
 

  

 

 

 

Beste geïnteresseerde lezer, 

 

Juist, ik weet het. Er zijn heel wat mensen uit de sociale sector, en vooral in het onderwijs, die 

het een vloek vinden als men zegt dat een school ook een bedrijf is. Misschien klinkt het wat 

zachter als ik mij zo uitdruk: ”Aan het beheren van een school zijn een aantal bedrijfsmatige 

aspecten verbonden.” Zacht genoeg? En daarmee willen we zeggen dat een aantal zaken moe-

ten kloppen, zoals in een bedrijf, of de werking van de school wordt in mindere of meerdere 

mate bedreigd. De uitgaven mogen de inkomsten niet overschrijden, er moet steeds gewaakt 

worden over de missie van het bedrijf, constant moet aan het product (de vorming) gewerkt 

worden om de kwaliteit te verhogen, er moet een eerlijke communicatie zijn met de cliënt en 

het personeel, aan nieuwe wetgeving moet voldaan worden, enz. 

 

Natuurlijk is er een hemelsbreed verschil met een KMO of nog meer met een beursgenoteerd 

bedrijf. We schreven het reeds in het vorige artikel: we hebben geen Btw-nummer, we betalen 

geen belastingen en als er al winsten zouden zijn op één of andere speculaasverkoop dan kun-

nen deze winsten alleen aangewend worden voor de doelstellingen van de VZW en dat zijn 

het onderwijs en de opvoeding van de kinderen van Merksplas die in de school zijn inge-

schreven. Aan de wetgeving op de VZW’s moeten we dus zeker voldoen. Maar ook aan vele 

aspecten die voor elk gewoon bedrijf gelden. 

 

Dit bedrijf werkt met 40 personen die tot het onderwijzend personeel behoren, 2 tot het admi-

nistratief personeel, 3 mensen deeltijds onderhouds-

personeel en zowat 100 vrijwillig(st)ers. Naar aantal 

personeelsleden (en jaarlijks budget) mag dit bedrijf 

dus wel als een KMO bestempeld worden. Voor taken 

die niet door het personeel van de school kunnen uit-

gevoerd worden, dienen we externe hulp te zoeken bij 

bedrijven. Voor de onderwijzenden dienen we de spe-

cifieke wetgeving te volgen die voor hen geldt en die 

erg afwijkt van de wetgeving die in privébedrijven 

wordt gehanteerd. Voor het onderhoudspersoneel 

geldt deze laatste wetgeving juist wel. En de vrijwilligers kunnen niet altijd vergoed worden, 

doch ook voor hen wordt erover gewaakt dat, als ze al vergoed worden, de wetgeving omtrent 

de vergoeding van vrijwilligers strikt gevolgd wordt. 

 

 Zoals in andere bedrijven zijn de wettelijk verplichte overlegorganen opgericht, zoals daar 

zijn: gezondheid op het werk, het lokaal onderhandelingscomité (LOC) waarin de vakbonds-

afgevaardigden de belangen van het onderwijzend personeel behartigen, preventie van seksue-

le intimidatie, een ouderraad, een schoolraad enz. Een intern arbeidsreglement is uitgeschre-

ven en geeft de verhoudingen leerkrachten-school weer (met verwijzing naar andere docu-

menten zoals het “Pedagogisch project” van de school). 

 



Als organisatoren zijn we op onze hoede dat veiligheid primeert op risicogedrag. Dat geldt 

zowel naar de kinderen als naar de personeelsleden toe. Daarom worden mankementen aan 

banken, toestellen, gebouwen enz. zo snel mogelijk hersteld. En voor het geval we toch een 

voorval hebben waarvoor we burgerlijk aansprakelijk zijn, dan dekt de verzekering zowel 

personeel als kinderen als allen die als gelegenheidsmedewerkers een taak of taakje uitvoeren 

voor de school, dus ook de vrijwilligers. 

 

De gebouwen vormen een steeds weerkerend item, omdat er nu eenmaal sleet komt op allerlei 

zaken. Er gaat geen jaar voorbij dat er geen nieuwe noden zijn. Bovendien moeten we steeds 

zorgen dat de gebouwen inzake brandveiligheid voldoen. Daarom wordt ook elk jaar een 

brandoefening gehouden, waarbij de brandweercommandant, indien nodig, een aantal advie-

zen geeft wat de gebouwen betreft en ook oordeelt over hoe de oefening ordelijker en sneller 

kan verlopen. In dank wordt deze raad aanvaard en opgevolgd. 

 

Koken kost geld, zegt men. En hierin verschilt een school ook niet van een privé bedrijf. 

Doch de financies zullen we in een ander artikeltje belichten. 

 

Uit het voorgaande zal de lezer begrijpen dat een raad van beheer in het vrij onderwijs meer-

dere competenties moet aantrekken. Anders dan in het officieel onderwijs (gemeentelijk, pro-

vinciaal en gewestelijk) zijn de bestuurders in het vrij onderwijs geen politiek gekozenen. In 

het gemeentelijk onderwijs zijn de gemeenteraadsleden, in het provinciaal onderwijs zijn de 

provincieraadsleden en in het gemeenschapsonderwijs is het een apart orgaan dat vanuit de 

politiek gestuurd wordt. Waarom 

is het niet de minister van onder-

wijs? Het antwoord is nogal evi-

dent: de minister moet boven de 

drie netten staan. Het zittende be-

stuur van de VBS Merksplas trekt 

mensen aan die omwille van hun 

studie of ervaring gratis een bijdrage kunnen en willen leveren aan de beleidsbeslissingen die 

geregeld moeten genomen worden. Het zal dus niet verwonderen dat de leden van het bestuur 

meerdere specialismen vertegenwoordigen en hun kennis goed kunnen aanwenden ten voor-

dele van de school: 

 

   alfabetisch: 

 

- E.H. Belmans Gaston            pastoor  - Mertens Chris secretaresse H. Graf 

- Berghmans André             pedagoog  - Van de Vloet Harry       verpleegkundige 

- Beuls May voormalig schoolhoofd                      - Van Kerckhoven Jan  voormalig bankier 

- Brosens Danielle            advocate  - Verheyen Ludo           verzekeringsagent 

- Kools Jeanne        opvoedster  - Boeckx Bart     bouwsector 

 

 

A. Berghmans, pedagogische wetenschappen 

Voorzitter van Schoolbestuur Vrije Basisschool Merksplas 

 

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

 

 


