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directie Onderwijsinstellingen 
---  

Provincieraadsbesluit 

betreft Provinciale scholen secundair onderwijs 

Verlenging scholengemeenschappen secundair onderwijs 

en opheffing scholengemeenschap Denderleeuw - Ninove 

met ingang van 1 september 2020. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 

42 en 188; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 

houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, inzonderheid de 

artikelen 49 tot en met 66; 

- het besluit van de provincieraad van 21 april 1999 betreffende de 

vorming van scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 16 juni 2005 betreffende de 

verlenging van de scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 18 mei 2011 betreffende de 

verlenging van de scholengemeenschappen secundair onderwijs; 

- het besluit van de provincieraad van 3 september 2014 betreffende 

de verlenging van de scholengemeenschappen; 

- het besluit van de provincieraad van 16 april 2015 betreffende  het 

gewijzigd protocol en bijlagen tot vorming van scholengemeenschappen 

secundair onderwijs;  

- het protocol en bijhorende overeenkomsten van 1 juni 2015 met 

betrekking tot het vormen van scholengemeenschappen. 

2.   Motivering 

Sinds 1 september 1999 vormen de provinciale secundaire scholen 

(met uitzondering van PI Heynsdaele Ronse) scholengemeenschappen met de 

scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Met ingang 

van 1 september 2020 dienen de scholengemeenschappen verlengd te worden 

voor een periode van zes jaar.  

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,….  
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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.  

De scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove fuseert met de 

scholengemeenschap GO! Dender. 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 enge provinciale 

school zou terecht komen in een uitgebreide scholengemeenschap met de 

GO!-scholen van Aalst, Denderleeuw, Liedekerke en Ninove, is het 

aangewezen dat PTI Ninove (Richtpunt campus Ninove) geen deel zal 

uitmaken van deze scholengemeenschap. 

3.   Besluit 

Met 35 ja-stemmen 

Artikel 1. – Volgende scholengemeenschappen gevormd tussen de 

secundaire scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen Vlaanderen met 

uitzondering van Richtpunt campus Ninove, het Provinciaal Technisch Instituut 

te Kortrijk, de scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

en de IVG-scholen te Gent worden verlengd onder de voorwaarden van het 

protocol en bijhorende overeenkomsten van 1 juni 2015 met betrekking tot het 

vormen van scholengemeenschappen: 

- Scholengemeenschap Gent 22 

- Scholengemeenschap Dendermonde – Hamme 

- Scholengemeenschap Geraardsbergen – Brakel – Herzele – Zottegem 

- Scholengemeenschap Avelgem – Kortrijk – Oudenaarde – Ronse 

- Scholengemeenschap Eeklo – Maldegem – Zelzate  

Artikel 2. – De scholengemeenschap Denderleeuw – Ninove wordt 

opgeheven.  

Artikel 3 - Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020 

 

Gent, 27 mei 2020 

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 
 


