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Welkom bij Scholengroep-aan-Zee 

 
 

 

Beste collega. 

Wij heten je van harte welkom als collega in onze Scholengroep. 

Onze Scholengroep bestaat sinds 2000 en verenigt de scholen en instellingen in de regio Oostende, 

Oudenburg, Gistel, Koekelare, waarbij bepaalde instellingen filialen hebben in De Haan, Ichtegem & 

Middelkerke; en stelt zo’n 1.800 personeelsleden tewerk. 

Met deze onthaalbrochure willen wij je graag wegwijs maken in onze Scholengroep. 

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@Scholengroepaanzee.be 

 

Veel succes! 

 

 

 

 

Chris VANDECASTEELE 

Algemeen Directeur a.i. Scholengroep-aan-Zee 

15 juni 2017 
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Waarom een Scholengroep? 

Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, wordt bestuurd op drie niveaus. 

1. Op het centrale niveau worden de bevoegdheden uitgeoefend door de Raad GO!, in opdracht van 
de Vlaamse Gemeenschap. De Raad GO! waarborgt de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel, 
is verantwoordelijk voor het strategisch plan, de interne kwaliteitszorg, de leerplannen en het 
PPGO!, de ondersteuning van de Scholengroepen en de scholen van het GO! en wijst de middelen 
voor investeringen en grote infrastructuurwerken toe. 

2. Op het regionale niveau zijn de 28 Scholengroepen verantwoordelijk voor het aanbod en de 
organisatie van het onderwijs in de regio die onder hun bevoegdheid valt, maar ook voor het 
personeelsbeleid, de aanwending van de financiële middelen en het materieel beheer. 

3. Op het lokale niveau heeft de directeur de dagelijkse leiding over de school of instelling. 

Elke Scholengroep van het GO! heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in zijn regio: scholen 
voor basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), academies , centra voor 
volwassenenonderwijs, internaten en opvangcentra en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Er is eveneens een intensieve samenwerking met vzw KOSGR27 die 5 kinderdagverblijven runt. 

Als inrichtende macht beslist elke Scholengroep over het regionaal onderwijsaanbod, het personeelsbeleid, 
de aanwending van de financiële middelen en het materieel beheer (infrastructuur, gebouwen enz.). 
Daardoor sluit het gevoerde beleid nauwer aan bij de concrete behoeften van de scholen. Dankzij hun 
stemrecht in het college van directeurs worden de schooldirecteurs betrokken bij de beslissingen. Zo geven 
ze samen gestalte aan het onderwijsbeleid van de groep.  

Intensieve samenwerking tussen scholen en instellingen in een bepaalde regio maakt hen krachtiger. Ze 
wisselen kennis en ervaringen uit en delen elkaars infrastructuur.  

Doordat bepaalde administratieve diensten en werkzaamheden op het niveau van de Scholengroep 
samengebracht zijn, kunnen schooldirecteurs zich meer concentreren op hun belangrijkste opdracht: 
leerlingen begeleiden en hun schoolteam aansturen.  

Door samen te werken kunnen de scholen van een Scholengroep hun studieaanbod beter op elkaar 
afstemmen. Het opleidingsaanbod wordt breder en beter herkenbaar en dat maakt de doorstroming 
vlotter. Binnen de Scholengroep kunnen de basisscholen, middenscholen, athenea, de Centra Deeltijds 
Onderwijs enerzijds de leerlingen en de Avondschool  (met de diverse vestigingen) anderzijds de cursisten 
beter begeleiden. 

Het beleid van een Scholengroep bevordert het actualiteitsgehalte en de kwaliteit van het onderwijs, 
versterkt de onderlinge samenhorigheid en stimuleert het (kostenbesparende) groepsdenken. Initiatieven 
en beslissingen zijn hierop gebaseerd. 

En wat betekent dit voor jou? 
De medewerkers van de Scholengroep hebben zich gespecialiseerd in de regelgeving en staan de 
secretariaten en directeurs van de scholen bij met raad en daad. Zij hebben ook nauw contact met de 
administraties van het departement Onderwijs, het GO!, de RVA, de pensioendienst, enz. 
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De hoofdzetel van de Scholengroep is een open huis waar je tijdens je loopbaan altijd terecht kunt, dit 
nadat je je eerst geïnformeerd hebt binnen je eigen schoolbestuur.  
 
 
Kijk ook op onze website www.Scholengroepaanzee.be 
 
 
 
 
 
 
  



 

Welkomstbrochure schooljaar …. - …. Scholengroep-aan-Zee  6 

Onze krachtlijnen 

 
Scholengroep-aan-Zee: een zee aan onderwijsmogelijkheden 
 
Elke Scholengroep voert een eigen beleid op basis van een algemene visie op middellange en lange termijn.  
 
Door beleidsprioriteiten te stellen, werkt de Scholengroep mee aan de uitvoering van GO! 2020, het 
strategisch plan van het GO!.  
 
De decretale opdracht van de Scholengroep situeert zich op 4 vlakken: 

• Algemeen beleid 
• Pedagogisch beleid 
• Personeelsbeleid 
• Materieel en financieel beleid 

Om dit te realiseren, wil de Scholengroep-aan-Zee een efficiënt, effectief bestuur en dienst zijn die ter 
beschikking staat van al haar instellingen. Effectief betekent dat wij de juiste opdrachten uitvoeren en onze 
kerntaken duidelijk zijn. Efficiënt betekent dat wij dit doen op de goede manier. Binnen de Scholengroep 
werden/worden er werkgroepen opgericht ter ondersteuning van de efficiëntie & effectiviteit van het 
bestuur maar ook ad hoc met een welbepaalde korte termijn doelstelling. 

Voor meer info rond de beleidsvoering en beleidsplanning van onze Scholengroep kun je contact opnemen 
met de algemeen directeur. 
 
Scholengroep-aan-Zee maakt het bestuur en dienstverlening uit van 16 basisscholen, 8 secundaire scholen, 
2 scholen voor buitengewoon onderwijs, 2 centra deeltijds onderwijs, 1 avondschool, 2 internaten en 1 
CLB. Onrechtstreeks verleent de Scholengroep-aan-Zee ook diensten voor de vzw KOSGR27 die 5 
kinderdagverblijven groepeert. 
 
Daarnaast telt onze Scholengroep 2 Scholengemeenschappen, 1 op het niveau basisonderwijs en 1 op het 
niveau secundair onderwijs. 
 
Kortom, de Scholengroep-aan-Zee wil zo goed mogelijk omgaan met de beleidsuitdagingen waarmee het in 
diverse domeinen mee wordt geconfronteerd. 
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Scholen en instellingen van de Scholengroep 

Scholengroep-aan-Zee 

Léon Spilliaertstraat 29 

8400 Oostende 

Algemeen nummer : 059/51.05.24 

Algemeen mailadres: info@scholengroepaanzee.be 

Website: www.scholengroepaanzee.be 

Algemeen Directeur a.i.: Chris VANDECASTEELE 

Scholen en instellingen van de Scholengroep-aan-Zee: 

✓ Kinderdagverblijven 

o Kinderdagverblijf ’t Groeiboompje 

Hendrik Serruyslaan 28  

8400 Oostende 

Telefoon: 0492/72.62.43 

Mail: tgroeiboompje@degroeiboom.be 

o Kinderdagverblijf Vogelzang 

Haverstraat 9  

8400 Oostende 

Telefoon: 0498/92.27.61 

Mail: minicrechevogelzang@hotmail.com 

o Kinderdagverblijf ’t Arnoldje 

Brouwerijstraat 8 

8460 Oudenburg 

Telefoon: 0498/92.27.63 

Mail: tarnoldje@arnoldusschool.be 

o Kinderdagverblijf De Klimop 

Putbekestraat 30  

8470 Gistel 

Telefoon: 0498/92.27.62 

Mail: minicreche@deklimop.be 

o Kinderdagverblijf De lettertuin 

Ringlaan 18 

8680 Koekelare 

Telefoon: 0498/92.27.60 

Mail: directeur@delettertuin-koekelare.be 

 

mailto:info@scholengroepaanzee.be
mailto:tgroeiboompje@degroeiboom.be
mailto:directeur@delettertuin-koekelare.be
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✓ Basisscholen 
o Leefschool De Vlieger 

Rogierlaan 12 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/51.22.35 

Mail: info@leefschooldevlieger.be 

Directeur a.i.: Saar TRYBOU 

 

o Freinetschool De Zonnebloem 

Ieperstraat 5 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/80.78.75 

Mail: info@dezonnebloemoostende.be 

Directeur: Sofie VAN COILE 

 

o Basisschool De Groeiboom 

Hendrik Serruyslaan 28 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.89.30 

Mail: info@degroeiboom.be 

Directeur a.i.: Nicolas VANHAVERBEKE 

 

o Basisschool Hendrik Conscience 

Stuiverstraat 81 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.87.46 

Mail: info@conscienceschool.be 

Directeur: An POTTIER 

 

o Basisschool De Puzzel – Meiboom   Basisschool De Puzzel - Zandvoorde 

August Vermeylenstraat 71   Zandvoordedorpstraat 53 

8400 Oostende     8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.42.40    Telefoon: 059/26.74.95 

Mail: info@godepuzzel.be 

Directeur: Winnie BOEY 

 

mailto:info@leefschooldevlieger.be
mailto:info@dezonnebloemoostende.be
mailto:info@degroeiboom.be
mailto:info@conscienceschool.be
mailto:info@godepuzzel.be
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o Basisschool Vogelzang 

Haverstraat 9 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/50.10.99 

Mail: info@govogelzang.be 

Directeur a.i.: Sofie KERCKHOVE 

 

o Basisschool Kroonlaan 

Kroonlaan 18 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.42.98 

Mail: info@kroonlaan.be 

Directeur a.i.: Celine WEEK 

 

o Basisschool August Vermeylen 

Schermplantenstraat 36 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.95.12 

Mail: info@vermeylenschool.be 

Directeur: Muriël JULET 

 

o Basisschool Stene 

Steense Dijk 352 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/50.06.91 

Mail: info@basisschoolstene.be 

Directeur: Nancy HELSMOORTEL 

 

o Basisschool de morootjes 

Thomas Van Loostraat 56 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/32.27.45 

Mail: info@demorootjes.be 

Directeur: Cynthia CALLEBOUT 

 

mailto:info@kroonlaan.be
mailto:info@vermeylenschool.be
mailto:info@basisschoolstene.be
mailto:info@demorootjes.be


 

Welkomstbrochure schooljaar …. - …. Scholengroep-aan-Zee  10 

o Basisschool Europa 

Europastraat 1 

8450 Bredene 

Telefoon: 059/33.15.66 

Mail: info@europaschool.be 

Directeur: Brenda LINSKENS 

 

o Basisschool De Zandlopertjes 

Centrumplein: Schoollaan 10   Groenendijk: Schoonheidsleerlaan 9 

8450 Bredene 

Telefoon: 059/32.11.36 

Mail: info@dezandlopertjes.be 

Directeur a.i.: Gunther VANMASSENHOVE 

 

o Basisschool Arnoldus 

Brouwerijstraat 8 

8460 Oudenburg 

Telefoon: 059/26.68.47 

Mail: info@arnoldusschool.be 

Directeur: Vera VERLINDE 

 

o Basisschool De Klimop 

Putbekestraat 30 

8470 Gistel 

Telefoon: 059/27.87.35 

Mail: info@deklimop-gistel.be 

Directeur: Kelly DILDICK 

 

o Basisschool De lettertuin 

Hoofdgebouw:   Wijkafdelingen 

     De Mokker    De Toekomst 

Ringlaan 18   Westmeetstraat 15  Veldstraat 58 

8680 Koekelare 

Telefoon: 051/59.12.11 

Mail: info@delettertuin-koekelare.be 

Directeur a.i.: Stijn BAILLIEU 

mailto:info@europaschool.be
mailto:info@dezandlopertjes.be
mailto:info@arnoldusschool.be
mailto:info@deklimop-gistel.be
mailto:info@delettertuin-koekelare.be
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✓ Secundaire scholen 

o Koninklijk Atheneum 1 Centrum Oostende 

Léon Spilliaertstraat 31 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.16.92 

Mail: info@ka1centrumoostende.be 

Directeur: Berlinda WILLAERT 
 

o Maritiem Instituut Mercator Oostende 

Mercatorlaan 15 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.40.19 

Mail: info@maritiemonderwijs.be 

Directeur: Jan DENYS 
 

o Vesaliusinstituut Oostende met vestigingen in Brugge, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas en Ronse 

Leffingestraat 1 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.68.70 

Mail:  

• Secundair: info@vesaliusinstituut.be 

• Verpleegkunde: verpleegkunde.oostende@vesaliusinstituut.be 

Directeur: Guy GHYSELS & Dirk DEGRAEUWE 
 

o Ensorinstituut Oostende 

Generaal Jungbluthlaan 4 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/50.09.31 

Mail: info@ensorinstituut.be 

Directeur a.i.: Barbara HIMPENS 

 

o Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene 

Steense Dijk 495 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/50.52.61 

Mail: info@pegasusoostende.be 

Directeur: Jean SURMONT 

mailto:info@ka1centrumoostende.be
mailto:info@maritiemonderwijs.be
mailto:info@vesaliusinstituut.be
mailto:verpleegkunde.oostende@vesaliusinstituut.be
mailto:info@ensorinstituut.be
mailto:info@pegasusoostende.be
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o Autonome Middenschool Bredene 

Unescostraat z/n 

8450 Bredene 

Telefoon: 059/32.30.10 

Mail: info@middenschoolbredene.be 

Coördinator: Kristof VAN LOOCK 

 

o Atlas Atheneum Gistel 

Callaertswalledreef 8 

8470 Gistel 

Telefoon: 059/27.89.44 

Mail: info@atlas-atheneum.be 

Directeur a.i.: Ine LIEVENS 

 

o Da Vinci Atheneum Koekelare 

Moerestraat 20 

8680 Koekelare 

Telefoon: 051/59.12.10 

Mail: info@davinci-atheneum.be 

Directeur: Benny VAN TROEYE 

 

o De Studio 

Léon Spilliaertstraat 30 

8400 Oostende 

Telefoon: 0477/62.85.99 

Mail: info@destudio-oostende.be 

Coördinator: Lodewijck JONCKHEERE 

 

o De Branding Oostende 

Leffingestraat 1 

8400 Oostende 

Telefoon: 0492/33.99.86 

Mail: info@ov4debranding.be 

Directeur: Eric SOREL 

 

mailto:info@middenschoolbredene.be
mailto:info@atlas-atheneum.be
mailto:info@davinci-atheneum.be
mailto:info@destudio-oostende.be
mailto:info@ov4debranding.be
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✓ Deeltijds Onderwijs 

o Centrum Deeltijds Onderwijs Oostende 

Schapenstraat 45 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.77.50 

Mail: coordinator@deeltijdsonderwijs.com 

Directeur: Barbara HIMPENS 

Coördinator: Nicole BLOMME 

 

o Maritiem Instituut Mercator Oostende – Deeltijds Onderwijs 

Mercatorlaan 15 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.40.19 

Mail: mercator@maritiemonderwijs.be 

Directeur: Jan DENYS 
 

✓ Buitengewoon onderwijs 

o MPI De Vloedlijn met vestiging “De Zandkorrel”, Julien Boedtslaan 14, 8480 Eernegem 

Maurits Sabbestraat 2 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/50.74.90 

Mail: info@devloedlijn.be 

Directeur: John BORNY 
 

o BuSO Ter Zee met vestiging “De Zeeparel”, Dennenlaan 2, 8430 Middelkerke 

Maurits Sabbestraat 8 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.34.68 

Mail: info@terzee.be 

Directeur: Eric SOREL 
 

✓ Volwassenenonderwijs 

o Centrum voor Volwassenenonderwijs  “De Avondschool” Oostende 

Met vestigingen te Oostende, Torhout, Roeselare, Koelare en Izegem 

Leopold III-laan 1 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.07.10 

Mail: info@deavondschool.be 

Directeur: Patrick VERMAUT 

mailto:coordinator@deeltijdsonderwijs.com
mailto:mercator@maritiemonderwijs.be
mailto:info@devloedlijn.be
mailto:info@terzee.be
mailto:info@deavondschool.be
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✓ Internaten 

o Internaat-aan-Zee Oostende 

Leffingestraat 1 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.68.70 

Mail: info@internaataanzee.be 

Beheerder: Isabelle VANDENBERGHE 

 

o Huis aan zee De Haan 

Driftweg 77 

8420 De Haan 

Telefoon: 059/23.54.05 

Mail: huisaanzee@devloedlijn.be 

Directeur: John BORNY 

 

 
✓ Centra voor leerlingenbegeleiding 

o CLB Oostende 

Hennepstraat 53 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/70.21.00 

Mail: info@clbgo-oostende.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@internaataanzee.be
mailto:huisaanzee@devloedlijn.be
mailto:info@clbgo-oostende.be
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Onze structuur 

Bestuursorganen 

Algemeen directeur 
De Algemeen Directeur staat in voor het dagelijkse beheer van de Scholengroep en heeft beslissings- en 
managementbevoegdheid op het niveau van de Scholengroep. Deze mandaatfunctie wordt toegewezen 
aan een van de schooldirecteurs uit de Scholengroep. 
 
De Algemeen Directeur a.i. van onze Scholengroep is: 
 

Chris VANDECASTEELE  

Léon Spilliaertstraat 29 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/51.05.24 GSM: 0497/48.36.47 

Mail: chris.vandecasteele@scholengroepaanzee.be 
 
De Algemeen Directeur kan elke dag rekenen op een aantal vaste medewerkers; zie volgende pagina. 
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Medewerkers centrale administratie Scholengroep-aan-Zee 
 

Graag eerst uw aandacht voor het volgende: 
- Er is één algemeen nummer voor de Scholengroep-aan-Zee: 059/51.05.24  

 

Afdeling Personeelslid Mailadres 

Secretariaat Scholengroep Tina CLAUS tina.claus@scholengroepaanzee.be 

Diensthoofd personeel 
Niet bereikbaar per 

telefoon tussen: 
 

10u00 – 13u00 
 

Maureen VERSCHUERE maureen.verschuere@scholengroepaanzee.be 

HRM beleidsondersteuning Annelies TAVEIRNE annelies.taveirne@scholengroepaanzee.be 

Diensthoofd financiën Virginie MASSÜN virginie.massun@scholengroepaanzee.be 

Medewerkers financiën 

Isabelle DECRAMER isabelle.decramer@scholengroepaanzee.be 

Kelly GESELLE kelly.gezelle@scholengroepaanzee.be 

Eline Delaere eline.delaere@scholengroepaanzee.be 

Diensthoofd infra Eline VANWYNSBERGHE eline.vanwynsberghe@scholengroepaanzee.be 

Medewerkers infra 

Marc Dumarey marc.dumarey@scholengroepaanzee.be 

Paul JACOBUS paul.jacobus@scholengroepaanzee.be 

Dirk VANHOUTTE dirk.vanhoutte@scholengroepaanzee.be 

Coördinator Rollend Materiaal Daniëlle DELEY danielle.deley@scholengroepaanzee.be 

Technisch ICT-coördinatoren 
Timothy CHRISTIAEN timothy.christiaen@scholengroepaanzee.be 

Michel PANCKOUCKE michel.panckoucke@scholengroepaanzee.be 

Pedagogisch ICT-coördinator SO Jeffry DEWISPELAERE jeffry.dewispelaere@scholengroepaanzee.be 

Preventie-adviseur Manuela PANNIER manuela.pannier@scholengroepaanzee.be 

Verzekeringen 
Opvolging Arbeidsongevallen 
Opvolging & organisatie opleidingen 

Jan AMEEL jan.ameel@scholengroepaanzee.be 
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College van directeurs 
De Algemeen Directeur is voorzitter van het college van directeurs. Hierin zetelen alle directeurs van de 
scholen en instellingen die deel uitmaken van de Scholengroep. Allen hebben stemrecht. 
 
Het College van Directeurs verricht beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor 
het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de Scholengroep behoort. 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de 
Scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid. 
 
Zes leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de leden van de schoolraden, de andere drie 
worden door deze zes leden gecoöpteerd.  
 
De algemeen directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem. Meestal volgen ook de CoDi 
Secundair Onderwijs en de DiCo Basisonderwijs de Raden van Besturen. 
 
Lidmaatschap van de Raad van Bestuur is niet verenigbaar met lidmaatschap van een schoolraad en kan, 
met uitzondering van de Algemeen Directeur, ook niet voor personeelsleden van dezelfde Scholengroep. 
 
De Raad van Bestuur van onze Scholengroep is als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter: Nadine VANTHOURNOUT 

 

Ondervoorzitter: Kevan ASPESLAGH 

 

Overige leden: Patricia MERTENS 

 Frank GOES 

 Ivan D’HAESE 

 Philippe VERMEULEN 

 Lieven BRUSSEEL 

 Luc BENTEIN 

 Serge VERBORGH 

Algemene Vergadering 
Per schoolraad zetelen twee vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering, die wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de Raad van Bestuur. De ene vertegenwoordiger komt uit de geleding van de 
personeelsleden, de andere uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerde leden. 
 
De Algemene Vergadering is bevoegd om de jaarrekening en de begroting goed te keuren en om de 
aanstelling van de Algemeen Directeur door de Raad van Bestuur te bekrachtigen. 

Scholengemeenschappen 
In onze Scholengroep zijn er ook 2 scholengemeenschappen actief. Een scholengemeenschap is een vorm 
van bijzondere en verregaande samenwerking op diverse vlakken tussen scholen van het gewoon en het 
buitengewoon basisonderwijs of tussen scholen van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs.  
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Toetreding tot een scholengemeenschap levert de scholen extra mogelijkheden tot ondersteuning op (bv. 
extra uren zorg, extra uren administratieve omkadering, …).  
 
Aan het hoofd van een scholengemeenschap basisonderwijs staat een directeur-coördinator (dico), aan het 
hoofd van een scholengemeenschap secundair onderwijs is dat een coördinerend directeur (codi). 

Basisonderwijs 
Scholengemeenschap Basisonderwijs  
Samenstelling 
Directeur-coördinator a.i.:  Joeri DEMEY 
      joeri.demey@scholengroepaanzee.be 
      GSM: 0477/79 94 94 
Leden: 

o Chris VANDECASTEELE (Algemeen Directeur a.i. ) 
o Nicolas VANHAVERBEKE (directeur a.i. BS De Groeiboom) 
o Saar TRYBOU (directeur a.i. Leefschool De Vlieger) 
o Nancy HELSMOORTEL (directeur BS Stene) 
o Sofie KERCKHOVE (directeur a.i. BS Vogelzang) 
o Brenda LINSKENS (directeur Europaschool) 
o Gunther VANMASSENHOVE (directeur a.i. BS De Zandlopertjes) 
o Vera VERLINDE (directeur BS Arnoldus) 
o Kelly DILDICK (directeur BS De Klimop) 
o Stijn BAILLIEU (directeur a.i. BS de lettertuin) 
o Johnny BORNY (directeur MPIGO De Vloedlijn - De Zandkorrel) 
o Cynthia CALLEBOUT (directeur BS de morootjes) 
o Céline WEEK (directeur a.i. BS Kroonlaan) 
o Muriël JULET (directeur BS Vermeylen) 
o An POTTIER (directeur BS Conscience) 
o Sofie VAN COILE (directeur Freinetschool De Zonnebloem) 
o Winnie BOEY (directeur BS De Puzzel) 
o Céline BERTON (directeur CLB GO! Oostende & Koekelare) 

 

Secundair onderwijs 
Samenstelling 
Coördinerend directeur: Guy GHYSELS 
    directie@vesaliusinstituut.be 
    GSM: 0486/95 44 99 
Leden: 

o Chris VANDECASTEELE (Algemeen Directeur a.i.) 
o Berlinda WILLAERT (directeur KA1 Centrum) 
o Jean SURMONT (directeur KA Pegasus) 
o Barbara HIMPENS (directeur a.i. Ensorinstituut) 
o Jan DENYS (directeur Mercatorinstituut) 
o Ine LIEVENS (directeur Atlasatheneum) 
o Benny VAN TROEYE (directeur Da Vinci Atheneum) 
o Dirk DEGRAEUWE (directeur Vesaliusinstituut) 
o Patrick VERMAUT (directeur CVO De Avondschool) 
o Eric SOREL (directeur SBSO Ter Zee) 
o Céline BERTON (directeur CLB GO! Oostende & Koekelare) 

mailto:joeri.demey@scholengroepaanzee.be
mailto:xavdef@scholengroepaanzee.be
mailto:directeur@degroeiboom.be
mailto:joeri@leefschooldevlieger.be
mailto:directeur@basisschoolstene.be
mailto:geert.deledicque@govogelzang.be
mailto:directeur@europaschool.be
mailto:vera.verlinde@arnoldusschool.be
mailto:directeur@deklimop-gistel.be
mailto:directeur@devloedlijn.be
mailto:directie@vesaliusinstituut.be
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Overlegorganen 

Basisoverlegcomité (BOC) en tussenoverlegcomité (TOC) 
 
Vooraleer er algemene maatregelen in verband met het personeel worden genomen, onderhandelt en 
overlegt een afvaardiging van de overheid met de representatieve vakorganisaties (= de vakbonden) te 
onderhandelen en te overleggen. Op het niveau van de school gebeurt dit in het basisoverlegcomité en op 
het niveau van de Scholengroep in het tussenoverlegcomité. 
 
In het tussenoverlegcomité wordt onderhandeld over de personeelsaangelegenheden die tot de 
bevoegdheid van de Scholengroep behoren: 

• criteria voor het toewijzen en het beëindigen van het mandaat van Algemeen Directeur; 

• criteria voor het aanstellen van directeurs; 

• criteria bij het opmaken van lijsten voor vacant verklaringen, zowel in wervingsambten als in 
bevorderings- en selectieambten; 

• criteria en procedure rond preventie en bescherming van de personeelsleden op het werk; 

• regels in verband met de arbeidsduur en de principes voor de verdeling ervan; 

• criteria in verband met verlof en terbeschikkingstelling, mutatie en affectatie; 

• criteria voor de aanwending van het urenpakket en (na overleg in de schoolraad) het vastleggen 
van de facultatieve vakantiedagen; 

• het nascholingsplan; 

• … 
 
Het resultaat van deze onderhandelingen wordt vastgelegd in een protocol van akkoord of eventueel niet-
akkoord, dat door alle partijen ondertekend wordt. 
 
In het tussenoverlegcomité van onze Scholengroep worden de representatieve vakorganisaties 
vertegenwoordigd door: 
 

Voor ACOD: Raymonde DECLERCQ 

 Nele BOGHE 

  Jean BLY 

  Maria TOMMR 

 

Voor COC:  André VANDROMME 

 Rita FIERS 

  Bert FEYS 

Dany DEWITTE 

Ulrike PONNETTE 

   

Voor VSOA:  Annie VANDECASTEELE 

  Koen DEBACKER 

André ANNYS 

Stefaan VAN IMSCHOOT 
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Preventie en bescherming op het werk 

Wettelijke verplichtingen 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook 
de ‘welzijnswet’ genoemd, is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet 
legt de werkgever de verplichting op een welzijnsbeleid te voeren met aandacht voor de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van de werknemers. 
 
Concreet betekent dit dat de Scholengroep als werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van het personeel in de scholen en de instellingen.  
 

Preventiebeleidsverklaring 
In de preventiebeleidsverklaring gaat de Scholengroep het engagement aan om een welzijnsbeleid te 
voeren op basis van duidelijke preventiedoelstellingen. Deze beleidsverklaring is zeer algemeen en moet de 
visie over een langere termijn weergeven. Ze wordt zichtbaar opgehangen, bv. in de leraarskamer van de 
school.  

 

Preventiebeleidsverklaring: (goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 

Wij willen een zo positief mogelijke werksfeer realiseren voor iedereen. De Scholengroep-aan-Zee 
verbindt er zich toe de nodige aandacht te besteden aan het ontwikkelen van arbeidsomstandigheden, 
waarbinnen noch psychosociale belasting noch grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt kunnen 
worden. 

Elk personeelslid heeft immers het recht te werken in een aangename en stimulerende werkomgeving. 
Geen enkel personeelslid mag het voorwerp zijn van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag, 
waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. 

Om dit te bereiken wordt een inspanning gevraagd van zowel de directie als van alle personeelsleden.  

Concreet betekent dit het volgende: 

 

De leidinggevenden verbinden er zich toe: 

✓ een voorbeeldfunctie te vervullen; 
✓ voldoende aandacht te besteden aan kwaliteitsvolle en motiverende arbeidsomstandigheden; 
✓ alert te zijn voor wat er leeft binnen hun teams, afdelingen en administraties; 
✓ acties te ondernemen om het ongewenst gedrag, indien het zich voordoet, te doen stoppen; 
✓ niet te tolereren dat de persoonlijke grenzen van hun medewerkers en collega’s worden 

overschreden. 

Alle personen die werken in of voor de school: 

✓ mee te werken aan het creëren van een positief arbeidsklimaat; 
✓ wederzijds respect te tonen in de omgang met collega’s, leidinggevenden, medewerkers, leerlingen 

en ouders; 
✓ elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

achterwege te laten; 
✓ melding te maken van inbreuken op de wetgeving die zij zelf ondervinden of waar ze getuige van 

zijn; 
✓ ongewenst gedrag bij anderen niet te steunen of te tolereren, en als het kan op te treden. 
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De Scholengroep-aan-Zee, vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur en de Raad van Bestuur 
verbindt er zich toe inspanningen te leveren om: 

✓ toezicht te houden op de toepassing van de wetgeving die van kracht is; 
✓ acties op te zetten om het arbeidsklimaat verder positief te bevorderen en psychosociale belasting 

te voorkomen of te reduceren; 
✓ een beleid te voeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen nog voor het zich voordoet, om 

het aan te pakken als het zich voordoet en om de schadelijke gevolgen ervan te beperken nadat het 
zich heeft voorgedaan; 

✓ zich te laten adviseren door een preventieadviseur psychosociaal welzijn. 

 

Een personeelslid dat meent slachtoffer te zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag van 
collega’s, leidinggevenden, ouders, leerlingen of leveranciers, kan steeds terecht bij leidinggevenden, 
vertrouwenspersonen en preventieadviseur psychosociaal welzijn. 

Preventieadviseur 
De preventieadviseur heeft onder meer de volgende taken: 
 

• meewerken aan het identificeren van de gevaren en advies verlenen over de resultaten van de 
risicoanalyse; 

• deelnemen aan de analyse van de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten; 

• advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen en de individuele 
uitrusting; 

• advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats; 

• advies verlenen over het opstellen van instructies om brand en ongevallen te voorkomen; 

• advies verlenen over de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar; 

• voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisatie van de 
werknemers over maatregelen die het welzijn bevorderen; 

• ter beschikking staan van de werkgever en van de werknemers voor alle vragen in verband met de 
toepassing van de wet en van uitvoeringsbesluiten; 

• meewerken aan de uitvoering van interne noodprocedures; 

• meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van personeelsleden die 
het slachtoffer zijn van een ongeval of die getroffen worden door ziekte; 

• … 
 
De preventieadviseur van onze Scholengroep is: 
 

Manuela PANNIER 

GSM: 0488/70.06.61 

Mail: manuela.pannier@scholengroepaanzee.be 

 

Contactpersoon preventie en bescherming op het werk 
In elke school en instelling is er ook een contactpersoon preventie en bescherming op het werk aangesteld 
die de taak heeft om de preventieadviseur  te ondersteunen, bij te staan en te informeren. 
 

mailto:manuela.pannier@scholengroepaanzee.be
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Psychosociale risico’s van het werk12 
Vanaf 1 september 20143 maken geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk integraal 
deel uit van de psychosociale risico’s op het werk. Ze worden aangepakt via het algemene kader voor de 

preventie van psychosociale risico’s op het werk. Er moet nog wel specifiek aandacht besteed worden aan 
deze specifieke risico’s. 
 
De psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meer personeelsleden 
psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, door 
blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact 
heeft en die objectief een gevaar inhouden.  
 
Het bestuur van een onderwijsinstelling moet de nodige preventiemaatregelen en procedures4 uitwerken 
die mogelijke slachtoffers van psychosociale risico’s van het werk in staat stellen om hun rechten te doen 
gelden. Een personeelslid dat meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet gepaard kan gaan 
met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s van het werk, kan verschillende wegen 
bewandelen.  
 
Interne procedure 
 
Jouw eerste aanspreekpunt als personeelslid is een lid van de hiërarchische lijn of de Scholengroep –via één 
van de vertrouwenspersonen (zie hierna) als werkgever; zij zijn rechtstreeks bevoegd om een oplossing te 
zoeken en eventueel te bieden voor het probleem. Maar je kunt als personeelslid ook een beroep doen op 
de preventieadviseur arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur van de gemeenschappelijke 
preventiedienst, een lid van het basis- of tussencomité of een vakbondsafgevaardigde. 
 
In eerste instantie spreek je best een lid van de hiërarchische lijn aan of indien je meent dat deze niet 
“neutraal” zou kunnen zijn, neem je dan best contact op met een door de Scholengroep aangesteld 
vertrouwenspersoon (zie bijlage achteraan) die eerst zal luisteren en zal proberen de situatie te schetsen en 
de mogelijkheden van interventie met jou zal doornemen. Het is indien je meent dat de voorgestelde 
oplossingen geen soelaas bieden dan kun je je wenden tot de preventieadviseur psychosociale aspecten. 
Binnen de 10 kalenderdagen na dit eerste contact zal de externe preventieadviseur psychosociale aspecten 
jou horen en je informeren over de interventiemogelijkheden. 
 
 
 

                                                           

1 Hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk 
2 http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41474 . 
3 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder 
inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en de Wet van 28 maart 2014 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft 
4 Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk (BS 28 
april 2014) bevat bepalingen die onder meer betrekking hebben op de risicoanalyse en de preventiemaatregelen, de 
verschillende procedures die toegankelijk zijn voor de personeelsleden die menen schade te ondervinden door 
blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk, het statuut van de preventieadviseur psychosociale aspecten en 
van de vertrouwenspersoon, … 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41474
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De vertrouwenspersonen van onze Scholengroep zijn:  

✓ Liesbeth KEIRSE 
o GSM: 0495/70.76.63 
o Mail: liesbeth.keirse@scholengroepaanzee.be 

 
✓ Erla COUCKE 

o GSM: 0498/75.18.39 
o Mail: erla.coucke@scholengroepaanzee.be 

 
✓ Virginie MASSÜN 

o GSM: 0475/65.28.54 
o Mail: virginie.massun@scholengroepaanzee.be 

 
✓ Alain COOLS 

o GSM: 0497/89.70.83 
o Mail: alain.cools@scholengroepaanzee.be 

 
De preventieadviseur psychosociale aspecten is  
 
✓ Sven HANSEN (SPMT-AristA)  en is te bereiken  

o op het nummer 02/533.74.44 
o of via sec.rim@spmt-arista.be 

 
Meer informatie en een gedetailleerd overzicht van het verloop van de interne procedures vind je in het 
arbeidsreglement of via www.werk.belgie.be. 
 
Register van feiten door derden 

In het kader van het preventiebeleid en bij de risicoanalyse voor psychosociale risico’s moet de werkgever 
bijzondere aandacht besteden aan de personeelsleden die contact hebben met andere personen op de 
arbeidsplaats. Het contact met andere personen kan leiden tot een emotionele belasting, de aanwezigheid 
van andere personen op de arbeidsplaats kan een stressfactor zijn en kan aan de oorzaak liggen van 
geweld.  
 
Het register van feiten van derden is een preventiedocument (en geen vraag voor een tussenkomst in een 
individueel geval). Dit document helpt de werkgever om in de onderwijsorganisatie de meest adequate 
preventiemaatregelen te treffen voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk die een externe oorsprong hebben. Met dit register moet bij de risicoanalyse psychosociale risico’s 
rekening gehouden worden. 
 
De verklaringen van de personeelsleden die menen het voorwerp te zijn geweest van geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk door personen die extern zijn aan de organisatie, worden in dit 
speciaal register genoteerd en opgenomen. Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten en 
de data van deze feiten. De identiteit van het personeelslid wordt niet vermeld, tenzij de betrokkene ermee 
instemt.  

 
 

mailto:erla.coucke@scholengroepaanzee.be
mailto:virginie.massun@scholengroepaanzee.be
mailto:sec.rim@spmt-arista.be
http://www.werk.belgie.be/
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Preventieadviseur arbeidsgeneesheer 
Voor het gezondheidstoezicht is de Scholengroep aangesloten bij een externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 
 
De preventieadviseur arbeidsgeneesheer van onze Scholengroep is  
 

Dr. Yves RASQUIN 

Rozenlaan 2, b001 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/51.77.16 

Mail: yves.rasquin@spmt-arista.be 

Contactpersoon informatieveiligheid 
De school bezit heel wat persoonsgegevens over leerlingen en personeelsleden, als gevolg van haar 
(wettelijke) opdracht in verband met de controle op de leerplicht, het beheer van leerlingen- en 
personeelsdossiers, e.d. Sommige van die gegevens worden uitgewisseld met de onderwijsadministratie. 
De Scholengroep moet erop toezien dat de privacy van deze personen gewaarborgd wordt. Dat betekent 
op de eerste plaats dat de school die gegevens alleen mag gebruiken voor doeleinden waartoe ze dienen. 

Concreet betekent dit dat de Scholengroep een informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt heeft. Voor het GO! 
wordt dit via het centrale niveau geregeld en is er in elke Scholengroep een contactpersoon.  

Heb je vragen of opmerkingen over privacy en beveiliging van (computer)gegevens, dan kun je terecht bij 
de contactpersoon informatieveiligheid van onze Scholengroep, namelijk: 

Timothy CHRISTIAEN 

Leon Spilliaertstraat 29 

8400 Oostende 

Telefoon: 059/51.05.24 

GSM: 0498/92.18.90 

Mail: timothy.christiaen@scholengroepaanzee.be 
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Verzekering 

Schoolpolis 
Onze scholen hebben een verzekeringspolis die burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 
rechtsbijstand van leraren en leerlingen combineert.  

Arbeidsongevallen 
Onder een arbeidsongeval wordt verstaan: een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
teweegbrengt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt. 
Bovendien moet het ongeval de werknemer tijdens en door het uitvoeren van het ambt overkomen. 
Ook als het ongeval zich voordoet op het normale traject dat je moet afleggen om je te verplaatsen van je 
verblijfplaats naar de plaats van je werk en omgekeerd, wordt het als een arbeidsongeval beschouwd. In 
het normale traject tussen je verblijfplaats en je werk is ook het afzetten of ophalen van een kind aan de 
crèche of aan de school begrepen. 
 
Als personeelslid ben je tegen arbeidsongevallen verzekerd via het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming. Ben je het slachtoffer van een arbeidsongeval, meld dit dan onmiddellijk aan de directeur of het 
secretariaat van je school, zodat zij het binnen de 48 uur bij het ministerie kunnen aangeven.  
 
Enkele aandachtspunten: 

o Incidenten die werk gerelateerd maar buiten de werkomgeving gebeuren (bv. in een conflict dat 
in een grootwarenhuis/winkel “beslecht” wordt) worden ook erkend als arbeidsongeval. Te dien 
einde dien je pt. 36 “Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2°, van de wet van 3 juli 

1967 ?    (3)   Ja  Neen”  “ja” aan te vinken 
o Voor wat betreft de medische kosten: 

o Je verzekeraar is MEDEX; een Federale Dienst bevoegd voor o.a. ook de medewerkers 
van het Vlaams Onderwijs. Er is geen polisnummer 

o Bij een arbeidsongeval worden je kosten integraal terugbetaald voor MEDEX; je 
medische kosten mag je dus in geval binnenbrengen bij je Mutualiteit. 

Ongeval tijdens dienstopdracht 
Ook als je je met jouw persoonlijk voertuig in opdracht van de school verplaatst (bv. naar een nascholing of 
studiedag, als GON-begeleider, …), ben je verzekerd tegen ongevallen, niet alleen tegen lichamelijke letsels, 
maar ook tegen schade aan je wagen. Zorg evenwel voor een getuigenverklaring of een PV van de politie. 
 
De Scholengroep heeft hiervoor een bijkomende verzekering afgesloten bij: 
 

Ethias 
Prins Bisschopssingel 73 
3500 Hasselt 
Polisnummer: 19.060.495 

 
 
Ook een ongeval tijdens dienstopdracht wordt, met speciale documenten, aangegeven via de directeur of 
de hiertoe aangestelde schoolverantwoordelijke. Het dossier wordt altijd door de directeur of het 
schoolsecretariaat doorgegeven aan de Scholengroep, waarna de Algemeen Directeur de aangifte 
meeondertekent en de aangifte naar Ethias wordt doorgestuurd. 
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Onze vertrouwenspersonen in beeld… 
 
 


