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De scholengemeenschap: onbekend is onbemind? 

Wat is een scholengemeenschap? Wat doet een scholengemeenschap? Wat zijn de voordelen van 
een scholengemeenschap?  

In deze nieuwsbrief willen we de scholengemeenschap (SG) voorstellen. We starten met het 
wettelijk kader, met name het ontstaan, de bevoegdheden en de stimuli die de overheid voorziet 
voor scholengemeenschappen. Zoals een goede leerkracht trachten we de theorie te 
concretiseren en te vertalen naar de praktijk… En wat voor een case study: de 
scholengemeenschap Scholen aan de Durme! 

Het is best mogelijk dat de materie an sich niet voor ieders meug is, maar misschien dat na het 
lezen van deze nieuwsbrief vanaf 2018 onze scholengemeenschap Scholen aan de Durme dan 
een goede bekende is…  

Ontstaan 

Het begrip scholengemeenschap is niet nieuw. Al in 1981 werden scholengemeenschappen tot 
stand gebracht, zij het met wisselend succes wat de werking betreft. Daarom beoogde de 
Vlaamse overheid de scholengemeenschappen "nieuwe stijl", zoals die vanaf 1 september 1999 
van start gingen, meer dynamiek te geven. 

Deze vorming van scholengemeenschappen in het secundair onderwijs heeft als opzet enerzijds 
het studieaanbod transparanter te maken en daardoor de studiekeuze en 
leerlingenoriëntering te optimaliseren en anderzijds de beschikbare middelen zo 
efficiënt mogelijk aan te wenden. 

Een frequent aantal scholen en opleidingen binnen dezelfde gemeente staat geenszins borg voor 
onderwijskwaliteit, doch werkt veeleer versnippering en ongezonde concurrentie in de hand. 
Daarom zijn, zoals in talrijke domeinen van het socio-economisch leven, samenwerking en 
coördinatie van het aanbod aangewezen. 

Dergelijke verbanden hoeven geen verlies van eigenheid te betekenen; ze komen daarentegen 
neer op een gezamenlijk bundelen van krachten en instrumenten om, met respect voor 
het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school, de geplande 
onderwijsdoelen en het vooropgestelde onderwijsrendement te bereiken. 
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De overheid doet dit door duidelijke criteria vast te leggen voor de vorming van de 
scholengemeenschappen, door de bevoegdheden ervan te omschrijven en door een aantal 
voordelen aan scholengemeenschappen toe te kennen. 

Conform een onderwijsbeleid, geënt op deregulering en lokale autonomie, dienen de 
desbetreffende decretale bepalingen evenwel opgevat als een minimum; met andere woorden, de 
overheid legt slechts op wat zij absoluut essentieel acht en laat het aan de partners die tot een 
scholengemeenschap toetreden, over solidair initiatieven te nemen om te groeien naar een 
hechter samenwerkingsverband1. 

Facts and figures van vzw Scholengemeenschap Scholen aan de Durme 

 

 
De vzw Scholengemeenschap aan de Durme 
werd opgericht op 23 augustus 1999.  
 
De vzw overkoepelt vandaag vier participerende 
vzw’s: 

 vzw Katholiek Onderwijs Hamme 
(KOHa) 

 vzw Zorg en onderwijs De Hagewinde 
(VHK) 

 vzw Vrij Lokers Onderwijs voor jouw 
Toekomst! (VLOT!) 

 vzw Vrij Onderwijs Zele (VOZ)  

Elf scholen, waarvan tien secundaire scholen en één buitengewoon secundaire school vormen de 
scholengemeenschap Scholen aan de Durme: 

 KOHa 
o KOHa Heilig Hart 
o KOHa Sint-Jozef 

 VHK 
o buso De Karwij  

 VLOT! 
o VLOT! CREO  
o VLOT! Sint-Lodewijkscollege 1 
o VLOT! Sint-Lodewijkscollege 2-3 
o VLOT! Sint-Teresiacollege 
o VLOT! Sterrenhof 
o VLOT! V.T.I Sint-Laurentius 

 VOZ 
o Onze-Lieve-Vrouwinstituut 
o Pius X-instituut 

 

                                                           
1 Ook een hervormd secundair onderwijs kan aan de grondwettelijk gegarandeerde pedagogische autonomie niet raken. Vereniging in een 
scholengemeenschap kan van overheidswege wel worden gestuurd en gestimuleerd maar nooit verplicht. 

Staatsblad 20-01-2000 
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Bestaansreden 

Artikel 3 van de vzw statuten bepaalt: “… de vereniging heeft als doel, overeenkomstig de van 
kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, en binnen het kader van de afgesloten 
samenwerkingsakkoorden, om binnen de scholengemeenschap het onderwijs te 
coördineren en te begeleiden, en beslissingen te nemen in de materies die door de wettelijke 
of reglementaire bepalingen of via beheersoverdracht aan de scholengemeenschappen worden 
toegekend…”.  

Verderop in deze nieuwsbrief sommen we deze bevoegdheden op die een impact hebben op de 
ruim 4300 leerlingen en ruim 550 (actieve) personeelsleden.  

Overzicht van leerlingenaantallen 

 

Organisatiestructuur  

De vzw-wet verplicht de stichters van een vzw om een 'algemene vergadering' en een 'raad van 
bestuur' in het leven te roepen. Daarenboven is het mogelijk andere organen op te richten om de 
werking van de vzw te optimaliseren.  
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Organen met beslissingsbevoegdheid in vzw Scholengemeenschap  
Scholen aan de Durme: 

 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering (AV) bestaat uit de leden van de vereniging. Ze kiest de leden van de 
raad van bestuur en delegeert hen bevoegdheden. 

De algemene vergadering staat o.a. in voor: 

 de oprichting en ontbinding van de vzw 
 het wijzigen van de statuten 
 benoeming en ontslag van de bestuurders 
 bewaken van het maatschappelijk doel en de missie van de vzw 
 de bekrachtiging van bijkomende bevoegdheden van de vereniging 
 de goedkeuring van het huishoudelijk reglement 
 de kwijting van de bestuurders op jaarbasis: dit betekent concreet de goedkeuring van de 

rekeningen en de begroting. 
 

Raad van bestuur 

De Raad van Bestuur voert de beslissingen uit van de Algemene Vergadering. Hierbij staat de 
Raad van Bestuur onder toezicht van de Algemene Vergadering. 
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De Raad van Bestuur verzekert de continuïteit van de vereniging en haar integratie in het 
maatschappelijk weefsel. De raad van bestuur bezit alle bevoegdheden: 

- waartoe de scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs, krachtens de wettelijke 
en reglementaire bepalingen bevoegd moeten zijn; 

- die bij overeenkomst door de participerende vzw’s worden vastgelegd, na overleg in de 
decretaal of reglementair voorziene organen; 

- die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met rechtspersonen bevoegd voor 
onderwijsinstellingen van het basisonderwijs, het volwassenonderwijs, het buitengewoon 
onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de internaten, worden toegekend. 

De Raad van Bestuur verkoos de heer Gunter Maes als voorzitter en Eugène De Strycker als 
penningmeester. 

 

College van Directies 

Waar de Raad van Bestuur de beslissingen neemt die het beleid van de scholengemeenschap 
bepalen, neemt het College van Directeurs de beslissingen die leiden tot de uitvoering van dit 
beleid. 

Het CvD wordt voorgezeten door de coördinerend directeur (CODI); de stafmedewerker staat in 
voor de verslaggeving. 

 

 
v.l.n.r. Koen Pollaert (STC) - Kathleen Oushoorn (SLC) - Els Willems (SG) - Lieven Haems (SG) - Kristel Tinck (VTI) - Dirk Vanackere (OLVI) 

Freeken Bauwens (PX) - Stephan Beirnaert (CREO/SHO) - Rita Peeters (HHI) - Hugo Schiettecat (OLVI) - Hilde De Clercq (STC) 
Guy Debusschere (SLC) - Joost Onghena (STJ) - Caroline De Ridder (SLC) - Patrick De Meulenaer (KARWIJ) 
niet op foto: Eric Dalemans (OLVI) - Marijke Decavel (DPB) - Gunter Maes (SG) - Carlo Van Den Bremt (VTI) 
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Overlegorganen met onderhandelingsbevoegdheid in vzw Scholengemeenschap 
Scholen aan de Durme: 

Overlegorganen: Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG) en 
Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (RSCG) 

         

De coördinerend directeur zit het OCSG voor. Het secretariaat van het OCSG wordt waargenomen 
door een secretaris die onder en door de vertegenwoordigers van het personeel wordt verkozen. 
De secretaris staat samen met de stafmedewerker in voor de verslaggeving. 

Het OCSG is bevoegd over alles te onderhandelen waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is. 

 
v.l.n.r. Stefaan De Clercq (COC) - Caroline De Ridder (SLC) - Bram D’haeseleer (KARWIJ) - Koen Pollaert (STC) - Wim Verbesselt (OLVI) Johny Uyttersprot (VTI) - 

Freeken Bauwens (PX) - Dirk Vanackere (OLVI) - Kristel Tinck (VTI) - Stephan Beirnaert (CREO/SHO) 
Bob Van Lancker (SLC) - Peter Van den Broeck (STJ) - Rita Peeters (HHI) - Katleen Saerens (HHI) - Joost Onghena (STJ) 

Hilde Verplancke (CREO) – Benjamin Steegmans (SLC) - Els Willems (SG) - Lieven Haems (SG) – Gunter Maes (SG)  
niet op foto: Marijke Decavel (DPB) - Patrick De Meulenaer (KARWIJ) - Hans De Thaey (STC) - Frederik Dupon (PX) - Sabrine Verlot (SHO) 
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In de reaffectatiecommissie (RCSG) van de scholengemeenschap worden de 
terbeschikkinggestelde personeelsleden besproken van alle scholen van de scholengemeenschap 
en die de schoolbesturen niet hebben kunnen reaffecteren of wedertewerkstellen met als doel 
beslissingen te nemen m.b.t. het inzetten in de scholengemeenschap. 

Dagdagelijkse werking 

De staf van de scholengemeenschap is samengesteld uit: 

 
 
v.l.n.r. 
 
ICT-medewerker Dilia Van Avermaet 
 
stafmedewerker Els Willems 
 
coördinerend directeur Lieven Haems 

 
 

De staf staat in voor de operationele werking van de scholengemeenschap en stelt zich bovendien 
tot doel: 

 alle scholen van de scholengemeenschap te ondersteunen bij onderwijsmanagement 
 het draagvlak te verhogen bij alle SG participanten 
 de beschikbare middelen efficiënter in te zetten 
 het delen van kennis en kunnen te stimuleren 

Het secretariaat is gehuisvest in VLOT! campus CREO. 

De bevoegdheden van een scholengemeenschap 

We sommen bondig de bevoegdheden van een scholengemeenschap op. 

Een scholengemeenschap : 

- maakt afspraken over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod 

- maakt afspraken over een objectieve leerlingenoriëntering en –begeleiding 

- maakt afspraken over het personeelsbeleid, meer bepaald over de criteria voor het 
aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden; 

- maakt afspraken/beslist over de verdeling van de extra uren-leraar over haar scholen; 

- maakt afspraken/beslist over de verdeling over haar scholen van de globale 
puntenenveloppe; 

- brengt advies uit inzake investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur waarbij een 
schoolbestuur een beroep doet op de investeringsmiddelen van het Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs (Agion); 
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- kan een samenwerkingsakkoord sluiten met een of meer scholen voor buitengewoon 
secundair onderwijs die buiten de desbetreffende scholengemeenschap zijn gebleven; een 
school voor buitengewoon secundair onderwijs kan samenwerkingsakkoorden sluiten met 
verschillende scholengemeenschappen; 

- kan een samenwerkingsakkoord sluiten met één of meer scholen voor secundair onderwijs 
die niet tot een scholengemeenschap behoren en/of met één of meer scholen voor 
basisonderwijs, met één of meer scholen van deeltijds kunstonderwijs en/of één of meer 
centra voor volwassenenonderwijs; 

- maakt afspraken/beslist over de aanwending van de punten voor ICT-coördinatie; 

- kan afspraken maken over de engagementsverklaringen van de schoolreglementen waarin 
wederzijdse afspraken worden opgenomen over oudercontact, regelmatige aanwezigheid 
en spijbelbeleid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement 
ten aanzien van de onderwijstaal. 

Schoolbesturen kunnen aan de scholengemeenschap bijkomende bevoegdheden toewijzen, tenzij 
dit bij decretale of reglementaire bepalingen wordt verboden. 

De voordelen van een scholengemeenschap 

We vatten de belangrijkste voordelen samen: 

- de gewone rationalisatienorm2 per school wordt met 15 % verminderd voor een school die 
tot een scholengemeenschap behoort; 

- ruimere mogelijkheden m.b.t. het overdragen en het herverdelen van uren-leraar; 

- een proportioneel aandeel in de 20.000 extra uren-leraar die jaarlijks over de 
scholengemeenschappen van het secundair onderwijs worden verdeeld; 

- het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe is voordeliger voor 
scholengemeenschappen dan voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren; 

- de mogelijkheid tot samenvoegen van de restpunten PV (Praktijk Vakken) en BGV 
(BeroepsGerichte Vorming) in functie van de TA/TAC (Technisch Adviseur Coördinator) 
opdrachten; 

- toekenning van een niet-organieke personeelsformatie bij herstructurering van scholen of 
het onderwijsaanbod; 

- personeelsleden met het statuut TADD (Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur) - 
t.t.z. met een dienstanciënniteit van 720 dagen gespreid over drie schooljaren – zijn vrij 
van reaffectatie na werking van de RCSG3; 

- ruimere inzetbaarheid van ondersteunend personeel en bestuurspersoneel voor de invulling 
van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap en voor scholen van de 
scholengemeenschap; 

- gestructureerde kennis- en gegevensuitwisseling waardoor de scholen van een 
scholengemeenschap op elkaars knowhow en expertise beroep kunnen doen; 

                                                           
2 Opdat een school in de financierings- of subsidiëringsregeling opgenomen kan blijven, moet op de tellingsdatum een rationalisatienorm, 
uitgedrukt in een minimum aantal regelmatige leerlingen, worden bereikt. 
3 Voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoort, is de eerstbevoegde reaffectatiecommissie de Vlaamse Reaffectatiecommissie.  
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Dit laatste voordeel kunnen we zelf in de hand werken met de verschillende werkgroepen die we 
in de scholengemeenschap aan de Durme hebben, met name de werkgroep Coördinatoren, 
de werkgroep Public Relations, de werkgroep Mentoren, de werkgroep Data-
integratie, de werkgroep Personeelsadministratie, de werkgroep 
Leerlingenadministratie, de verschillende vakwerkgroepen, de werkgroep 
Schoolpastoraal en de ad hoc werkgroepen zoals de werkgroep tevredenheidsenquête… 

 

----- 

Tenslotte willen we langs deze weg iedereen in onze scholengemeenschap bedanken voor de 
collegiale samenwerking, de leerrijke ontmoetingen en de mooie uitdagingen die we dag na dag 
ervaren.  

----- 

 

 

 

 
 


