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ONDERWIJS. Goedkeuring gewijzigde statuten Onderwijsoverleg Mechelen
(O.O.M.), mits aanvulling 'Taak – Opdracht' van het Onderwijsforum.

De beslissing wordt genomen met 36 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Marc Hendrickx, Catherine François, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Jan
Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch) en 6 onthoudingen (Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid
Bennasser, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

Gemeenteraad 6 mei 1999: Beslissing tot oprichting van het Onderwijs Overleg Mechelen
(O.O.M.) en goedkeuring statuten.
Gemeenteraad 1 september 2005 – agendapunt 67: Aanpassing + actualisering statuten
O.O.M.
Gemeenteraad 4 september 2018 – agendapunt 25: Goedkeuring geactualiseerde statuten
O.O.M.
Collegebeslissing 19 oktober 2020 – agendapunt 25: Verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

•

In het bestuursakkoord staat bij het hoofdstuk F ‘kansenfabriek’ – F1 Onderwijs o.a. het
volgende vermeld: “Het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) is uitgegroeid tot sterk
platform waarbij verschillende netten en de stad elkaar ontmoeten en samenwerken rond
alle onderwijsmateries. Het O.O.M. moet ook de komende jaren deze taak ten volle op zich
blijven nemen. CVO’s die middelbaar onderwijs en/of opleidingen organiseren op dat
niveau, worden best ook opgenomen als volwaardige gesprekspartner binnen het O.O.M.”
Op 7 januari 2019 werd het bestuursakkoord besproken met de coördinerende directies
(O.O.M. agendacommissie) en de schepen van Onderwijs, Marina De Bie. Voor wat betreft
de organisatie van het O.O.M. reageerden de onderwijspartners dat “het O.O.M. een
belangrijk aanspreekpunt is voor alle aspecten die lokale overheid en onderwijs
aanbelangen. Het O.O.M. is tevens een krachtig instrument om via beleidsvoorbereiding en
-advisering het flankerend onderwijsbeleid van de stad mee vorm te geven. De

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

onderwijsvertegenwoordigers hechten veel belang aan de aanwezigheid van de
vertegenwoordigers van stadsbestuur in de stuurgroep O.O.M.”
Om naast het informatieve en adviserende karakter van het O.O.M. ook meer inhoudelijke
thema’s te kunnen bespreken, werd voorgesteld om een hervormingstraject voor de
werking van het O.O.M. op te starten.
Op het O.O.M. van 13 juni 2019 werd met de stuurgroepsleden een brainstorm
georganiseerd over de herstructurering van het onderwijsoverleg. Van september tot
december 2019 werd onder begeleiding van Levuur vzw een traject gelopen met o.a. op 3
oktober 2019 een kick-off O.O.M 2.0.
Op basis van het doorlopen traject, stellen de verschillende onderwijsnetten en -niveaus de
geactualiseerde O.O.M. statuten voor als een verdere duurzame samenwerking en
overlegstructuur met het stadsbestuur.
De grootste aanpassingen van het O.O.M. statuut situeren zich vooral in de structuur.
Terwijl voorheen het O.O.M. ,vooral gericht was op de stuurgroep van basis- en secundair
onderwijs met haar proportionele verdeling van vertegenwoordigers, heeft het
geactualiseerde O.O.M. een drieledige werking: (1) het kernteam, (2) het onderwijsforum
en (3) de labo’s.
Het Kernteam Onderwijsoverleg Mechelen, kan gezien worden als de vroegere stuurgroep
basis- en secundair onderwijs. In het nieuwe kernteam wordt de samenstelling uitgebreid
met partners van het niet-leerplichtonderwijs (CVO, CBE, hoger onderwijs, DKO en
Syntra).
Wat de vertegenwoordiging van de gemeenteraadsfracties betreft, wordt voorgesteld om
gemeenteraadsleden uit te nodigen voor participatie in het Onderwijsforum en labo’s.
Waar het kernteam eerder een beleidsgroep is met onderwijsvertegenwoordigers, is het
onderwijsforum bedoeld voor het ruime onderwijsveld (leerkrachten, leerlingbegeleiders,
directies, coördinatoren, CLB’s…) en andere relevante partners, zoals gemeenteraadsleden.
Het Kernteam wordt ondersteund door de coördinator/brugfiguur onderwijs.
Een voorzitter/ondervoorzitter is aangewezen om de vergaderingen van het Kernteam in
goede banen te leiden. Er wordt voorgesteld om dit te organiseren zoals vorige jaren,
namelijk een alternerend voorzitterschap tussen de verschillende onderwijsniveaus.
Het onderwijsforum wil informeren, inspireren en netwerken. Een forum waar
multidisciplinaire expertisedeling en –ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt.
De labo’s zijn binnen het Onderwijsoverleg Mechelen de inhoudelijke denktanks. Een labo
brengt professionals uit verschillende beleidsdomeinen samen rond een thema uit het
onderwijsveld. Labo's vertrekken vanuit een duidelijke behoefte, kennen een beperkt
tijdpad en genereren concrete resultaten. Ze geven maximaal ruimte aan durven en
proberen, met alle partners samen en ieder vanuit de eigen kracht.
De onderwijspartners (ledenlijst als bijlage), adviseren het geactualiseerde O.O.M. statuut
positief aan het college en de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) goed,
mits onder ‘Onderwijsforum / Taak – Opdracht’ de statuten als volgt aan te vullen:
“Vanuit het Onderwijsforum kunnen specifieke thema’s, initiatieven, voorstellen …
geagendeerd worden op het Kernteam Onderwijsoverleg Mechelen.”
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga
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De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
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Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 25 november 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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