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directie Onderwijsinstellingen 
---  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Provinciale scholen secundair onderwijs 

Verlenging scholengemeenschappen secundair onderwijs 

en opheffing scholengemeenschap Denderleeuw - Ninove 

met ingang van 1 september 2020. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

Mevrouwen en mijne Heren, 

In zitting van 21 april 1999 ging u akkoord met het vormen van 

scholengemeenschappen tussen de scholen van de Provincie Oost-

Vlaanderen enerzijds en de scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap anderzijds en dit met ingang van 1 september 1999. 

Er werden zes scholengemeenschappen opgericht onder de 

voorwaarden van een protocol en bijhorende overeenkomsten (zie kopie in 

bijlage). 

Een scholengemeenschap is een samenwerkingsverband waarvan de 

werking geregeld wordt bij hetzij beslissing van de enige betrokken inrichtende 

macht, hetzij de overeenkomst tussen de verschillende inrichtende machten. 

Een scholengemeenschap wordt gevormd voor een periode van zes 

schooljaren en is van rechtswege telkens voor opnieuw zes schooljaren 

verlengbaar behoudens andersluidende beslissing of overeenkomst. Per 1 

september 2011 werd de vorming van scholengemeenschappen uitzonderlijk 

beperkt tot een periode van drie schooljaren. Daarna werd de termijn van de 

scholengemeenschappen terug op zes schooljaren gebracht.  

In zitting van 16 juni 2005 besliste u om met ingang van 1 september 

2005 de scholengemeenschappen gevormd tussen de scholen van de 

Provincie Oost-Vlaanderen en de scholen van het GO! Onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap voor zes jaar te verlengen. In zitting van 18 mei 2011 

verklaarde u zich akkoord met een nieuwe verlenging van de 

scholengemeenschappen, ditmaal voor drie schooljaren.  

In zitting van 3 september 2014 besliste u om met ingang van 1 

september 2014 de scholengemeenschappen secundair opnieuw te verlengen 

voor een periode van zes schooljaren. PSBuSO Spectrum (Richtpunt campus 

Buggenhout) trad toe tot de scholengemeenschap Dendermonde – Hamme. 

 In zitting van 16 april 2015 keurde u het gewijzigde protocol tot vorming 

van de scholengemeenschappen goed (zie bijlage). De wijzigingen betroffen 

technische actualiseringen, de integratie van deelprotocollen en het vastleggen 

van de samenstelling en de werking van het overkoepelend overlegorgaan. 
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Omwille van de versterking van het beleidsvoerend vermogen, het 
efficiënt gebruik van de middelen en de inzet van specifieke expertise is het 
belangrijk om deel uit te maken van een scholengemeenschap. 

 
De verderzetting van de scholengemeenschappen betekent ook dat de 

scholen blijven genieten van een aantal voordelen zoals onder andere gunstige 
rationalisatienormen, extra urenleraar, gunstige berekeningsnormen voor de 
globale puntenenveloppe,…. 

Samenwerking met andere netten of inrichtende machten blijft trouwens 

noodzakelijk aangezien de provinciale scholen niet aan de voorwaarden 

voldoen om zelfstandige scholengemeenschappen te kunnen vormen. Eén van 

de criteria is immers dat de scholengemeenschap een multisectoraal 

onderwijsaanbod dient te organiseren. Onder een multisectoraal aanbod wordt 

tenminste verstaan: 

- in de eerste graad: een 1ste leerjaar A en B, een 2de leerjaar en een 

beroepsvoorbereidend jaar 

- in de tweede graad: een 1ste en 2de leerjaar van het algemeen secundair 

onderwijs met 3 opties, een 1ste en 2de leerjaar van het technisch secundair 

onderwijs met 2 studiegebieden en een 1ste en 2de leerjaar van het 

beroepssecundair onderwijs met 2 studiegebieden 

- in de derde graad: een 1ste en 2de leerjaar van het algemeen secundair 

onderwijs met 3 opties, een 1ste en 2de leerjaar van het technisch secundair 

onderwijs met 2 studiegebieden en een 1ste en 2de leerjaar van het 

beroepssecundair onderwijs met 2 studiegebieden. 

Afwijkingen op het vlak van het multisectoraal aanbod kunnen worden 

toegestaan, maar dan enkel voor zeer specifieke domeinen zoals het maritiem 

onderwijs en het textielonderwijs. Aangezien het onderwijs van de provincie 

Oost-Vlaanderen geen multisectoraal aanbod heeft, kan zij dus geen 

zelfstandige scholengemeenschappen vormen.  

De verlenging van netoverschrijdende scholengemeenschappen komt 

ook tegemoet aan de doelstelling ‘OD 1.6 Scholen als pedagogische eenheid 

versterken’ in de beleidsnota Onderwijs van minister Weyts: 

“Ik bestendig de huidige samenwerking van scholen in eventuele net- en 

koepeloverstijgende scholengemeenschappen.” 

Binnen een netoverschrijdende scholengemeenschap wordt evenwel rekening 

gehouden met het eigen pedagogisch project en de eigen cultuur van elke 

school. Ook dit wordt benadrukt in voormelde doelstelling. 

 De enige secundaire provinciale school die tot nu toe geen deel 

uitmaakte van een scholengemeenschap was PI Heynsdaele (Richtpunt 

campus Ronse). Met ingang van 1 september 2020 fuseert de school met 

PSBuSO Spectrum (Richtpunt campus Buggenhout) tot Richtpunt campus 

Buggenhout en zal zij automatisch deel uitmaken van de scholengemeenschap 

Dendermonde – Hamme. 

Een wijziging ten opzichte van vorige samenstelling van de 

scholengemeenschappen is vraag tot de uitstap van PTI Ninove (Richtpunt 

campus Ninove) uit de scholengemeenschap. Op 31 maart 2020 melde de 
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heer Eddy Michotte, algemeen directeur van scholengroep 19 van het GO!, 

telefonisch dat de scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove fuseerde met 

de scholengemeenschap GO! Dender. De vraag werd gesteld of PTI Ninove 

(Richtpunt campus Ninove) verder deel wenste uit te maken van deze 

gewijzigde scholengemeenschap. 

Deze fusie werd niet voorafgaandelijk overlegd met het provinciebestuur. Het 

provinciebestuur werd voor een voldongen feit gezet aangezien scholengroep 

19 nog diezelfde dag de beslissing meedeelde aan het bevoegde Vlaamse 

Agentschap. Aangezien de scholengroep geen ruimte liet voor onderhandeling 

en er onvoldoende tijd was om de consequenties in te schatten voor PTI 

Ninove (Richtpunt campus Ninove) die als enige provinciale school zou terecht 

komen in een uitgebreide scholengemeenschap met de GO!-scholen van Aalst, 

Denderleeuw, Liedekerke en Ninove, wordt voorgesteld om geen deel uit te 

maken van de nieuwe scholengemeenschap met de GO!-scholen van 

scholengroep 19. 

In de toekomst kan onderzocht worden of het aangewezen is dat PTI Ninove 

instapt in een andere bestaande scholengemeenschap. Een school die niet tot 

een scholengemeenschap behoort kan in de loop van de zesjarige termijn 

toetreden tot een bestaande scholengemeenschap.  

Rekening houdend met bovenstaande argumenten wordt voorgesteld 

om de bestaande scholengemeenschappen te verlengen met uitzondering van 

de scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove. 

Uw vergadering wordt uitgenodigd om zich akkoord te verklaren met 

de verlenging van de scholengemeenschappen secundair onderwijs voor een 

periode van 6 jaar met ingang van 1 september 2020 en met de opheffing van 

de scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove met ingang van 1 september 

2020. 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Kurt Moens 
 


