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THEMA:  

HOE DIGITAAL WORDT 
HET VERNIEUWD 
ONDERWIJS ANNO ’22?
Beste directeur,
Beste adjunct-directeur,
De pandemie heeft ons genoopt om de jaarlijkse studiedag, gepland op 10 september 2021 uit te stellen tot 29 
april 2022. Met meer dan honderd ingeschreven deelnemers, belooft het een succesvol initiatief te worden. Wil je 
ook nog deelnemen? Je kan nog inschrijven via deze link: Inschrijven DIVO

De coronacrisis heeft de urgentie van digitalisering van het onderwijs meer dan ooit onder de aandacht gebracht. 
De overheid zet een tandje bij en de scholen gaan mee in de stroom. Maar hoe loopt het werkelijk op het veld 
en wat is werkelijk relevant? Wij zoeken het samen met jou uit op onze jaarlijkse studiedag die na een jaar 
coronapauze opnieuw live gaat. We kijken uit naar jouw aanwezigheid!

DIVO-STUDIEDAG 2022
DIVO STUDIEDAG 29/04/2022 
(UITGESTELDE STUDIEDAG VAN 10 DECEMBER 2021
KBC gebouw, Havenlaan 2, Brussel (op wandelafstand van Brussel-Noord) 

INSCHRIJVEN VIA WWW.DIVO.BE 

JAN ROYACKERS van Schoolmakers stelt zichzelf voor:
‘Ik ben Master in de Romaanse talen (Frans en Spaans) en volgde een postgraduaat socio-emotionele 
leerlingenbegeleiding. Ik heb 9 jaar ervaring als leraar en was gedurende 6 jaar leerlingenbegeleider op een grote 
secundaire school. Als lid van de Pedagogische Raad leerde ik onderwijsthema’s te benaderen vanuit verschillende 
onderwijsniveaus: klasvloer, schoolbeleid, scholengroep … Via masterclasses en bijkomende opleidingen verdiepte 
ik me in schoolbeleid, management en procesbegeleiding. Ik stond ook als vrijwilliger voor de klas in Rwanda. Die 
ervaring inspireert me nog elke dag om de veerkracht van jongeren aan te sterken.’

INSCHRIJVEN STUDIEDAG: 
De kostprijs voor deelname aan de studiedag (referaten, lunch en lidmaatschap als bonus) bedraagt 100 euro. Dit 
bedrag is ondeelbaar. Inschrijven en betalen doe je individueel via de website. Wie inschrijft voor de studiedag krijgt 
het lidmaatschap als bonus en hoeft hiervoor dus niet meer extra te betalen. Na inschrijving wordt onmiddellijk 
elektronisch een factuur opgestuurd naar het e-mail adres dat op de inschrijving werd opgegeven.

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

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

Inschrijven voor de studiedag, lid worden en betalen kan via de website: www.divo.be .
Na inschrijving of opgave lidmaatschap wordt onmiddellijk elektronisch een factuur opgestuurd naar het e-mail adres dat 
op de inschrijving werd opgegeven.

PROGRAMMA: 
vanaf 08.30u ontvangst met koffie

09.30u  welkom door de voorzitter – Theo Gorssen

09.40u  inleiding door JAN ROYACKERS (Schoolmakers)

10.15u   drie getuigenissen van scholen gevolgd door panel 
met reacties uit de zaal – deel 1

11.15u  pauze

11.35u drie getuigenissen van scholen gevolgd door panel 
met reacties uit de zaal – deel 2

12.35u   toekomstvisie digitalisering binnen KBC –  
Jan Bruyneel

13.00u  slotwoord door voorzitter

13.10u wandelbuffet

Getuigenissen door  Scheppers Mechelen, Rozenberg Mol, VTI Roeselare, 
SJB Mol, Heilig Hart Middenschool Bree, Kardinaal Van Roey Instituut 
Vorselaar
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BEVRAGING 
INKORTING ZOMERVAKANTIE.

Divo deed recent een bevraging rond de inkorting van de zomervakantie. 252 reacties bieden een 
voldoende representatief beeld van de meningen hierover bij directieleden.
Collega Jan De Boeck heeft alles netjes verwerkt, waarvoor dank. Hieronder vind je de resultaten.

Resultaten bevraging inkorting zomervakantie
1. Inleiding
 DIVO heeft een zitje in de Raad Secundair Onderwijs en in de Algemene Raad van de VLOR. 

Stuurgroepleden behartigen daar de belangen van de directeurs van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs. Da’s belangrijk want de VLOR adviseert zo ongeveer alle beleidsbeslissingen inzake 
onderwijs van de Vlaamse Regering. Soms zitten we op dezelfde lijn van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen, maar soms ook niet. Soms volgen we de argumenten van COC, maar soms ook 
niet. Onze dubbele pet – tegelijk werknemer én afgevaardigde van de werkgever – maakt het nu 
eenmaal niet altijd eenvoudig om in concrete adviesvragen het standpunt van de directeur te 
verdedigen.

2. Adviesvraag over de zomervakantie
 De adviezen van de VLOR worden steeds voorbereid door het Vast Bureau en uitgewerkt door 

een ad hoc werkgroep. Voor het dossier zomervakantie vond DIVO het erg belangrijk dat ook de 
stem van de directeur zou wegen in het debat en daarom solliciteerden we voor het zitje van de 
geleding directeurs in de werkgroep. En kregen we die plaats vervolgens ook toegewezen.

 Alle geledingen van de werkgroep trokken naar hun basis met bevragingen1. Ook vanuit DIVO 
stuurden we een enquête uit om beter aan te voelen hoe de Vlaamse directies dit bekijken. 
Hieronder kan je de resultaten raadplegen en die zijn doorgaans bijzonder duidelijk. 

 Dankjewel aan de 252 collega’s die tijd maakten om hun feedback aan DIVO te bezorgen. 
We gaan daar nu verder mee aan de slag in de werkgroep en we proberen te wegen op het 
eindadvies, zodat dit zo goed mogelijk zal aansluiten bij de gesignaleerde bekommernissen.

3. Beknopte analyse van de resultaten
 We hebben aan onze vragenlijst een aantal kenmerken toegevoegd (jaren dienst, schooltype), 

waardoor het mogelijk werd om de resultaten iets verfijnder te analyseren.

 1) Een inkorting van de zomervakantie met 2 weken en een verlenging van de herfst- en 
krokusvakantie met 1 week, zal bij veel leerlingen bijdragen om de leerachterstand te 
beperken.

Een kleine meerderheid van de directeurs is er niet van overtuigd dat de leerachterstand ingedijkt kan worden door een 
kortere zomerbreak. In tegenstelling tot wat vaak expliciet of impliciet voorondersteld3 wordt, is daar op dit moment geen 
wetenschappelijke consensus over. Bij directeurs met 10 of meer jaar anciënniteit op de teller is de reflex om niet zomaar uit 
te gaan van automatische leerwinst, nog groter. Enigszins in de lijn van de verwachting zijn directeurs met schooltypes BSO/
TSO eerder geneigd om een correlatie te zien tussen een kortere zomervakantie en minder leerverlies.

2) Ik verkies de huidige vakantieregeling boven een verkorting van de zomervakantie, die gecompenseerd wordt door een 
langere herfst- en krokusvakantie.

Een significant deel van de respondenten wil liever de huidige vakantieregeling behouden. De scores in de categorie 
‘helemaal akkoord’ zijn op dat punt erg duidelijk. Beetje onverwacht: de directeurs van schooltypes met het meeste werk 4  
tijdens de zomervakantie (BSO en TSO) staan iets minder negatief tegenover een verkorting van de zomervakantie.

3) We stappen af van de huidige organisatie van het schooljaar en verdelen het jaar best in vijf gelijke stukken met 
telkens 2 weken vakantie (7 in de zomer). De feestdagen bepalen dus niet langer de jaarplanning.

Logischerwijze kan ook dit voorstel niet op zeer veel bijval rekenen. Blijkbaar zijn we niet overtuigd van de pedagogische 
voordelen van gelijke en voorspelbare lesblokken. De anciens onder de directeurs zien dat nog veel minder zitten dan de 
groep tot 10 jaar functie-ervaring. Bij de onderwijsvormen is niet echt een lijn te trekken in de reacties.

1 Die van COC loopt nog op dit moment.
2 Voor de kritische en rekenende blikken: alle percentages zijn afrondingen en daardoor  kan het totaal ook 99 of 101 zijn.
3 In het rapport van de commissie Beter Onderwijs (Brinckman) gaat men daar bijvoorbeeld nogal vlotjes vanuit  (“Toch is de wetenschap ondubbelzinnig.” op blz. 46).
4 Zij krijgen doorgaans meer te maken met late zij-instromers en onbevestigde herinschrijvingen waardoor de schoolstructuur minder stabiel is en vaak nog moet 

bijgestuurd worden tijdens de zomermaanden. Ik veralgemeen hier wel mijn eigen ervaringen, besef ik.

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen mening Eindtotaal

0 tot 5 jaar 48% 18% 23% 9% 1% 100%

6 tot 10 jaar 36% 26% 26% 9% 3% 100%

> 10 jaar 54% 10% 24% 9% 2% 100%

Eindtotaal 47% 17% 24% 9% 2% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen mening Eindtotaal

ASO 52% 14% 23% 9% 2% 100%

BSO 43% 14% 32% 8% 3% 100%

BUSO 55% 27% 9% 0% 9% 100%

eerste graad 53% 13% 21% 11% 3% 100%

KSO 50% 0% 50% 0% 0% 100%

TSO 38% 26% 25% 11% 0% 100%

Eindtotaal 47% 17% 24% 9% 2% 100%

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen mening Eindtotaal

0 tot 5 jaar 13% 29% 16% 35% 6% 100%

6 tot 10 jaar 23% 17% 15% 33% 12% 100%

> 10 jaar 5% 17% 24% 49% 5% 100%

Eindtotaal 13% 22% 19% 40% 7% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen mening Eindtotaal

ASO 14% 20% 23% 32% 10% 100%

BSO 16% 14% 19% 41% 11% 100%

BUSO 0% 36% 9% 55% 0% 100%

eerste graad 13% 11% 11% 63% 3% 100%

KSO 0% 50% 0% 50% 0% 100%

TSO 11% 32% 18% 34% 5% 100%

Eindtotaal 13% 22% 19% 40% 7% 100%

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen
mening

Eindtotaal 2 

0 tot 5 jaar 10% 38% 22% 25% 4% 100%

6 tot 10 jaar 6% 50% 27% 12% 5% 100%

> 10 jaar 9% 25% 32% 28% 6% 100%

Eindtotaal 9% 37% 27% 23% 5% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal 
niet akkoord

Geen 
mening

Eindtotaal

ASO 6% 34% 29% 27% 3% 100%

BSO 14% 38% 24% 19% 5% 100%

BUSO 0% 55% 18% 18% 9% 100%

eerste graad 11% 18% 39% 29% 3% 100%

KSO 0% 50% 0% 50% 0% 100%

TSO 11% 48% 20% 14% 8% 100%

Eindtotaal 9% 37% 27% 23% 5% 100%



5 Bijvoorbeeld: overal 1 september en 30 juni/31 augustus vervangen door respectievelijk de eerste en de laatste dag van 
het schooljaar.

Mijn zomervakantie 
begint gewoonlijk

Mijn zomervakantie 
eindigt gewoonlijk

op 1 juli 1% voor 12 augustus 13%

op 5 juli 0% op 12 augustus 9%

op 6 juli 1% op 13 augustus 1%

op 7 juli 5% op 14 augustus 2%

op 8 juli 10% op 15 augustus 39%

op 9 juli 4% op 16 augustus 23%

op 10 juli 21% op 17 augustus 3%

op 11 juli 12% op 18 augustus 4%

op 12 juli 12% op 19 augustus 2%

na 12 juli 33% op 20 augustus 3%

Eindtotaal 100% op 22 augustus 0%

op 24 augustus 0%

op 31 augustus 0%

Eindtotaal 100%
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6) Als we de vakantie willen inperken in juli en augustus dan moeten alle leerlingen verplicht hun studiekeuze voor het 
volgende schooljaar kenbaar maken vóór het einde van het huidige schooljaar (tenzij er bijkomende proeven zijn).

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal 
niet akkoord

Geen mening Eindtotaal

0 tot 5 jaar 59% 26% 7% 3% 5% 100%

6 tot 10 jaar 65% 23% 6% 2% 5% 100%

> 10 jaar 67% 20% 5% 7% 2% 100%

Eindtotaal 63% 23% 6% 4% 4% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal 
niet akkoord

Geen mening Eindtotaal

ASO 67% 21% 5% 2% 5% 100%

BSO 51% 27% 11% 8% 3% 100%

BUSO 27% 55% 0% 0% 18% 100%

eerste graad 74% 11% 5% 5% 5% 100%

KSO 0% 0% 50% 50% 0% 100%

TSO 66% 26% 5% 3% 0% 100%

Eindtotaal 63% 23% 6% 4% 4% 100%

Ook met deze laatste stelling willen we tegemoetkomen aan een organisatorische flessenhals die gecreëerd dreigt te worden 
door een kortere zomervakantie. Een zeer grote meerderheid van de directeurs is dit voorstel genegen. We vermoeden ook 
dat dit enigszins losstaat van het dossier ‘verkorting zomervakantie’. In het nieuwe inschrijvingsdecreet6 is echter maar zeer 
beperkt gesleuteld aan het absoluut inschrijvingsrecht van leerlingen, want enkel dubbele inschrijvingen worden nu via de 
chronologie in Discimus opgeheve7. 

4.  Bijkomende data
We maakten van de gelegenheid gebruik 
om nog enkele andere vragen toe te 
voegen aan de stellingen. Dat laat ons toe 
om de antwoorden beter te kaderen en te 
interpreteren.

We stellen vast dat de 252 
respondenten voldoende representatief zijn 
voor de mening van de directeurs van het 
vrij secundair onderwijs. Het KSO springt 
er een beetje uit, maar dat komt wellicht 
omdat gevraagd werd naar de dominante 
onderwijsvorm op school. Ongetwijfeld 
zijn er heel wat BSO/TSO-scholen die ook 
een aantal KSO-studierichtingen in de 
studiewaaier hebben zitten.

 

4) We eindigen het schooljaar best steeds op een vaste vrijdag en starten het schooljaar op 
een vaste maandag.

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen 
mening

Eindtotaal

0 tot 5 jaar 16% 32% 25% 17% 9% 100%

6 tot 10 jaar 23% 30% 14% 26% 8% 100%

> 10 jaar 32% 25% 16% 20% 7% 100%

Eindtotaal 23% 29% 19% 20% 8% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen 
mening

Eindtotaal

ASO 28% 26% 16% 16% 13% 100%

BSO 19% 30% 30% 11% 11% 100%

BUSO 18% 36% 18% 27% 0% 100%

eerste graad 16% 13% 24% 42% 5% 100%

KSO 50% 0% 0% 50% 0% 100%

TSO 23% 43% 15% 17% 2% 100%

Eindtotaal 23% 29% 19% 20% 8% 100%

Op deze wat zachtere ingreep wordt positiever gereageerd, want dit hoeft niet te betekenen dat 
de zomervakantie korter zal worden. Een meerderheid van de directeurs ziet zo’n vaste start- en 
eindweekdag van het schooljaar wel zitten. We merken op dat ook dit soort eerder beperkte 
bijsturing enorm veel aanpassingswerk5 aan de regelgeving zal vragen.

5) Uitgestelde proeven worden in principe afgelegd tijdens de eerste week van juli.

Aantal jaar directiefunctie

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen 
mening

Eindtotaal

0 tot 5 jaar 19% 24% 20% 25% 11% 100%

6 tot 10 jaar 11% 26% 18% 30% 15% 100%

> 10 jaar 14% 21% 24% 33% 8% 100%

Eindtotaal 15% 23% 21% 29% 11% 100%

Schooltype hoofdzakelijk

Helemaal 
akkoord

Eerder 
akkoord

Eerder niet 
akkoord

Helemaal niet 
akkoord

Geen 
mening

Eindtotaal

ASO 14% 22% 24% 36% 3% 100%

BSO 22% 16% 14% 35% 14% 100%

BUSO 9% 27% 27% 0% 36% 100%

eerste graad 11% 21% 13% 24% 32% 100%

KSO 50% 0% 0% 50% 0% 100%

TSO 15% 31% 25% 23% 6% 100%

Eindtotaal 15% 23% 21% 29% 11% 100%

Deze stelling is toegevoegd om te anticiperen op neveneffecten van een kortere zomervakantie. 
Om tijdig zicht te krijgen op een stabiele schoolstructuur, kan het een idee zijn om de bijkomende 
proeven naar voor te schuiven. De meningen hierover blijken erg verdeeld te zijn. De ‘uiterste’ 
antwoorden van de (kleine) groep KSO-directeurs zijn veelbetekenend.

Aantal jaar directiefunctie

0 tot 5 jaar 39%

6 tot 10 jaar 26%

> 10 jaar 35%

Eindtotaal 100%

 

Schooltype hoofdzakelijk

ASO 39%

BSO 15%

BUSO 4%

eerste graad 15%

KSO 1%

TSO 26%

Eindtotaal 100%

6 “In het secundair onderwijs beëindigt een recentere 
inschrijving steeds een eerder genomen inschrijving voor 
dezelfde administratieve groep.”

7 Het blijft dus mogelijk dat een eigen leerling tijdens de 
zomervakantie geen teken van leven geeft en ook niet reageert 
op de contactpogingen door de school, om vervolgens half 
september op te duiken en een stoel op te eisen in een volzet 
verklaarde klas.
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Ik moet stand-by zijn voor 
school tijdens een deel van mijn 
zomervakantie
Ja 84%

Neen 16%

Eindtotaal 100%

Aantal weken ongestoorde 
zomervakantie
0 weken 4%

1 week 1%

2 weken 13%

3 weken 25%

4 weken 37%

5 weken 18%

6 weken 2%

7 weken 0%

Eindtotaal 100%

Voor slechts 1 op 5 directeurs start de zomervakantie al 
voor 10 juli en 1 op 3 geeft aan om ook na 12 juli nog aan de 
slag te zijn. Voor bijna 90 procent van de directeurs zit die 
zomervakantie er op 16 augustus al op. Een echt ongestoorde 
vakantie is het dan nog niet eens, want slechts 16 procent van 
de directeurs hoeft zich die weken echt niets van zijn/haar 
school aan te trekken8.
Wanneer we die gegevens samenvoegen, dan stellen we vast 
dat maar liefst 80 procent van de directeurs een zomervakantie 
van 4 weken of minder heeft. Een verkorting van de 
zomervakantie zal hier zeker impact op hebben en het aantal 
weken ongestoorde zomervakantie verder doen afnemen.

Ik heb … weken zomervakantie nodig 
om helemaal te kunnen loslaten
1 week 0%

2 weken 4%

3 weken 13%

4 weken 34%

5 weken 34%

6 weken 11%

7 weken 1%

8 weken 2%

9 weken 2%

Eindtotaal 100%

De tegenhanger van de bovenstaande analyse vinden we terug 
in deze vraag: meer dan 80 procent van de directeurs heeft 
minstens 4 weken deconnectie (om eens een trendy woord te 
gebruiken) nodig om de batterijen te kunnen opladen voor die 
hectische start9 van een schooljaar.

En dan komen we uit bij een simpele rekensom: met 
de huidige vakantieregeling is het al een zeer moeilijke 
spreidstand om noodzakelijke en gewenste vakantietijd met 
elkaar te verzoenen10. Een inkorting van de zomervakantie is 
hier niet compatibel mee.

Aantal weken nodig om tijdens juli en 
augustus de opstart van het schooljaar 
uit te werken
1 week 2%

2 weken 17%

3 weken 38%

4 weken 33%

5 weken 8%

> 5 weken 2%

Eindtotaal 100%

Naar aanleiding van een toelichting over de werkwijze in het Franstalig 
onderwijs, peilden we naar de tijdsinvestering om een nieuw schooljaar uit 
de startblokken te krijgen. Minder dan 20 procent van de directeurs signaleert 
dat hen dat lukt op 3 weken of minder. De nieuwe regeling in het Franstalig 
onderwijs voorziet daar 2 weken voor, inclusief de afsluiting van het vorige 
schooljaar in juli11. Daardoor garanderen ze hun directeurs toch nog 5 weken 
zomervakantie.
De antwoorden op deze vraag bewijzen dat de Vlaamse directeurs dit als mission 
impossible beschouwen.

Ik beschik momenteel begin juli (bv. op 7 juli) al over 
voldoende gegevens over de leerlingenaantallen/
leerlingenkeuzes om het volgende schooljaar te 
organiseren
Ja 35%

Neen 65%

Eindtotaal 100%

De vraag hoort bij het voorgaande, maar ook bij de soepele (her)
inschrijvingsregels. Een grote meerderheid van de bevraagde directeurs zegt 
in juli nog geen zicht te hebben op de noodzakelijke gegevens om het nieuwe 
schooljaar betrouwbaar voor te bereiden.

5. Besluit 
Uit de bevraging bij een representatief deel van de directeurs van de secundaire 
scholen uit het vrij gesubsidieerd net blijkt zeer duidelijk dat er momenteel 
geen draagvlak is om de zomervakantie in te korten. Die keuze steunt niet op 
behoudsgezinde of emotionele argumenten, maar wordt vooral op basis van 
organisatorische redenen en welbevinden gemaakt.

Jan De Boeck – februari 2022

8 Binnen iets grotere directieteams is het haalbaarder om 
daarover met elkaar afspraken te maken.

9 En naast de klassieke opstartproblemen krijgen we daar nu nog 
eens de stress van het lerarentekort bovenop.

10 Minder in de pers, maar minstens een even groot probleem: 
het kan niet de bedoeling zijn om het directeurstekort een extra 
boost te geven.

11 Men had al wel het voorgevoel dat er dan gesleuteld zou moeten 
worden aan de termijnen van beroepsprocedures tegen de beslissing 
van de delibererende klassenraad …
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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  

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

ANNICK THIENPONT - Algemeen directeur VISO
Industrieweg 230, 9030 Mariakerke-Gent. 
directeur@visocloud.org

KARIN WUYTS (secretaris/penningmeester)
Sint-Michielscollege (directeur)
Papenaardekenstraat 53 - 2900 Schoten - Tel. 03 658 54 68
karin.wuyts@sintmichiel-schoten.be 

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

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

BART SCHEPENS - Directeur 
Middelschool H. Hartinstituut, Bree 
bart.schepens@hhartbree.be  - Tel. 089 46 91 70

HEB JE EEN VRAAG, OPMERKING OF SUGGESTIE, GEEF ZE DOOR VIA INFO@DIVO.BE
OF VIA EEN VAN ONZE STUURGROEPLEDEN UIT JE REGIO.

STUURGROEP


