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Verkennende contacten 

Voorstelling  en goedkeuring project besturen  
Opstart verschillende werkgroepen

Oprichting stuurgroep

m.m.v. revisoren, notaris, besturen en directies

2017

Onderzoek en voorbereiding van de deelaspecten 

2019

2018

2020



Scholen binnen het project
Basisonderwijs (12) Secundair onderwijs (11)
GVBS Het Spoor Lier
GVBS Heilige Familie Lier
GVLS Klim Op Lier

BVKS Klim Op Lier
GVBS Pullaar Lier
GVBS Sint-Gummaruscollege Lier
GVBS Sint-Jozefschool Emblem
GVBS Sint-Lucia  Oelegem
GVBS Annuncia-Instituut Ranst
GVBS De Ceder Kessel-Station
GVBS Heilig-Hartcollege Heist-o-d- Berg
GVBS Kinderpad Bevel

Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde Lier

Sint-Ursula-instituut Lier
Sint-Ursulalyceum Lier
Sint-Gummaruscollege Lier
Sint-Gummaruscollege EG-1 Lier
Sint-Gummaruscollege EG-2 Lier
Vrij Technisch Instituut Lier
Heilig-Hartcollege Middenschool 1 Heist-o-d-Berg
Heilig-Hartcollege Middenschool 2 Heist-o-d-Berg
Heilig-Hartcollege Bovenbouw 1 Heist-o-d-Berg
Heilig-Hartcollege Bovenbouw 2 Heist-o-d-Berg

Internaat/Se-n-se/HBO5
Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde Lier



Uitgangspunten (januari 2018)
De scholen blijven zoals ze nu zijn :
ü met behoud van de eigen financiële middelen
ü met behoud van de eigenheid van elke campus
ü met respect voor de eigen cultuur

Efficiëntieverhoging via één slagkrachtig regionaal 
bestuur voor de katholieke scholen

Performantieverhoging door centralisatie van de 
schoolondersteunende diensten



Aandachtspunten (januari 2018)
Het project moet 
ü haalbaar zijn
ü realiseerbaar zijn

We kijken met een open mind naar de toekomst 

We kiezen voor 
ü de weg van de geleidelijkheid
ü een organisatiestructuur en werking die 

afgestemd zijn op de schaalgrootte (code van 
“goed bestuur”)



2 juni 2020: waar staan we?
Werkgroep Juridisch 

OK
OK
OK

OK

?
?

Ø Ontwerpstatuten: goedgekeurd door bestuursorganen
Ø Samenstelling algemene vergadering (3x8)
Ø Samenstelling bestuursorgaan: 3x4 (4 bestuurders per 

bestuur)
Ø Afgevaardigd bestuurder: zie verder

Ø Voorzitter  
Ø Intern reglement



2 juni 2020: waar staan we?
Werkgroep Infrastructuur + preventie

OK
OK
OK

OK
Ontwerp 

Ø Inventaris erfpachten
Ø Inventaris bouwprojecten (actuele en toekomstige)
Ø Organisatie preventie: onveranderd tijdens 2020-2021

Ø Toekomstige werking:
- aanspreekpunten
- procedures 



2 juni 2020: waar staan we?
Werkgroep Financiën

OK
OK

Ontwerp

?
?

Ø Inventaris boekhoudpakketten 
Ø Inventaris werkwijzen in de besturen
Ø Voorbereiding zelfde pakket/één dossier januari 2021 

Ø Toekomstige werking (aanspreekpunten, afspraken)
Ø Financieel verantwoordelijke (coördinator) 



2 juni 2020: waar staan we?
Werkgroep Organisatie

OK

OK
OK

OK

OK
Ontwerp 

Ø Inventaris schoolorganisatie (gezamenlijke projecten, 
besteding uren en punten) 

Ø Inventaris verwachte ondersteuning 
Ø Bespreking “optimale ondersteuning” en de 

geleidelijke weg ernaar toe
Ø Bespreking sleutelfuncties

Ø Toekomstige werking 
- aanspreekpunten
- afspraken



2 juni 2020: waar staan we?
Werkgroep (Organisatie – Besturen)

OK

OK

OK

SG  vanaf 1-9-2020:

Ø BaO : 
- de 3 Neten: Lierse scholen KOBA HeLi + Lisp + De 
Regenboog 
( wijziging = - Koningshooikt)

- Robke: omgeving Lier + HHC basis KOBA HeLi
(wijziging =  + HHC basis) 

Ø SO :
- (naam): Lierse scholen KOBA HeLi + De Regenboog 

+ Heilig-Hartcolllege Heist-op-den-Berg 



DOELEN 

Bestuur Ø Efficiëntieverhoging via 1 bestuur
Ø Performantieverhoging door centralisatie ondersteunende 

diensten   
School

Internaat



2 juni 2020: Organigram
Schoolbestuur = vzw

Bestuur Ø Algemene Vergadering (3x8p)
Ø Bestuursorgaan (3x4p)

met: afgevaardigd bestuurder
directiecomité (coördinatoren diensten)    

School Ø Directeur (of directieteam)
+ schoolteam

Internaat Ø Beheerder 

Centrale ondersteuning op vlak van financiën, boekhouding, 
bouwprojecten, preventie en onderwijsregelgeving. 



Vraag en antwoord
Hoe is dit realiseerbaar en betaalbaar?

1. Door in solidariteit middelen vanuit de scholen samen te 
leggen, en

2.  De middelen zo optimaal mogelijk in te zetten

• Uren en punten (voor het creëren van onderwijsambten) 
• Centen 

- voor het betalen van eventuele “niet-onderwijs”-
medewerkers

- betalen van gemeenschappelijke kosten (nu per 
school verrekend zoals verzekeringen,    
boekhoudsoftware, kosten revisor…)           



Vraag en antwoord
Wat zijn de voor- en nadelen van een groter schoolbestuur?

Voordelen:
• zie vorige dia’s
• Een beroep kunnen doen op nabije, uitgebreide expertise
• Gedragenheid van beslissingen 
• Directies krijgen opnieuw/meer tijd voor hun  

personeelsbeleid en het uitbouwen van een pedagogisch-
didactisch beleid op de eigen school 

Nadelen:
• Rekening houden met anderen
• Bijdrage



Vraag en antwoord
Welke mogelijkheden tot samenwerken biedt de nieuwe 
samenstelling?
• Interessante projecten: uitwisselen info of samenwerking
• Moeilijke dossiers: beleidslijn, meer gedragenheid van 

beslissing
• Intervisie
• Versterken van collegialiteit en verbondenheid



Vraag en antwoord
Wie zijn de contactpersonen van het bestuur voor de directies?
Domein Verantwoordelijke Huidige 

school
Opm.

Afgevaardigd bestuurder Jo Cuypers SGC

Financiën en boekhouding gesprekken lopen nog

Infrastructuur en bouw Ilse Vandermot SAL i.s.m. Nick 
Panneels (HHC)

Aankopen Dirk Janssens VTI
Secretariaat voorlopig opgenomen door de secretariaten 

van de SG BaO en SO
Coördinerend dir. BaO Marleen Verelst codi BaO voltijds schoolvrij 

Coördinerend dir. SO Veerle Bernaerts SUSO halftijds schoolvrij

Adjunct-codi SO Fons Nuyens HHC



Vraag en antwoord
Wat zijn de gevolgen voor het personeel? 
Aanwerving
Directies:
Leerkrachten en secr.medewerkers:
MVD 

Bestuursorgaan (na procedure)
Directie
Directie of bestuursorgaan

Rechten: TADD, VB, …
Zie decreet Rechtspositie.
Dat betekent o.a.: 
als een vastbenoemd personeelslid uren verliest, dan is er 
- Eerst de scholengemeenschap (en binnen de SG eerst het 

schoolbestuur)
- Daarna het schoolbestuur 



Vraag en antwoord
Hoe gebeuren de inschrijvingen van de leerlingen?

De inschrijvingen van de leerlingen gebeuren op 
dezelfde manier als nu.



Aangepast stappenplan (t.g.v. corona)
Periode Actie
27 mei De 3 besturen beslissen over

- ontwerpstatuten
- aanstelling van AB en leden directiecomité

2 juni Infomoment inspraakorganen

10 juni Eerste samenkomst toekomstig bestuursorgaan



Timing (administratieve procedure)
01.05.2020 Melding AGODI, AGION

30.06.2020 Tussentijdse balans opmaken voor elke VZW

01.07.2020 Alle verbintenissen van de overgenomen VZW’s worden 
vanaf deze datum verondersteld te zijn verricht voor de 
overnemende VZW.

31.07.2020 Cijfers voor de balans per 30.6.2020 moeten afgewerkt zijn

01.08-
20.08.2020 

Administratieve voorbereiding door revisoren en notaris 
(controleverslagen, fusievoorstel)

02.09.2020 Opmaak controleverslagen

09.09.2020 Verzenden oproepingen met fusievoorstel, de staat activa 
en passiva, het controleverslag en de agenda van de akten

30.09.2020 Akten van fusie worden verleden te Malle, Nooitrust 4.

Ingang fusie: 1 juli 2020


