
  

  

  

 

 

Beste geïnteresseerde lezer, 

 

Voor velen is een raad van beheer van een school of een schoolbestuur een duister orgaan. De 

directeurs treden meer op de voorgrond en zijn duidelijker aanwezig. Dit komt mede doordat 

velen de term “bestuurder” nog kennen van toen directeurs nog met deze titel werden aange-

sproken. Zoals in bedrijven is de raad van beheer een orgaan dat verantwoordelijk is voor het 

algemene beleid en zijn de directeurs de afgevaardigden die het beleid omzetten in de prak-

tijk. Verdere vergelijkingen gaan slechts gedeeltelijk op. Er zijn geen aandelen of aandeel-

houders in de VBS en er worden aan het schoolbestuur geen wedden, zitpremies, bonussen of 

voordelen in natura toegekend. Maar wat houdt het algemeen beleid nu in? We zullen in een 

aantal artikels proberen een aantal beleidselementen te bespreken, zodat de functie van een 

schoolbestuur duidelijker wordt en zodat we de wijze 

waarop de VBS Merksplas werkt transparanter wordt. 

 

Voor een goed begrip van het gevoerde beleid is het nodig, 

denken we, dat we in de eerste plaats het bredere kader van 

onze werking als schoolbestuur verduidelijken. Want dit 

kader heeft ook zijn gevolgen, welke we deels in dit artikel 

zullen schetsen en ook in de volgende. 

 

De VBS Merksplas werkt als een VZW (vereniging zonder 

winstbejag). Voor onze VZW betekent dit dat er geen aan-

deelhouders zijn die dividenden kunnen trekken, dat we 

niet btw-plichtig zijn, dat we geen belastingen betalen doch ook geen onkosten van die belas-

tingen kunnen aftrekken, gezien die belastingen niet bestaan.  Verder houden we een dubbele 

boekhouding en leggen we jaarlijks de jaarrekening bij de griffie van de rechtbank neer. 

Hoewel we in de loop van de jaren steeds zelf als schoolbestuur sterk de nadruk gelegd heb-

ben op een sluitende en duidelijke boekhouding, werd enkele jaren geleden het voeren van 

een dubbele boekhouding een wettelijke verplichting. En daar zijn we als schoolbestuur zeer 

tevreden mee. Niet uit wantrouwen, doch wel omdat een financieel gezond beleid slechts mo-

gelijk is als men een duidelijk beeld van inkomsten en uitgaven heeft. Zeker omdat we weten 

dat we langs de inkomstenzijde weinig speelruimte hebben, letten we zorgvuldig op de centen 

langs de kant van de uitgaven. Doch steeds met het motto: als het voor de kinderen didactisch 

verantwoord en nodig is, mogen we niet krenterig zijn. 

 

De leden van het schoolbestuur vergaderen een tiental keren per jaar en houden een algemene 

vergadering in maart van elk jaar. Zij nemen beslissingen omtrent personeel, financies, ge-

bouwen, de scholengemeenschap, enz. Juridisch zijn zij verantwoordelijk voor het correcte 

verloop van het ganse gebeuren in de school. Om als VZW te blijven fungeren zijn de statuten 

van de VZW neergelegd en in het Staatsblad verschenen en wordt jaarlijks de jaarrekening op 

de griffie van de rechtbank neergelegd.  

 



De betekenis van het feit dat de VBS Merksplas een vrije basisschool is, is misschien niet 

voor iedereen duidelijk. Basisschool wordt meestal juist geïnterpreteerd als een school be-

staande uit een kleuter- en een lagere school, een instelling waar men kinderen van 2,5 tot +/- 

12 jaar onderwijst. Maar de term”vrij” durft men nogal eens verkeerd te verstaan. Vooral in-

wijkende Nederlanders menen dat het in zulk een school erg vrij is inzake opvoeding. En 

meerderen van hen hebben met dat “vrij” vanuit de ervaringen in het thuisland er geen al te 

positieve indruk van. Een vrije school is gewoon een school die niet door een gemeentelijke, 

provinciale of gewestelijke overheid wordt ingericht, maar door een natuurlijke of rechtsper-

soon (wat een VZW kan zijn). Steunend op de grondwettelijke vrijheid van religie en van 

inrichten van onderwijs  is het een vrije school. Dat zulke school niet automatisch katholiek 

moet zijn, zoals de VBS Merksplas, blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld de Vrije Universiteit 

van Brussel (VUB) ook vrij doch juist niet katholiek is maar vrijzinnig. Door één of andere 

politiek gekozen overheid kan geen vrij onderwijs ingericht worden, want hun  onderwijs 

moet zich neutraal opstellen. Zelf opteren we niet voor die neutraliteit omdat we een duidelijk 

engagement willen volgen en omdat we menen dat een duidelijke eenduidige, doch breedden-

kende structuur in de vorming op niveau basisonderwijs een voordeel is voor opgroeiende 

jongeren (zie ons Pedagogisch Project). 

 

Een school moet zich wettelijk ook tot een net bekennen. Dat kan het net van de Vlaamse 

gemeenschap zijn, dat van Steden- en gemeenten of dat van het Vlaams Verbond van het Ka-

tholiek Onderwijs (VVKO, meestal kortweg “de Guimard-

straat” genoemd). De VBS is aangesloten bij dit laatste net, dat 

zich van haar coördinerende en begeleidende taak voorbeeldig 

kwijt, o.a. door met de Minister van Onderwijs mede nieuwe 

regelgeving uit te werken. En vooral door nieuwe wetgevingen 

helder te verduidelijken. Wil dit zeggen dat de Guimardstraat 

de VBS in Merksplas stuurt? Geenszins, de VBS is een auto-

noom schoolbestuur en koopt wel diensten van het VVKO, 

bestaande uit algemene begeleiding of zeer gerichte juridische, 

didactische en pedagogische raadgevingen. Ook het schoolbe-

stuur maakt gebruik van de bijscholingen die door dit net wor-

den ingericht. 

 

Brussel en de Guimardstraat zijn nu niet direct gemakkelijk te bereiken. Daarom laat de VBS 

zich ook begeleiden door het DSKO (Diocesaan Secretariaat van het Katholiek Onderwijs), 

dat op de Luchtbal (Antwerpen) gevestigd is en dat men als een onderafdeling van het VVKO 

kan beschouwen. Ook daar geeft men ons juridisch advies en daar zijn de begeleiders gehuis-

vest die rechtstreeks met de leerkrachten, de schoolbestuurders of het schoolbestuur werken. 

 

A. Berghmans, pedagogische wetenschappen 

Voorzitter van Schoolbestuur Vrije Basisschool Merksplas 

 

PS: “Het schoolbestuur: Beleid? …. Welk Beleid?” wordt vervolgd. 

 

 


