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VOORZITTER : De heer Gilbert Vanleenhove

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.34
uur.

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem
tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de blijvende
weigering van de directie van het Genkse
O.L.V.-lyceum, directeur Hugo Vanheeswijck de
toegang tot de school te verlenen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Hauthem tot de heer Baldewijns,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenza-
ken, over de blijvende weigering van de directie
van het Genkse O.L.V.-lyceum, directeur Vanhees-
wijck de toegang tot de school te verlenen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega's, het is niet mijn
bedoeling nog eens een overzicht te geven van heel
de juridische procedure die zich naar aanleiding
van de affaire-Vanheeswijck heeft afgespeeld. Op
18 maart 1999 werd hierover nog een vraag om uit-
leg gesteld. Ondertussen hebben zich een aantal
nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waarover ik de
minister een paar vragen wil stellen.

De minister heeft in zijn antwoord op de vraag om
uitleg van 18 maart de volgende uitspraak gedaan :
'Wanneer de inrichtende macht nu overgaat tot
een eenzijdige beëindiging zonder een akkoord
met de heer Vanheeswijck omtrent de modalitei-
ten, past zij de uitspraak van de rechtbank niet cor-
rect toe.' U hebt zich daarvoor gebaseerd op het
vonnis van de arbeidsrechtbank van 10 november
1998. Dit vonnis bepaalde dat de eiser gerechtigd is
de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen,
zo mogelijk onder voorwaarden door partijen ge-

zamenlijk te bepalen, zo niet onder voorwaarden,
te bepalen door de arbeidsrechtbank.

In datzelfde antwoord hebt u eveneens gezegd dat
de heer Vanheeswijck vanaf 29 maart van dit jaar
zijn ambt van directeur opnieuw kon opnemen. In-
dien dat zou worden verhinderd, had de heer Van-
heeswijck recht op de weddetoelage die aan de in-
stelling zou worden onttrokken tot de onrechtmati-
ge handeling zou zijn hersteld, aldus uw antwoord.
Dit was de toestand op 18 maart.

Nu staan we alweer een maand verder. Ondertus-
sen heeft de heer Vanheeswijck beroep aangete-
kend tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank.
Daardoor zijn de bepalingen van het vonnis nor-
maal gezien opgeschort. Sinds 18 maart weten we
eveneens dat de heer Vanheeswijck effectief werd
verhinderd zijn ambt van directeur opnieuw op te
nemen. De toegang tot de school is hem geweigerd.
Tevens heeft de voorzitter van de inrichtende
macht van het schoolbestuur een brief naar de di-
rectie en het personeel gestuurd. Daarin staat dat
de plaatsvervanger van de heer Vanheeswijck
waarnemend directeur blijft ingevolge 'het ontslag
gegeven aan de heer Vanheeswijck op 21 november
1998'. In het licht van deze nieuwe ontwikkelingen
wil ik de minister een aantal vragen voorleggen.

Kan de inrichtende macht de uitspraak van de mi-
nister van 18 maart 1999 en de decreetgeving inza-
ke het personeelsstatuut zomaar naast zich neer-
leggen ? Kan de inrichtende macht voorbijgaan
aan het feit dat de bepalingen van het vonnis zijn
opgeschort door het beroep dat is ingesteld ? Kan
een inrichtende macht de directie en het personeel
zomaar informeren over een niet-wettelijke gang
van zaken ? Kan een inrichtende macht een waar-
nemend directeur blijven aanstellen, zelfs als de
periode van de terbeschikkingstelling van de titula-
ris verlopen is eind maart ? Welke maatregelen
heeft de minister genomen om een einde te stellen



aan deze onrechtmatige handelingen vanwege de
inrichtende macht ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
collega's, als antwoord op deze vragen wil ik in eer-
ste instantie verwijzen naar mijn antwoord op de
vraag om uitleg van 18 maart 1999 van de heer
Sannen over hetzelfde geval. In dat antwoord heb
ik duidelijk aangegeven wat de gevolgen zouden
zijn van een scenario waarbij de heer Vanheeswijck
zijn ambt opnieuw zou willen opnemen en de in-
richtende macht hem dit zou weigeren.

Aangezien het geschil tussen de inrichtende macht
en de heer Vanheeswijck klaarblijkelijk nog niet is
opgelost, is het ook niet de rol van de overheid om
hierin tussen te komen.

Ik zal kort maar duidelijk ingaan op de vragen van
de heer Van Hauthem. Wat de eerste vraag betreft,
kan de inrichtende macht de regelgeving en de in-
terpretatie die ik daaraan heb gegeven inderdaad
naast zich neerleggen. Ze zal dan wel de conse-
quenties moeten dragen van een mogelijk verlies
van weddetoelagen.

Op uw tweede vraag wil ik antwoorden dat de in-
richtende macht er niet aan voorbij kan gaan dat
een beroep tegen een vonnis van de arbeidsrecht-
bank opschortend werkt. Het vonnis van de ar-
beidsrechtbank van Tongeren liet trouwens pas een
ontslag toe op voorwaarde dat de modaliteiten in
onderling akkoord of op eenzijdige beslissing van
de rechter zouden zijn bepaald.

Wat uw derde vraag betreft, is de overheid geen
betrokken partij in het geschil waarin nog geen
einduitspraak is gedaan. In die omstandigheden is
het niet mijn intentie te reageren op om het even
welke verklaring die één van de partijen zou doen
tegenover het personeel.

Tot slot kan ik op uw laatste vraag enkel antwoor-
den dat de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatre-
gel van de heer Vanheeswijck op 27 maart is verlo-
pen. Dat stond trouwens reeds in mijn antwoord
van 18 maart op de vraag van de heer Sannen. Nu
de heer Vanheeswijck zich op school is komen aan-
bieden om zijn ambt opnieuw uit te oefenen, is hij
gerechtigd de weddetoelage van directeur te krij-
gen. Uiteraard kan een personeelslid wiens terbe-

schikkingstelling is afgelopen, niet worden vervan-
gen.

Ik blijf er inmiddels op aandringen dat het beter is
dat de administratie niet optreedt in een procedure
tussen werkgever en werknemer die nog een ver-
der verloop moet krijgen voor de arbeidsrecht-
bank.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Ik dank de minister
voor zijn antwoord. Als ik het goed heb begrepen,
heeft de minister er al voor gezorgd dat de school
in kwestie de weddetoelage voor die betrekking
heeft verloren.

Minister Eddy Baldewijns : De weddetoelage voor
de heer Vanheeswijck is betaald. Zijn schorsing is
beëindigd door de administratie. De administratie
moet handelen op basis van dit feit. Nu moeten we
de gerechtelijke procedure afwachten vooraleer we
eventueel een ander standpunt innemen of maatre-
gelen treffen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Peter Dufaux tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van On-
derwijs en Ambtenarenzaken, over het onthaalbe-
leid van nieuwkomers en de basiseducatie

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Dufaux tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over
het onthaalbeleid van nieuwkomers en de basis-
educatie.

De heer Dufaux heeft het woord.

De heer Peter Dufaux : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, de vraag
wordt geformuleerd vanuit de centra voor basis-
educatie. Ik ben al enkele jaren voorzitter van zo
een centrum in Zuid-Limburg. We stellen ons vra-
gen bij de koppeling van de inschrijving in de ge-
meente aan het volgen van lessen. De centra voor
basiseducatie zijn betrokken partner in het ont-
haalbeleid voor nieuwkomers. Die personen kun-
nen op vrijwillige basis taallessen Nederlands vol-
gen. Het is dus geen verplichting en dat vinden we
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erg belangrijk, omdat zo een gemotiveerde groep
volwassenen naar de lessen komt.

Bepaalde gemeenten maken echter een koppeling
van het volgen van de lessen aan de inschrijving in
de gemeenten, of erger nog de toekenning van een
OCMW-uitkering. De gemeente Bilzen is daarvan
een voorbeeld. Een ander voorbeeld is Beringen,
waar het OCMW de financiële hulpverlening aan
een kandidaat politiek vluchteling intrekt, omdat
hij geen bewijs levert van het volgen van Neder-
landse les. Dit kan toch niet als voorwaarde wor-
den opgelegd. Het OCMW kan wel vragen dat ie-
dereen die steun krijgt, zijn situatie probeert te ver-
beteren. Hierbij kan wel niet worden opgelegd dat
Nederlandse taallessen worden gevolgd.

Hoe staat de minister ten aanzien van het vrijwil-
ligheidsprincipe ? Wat vindt de minister van de
koppeling van de inschrijving in de gemeente aan
het volgen van lessen ? Kan de minister initiatie-
ven nemen om de verplichte inschrijving in de ge-
meenten en de toekenning van OCMW-steun ge-
koppeld aan het volgen van taallessen bij te
sturen ?

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik wil hier niet de stad Bilzen
of het OCMW van Beringen verdedigen. Onze
fractie hecht veel belang aan basiseducatie voor
nieuwkomers en heeft daar al veel initiatieven
rond genomen. Onze fractie heeft zich voor een
groot stuk op modellen uit andere landen geïnspi-
reerd, zoals Nederland waar een inburgeringscon-
tract een essentie is. Het is in het belang van de
nieuwkomers dat ze zo snel mogelijk de Neder-
landse taal machtig worden zodat ze zich kunnen
integreren. De Volksunie is een fel voorstander van
de verplichting tot het leren van Nederlands in het
belang van de nieuwkomer.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, niemand trekt het be-
lang in twijfel van het leren van Nederlands door
vreemdelingen. Het gaat hier om basiseducatie aan
volwassenen. Het lijkt me dan ook niet opportuun
dat verplicht te maken. Door verplichting krijg je
een aantal minder gemotiveerde mensen. Dat kan
nefast zijn voor de werking in de groep.

Ik sluit me dus aan bij de heer Dufaux. We moeten
zoveel mogelijk mensen proberen aan te trekken
tot de basiseducatie en zorgen dat er voldoende
aanbod is, maar wel zonder verplichting.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
collega's, over een zaak is iedereen het eens : basis-
educatie is erg belangrijk voor bepaalde doelgroe-
pen om sneller en beter te kunnen integreren. Ba-
siseducatie is een belangrijke component van het
onderwijsaanbod dat we aan de volwassenen kun-
nen aanbieden.

Ik begrijp de bekommernis van de heer Dufaux. Ik
voeg er wel aan toe dat hoewel de beleidstekst van
de Vlaamse Gemeenschap een door het parlement
gedragen tekst is, eventueel verkeerde praktijken
aan de bevoegde minister moeten worden voorge-
legd. De voorwaarde voor inschrijving bijvoor-
beeld behoort niet tot mijn bevoegdheid, maar wel
tot die van minister Peeters. Ik zal de problemen
die de heer Dufaux aanhaalt, voorleggen aan deze
minister. Persoonlijk vind ik het wel vreemd dat de
gemeenten zomaar bijkomende voorwaarden op-
leggen voor de inschrijving in de gemeenten.

Ik zal bij minister Peeters pleiten voor een correcte
toepassing van de basistekst van basiseducatie. In
die tekst staat dat het de nieuwkomers vrij staat al
dan niet op dit aanbod in te gaan. Basiseducatie in
het bijzonder en volwassenenvorming in het alge-
meen kunnen niet worden aangewend als een al
dan niet verborgen controlemechanisme voor
welke instantie dan ook.

Onderwijsverplichtingen door het onderwijsdepar-
tement van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap kunnen enkel worden opgelegd aan
leerplichtigen en niet aan meerderjarigen. Tot op
heden werd door de centra voor basiseducatie ech-
ter niet meegedeeld dat ze de indruk hebben dat
cursisten gedwongen participeren aan de basisedu-
catie. Door het signaal van de heer Dufaux kunnen
we deze aangelegenheid nu laten onderzoeken.

De voorzitter : De heer Dufaux heeft het woord.

De heer Peter Dufaux : Mijnheer de voorzitter, ik
dank de minister voor zijn antwoord. Ik wilde dit
vooral signaleren vanuit het oogpunt van de basis-
educatie en dus niet zozeer in het licht van de in-
schrijving in de gemeente of van het verkrijgen van
OCMW-steun.
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Wat deze steun betreft, kan ik u concreet zeggen
dat door de betrokkenen beroep zal worden aange-
tekend tegen de beslissing die op 19 april door het
OCMW van Beringen werd genomen. Er is ons
trouwens een gelijkaardig geval gesignaleerd in de
gemeente Huldenberg in de provincie Vlaams-Bra-
bant. Daar werd dit besluit reeds door de provin-
ciegouverneur ingetrokken.

Ik wil vooral uw aandacht vestigen op de vervelen-
de gevolgen die een en ander met zich meebrengt.
Aan een groep van sterk gemotiveerde mensen die
vrijwillig die lessen volgen worden immers plotse-
ling mensen toegevoegd die, om hun papieren in
orde te krijgen en dus hun uitkeringen niet kwijt te
spelen, verplicht worden deze lessen bij te wonen.
Dit tast het enthousiasme en de geestdrift van de
oorspronkelijke groep, maar ook van de lesgevers
sterk aan.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien de mi-
nister dit bij zijn collega's zou aankaarten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphe-
laere tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister
van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over het
overgangsstelsel inzake TBS 55+ voor het hoge-
schoolonderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw De Schamphelaere tot de heer Bal-
dewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambte-
narenzaken, over het overgangsstelsel inzake TBS
55+ voor het hogeschoolonderwijs.

Mevrouw De Schamphelaere heeft het woord.

Mevrouw Mia De Schamphelaere : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, ik ben mijn carriè-
re in deze commissie begonnen met amendemen-
ten met betrekking tot 50- en 55-plussers. Mijn
vraag van vandaag gaat ook over 55-plussers en
misschien – dat zal de nabije toekomst uitmaken –
is dit wel een vraag die een punt zet achter mijn
carrière in deze commissie.

Volgens een omzendbrief van 11 december 1996
van het departement voor Onderwijs wordt het
overgangsstelsel voor de uitstapmogelijkheden in

tijd beperkt tot 31 december 2001. Op die datum
moet men 55 jaar zijn en 30 jaar dienst hebben.

Nu die datum dichterbij komt, blijkt dat daar wel
een duidelijke anomalie in zit omdat een goed ge-
organiseerd hogeschoolonderwijs met academieja-
ren werkt en dus niet met kalenderjaren. Mijn
vraag aan de minister is dan ook of men die bewus-
te maatregel niet kan laten aflopen op het einde
van een academiejaar om bepaalde opdrachten
niet bruusk te laten aflopen op 31 december.

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, onlangs werd deze
commissie uitgenodigd bij de Vlhora waar we een
aantal knelpunten hebben besproken en waar de
vergoeding van de mensen in het kader van TBS
55+ een zeer heikel probleem bleek. Dit probleem
kwam na het bereiken van de consensus plotseling
als een duivel uit het doosje te voorschijn. Ikzelf
heb niet alle verdere besprekingen gevolgd, maar
het is ons wel duidelijk geworden dat dit achteraf
als een soort gif werd opgediend.

Mijnheer de minister, indien ik het goed voor heb –
en ik baseer mij op mijn interpretatie van bepaalde
krantenartikels – zou u onlangs tot een soort over-
eenkomst gekomen zijn met de Vlhora, maar dan
een overeenkomst die pas in de volgende zittings-
periode zou ingaan. Mijn aansluitende vraag is dan
ook wat die overeenkomst precies inhoudt en in
welke mate u daardoor tegemoet komt aan hun
verzuchtingen. Is het juist dat u ervoor zou pleiten
een supplementair bedrag toe te kennen aan de en-
veloppes waarover zij kunnen beschikken om dit
probleem op te lossen ? Zoals de zaken er immers
thans voor staan, moeten zij te veel begrotingsmid-
delen in de pensioenregeling steken.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
de problematiek die zonet door mevrouw De
Schamphelaere werd geschetst, is ons niet onbe-
kend en is reeds herhaaldelijk in deze commissie
aan bod gekomen.

De einddatum, namelijk 31 december, is welbewust
gekozen op grond van de enveloppefinanciering
van de hogescholen die met kalenderjaren, en dus
niet met academiejaren werkt. De einddatum van
het overgangsstelsel uitstellen tot het einde van het
volgende academiejaar heeft meteen financiële im-
plicaties voor de hogescholen. Het langer laten gel-
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den van het overgangsstelsel impliceert de continu-
ering van de druk op de enveloppe. Daardoor zou
precies het tegenovergestelde kunnen worden be-
reikt van wat de bezorgdheid van mevrouw Ver-
wimp uitmaakt.

Bovendien is de uitstapregeling een gunstmaatre-
gel ten opzichte van de personeelsleden en dus vol-
ledig vanuit die optiek geschreven. Elk personeels-
lid kan vanaf de eerste dag van de maand die volgt
op zijn 55ste verjaardag, mits het personeelslid be-
schikt over voldoende anciënniteit, een terbeschik-
kingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
voorafgaand aan het rustpensioen 55+ nemen. Het
ogenblik waarop TBS kan worden genomen, is dus
niet gebonden aan de onderwijsorganisatie, maar
kan in principe bij het begin van elke maand van
het jaar een aanvang nemen. In de praktijk is het
dan ook zo dat de momenten waarop personeelsle-
den met terbeschikkingstelling wegens persoonlij-
ke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpen-
sioen 55+ gaan, gespreid zijn over het hele acade-
miejaar. De einddatum, 31 december dus, betekent
dan ook niet dat men pas dan kan uitstappen. Wie
in september, oktober of november voldoet aan de
voorwaarden, kan reeds vroeger gaan.

Het ogenblik waarop een personeelslid 30 jaar
dienst heeft, komt in de praktijk zelden overeen
met het einde van een academiejaar. Dit hangt im-
mers af van de opbouw van de loopbaan van het
personeelslid. Weinig personeelsleden zijn bij het
begin van een vroeger schooljaar begonnen en on-
afgebroken in dienst gebleven, zodat zij juist op het
ogenblik van het einde van een academiejaar der-
tig jaar dienst bereiken. De bijzondere uitstaprege-
ling geldt daarenboven ook voor het ATP, waar de
link tussen loopbaanopbouw en academiejaren nog
losser is.

Het verschuiven van de einddatum voor het over-
gangsstelsel betekent trouwens de facto een ver-
lenging van dit stelsel met bijna een jaar. Dit valt
geheel buiten de optiek van het overgangsstelsel
dat de hogescholen meer armslag wou geven om
jongere personeelsleden aan te werven.

De datum die u in de omzendbrief terugvindt, werd
bovendien vastgelegd in de CAO 1995-1996. Ver-
schuiven naar 1 september 2001 is dus onmogelijk
omdat we dan niet tegemoet zouden komen aan de
CAO. En verschuiven naar 1 september 2002 zou,
zoals ik bij aanvang al zei, een financiële meerkost
voor de hogescholen betekenen. We zitten hier dus
met een vrij complexe aangelegenheid waarvan de

financiële consequenties wel eens ten laste zouden
kunnen vallen van de hogescholen.

Wat de aanvullende vraag van mevrouw Verwimp
betreft, spreekt het vanzelf dat we met betrekking
tot bepaalde financiële problemen waarmee som-
mige hogescholen geconfronteerd zouden kunnen
worden, een gedachtewisseling kunnen hebben met
de bevoegde instanties. Dit verklaart dan ook dat
we dit jaar, in het licht van de begroting 1999, al
een bijkomende budgettaire inspanning hebben ge-
leverd ten gunste van het hoger onderwijs omdat
we zelf hebben kunnen vaststellen dat daar finan-
ciële problemen rijzen. We hebben trouwens dien-
aangaande door de administratie een studie laten
uitvoeren. Uit een en ander blijkt dat vereffenin-
gen of aanpassingen nu niet kunnen, maar wel in
een later stadium in een meer globale context moe-
ten worden onderzocht.

De voorzitter : Mevrouw De Schamphelaere heeft
het woord.

Mevrouw Mia De Schamphelaere : Ik dank de mi-
nister voor zijn duidelijk en overzichtelijk ant-
woord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Peter Dufaux tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van On-
derwijs en Ambtenarenzaken, over de basiseduca-
tie als opstap naar werk

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Dufaux tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over
de basiseducatie als opstap naar werk.

De heer Dufaux heeft het woord.

De heer Peter Dufaux : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, vanuit de basisedu-
catie wordt de vraag gesteld over basiseducatie als
opstap naar werk. Er zijn duidelijk verschillende
beleidsvisies en -opties. Het voorbereiden van cur-
sisten op tewerkstelling wordt een prioritaire doel-
stelling. Niemand kan daar iets op tegen hebben.
Het is van groot belang dat de kansen van deze
mensen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Een grote groep deelnemers aan de basiseducatie
heeft daar echter geen boodschap aan. Die mensen
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hebben geen eigen inkomen. Ze leven van het be-
staansminimum of van een werkloosheidsuitkering.
Ze willen in eerste instantie hun zelfredzaamheid
vergroten vanuit sociaal perspectief. Grote groepen
migrantenvrouwen willen in de eerste plaats de
Nederlandse taal aanleren, zodat ze met de buren
kunnen praten, naar school kunnen gaan en met le-
raars kunnen spreken over de vooruitgang van hun
kinderen. Ook vele anderen volgen niet in eerste
instantie basiseducatie als voorbereiding op het
vinden van werk. Ze willen wel een document kun-
nen lezen of invullen, het rapport van hun kinderen
kunnen lezen en naar school kunnen gaan. Mensen
komen vaak naar de basiseducatie op het ogenblik
dat hun kind naar het eerste leerjaar gaat. Ze mer-
ken dan dat ze zelf niet begrijpen waarmee hun
kind naar huis komt.

Bovendien is een voorbereiding op de reguliere ar-
beidsmarkt onrealistisch voor een grote groep
deelnemers. Ongetwijfeld kunnen ze een plaats
vinden in de sociale tewerkstelling, maar het is te
hoog gegrepen om van hen te verwachten dat ze op
een regulier werkaanbod kunnen ingaan.

Zullen deze nieuwe beleidsvisies en -opties er niet
toe leiden dat de groep die niet in de eerste plaats
naar de basiseducatie komt om werk te zoeken, in
de verdrukking komt ? Dat is onze bezorgdheid. Ik
ben het wel voor 100 percent met de beleidsopties
eens. Er is inderdaad een taak weggelegd om de
kansen op werk te verhogen van mensen die dat
wensen door middel van basiseducatie. Een grote
groep mensen komt echter om andere redenen
naar de basiseducatie. We vrezen dat er te weinig
aandacht zal worden besteed aan die groep.

Mijnheer de minister, moeten er geen concrete
maatregelen worden genomen om die doelgroep te
beschermen ? We vragen ook dat het departement
Onderwijs werk maakt van een maatschappelijk
debat over de relatie tussen arbeid en onderwijs.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
de basiseducatie is een basisvoorziening in het on-

derwijs voor volwassenen. Ze heeft een dubbele
functie : onderwijs bieden dat volwassenen toelaat
de basiscompetenties te verwerven die nodig zijn
voor het maatschappelijk functioneren op diverse
vlakken en een opstap bieden naar een voortgezet
onderwijs- en opleidingsaanbod. Door de overheid
werd geen prioriteit vastgelegd met betrekking tot
beide functies.

Een belangrijk aspect van het maatschappelijk
functioneren is de professionele redzaamheid.
Hiervoor wordt binnen de basiseducatie in speci-
fieke opstapcursussen voorzien. Elk centrum zal
keuzes moeten maken naargelang van de specifie-
ke educatieve behoeften van haar cursistenpoten-
tieel. De overheid beschikt thans over geen speci-
fieke instrumenten om de centra in een of andere
richting te sturen. In het kader van een evaluatie
van het decreet inzake basiseducatie zal onder-
zocht worden of dit wenselijk is.

Opdat er aandacht zou worden geschonken aan de
relatie tussen arbeidsmarkt en permanente vor-
ming, heeft de Vlaamse regering Edufora opge-
richt. Edufora moeten in eerste instantie een edu-
catief plan opstellen, rekening houdend met de re-
latie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In dit plan
worden de educatieve behoeften van een regio be-
schreven vanuit het perspectief van de arbeids-
markt.

Mijnheer de voorzitter, de heer Dufaux bracht
overduidelijk zijn bezorgdheid naar voren over de
kansarmen die in de verdrukking zouden kunnen
geraken, mochten we het onderwijsaanbod in de
basiseducatiecentra in een andere richting sturen.
Ik deel zijn bezorgdheid ten volle.

De voorzitter : De heer Dufaux heeft het woord.

De heer Peter Dufaux : Ik dank de minister van
harte voor zijn duidelijk antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.12 uur.
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