
Vergadering raadscommissie VIII. Onderwijs, PIVO en veiligheid
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 11/9/2018
Voorzitster Ingrid Claes Aanvangsuur 12:30 uur

Aanwezig
Ingrid Claes, Jozef De Borger, Mia Van der Elst, Rik De Baerdemaeker, Vera Meulemans, Roger
Heyvaert, Corinne Olbrechts, Jo Stulens, Ann De Martelaer, Luc Debraekeleer, Joris Van den Cruijce,
Hilde Kaspers, Elke Wouters, Lena Ghysels, Daniël Fonteyne, Nicole Geerseau-Desmet, Diederik
Dunon, Linda Van den Eede, Georgios Karamanis, Sarah Sneyers, raadsleden;
Tom Dehaene, gedeputeerde;
Jos De Boeck, directeur directie Mens;
Jan Vanluchene, bestuurssecretaris Architect dienst Gebouwen;
Marijke Degryse, opleidingsdirecteur Bestuursschool PIVO;
Nele Gijbels, deskundige Aankopen dienst Facilitair Beheer;
Betty Kiesekoms, bestuurssecretaris Onderwijs;
Jolien T’Syen, deskundige directiesecretariaat Mens

Verontschuldigd
Sonia Van Laere, raadslid;
Ann Schevenels, Marc Florquin, Monique Swinnen, Tie Roefs, Walter Zelderloo, gedeputeerden

Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de raadscommissie ‘Onderwijs, PIVO en Veiligheid’ van 6 maart 2018 wordt 
goedgekeurd.

2. Vernieuwen ramen loodsen 67, 68 en 99 en lichtstraat loods 99 PIVO
Jan Vanluchene, bestuurssecretaris Architect dienst Gebouwen, geeft een korte toelichting aan 
de hand van een PowerPoint. Deze presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en 
wordt bij dit verslag gevoegd.

Daniël Fonteyne, raadslid, vraagt of enkel de ramen vernieuwd zullen worden, of er nog andere 
aanpassingen zullen gebeuren aan de loodsen.

Jan Vanluchene bevestigt dat het enkel de ramen zijn die vervangen zullen worden.

Daniël Fonteyne vraagt of er ook iets aan de wanden veranderd zal worden, en dus of de muren 
ook gevoegd zullen worden aangezien het uitzicht anders niet zo mooi is.

Jan Vanluchene antwoordt dat er in het verleden al zijgevels aangepakt werden van andere 
loodsen. Van loodsen 67, 68 en 69 valt de toestand van de gevels mee, dit zijn industriële 



loodsen voor opslag en bijgevolg is het aanpakken van de wanden niet precair. Bovendien is het 
ook een kwestie van budget, hiermee dient men rekening te houden. Daarnaast werden op de 
site reeds andere gebouwen, die intensief gebruikt worden in functie van opleidingen en burelen, 
al wel in zijn totaliteit gerenoveerd met oog voor E-verbruik en esthetiek.

Daniël Fonteyne zegt dat er in het voorstel aan de raad niets vermeld wordt over bedragen, en 
vraagt of deze bedragen vermeld kunnen worden.

Tom Dehaene, gedeputeerde, zegt dat hierover reeds gediscussieerd is, de conclusie was om dit 
niet meer expliciet te vermelden omdat dit anders zichtbaar is voor iedereen (ook 
geïnteresseerde aannemers) en er discussie kan ontstaan, men gaat enkel het geraamde budget 
vermelden.

Linda Van den Eede, raadslid, vermeldt dat de discussie inderdaad al werd gevoerd, maar vraagt 
om toch naar de specifieke raming te verwijzen, ze vindt het huidige voorstel en formulering te 
summier, en vraagt om aan de raming een nummer en datum te geven.

Jos De Boeck, directeur directie Mens, vermeldt dat de raming is opgenomen in de nota 
deputatie, en dat die voor de raadsleden beschikbaar/toegevoegd is.

De voorzitter, Ingrid Claes, vraagt of er nog vragen zijn, en of het bestek goedgekeurd kan 
worden.

Linda Van den Eede vraagt uitdrukkelijk aan de deputatie dat er in het besluit naar een specifieke 
raming verwezen zal worden, zodat er achteraf geen discussies kunnen ontstaan, en dat deze 
vraag ook naar de toekomst toe voor andere voorstellen wordt meegenomen.

Het bestek wordt goedgekeurd.

3. Verdere uitbouw van de cel Rijopleidingen en Verkeer d.m.v. strategische 
partnerschappen. Principiële goedkeuring;

4. Dienstenopdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van 
een partner voor de organisatie van opleidingen prioritair rijden op de openbare weg voor 
het PIVO-opleidingscentrum.  Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van 
gunnen;

5. Intentieovereenkomst tussen PIVO en Brussels Airport Company

Jos De Boeck, directeur directie Mens, geeft een toelichting bij de drie bovenvermelde dossiers 
aan de hand van een PowerPoint. Hij zegt dat de voorliggende dossiers alledrie verband houden 
met de verdere uitbouw van de cel Rijopleidingen en Verkeer en in dezelfde presentatie aan bod 
zullen komen. Deze presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en wordt bij dit 
verslag gevoegd.

Daniël Fonteyne, raadslid, wenst het PIVO proficiat met de aanpak en om de Provincie in een 
goed daglicht te stellen. Hij vraagt in het kader van de raamovereenkomst voor het prioritair rijden 
naar de Nederlandse firma waarmee men samenwerkt, en vraagt of er veel spelers op de markt 
zijn voor dit soort dossiers.

Jos De Boeck antwoordt dat er een drietal spelers zijn en dat men deze kritisch zal beoordelen, 
het PIVO wil dat de raamovereenkomst op een professionele en vooral ook veilige manier wordt 
toegepast.

Daniël Fonteyne vraagt of men dan niet noodzakelijk de goedkoopste oplossing zal kiezen.

Jos De Boeck antwoordt dat dit inderdaad niet enkel om prijs gaat.



Marijke Degryse, opleidingsdirecteur Bestuursschool PIVO, specifieert dat er 2 spelers zijn op de 
Belgische markt, maar dat het gaat om een Europese opdracht en dat men de markt wil 
opentrekken.

Jos De Boeck vult aan dat er ook andere randvoorwaarden zijn, en dat ook de veiligheid een 
belangrijk element is.

Daniël Fonteyne vraagt om het aantal opleidingsuren (13.000) en hoe men deze behaalt, te 
verduidelijken.

Jos De Boeck verduidelijkt dat het halen van deze uren enigszins ‘traag’ gaat omdat er telkens 
maar aan 2 of 3 cursisten tegelijk kan worden lesgegeven door 1 docent en niet aan een 20-tal 
cursisten tegelijkertijd zoals in een klassieke theoretische lesomgeving, aangezien het bv. om 
lessen in vrachtwagens gaat.

Daniël Fonteyne vraagt naar de intentieovereenkomst tussen PIVO en Brussels Airport 
Company, hij heeft moeite met de gebruikte en verwarrende terminologie in dit document: 
enerzijds is Brussels Airport Company een partij en anderzijds het PIVO, maar volgens Daniël 
Fonteyne wordt er niet eenduidig omgegaan met de omschrijving van beide partijen: soms 
spreekt men over ‘partij’, dan over een individuele partij, dan over ‘partijen’, waarbij het niet 
duidelijk is of men nu PIVO of BAC bedoelt. Dit is verwarrend en hij vraagt of dit kan worden 
herbekeken en indien nodig worden aangepast. 

Jos De Boeck antwoordt dat dit zal worden aangekaart bij de juridische dienst om dit te 
verduidelijken. Hij vermeldt verder dat het op dit moment nog een intentieovereenkomst betreft en 
nog geen samenwerkingsovereenkomst.

De juridische dienst komt na revisie van de intentieovereenkomst tot de volgende 
bevindingen:

“Bovenaan de overeenkomst wordt aangeduid dat:
a) waar specifiek Brussels Airport Company nv wordt bedoeld, gebruik wordt gemaakt van 
de term ‘Brussels Airport’;
b) waar specifiek PIVO wordt bedoeld, gebruik wordt gemaakt van de term ‘PIVO’;
c) waar beide wordt bedoeld, gebruik wordt gemaakt van de term ‘partijen’;
d) waar elk individueel wordt bedoeld (maar het niet uitmaakt of het Brussels Airport of 
PIVO betreft), gebruik wordt gemaakt van de term ‘partij’.
(bv. ‘Elke partij’ heeft steeds de mogelijkheid om … - dit is eenvoudiger dan hier schrijven: 
‘Zowel Brussels Airport als PIVO hebben de mogelijkheid om …’)

Wij kunnen geen plaats vinden waar mogelijks een interpretatieprobleem zou kunnen 
ontstaan. Ik zie dan ook geen mogelijkheid om de overeenkomst te verbeteren op vlak van 
duidelijkheid.”

Er wordt daarom beslist om de intentieovereenkomst niet aan te passen. Dit wordt 
opgenomen in het verslag van deze raadscommissie, en kan zo worden doorgegeven aan 
de provincieraad op 18 september 2018.

Linda Van den Eede, raadslid, stelt een vraag in verband met het dossier over de 
intentieovereenkomst tussen PIVO en BAC. In het voorstel aan de provincieraad staat het 
volgende in het besluit: ‘De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit, meer bepaald 
door een of meer samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met Brussels Airport Company, 
binnen het kader van de intentieovereenkomst.’ Ze vraagt of deze samenwerkingsovereenkomst 
dan toch ook nog naar de Provincieraad zal gaan.

Jos De Boeck antwoordt dat dit inderdaad nog naar de Provincieraad zal gaan, en hij verwijst als 
referentie naar de eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met VDAB, deze 
samenwerkingsovereenkomsten zijn ook nog naar de Provincieraad gegaan.



De voorzitter, Ingrid Claes, vraagt of er overgegaan kan worden tot goedkeuring van 
agendapunten 3, 4 en 5.

Agendapunten 3, 4 en 5 worden goedgekeurd.

6. Rondvraag

De voorzitter, Ingrid Claes, geeft de kans om vragen te stellen.

Joris Van den Cruijce, raadslid, stelt een vraag betreffende de Bomaco-site gelegen aan het 
PIVO. Hij vraagt of er al contacten werden gelegd en of het PIVO vragende partij is om de site uit 
te breiden. Hij vraagt of het PIVO aanwezig zal zijn op de volgende raadscommissie (= 
raadscommissie III op 11 september om 14u). 

Tom Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat deze vragen op deze volgende raadscommissie in 
de namiddag gesteld kunnen worden.

Joris Van den Cruijce vraagt nogmaals of de vertegenwoordigers van het PIVO ook uitgenodigd 
werden en dus aanwezig zullen zijn op deze raadscommissie.

Jos De Boeck, directeur directie Mens, zegt van niet.

Daniël Fonteyne, raadslid, vraagt naar de leerlingenaantallen in de scholen.

De voorzitter, Ingrid Claes, en Betty Kiesekoms, secretaris, vermelden dat deze worden 
toegevoegd aan het verslag.

Betty Kiesekoms voegt de aantallen hierbij in het verslag.

Overzicht leerlingenaantallen op 01-09-2016, 04-09-2017 en 03-09-2018

Instelling     01-09-2016    04-09-2017    03-09-2018
De Sterretjes te Tienen: 
Type 1
Type 8
Type BA
Type 2

          28    
          22 
          24
            7 

         18
         14
         49
         16           

        12
          7
        68
        18        

TOTAAL           81          97       105

PISO te Tienen :
1ste  Graad
2de   Graad
3de   Graad

        146
        143
        152

         151
         135
         181 

      177
      176
      182

TOTAAL        441         467      535

DE WIJNPERS te 
Leuven 
1ste  Graad
2de   Graad
3de   Graad

         170
         217
         260 

           206
           243
           268

      233
      227
      249  

TOTAAL          647            717       709



Vera Meulemans, raadslid, vermeldt dat zij een vraag wil stellen in verband met de DOE-Beurs 
2019.

Betty Kiesekoms antwoordt dat de DOE-Beurs voor zorgberoepen door de dienst Economie 
wordt georganiseerd en niet door de dienst Onderwijs, en dat de DOE-Beurs voor onderwijs een 
andere jaarlijkse beurs is die zal doorgaan op 26-27-28 februari 2019.

Vera Meulemans verduidelijkt dat haar vraag gaat over de Doe-Beurs voor onderwijs: ze vraagt 
of het klopt dat de inschrijvingen voor de DOE-Beurs op twee dagen volzet waren. Ze vraagt ook 
of er enkel scholen uit Vlaams-Brabant kunnen deelnemen.

Betty Kiesekoms antwoordt dat enkel scholen uit Vlaams-Brabant kunnen deelnemen, en dat de 
start van de inschrijvingen werd aangekondigd in de DIGI-SLIM in mei 2018 en het magazine 
SLIM. De effectieve inschrijvingen startten op 1 juni 2018. Alle scholen waren op de hoogte van 
deze start. De DOE-Beurs is inderdaad meestal op een of twee dagen volgeboekt, hoewel de 
dienst Onderwijs dit evenement over 5 halve dagen aanbiedt in de Brabanthal. Men probeert de 
beurs eventueel met nog een bijkomende halve dag uit te breiden. De kostprijs en de bezetting 
door de standhouders maken het echter moeilijk om dit evenement nog langer te laten duren. De 
standhouders zijn vaak scholen of diensten van beroepsorganisaties.

Daniel Fonteyne merkt op dat de beurs inderdaad erg snel volzet was, en dat het moeilijk is voor 
scholen om er zelfstandig te geraken (bv. vanwege de kosten voor het vervoer), en vraagt of er 
eventueel kan worden samengewerkt met Brussel om de Heizelpaleizen ter beschikking te stellen 
zodat de beurs beter bereikbaar wordt voor scholen uit de regio.

Betty Kiesekoms zegt dat het evenement, op vraag van de deputatie, wel steeds in Vlaams-
Brabant georganiseerd moet worden. Het Heizelcomplex is daarom niet meteen aan de orde 
tenzij er een politiek draagvlak is om samen te werken met de Brusselse scholen. Er kan 
onderzocht worden om nog een DOE-Beurs te organiseren in het arrondissement Halle-
Vilvoorde. Dit is uiteraard een kostprijs die dan een politiek draagvlak moet krijgen. 

Daniël Fonteyne vermeldt dat er andere organisaties zijn die in dezelfde lijn evenementen 
organiseren (bv. Maks voor schoolverlaters) en dat we kunnen nadenken over een eventuele 
samenwerking.

Betty Kiesekoms legt het verschil uit tussen de DOE-Beurs en de schoolverlatersdagen. Bij de 
eerste is de doelgroep leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste graad secundair onderwijs. 
Schoolverlatersdagen zijn voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.

Sarah Sneyers, raadslid, vraagt of er zicht is op hoeveel scholen er precies deelnemen vanuit 
Vlaams-Brabant.

Betty Kiesekoms antwoordt dat er inderdaad meer scholen van regio Leuven deelnemen, er zijn 
precieze cijfers maar deze zijn ogenblikkelijk niet beschikbaar. Ze vermeldt dat deze worden 
toegevoegd aan het verslag. 

Betty Kiesekoms voegt hierbij in het verslag welke scholen er dit jaar vanuit het 
arrondissement Halle-Vilvoorde deelnemen.

1. Middenschool Liedekerke Liedekerke
2. VGSK de Boomhut Kampenhout
3. OZCS Keerbergen – Parkschool Relst Kampenhout
4. Ter Elst Steenhuffel
5. GOTA Halle
6. GBS Den Top Sint-Pieters-Leeuw
7. ZAVO Basisschool Zaventem
8. VLS Ter Dreef Merchtem
9. Sint-Victor Beersel Beersel



10. Vrije Basisschool Don Bosco Groot-Bijgaarden
11. Vrije Basisschool Sterrebeek
12. Don Bosco Halle basisschool Halle
13. GBS De regenboog Hofstade
14. SBS De Doening Vilvoorde
15. SBS Kinderkoppen Vilvoorde
16. De Klimop Schepdaal
17. De Biekorf Vilvoorde
18. GBS De Klim op Wolvertem
19. OASE Vilvoorde
20. Vrije Sint-Clemensschool Hoeilaart
21. GLS De Regenboog Zellik
22. De Sterrenhemel Machelen
23. GOTA Halle
24. GLS De Oester Gooik-Oetingen
25. Sint-Amandusschool Borchtlombeek
26. GLS Jongslag Dilbeek
27. GBS De schatkist Asse
28. HHC Handbooghof Halle
29. De Boomhut Alsemberg
30. HHC Tervuren Wezembeek-Oppem

De voorzitter, Ingrid Claes, vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen, de 
raadscommissie wordt beëindigd.

Einduur van de vergadering 13:15 uur

De secretaris, De voorzitter,

Betty Kiesekoms Ingrid Claes


