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Bevraging schoolbesturen  
 
 

In deze bevraging wordt voor het officieel gesubsidieerd onderwijs met "raad van bestuur" het 
college van burgemeester en schepenen of de bestendige deputatie bedoeld. 

 
Hieronder volgen enkele vragen om het schoolbestuur waartoe u behoort te identificeren. Deze 
gegevens worden enkel gebruikt om andere gegevens aan te kunnen koppelen. De survey wordt 
verder anoniem verwerkt. 

 
 

1. Wat is het instellingsnummer van de inrichtende macht waartoe u behoort? 
 
 
 
 

2. Wat is de officiële naam van de inrichtende macht? 
 
 
 
 

3. Wat is uw functie binnen de raad van bestuur/schepencollege/deputatie? 
 
 
 

4. Tot welk net behoort uw schoolbestuur? 
 

officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) 

gemeenschapsonderwijs (GO) 

vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) 
 
 

5. Hoeveel scholen behoren tot uw schoolbestuur? 
 

1 
 

meer dan 1 
 
 

6. Is sinds een jaar de samenstelling van de raad van bestuur/schepencollege/deputatie voor meer dan 
50% gewijzigd? 

ja 

nee 
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Organisatiekenmerken schoolbestuur 
 
 
 

7. Welke juridische organisatievorm heeft uw schoolbestuur? 
 

GO! 
 

Gemeenteraad/ college van burgemeester en schepenen 

Autonoom gemeentebedrijf 

Provincieraad/ bestendige deputatie 

Intern verzelfstandigd agentschap 

Vzw 

Andere (geef nadere toelichting) 
 
 
 
 

 
 
 

8. Hoe is de samenstelling van uw raad van bestuur/schepencollege/deputatie? 
 

decretaal bepaald 
 

politiek bepaalde samenstelling 
 

dient volledig samengesteld te zijn uit ouders 
 

dient volledig samengesteld te zijn uit ouders en leerkrachten 

vrij te kiezen samenstelling 

Andere (geef nadere toelichting) 
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Individuele kenmerken van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur (alleen bevraagd bij 
de besturen van het VGO en het GO) 

 
 
 

9. Totaal aantal leden in de raad van bestuur 
 
 
 
 

10. Aantal vrouwen in de raad van bestuur 
 
 
 
 

11. Aantal leden in de raad van bestuur die een loon krijgen voor de uitoefening van de functie van 
bestuurslid 

 
 
 

12. Wat is de gemiddelde leeftijd van de leden van de raad van bestuur? 
 

20-35 jaar 
 

36-50 jaar 
 

51-65 jaar 
 

meer dan 65 jaar 
 
 

13. Aantal leden van de raad van bestuur die een loopbaan hebben/hadden in het onderwijs 
 
 
 
 

14. Aantal leden van de raad van bestuur met bestuurservaring buiten het onderwijs 
 
 
 

15. Hoeveel jaren ervaring hebben de bestuursleden gemiddeld in de raad van bestuur? 
 

minder dan 5 jaar 

5-10 jaar 

11-15 jaar 
 

16-20 jaar 
 

meer dan 20 jaar 
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16. Is voldoende expertise aanwezig in de raad van bestuur met betrekking tot de volgende 
beleidsdomeinen? 

 
ja nee 

 
Identiteitsbeleid (opstellen van pedagogisch project, opstellen van strategische doelen pedagogisch 
beleid, profilering van de school) 

 
Strategisch beleid (fusies, splitsingen, samenwerkingsverbanden) 

Pedagogisch beleid 

Financieel en materieel beleid (begroting, rekeningen, gebouwen en uitrusting)) 

Zorg- en GOK- beleid 

Kwaliteitsbeleid 

Personeelsbeleid 

Participatiebeleid (opvolgen van de participatiegraad, nemen van maatregelen ter bevordering van de 
participatie, overleggen met de schoolraad) 

 
Externe relaties (contacten met de gemeente, de lokale gemeenschap, bedrijven, de Vlaamse overheid 
en Brede School) 

 
Geef eventueel nadere toelichting. 
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Werking raad van bestuur (voor de lokale openbare besturen wordt met raad van 
bestuur het schepencollege of de deputatie bedoeld)  (de drie netten werden bevraagd) 

 
 
 

17. Hoe vaak vergadert de raad van bestuur/schepencollege/deputatie per schooljaar? 
 

wekelijks 
 

één keer per maand 
 

drie tot vier keer tijdens het schooljaar 

twee keer tijdens het schooljaar 

één keer tijdens het schooljaar 

Andere (geef nadere toelichting) 

 
 
 

18. Is de directeur aanwezig op de vergaderingen van de raad van bestuur/schepencollege/deputatie? ( 
eenpitter) 

 
in principe altijd 

soms 

nooit 
 

Geef eventueel nadere toelichting. 
 
 
 

19. Zijn de directeurs aanwezig op de vergaderingen van de raad van bestuur/schepencollege/deputatie? 
(meer dan 1 school) 
 
in principe altijd allemaal 

 
in principe altijd een deel van de directeurs 

soms 

nooit 
 

Geef eventueel nadere toelichting. 
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20. Hoe gebeurt de besluitvorming op de raad van bestuur/schepencollege/deputatie gewoonlijk? 
 

   Een besluit wordt genomen als alle leden de beslissing ondersteunen 

   Een besluit wordt genomen als geen enkel lid een bezwaar heeft 

   Meerderheid tegen minderheid 

Andere vormen van besluitvorming (geef nadere toelichting) 
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Beleidsvoering door de raad van bestuur (voor de lokale besturen: schepencollege of deputatie) 
 
 
 

21. Hoe verloopt de wisselwerking tussen de raad van bestuur/schepencollege/deputatie en de 
directeur(s)? 

 
 
 

De raad van bestuur is op de hoogte van het functioneren van de 
directeur(s) 

De raad van bestuur geeft feedback over beleidsvoorstellen van 
de directeur(s) 

De directeur(s) is/zijn op de hoogte van de inhoud en de 
draagwijdte van alle bestuursbeslissingen 

De informatie-uitwisseling tussen de raad van bestuur en de 
directeur(s) verloopt vlot 

De directeur(s) word(t)(en) betrokken bij de beslissingen van de 
raad van bestuur 

De raad van bestuur houdt bij zijn beslissingen rekening met de 
mate waarin de directeur(s) de beslissing ondersteun(t)en 

De directeur(s) is/zijn op de hoogte van wat de raad van bestuur 
belangrijk vindt 

De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn duidelijk 
afgebakend van die van de directeur 

De raad van bestuur waardeert kritische geluiden van de 
directeur(s) 

De raad van bestuur wendt bij het nemen van beslissingen de 
expertise aan van de directeur(s) 

 
Geef eventueel nadere toelichting. 

Helemaal 
niet akkoord 

Niet 
akkoord Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

 
 
 

De volgende vraag gaat na in welke beleidsdomeinen het schoolbestuur systematisch beslissingen neemt. Voor schoolbestuur wordt 
de volgende definitie gehanteerd: 
o GO!: de algemene vergadering en de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de scholengroep, de stemgerechtigde 
leden van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, de administratieve diensten van de scholengroep en van het centrale niveau. 
o OVSG: de gemeenteraad, het schepencollege, de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de diensten die opgericht zijn 
door het gemeentebestuur en rechtstreeks onder het gezag van het gemeentebestuur ressorteren. 
o POV: de provincieraad, de deputatie, de provinciegriffier, de financieel beheerder en de diensten die opgericht zijn door het 
provinciebestuur en rechtstreeks onder het gezag van het provinciebestuur ressorteren. 
o VGO: de algemene vergadering en de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur (inclusief het bestuur van een andere 
entiteit (bv patrimoniumvzw, overkoepelende vzw, … ) die onderwijsbevoegdheden uitoefent), diensten en functies die opgericht zijn 
door het bestuur en rechtstreeks onder het gezag van het bestuur ressorteren ( bv administratieve diensten, beheerscomités, 
gevolmachtigde van het bestuur...). 
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22. Duid aan in welke van de onderstaande beleidsdomeinen het schoolbestuur systematisch beslissingen 
neemt. 

Identiteitsbeleid (opstellen van pedagogisch project, opstellen van strategische doelen pedagogisch beleid, profilering van de 
school) 

 
Strategisch beleid (fusies, splitsingen, samenwerkingsverbanden) 

Pedagogisch beleid 

Financieel en materieel beleid (begroting, rekeningen, gebouwen en uitrusting) 

Zorg- en GOK- beleid 

Kwaliteitsbeleid 

Personeelsbeleid 

Participatiebeleid (opvolgen van de participatiegraad, nemen van maatregelen ter bevordering van de participatie, overleggen 
met de schoolraad) 

 
Externe relaties (contacten met de gemeente, de lokale gemeenschap, bedrijven, de Vlaamse overheid en Brede School). 

 
Geef eventueel nadere toelichting. 

 
In deze laatste vraag gaan we na wat de taakopvatting is van het schoolbestuur en de school op verschillende beleidsdomeinen. Voor 
schoolbestuur gebruiken we de eerder gegeven definitie. Onder “school” in het schema wordt bedoeld: de directeur(s), het college van 
directeurs en de algemeen directeur (GO!), leden van het middenkader, de scholengemeenschap en werkgroepen die ressorteren 
onder het gezag van de directeur en waaraan geen enkel lid van het bestuur deelneemt. 
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23. Welk van de onderstaande beschrijvingen is het meest van toepassing voor de verschillende 
beleidsdomeinen? 

 
1= Het schoolbestuur neemt initiatief en ontwikkelt nieuwe voorstellen. Het schoolbestuur voert deze zelf uit. 

2= Het schoolbestuur neemt initiatief en ontwikkelt nieuwe voorstellen. Het schoolbestuur delegeert de uitvoering. 

3 = De school neemt initiatief en werkt uit. Het moet zich verantwoorden bij het schoolbestuur, dat een bijdrage levert (kijkt na, 

bespreekt, geeft advies, doet suggesties,..). 

4 = De school neemt initiatief en werkt of voert uit. Het schoolbestuur neemt kennis. 
 

1 2 3 4 
 

Identiteitsbeleid (opstellen van pedagogisch project, opstellen van 
strategische doelen pedagogisch beleid, profilering van de school) 

 
Strategisch beleid (fusies, splitsingen, samenwerkingsverbanden) 

Pedagogisch beleid 

Financieel en materieel beleid 

Zorg- en GOK- beleid 

Kwaliteitsbeleid 

Personeelsbeleid 

Participatiebeleid (opvolgen van de participatiegraad, nemen van maatregelen 
ter bevordering van de participatie, overleggen met de schoolraad) 

 
Externe relaties (contacten met de gemeente, de lokale gemeenschap, 
bedrijven, de Vlaamse overheid en Brede School). 

 
Geef eventueel nadere toelichting. 
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