tijden hebben we ook wel kansen om indringende
vragen te stellen, over wijsheid, over kennis, over
competenties, over levensstijlen, over evenwaardigheid
tussen mensen.
Vandaag is het overheersende paradigma: in onderwijs moet
meer ingezet worden op kennis. Bijgestuurde eindtermen
krijgen de grootste remediërende waarde toegemeten. Dus
realiseren maar. Dus geven maar. Dus a priori aannemen
dat zowel leerkrachten als leerlingen na de coronaervaringen stevig aan de slag gaan. Na de pauzeknop, de
vermogensknop. Good luck!
In de rand van deze ambitie wordt melding gemaakt van
een belabberde mentale gezondheid van jonge mensen en
ook van hun leerkrachten, die gewenste partners zijn in het
good luck-verhaal. Ligt ook daar een actieterrein voor de
dagelijkse werking van scholen? De leerlingenbegeleiding
is in de meeste scholen al lang geactiveerd en uitgebouwd.
Met de middelen en mensen die er zijn. Met de nood aan
ruimere omkadering en geüpdatete competenties. Met het
aansturen door CLB’s. Met gevoelens van machteloosheid en
overrompeling. Te veel.

Leven we in een systeem dat te ver uit evenwicht is? Laat
dit een open vraag zijn. Het antwoord kan met evenveel
waarschijnlijkheid positief als negatief zijn. Ondanks intense
vaccinatie lijkt het onvoorspelbaar hoe de pandemie op
korte en middellange termijn zal evolueren. Evenmin is het
voorspelbaar of we er gewoon een nieuw virus bij hebben in
de reeks van de griepvirussen of dat er iets anders op komst
is.
De oorsprong van het coronavirus blijft onzeker. Is het
effectief wetenschappelijk te bewijzen dat het inpalmen
van steeds meer natuur door de mens de eerste oorzaak
is? Is dit de context waarin de ‘bewoners’ van die ‘wilde’
natuur, muterend en evoluerend, levende en niet-levende,
kwalijke en niet-kwalijke complexe structuren creëren?
Structuren die na ‘overdracht’ inwerken op de mens en
zijn interne biochemie en ziek kunnen maken. In onze
westerse wereld is het lang geleden dat we dit hebben
meegemaakt. Afrikaanse en Aziatische landen en vooral
daar waar de levensomstandigheden eerder belabberd
zijn, hebben meer ervaring met dergelijke epidemieën. Ook
daar was het telkens zoeken, gissen en gokken en hopen
dat er farmaceutische inventiviteit en goodwill was om voor
remmende medicatie te zorgen. Het werd deze keer een
pandemie door de ‘deelname’ van de volledige westerse
wereld. Of hoe een kleine oorzaak een lawine aan effecten
realiseert … in een systeem dat niet in evenwicht is. Moeten
en willen we binnen afzienbare tijd zonder omzien terug naar
dit systeem?
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Wij in de grote wereld
De hoop op een terugkeer naar ‘zoals het anderhalf jaar
geleden voor ons, westerlingen was’, is levendig. Onze vrije
mogelijkheden werden danig ingeperkt. Virologen en politici
tekenden strategieën uit. In het begin met goedkeuring, later
met steeds meer onbehagen en afwijzing.
Onze vrijheid. Wij willen leven. Wij willen feesten. Wij willen
doen waar wij zin in hebben.
Het raakt me telkens weer als ik naast die roep beelden
zie van landen en mensen waar geen vrede heerst, waar
armoede en hongersnood stevig ingrijpen, van mensen die
getroffen worden door ziekte en accidenten, van kinderen en
jongeren die zich moeten laten gebruiken om aan armoede
te ontsnappen of het slachtoffer zijn van dierlijke driften.
Daar kan ik niet mee overweg. Dit zal aan mij liggen, aan mijn
denken en voelen, aan mijn persoonlijke cultuur, aan … mij.
Ik heb persoonlijk niet de middelen om een of ander
radicaal te helpen bijsturen. Toch lijken die middelen
en mogelijkheden in een groot deel van de wereld wel
aanwezig te zijn: zowel in oost en west, als in noord en zuid.
Ik wil mijn eigen machteloosheid niet veralgemenen. Met
machteloosheid kan je immers leren omgaan. Hoe luidt het
ook weer? Gericht naar de kosmos of naar een God: ik wens
me de sereniteit om de dingen te aanvaarden die ik niet kan
veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik kan
en de wijsheid om het verschil tussen beide te onderkennen.
Over die wijsheid wil ik het hebben.

Met deze machteloosheid is misschien wel iets aan te
vangen. Dat jongeren en volwassenen onder ongunstige
omstandigheden donkere gedachten en emoties
ontwikkelen en daaraan uiting geven, is ‘des mensen’. Het
kan een optie zijn om dit ‘onwelbevinden’ weg te halen uit
de psychopathische sfeer en te zien als ingrediënt van het
leven.
Onderwijsmensen weten al lang dat ‘motivering om te
leren’, om ‘deel te nemen aan schoolactiviteiten’, ‘schoolreadiness’ ook sterk gevoelig is voor het beleven van de
school, haar interne relaties, haar schoolcultuur. En daar
kunnen wel opties worden genomen: bewust kiezen
voor een ‘waarderende schoolcultuur’. Daarin kan elke
schoolmedewerker een eigen authentieke inbreng hebben.
Een inbreng die enkel hoeft getoetst te worden aan de
ervaringen die leerlingen hebben in hun interacties. Dit
kan zelfs zonder begeleidings- of coachingsgesprekken.
De non-verbale uitstraling van schoolmedewerkers die de
jonge mens in elke leerling opmerken, die onvoorwaardelijk
signalen geven van er toe doen en deel uitmaken van,
van vertrouwen geven en krijgen, van geïnteresseerd zijn
in en van waardering, dié non-verbale communicatie is
onbetaalbaar.
‘No printed word, nor spoken plea can teach young minds
what they should be. Not all the books on all the selves, but
what the teachers are themselves.’ (Rudyard Kipling)

inspiratiebronnen en modelfiguren. Ook zij kunnen
keuzes maken in denken, voelen en handelen, bewust en
doordacht, fijnmazig, heerlijk geparfumeerd, stralend: geef
openlijk aan je mensen door dat alle kennis en vaardigheden
en competenties in je school gestimuleerd en geparfumeerd
worden door jouw ‘waarderende cultuur’. Je kan aan al je
medewerkers open en bloot aangeven dat je hun vertrouwen
geeft, dat je interesse hebt om waar te nemen hoe ze
zijn, hoe ze werken en dat je tussen hen wil zijn – ‘interesse’ – dat je hen waardeert. Dat ook jij en je directieteam
operationele doelen willen formuleren voor je medewerkers:
persoonlijke groei, zelfwaarde-gevoel, autonomie, sociale en
teaminteracties, waardering.
Het naar voren schuiven van en onvoorwaardelijk in essentie
waarderen van elke mens, ondanks andere meningen,
inzichten of gedragingen kan ook ons in Vlaanderen sturen
om stappen vooruit te zetten. Dit vraagt een nieuwe taal
die concreet vertaalt wat je in iemand waarneemt en wil
waarderen, los van kennis, talenten, prestaties. Indirect
geeft dit ook aan dat in geïnspireerd onderwijs ook
humane kwaliteiten, weliswaar zonder punten, bijzonder
belangrijk zijn in een brede holistische evaluatie. Op die
manier kan onbewust een reflex worden gestimuleerd
om in al wat gedaan wordt de mens en het goede voor de
mens in het oog te houden. Misschien komt er dan een
tijd dat we niet met rode wangen moeten blijven stilstaan
bij hogeschoolstudenten, afkomstig uit onze scholen, die
het al te gortig maken. Dit zou ook een ferme steun zijn
voor collega-leerkrachten godsdienst die nu een roomskatholieke godsdienst moeten ‘doceren’ die de laatste
maanden vlakaf bedenkelijke uitspraken de wereld in
stuurde. Dit kan ook aanzetten om terechte vragen te stellen
wat iemand kan doen met alle financiële en materiële
verdiensten verbonden aan een job of status, al dan niet
verkregen op basis van uitzonderlijk talent, uitzonderlijke
werkkracht of … uitzonderlijk toeval door uitzonderlijk geluk.
Het is misschien een ijdele wens dat bij elke ‘winst’ een
aantal bijkomende vragen worden gesteld: wat kan ik ermee
voor het welbevinden van de mensen direct rondom mij en
in ruimere cirkels, wat kan ik ermee voor de welvaart van
mensen rondom mij en in de gemeenschap waarin ik leef
en nog ruimer? Het kan een ijdele hoop zijn dat er dan een
diepgaander beleid komt, los van aalmoezen en uitkeringen,
om mensen werk te geven en hen ervoor zo te vergoeden dat
ze niet het etiket krijgen van ‘working poor’.
Er zijn nog schitterende humane uitdagingen waaraan
een waarderende schoolcultuur indirect en zonder exacte
bewijsvoering een intense bijdrage kan leveren. To do
in postcorona-tijden. To do om een schoolse bijdrage te
leveren aan een systeem dat iets meer in evenwicht is en
meer opschuift naar meer mondiale humaniteit.
*’evenwaardigheid’ is overgenomen van vzw De Vuurbloem, een Brugse vzw
die inzet op evenwaardigheid in relaties en geweldloze conflicthantering.

Directies als stimulatoren van een waarderende
schoolcultuur
Bij de leerkrachten en medewerkers mag je uiteraard
ook directies rekenen. Zeker in onderwijs zijn zij

Etienne Carrette
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DIVO-STUDIEDAG 2021
ALS DE COVID-19 SITUATIE HET TOELAAT, MAG JE OPNIEUW REKENEN
OP DE INTERESSANTE DIVO-STUDIEDAG

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
In het KBC-hoofdgebouw
in de Havenlaan te Brussel

Noteer alvast de datum in je agenda!

THEMA:

HOE DIGITAAL WORDT
HET VERNIEUWD
ONDERWIJS ANNO ’22?
De gevolgen van covid-19 voor het onderwijs waren kolossaal en de digitale weg heeft meer dan ooit een rol
gespeeld om de schade te beperken. Onze overheid neemt initiatieven om de digitale ontwikkeling in het
onderwijs verder te stimuleren en we spelen met dit thema heel kort op de bal.
Momenteel is de stuurgroep volop op zoek naar interessante en relevante sprekers. We houden jullie op de
hoogte!
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STUURGROEP

De DIVO-stuurgroep neemt afscheid van Paul Deprost en verwelkomt twee
nieuwe leden.
Paul Deprost was in de stuurgroep jarenlang de stem van het buitengewoon
secundair onderwijs. Omwille van nieuwe verantwoordelijkheden in
scholengroep ‘Secundair Onderwijs Aan De Waterkant’ heeft hij beslist om zijn
lidmaatschap van de stuurgroep op te geven. Wij brengen hier alle begrip voor
op en respecteren Paul’s beslissing. Toch zullen wij hem missen, zijn kennis,
zijn tussenkomsten, zijn logistieke bijdrage aan de studiedag, … Wij danken
Paul oprecht van harte voor zijn jarenlange gewaardeerde bijdrage aan DIVO en
wensen hem alle succes in zijn nieuwe opdracht. Wij zullen wanneer corona het
opnieuw toelaat, nog passend afscheid van hem nemen.
Wij gaan op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger van het buitengewoon
onderwijs. Wie zich geroepen voelt hoeft niet de aarzelen, neem contact op met
een van onze stuurgroepleden of stuur een mailtje naar info@divo.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

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
ETIENNE CARRETTE - 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
KATTY MOEYKENS - Broederscholen Sint-Hiëronymus
(algemeen directeur)
Nieuwstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas - Tel. 03 780 36 40
moa@broeders.be
GEERT RYSSEN - 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
KARIN WUYTS (secretaris/penningmeester)
Sint-Michielscollege (directeur)
Papenaardekenstraat 53 - 2900 Schoten - Tel. 03 658 54 68
karin_wuyts@telenet.be

PAUL DEPROST

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

De DIVO Stuurgroep

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
JOHAN van ENGELANT - Algemeen directeur
Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw
Hellingstraat 44 - 1800 Vilvoorde
johan.vanengelant@kov.be
TOM VERHEYEN - Algemeen Directeur Inspirocollege
Herebaan-West 41 - 3530 Houthalen-Helchteren
tom.verheyen@inspirocollege.be
KURT LECOMPTE - Directeur - Vrij Technisch Instituut
Leenstraat 32 - 8080 Roeselare
kurt.lecompte@sint-michiel.be

TOM VERHEYEN
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Tegelijk verwelkomen wij twee nieuwe leden van de Stuurgroep: Tom Verheyen
(Inspirocollege Houthalen-Helchteren) en Kurt Lecompte (VTI - Roeselare). Wij
danken beide collega’s voor hun reeds getoonde inzet en verheugen ons op een
constructieve en inspirerende samenwerking!

KURT LECOMPTE
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Afzender:

DIVO

ZESMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
AFGIFTEKANTOOR 9550 HERZELE
MEI

PAPENAARDEKENSTRAAT 53
2900 SCHOTEN

NOTEER
ALVAST
DIVO STUDIEDAG 2021 OP VRIJDAG 10 DECEMBER
De studiedag zal opnieuw plaats hebben in het hoofdkantoor van KBC in de Havenlaan te Brussel.
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