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VOORZITTER : De heer Gilbert Vanleenhove

– De interpellatie wordt gehouden om 10.26 uur.

Interpellatie van de heer Pieter Huybrechts tot
mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Vorming, over de beperking
van het aantal studenten genees- en tandheelkunde

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Huybrechts tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de beperking van het aantal studenten genees- en
tandheelkunde.

De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, volgens de nieuwe rector
van de Vrije Universiteit Brussel, de heer Ben Van
Camp, is een beperking van het aantal studenten
genees- en tandheelkunde momenteel absoluut
niet meer nodig. Professor Van Camp pleit zelfs
voor een afschaffing van de numerus clausus
omdat er volgens hem een artsentekort dreigt. Alle
universitaire ziekenhuizen zouden trouwens nu
reeds te kampen hebben met een tekort aan stage-
doende dokters die maximaal vijftig uur per week
mogen presteren.

In het verleden was er inderdaad een te groot aan-
tal artsen, maar volgens de rector is dat niet langer
het geval. Een beperking van het aantal studenten
opleggen is dan ook niet verstandig.

Bij de tandartsen zou de toestand zelfs helemaal
rampzalig zijn. Elk jaar zijn er 70 à 80 afgestudeer-
den nodig, terwijl er in Vlaanderen in de voorbije
drie jaar slechts een 25-tal eerstejaarsstudenten in-
geschreven waren. Een bijkomende reden waarom
de rector geen voorstander is van een toelatings-
proef voor de studies genees- en tandheelkunde, is
dat deze proef, die via een voorselectie wel de

slaagkansen verhoogt, een aantal ‘goede mensen’ –
waarmee hij de studenten bedoelt die niet de juiste
studierichting hebben gevolgd – van deze studies
zou uitsluiten.

Mevrouw de minister, hebt u uit nog andere bron-
nen opgevangen dat de beperking van het aantal
studenten genees- en tandheelkunde niet langer
nodig is ? In Nederland overweegt men de beper-
king van het aantal studenten op te heffen. Hebt u
reeds initiatieven genomen om de toelatingsproef
bij te sturen zodat een aantal ‘goede mensen’ niet
van deze studies wordt uitgesloten ?

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, dit onderwerp is hier
reeds uitgebreid aan bod gekomen toen we onge-
veer zes maanden geleden het decreet bespraken
en goedkeurden over de versoepeling van de slaag-
kansen voor de studenten die zich voor dat toela-
tingsexamen inschrijven. Dit paste in de problema-
tiek van de toelatingsexamens voor het hoger on-
derwijs in het algemeen.

Mevrouw de minister, u bezorgde ons toen twee
nota’s met betrekking tot een geplande evaluatie
van de toelatingsexamen voor arts en tandarts.
Graag had ik van u vernomen wat in dat verband
de stand van zaken is.

We stellen inderdaad vast dat er zich nog maar
zeer weinig studenten inschrijven voor de tandarts-
studies. In het verleden werd gesteld dat een moge-
lijke oorzaak zou kunnen liggen in het watervalsys-
teem, namelijk de latere overschakeling van ge-
neeskunde- naar tandartsstudies. Toch moeten we
ons de vraag stellen of we op middellange termijn
niet in de problemen zullen geraken, zowel wat de
artsen en tandartsen als wat de specialisten in be-
paalde richtingen betreft. Ook de doorstroming



van stagiairs in diverse richtingen of specialisaties
baart ons zorgen.

Mevrouw de minister, hebt u reeds overleg ge-
pleegd met de federale minister over de contingen-
tering die zij nog steeds tot haar bevoegdheden
heeft ? Acht u het mogelijk om ons op korte ter-
mijn een duidelijker beeld te geven op het toela-
tingsbeleid in het algemeen ? En wat is de stand
van zaken met betrekking tot het overleg met de
betrokken universiteiten ?

De voorzitter : De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, ongeveer acht maanden geleden
heb ik hier reeds de problematiek geschetst inzake
het groter aantal afgestudeerden dan het beschik-
bare contingent Riziv-nummers. Ditzelfde verhaal
lezen we toevallig net vandaag ook in de kranten
van de VUM-groep onder de veelzeggende titel
‘Meer diploma’s dan Riziv-nummers’ waaruit ik de
volgende zin citeer : ‘Als alle afgestudeerden ge-
neeskunde ook inderdaad voor een praktijk zou-
den kiezen, leidt dit ertoe dat in 2006 amper 29 ge-
diplomeerden van de 427 ingeschreven studenten
dat beroep ook kunnen uitoefenen.’

Dit komt omdat het overschot steeds afgenomen
wordt van het contingent van het volgende jaar.
Als er in 2004 meer studenten afstuderen dan door
het contingent bepaald, dan wordt dit afgetrokken
van het contingent van 2005.

Ik heb dit aan de minister gesignaleerd en haar ge-
vraagd of zij daarover overleg zou plegen met de
federale minister. Zij heeft mij toen aangekondigd
dat daaromtrent een gesprek zou plaatsvinden,
maar uit de reactie van de federale minister maak
ik op dat zij aardig schrok toen de Vlaamse studen-
tenkoepel haar die cijfers voorlegde. Daaruit leid
ik af dat daarover nog geen gesprek is gevoerd.

In de Mededelingen van de Vlaamse regering las ik
ook dat men een principieel besluit heeft goedge-
keurd houdende de organisatie van dit toelatings-
examen voor kandidaat-artsen en -tandartsen.
Zoals dit reeds in het verleden het geval was, blijft
dit examen beperkt tot één dag en blijft ook de
versoepeling van de slaagkansen behouden. Toch
wens ik uw bijzondere aandacht te vragen voor de
volgende zin : ‘De verplichting om het examen
praktisch te laten organiseren door Selor, het vroe-
gere Vast Wervingssecretariaat, vervalt’. Mijn vraag
is dan ook wie dit examen zal organiseren.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, de uitlatingen van de heer Van
Camp liggen aan de basis van deze interpellatie. De
nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel
heeft uiteraard het recht om zijn mening te geven
over de problematiek van de beperking van het
aantal studenten in de opleidingen tot arts en tan-
darts. Als voormalig decaan van de faculteit ge-
neeskunde van zijn universiteit kent hij deze pro-
blematiek goed. Geheel in de geest van het respect
voor de vrije keuze van de studenten, is zijn plei-
dooi voor de opheffing van de beperking conse-
quent.

Ook in de Franse Gemeenschap gaan thans heel
wat stemmen op om een einde te stellen aan de be-
perking. Zeker nu in Wallonië de beperking voor
het eerst effectief is toegepast, is de onrust vrij
groot, ook al is het aantal niet toegelaten kandida-
ten bijna verwaarloosbaar. In Vlaanderen hebben
we nu reeds vier jaar het toelatingsexamen arts en
tandarts georganiseerd, maar toch blijft de beper-
king ten gevolge van dit examen nog steeds emo-
ties losweken, overigens niet alleen bij de niet-ge-
slaagden.

Aan de basis van het toelatingsbeleid arts/tandarts
ligt de federale wet van 1996 die de Koning mach-
tigt het aantal gediplomeerde artsen en tandartsen
die toegang krijgen tot de beroepsuitoefening te
beperken. De federale regering heeft op grond
daarvan sterke beperkingsnormen opgelegd en laat
het aan de gemeenschappen over die beperking
ook effectief te realiseren. De federale regering
verantwoordt haar optreden op grond van wat ge-
meenzaam de plethora van artsen en tandartsen
wordt genoemd. De druk vanuit de artsenvereni-
gingen was zeer groot. Het dossier met het cijfer-
materiaal was destijds blijkbaar overtuigend ge-
noeg om tot actie over te gaan.

Of het cijfermatige dossier vandaag nog steeds
geldt, is een andere kwestie. De federale commissie
voor de planning van het medisch aanbod heeft de
bevoegdheid om de nodige vaststellingen te doen.
Deze commissie heeft geadviseerd het beperkings-
aantal voor de artsen vanaf 2007 opnieuw te verho-
gen tot 700. Voor de tandartsen blijft het aantal
vastgesteld op 140. Voor Vlaanderen geldt 60 per-
cent van dit aantal. Blijkbaar heeft de commissie
geoordeeld dat een zekere versoepeling mogelijk
was maar van een opheffing van de beperking is
geen sprake geweest. De federale regering heeft
het advies van de planningscommissie opgevolgd.
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Volgens de federale regering is er vandaag zeker
geen grond om te vermoeden dat er binnen een
aantal jaren een tekort aan artsen en tandartsen
zou ontstaan.

Overeenkomstig de resolutie van het Vlaams Par-
lement is het toelatingsexamen voor artsen en tan-
dartsen, zoals uitgevoerd in 1997, 1998 en 1999
door twee buitenlandse experts, grondig weten-
schappelijk geëvalueerd. Ook de examencommissie
zelf heeft een grondige analyse gemaakt van de op-
vatting, de werking en de resultaten van het exa-
men. Het hele rapport is u vorig jaar voorgelegd.

Globaal gezien kan men stellen dat het examen
verwezenlijkt wat het aankondigt, met name het
selecteren van de kandidaten voor wie de kans op
slagen de eerste jaren van de opleiding optimaal is.
Het examen is als instrument betrouwbaar en ob-
jectief bevonden. Of men akkoord gaat met het
systeem, is natuurlijk een andere kwestie.

Ik heb een aantal aanbevelingen van experts en
van de examencommissie ter harte genomen en ik
heb ingestemd met de organisatie van het examen
op één dag in plaats van twee dagen. Bovendien
heeft het Vlaams Parlement ook ingestemd met
een versoepeling van de slaagvoorwaarden. Het
toelatingsexamen van dit jaar heeft de verwachtin-
gen ook ingelost.

De moeilijkheidsgraad is nagenoeg constant geble-
ven en het totaal aantal geslaagden is gestegen. Van
het aantal kandidaten dat de voorbije 4 jaren aan
het examen heeft deelgenomen, voldeed nagenoeg
de helft aan de slaagvoorwaarden. Ik wil er trou-
wens nog eens op wijzen dat het Vlaams Parlement
geen numerus fixus heeft ingesteld. Alleen het re-
sultaat op het toelatingsexamen bepaalt of een
kandidaat de opleiding al dan niet kan volgen.
Doorheen de jaren is de consistentie van het exa-
men aangetoond zodat er zeker geen wisselende
moeilijkheidsnormen zijn toegepast. De vraag is
echter of, gezien de blijvende federale beperking,
geen andere instrumenten kunnen worden bedacht
om hieraan te voldoen.

Ik heb reeds sedert het begin van de legislatuur
aangekondigd dat ik het toegangsbeleid voor het
hoger onderwijs grondig wilde bestuderen en pas-
sende maatregelen zou voorstellen. We willen ech-
ter niet onbesuisd te werk gaan. De studiefase is
momenteel aan de gang. Zodra concrete voorstel-
len mogelijk worden, zal ik ze aan de regering en
aan het parlement voorleggen. Inmiddels is het

aangewezen om het toelatingsexamen in 2001 vol-
gens dezelfde opvatting te laten plaatsvinden als in
2000.

De administratie en het kabinet zijn momenteel
bezig met een aftasting van het terrein, met alle
verschillende actoren, en die zijn talrijk. Het gaat
meer bepaald om de universiteiten, de artsen, de
studenten en de professoren die reeds studies heb-
ben verricht rond dit thema. Als men al deze acto-
ren raadpleegt, stelt men vast dat er geen eendui-
digheid is. Ook inzake het wetenschappelijk onder-
zoek zijn er ook studies met tegenstrijdige conclu-
sies.

Het is niet juist dat er nog geen contact is geweest
met de federale regering. Verschillende ministers
zijn vragende partij. Het is wel zo dat federaal mi-
nister Aelvoet op een bepaald ogenblik heeft be-
slist de contingentering van kinesisten met 2 jaar
uit te stellen. Dit zou onder meer te maken hebben
met het probleem inzake artsen en tandartsen, de
betreffende studies en de tegenstrijdige berichtge-
ving daarover.

Vandaag is dus niet alleen op Vlaams, maar ook op
federaal niveau de wil aanwezig om zich terdege te
beraden over de grond van de zaak. Het is onze be-
doeling een nota uit te werken en die ter bespre-
king voor te leggen aan het Vlaams Parlement. We
hebben dit reeds vorig jaar aangekondigd. Het is
een beetje vooruitgeschoven omdat een aantal
zaken in verband met het tertiair onderwijs voor-
rang hebben gekregen. Volgend jaar zal het in elk
geval opnieuw worden besproken. Wellicht is dan
ook de evolutie in Wallonië duidelijker.

Inmiddels zijn reeds een aantal alternatieven ge-
lanceerd, onder meer over de oriënteringsproef. Ik
heb via de media vernomen dat daaromtrent vol-
gende week een actie wordt gehouden door de stu-
denten. Het gaat dus duidelijk om een thema dat
leeft, en dat we zullen uitwerken en aan het parle-
ment zullen voorleggen.

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts : Het klopt inderdaad
dat de beperkingen van het aantal studenten tand-
en geneeskunde ons worden opgedrongen door de
federale regering. Toch moet het mijns inziens mo-
gelijk zijn om, waar nodig, de toelatingsproeven bij
te sturen zodat studenten die wel de capaciteit heb-
ben maar die niet de juiste studierichting hebben
gevolgd, zeker niet het slachtoffer worden van de
selectieproeven.

-3-

Vanderpoorten

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 26  –  8 november 2000



De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Wat de vraag
van de heer Matthijs over Selor betreft, is beslist
dat het departement zelf zich daarmee bezig zou
houden. Inzake de beoordeling blijft hetzelfde sys-
teem behouden.

Mijnheer Huybrechts, er is een bijsturing geweest.
Een grondiger bijsturing vereist echter een vooraf-
gaande studie. Het probleem dat studenten niet de
gepaste studierichting hebben gevolgd, kan worden
aangekaart op het moment dat we het over de
eindtermen zullen hebben.

De voorzitter : De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Iemand die geslaagd is
voor het toelatingsexamen, verwacht dat hij het be-
roep zal kunnen uitoefenen. De disproportie tussen
het aantal beschikbare Riziv-nummers en het aan-
tal studenten dat vanaf 2004 en verder zal afstude-
ren, vormt een groot probleem. Ik vraag dan ook
dat overleg wordt gepleegd met de federale minis-
ter om dit probleem op te lossen.

Het is een drama als na 7 jaren studies de poort ge-
sloten blijft. Een van de redenen voor het instellen
van de toelatingsproef was namelijk mensen die
studies niet onnodig te laten volgen als ze later
zouden worden geconfronteerd met de federale
contingentering.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Een oriënteringsproef voor
de overgang van het secundair naar het universitair
onderwijs is een ander verhaal dan dat over de toe-
latingsproef geneeskunde, die enkel was ingesteld
om de studies en de toegang tot het beroep op el-
kaar af te stemmen. We hebben ons daar in het ver-
leden tegen verzet omdat we pleiten voor een alge-
mene toegang. Dit kan echter geen antwoord zijn
op de vraag van artsen en syndicale organisaties
om deze twee op elkaar te laten aansluiten. Je kan
wel specialisaties beperken, maar niet de algemene
toegang. Het één zal geen antwoord bieden op het
andere.

Minister Marleen Vanderpoorten : Dit alles moet
men wel plaatsen in een algemeen beeld over het
toelatingsbeleid. Dit toelatingsexamen heeft men
ingericht nadat de federale overheid een beslissing
had genomen.

Mijnheer Matthijs, u pleit eigenlijk voor een nume-
rus fixus. Een aantal partijen hebben zich hier in
dit parlement tegen verzet.

De heer Erik Matthijs : Ik heb enkel gezegd dat er
een probleem is.

Minister Marleen Vanderpoorten : Ik ken dat pro-
bleem natuurlijk, net zoals de federale overheid
trouwens. Men zal de zaken echter nooit volledig
op elkaar afstemmen. Er zijn trouwens ook andere
mogelijkheden voor mensen die het diploma beha-
len. Ik ben het wel met u eens dat we daar aan-
dacht aan moeten besteden.

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mijnheer Matthijs, er
mag geen grote correlatie tot stand worden ge-
bracht tussen de toegang tot de opleiding en de
contingentering van het beroep. Dat zou pas zeer
gevaarlijk zijn.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Huybrechts werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen om-
klede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend
op de sluiting van de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Jos De Meyer tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de subsidiëring
van vrije internaten

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer De Meyer tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de subsidiëring van vrije internaten.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, geachte collega’s, elk jaar
sluiten vrije internaten. Niet omdat de ouders niet
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geïnteresseerd zijn, maar wel omdat het inrichtend
bestuur van de vrije school het financieel niet meer
aankan. De Vlaamse regering wil nochtans werk
maken van een rechtvaardige subsidiëring voor de
internaten. Het regeerakkoord van juni 1999 en de
beleidsnota 1999-2000 van de minister van Onder-
wijs laten dit vermoeden. Toch bestaat de vrees bij
de vrije internaten dat de behandeling van het dos-
sier op de lange baan wordt geschoven.

De kwantificeringsstudie ‘objectieve verschillen’
bereidt een rechtmatig subsidiëringssysteem voor,
ook voor de internaten. Omdat de resultaten van
deze studie pas eind april 2001 worden verwacht, is
de vrees groot dat er van een eerste tegemoetko-
ming in 2001 geen sprake zal zijn. Het is onaan-
vaardbaar dat internaten hun deuren moeten slui-
ten omdat er onvoldoende middelen beschikbaar
zijn, of dat het aantal internen afneemt omdat voor
minder begoede gezinnen internaatsondersteuning
onbetaalbaar wordt.

Ouders kiezen voor een internaat omdat hun zoon
of dochter een zeer specifieke studierichting volgt
die niet in de eigen regio aanwezig is. Dit is bij-
voorbeeld het geval voor het hotelwezen, agrarisch
onderwijs, enzovoort. Sommige ouders sturen hun
kinderen naar een internaat omdat ze zeer onregel-
matige werktijden hebben. Ook alleenstaande ou-
ders moeten steeds meer een beroep doen op een
internaat. De zogenaamde elitaire internaten zijn
allang de uitzondering. Vrije internaten en interna-
ten in het algemeen kunnen een meerwaarde bete-
kenen bij de opvoeding van kinderen en jongeren.
Ze willen de eigen rol in de zorgverbreding verder
uitbouwen. Daarvoor zijn dringend mensen en
middelen nodig. Het vrije net telde begin 2000 nog
103 internaten, gespreid over 114 inplantingspun-
ten, met in totaal 8.045 interne leerlingen in het
basis- en secundair onderwijs.

Een ernstige steekproef toont aan dat de vrije in-
ternaten, zowel de grote, de middelgrote als de
kleinere, op korte termijn in zware financiële pro-
blemen dreigen te komen. De bijdragen van de
overheid en het kostgeld zijn amper voldoende om
de dagelijkse kosten te dragen.

We vragen met aandrang dat de overheid de uit-
voering van het regeerakkoord inzake internaten
snel opstart. Het dossier over internaten aanpak-
ken veronderstelt meer dan financiële middelen
vrijmaken voor personeel, werkingsmiddelen en in-
frastructuur. Er is moed en creativiteit nodig om
voor kinderen en jongeren die er nood aan hebben,

opvang en begeleiding in het verlengde van de
school verder uit te bouwen.

In afwachting van een regeling ten gronde, vraag ik
dat in de begroting 2001 overbruggingskredieten
worden ingeschreven. Het dossier over internaten
moet zo snel mogelijk worden aangepakt. De
werkgroep Internaten, die in uitvoering van de on-
derwijs-CAO IV van 1 april 1999 werd samenge-
roepen, onderzocht de prestatieregeling van de stu-
diemeesters-opvoeders in de internaten. De pro-
blematiek van de vrije internaten is echter veel
complexer.

In de regeerverklaring staat : ‘In het kader van de
werklast moet een verantwoorde omkadering wor-
den uitgebouwd. De werkingsmiddelen van de vrije
internaten worden geleidelijk verruimd aan de
hand van objectieve criteria’.

De kwantificeringsstudie kan een belangrijke bij-
drage leveren tot verruiming van de werkingsmid-
delen van de vrije internaten. Opdat ze hun op-
dracht kunnen blijven realiseren, is meer nodig dan
een kostenberekening. Er bouwen steeds meer di-
verse begeleidingsdiensten mee aan het opvoe-
dingsproject van het internaat. Aandacht voor de
individuele groei en voor het welbevinden van elke
intern veronderstelt een grote deskundigheid van
het opvoedend personeel.

De internaten moeten bij zorgvuldig beheer leef-
baar zijn. De overheid moet door subsidiëring een
verantwoorde omkadering, een normale werking
en een behoorlijke infrastructuur mogelijk maken.
De internaten moeten toegankelijk zijn voor de
leerlingen voor wie ze bestemd zijn, ook voor de
kinderen van ouders met een bescheiden inkomen.

Mevrouw de minister, welke maatregelen denkt u
op korte en lange termijn te nemen voor de inter-
naten ? Ik heb deze vraag op 24 oktober laatstle-
den ingediend. Ik wist toen uiteraard nog niet wat
er in de begroting werd voorgesteld. Het verheugt
me dat daar een niet onbelangrijke stap wordt
gezet op het vlak van de subsidiëring. Toch is het
bedrag nog steeds onvoldoende. Welke opties
neemt men ten opzichte van het pedagogisch, vak-
en dienstpersoneel ? Wat zal er gebeuren om een
moderne infrastructuur aan te bieden ? Over welke
werkingsmiddelen zal men kunnen beschikken ? In
de begroting zet men wat dat betreft een eerste
stap. Men moet echter verder werken aan een meer
gedifferentieerd stelsel van studietoelagen.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.
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De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijn fractie sluit zich aan bij de bemerkingen van
de heer De Meyer. We hebben zijn bekommernis-
sen opgenomen in het regeerakkoord. Er moet in-
derdaad een aanzet worden gegeven om de grote
discrepantie weg te werken en ervoor te zorgen dat
de internaten leefbaar worden.

In de begroting besteedt men hier extra aandacht
aan. Toch moeten we nagaan hoe we de drempel
kunnen verlagen en hoe we ervoor kunnen zorgen
dat de stap om naar een vrij internaat te gaan, niet
enkel is weggelegd voor degenen die het kunnen
betalen. Ook anderen moeten vlot de weg kunnen
vinden. We zijn bereid om alle mogelijke initiatie-
ven te steunen.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer de voorzitter, ik
wens het belang van de interpellatie van de heer
De Meyer te benadrukken. Als men de geschiede-
nis van de internaten in het algemeen bekijkt, ziet
men dat de werkvorm is veranderd. Er is een hele
maatschappelijke evolutie. Tijdens de regelmatige
contacten, die ook de minister wel zal hebben, ziet
men duidelijk dat de druk op dit ogenblik totaal
anders is dan 30 à 40 jaar geleden. Er doen zich
steeds meer probleemsituaties voor in de opvoe-
ding. Dit dwingt hen ertoe om met instellingen
voor bijzondere jeugdzorg en het algemeen wel-
zijnswerk samen te werken. Er is een duidelijk
ander profiel.

In het beleid inzake het onderwijs staat, naast de
cognitieve, sociale en technische vaardigheden en
attitudevorming, het pedagogische aspect centraal.
Even leek het erop alsof dit niet meer nodig zou
zijn. Nu komt men tot de tegengestelde vaststel-
ling. Het zou goed zijn om komaf te maken met de
vooroordelen en met het oude beeld dat men heeft
van internaten.

Het is ook belangrijk om te onderzoeken hoe we
een echte objectivering van de noodzakelijke mid-
delen kunnen vastleggen. Dit komt enigszins aan
bod in de studie over de objectiveerbare verschil-
len. Ik herinner me echter dat aan dit punt niet
veel aandacht werd besteed tijdens de besprekin-
gen, omdat de vrije internaten niet gevat worden
door de schoolpactwetgeving. De vrije internaten
hebben daardoor altijd een vrij marginale positie
ingenomen, en kregen onvoldoende aandacht van
de opeenvolgende regeringen. Vandaag blijkt ech-
ter dat extra aandacht meer dan nodig is. Mevrouw
de minister, kunt u mij vertellen in welke termen

de vrije internaten aan bod komen in de studie en
hoever de studie al is gevorderd ?

We zijn bezig met de herschikking van het onder-
wijsaanbod in het algemeen en met het aanbod in
het secundair onderwijs in het bijzonder. Heel wat
secundaire scholen hebben een internaat. Het zal
dus nodig zijn om ook de internaten te reorganise-
ren, zowel op het vlak van locatie, infrastructuur als
omkadering. In welke mate wordt voorzien in de
begeleiding van deze reorganisatie ?

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter, ik
voel me genoodzaakt het woord te vragen. Ik heb
de indruk dat de heer Martens niet op de hoogte is
van de standpunten van heer De Meyer, de heer
Van Dijck en mezelf over de vrije en andere inter-
naten op het einde van de vorige legislatuur. In
deze commissie werd reeds komaf gemaakt met de
vooroordelen over de vrije internaten.

De heer Luc Martens : Ik heb niets anders be-
weerd.

De heer Ludo Sannen : We zijn er ons allemaal van
bewust dat de internaten een belangrijke rol spelen
voor de zorgverbreding in het secundair onderwijs
waar de heer Martens reeds op wees. Ik meen ook
dat de regering al voldoende duidelijk heeft ge-
maakt dat ze die mening deelt. De regering toont
dit niet zozeer via het regeerakkoord, maar door
de opname van de vrije internaten in de studie
over de objectiveerbare verschillen. De vorige re-
gering was niet van plan om de vrije internaten in
de studie op te nemen. Iedereen is er nu van over-
tuigd dat het overleven van de internaten belang-
rijk is.

Ik sluit me echter aan bij de vraag van de heer De
Meyer. De studie zal pas klaar zijn in 2001. Tijdens
dit schooljaar worden reeds een aantal vrije inter-
naten gedwongen om de deuren te sluiten. Ik weet
dat bijkomende inspanningen worden geleverd om
de sluitingen tegen te gaan, maar ik zou de minister
willen vragen om toch waakzaam te blijven opdat
de vrije internaten, ondanks hun precaire situatie,
kunnen overleven tijdens het jaar 2001-2002, in af-
wachting van de implementatie van de resultaten
van de studie.

De voorzitter : De heer Van Nieuwkerke heeft het
woord.

De heer André Van Nieuwkerke : Mijnheer de
voorzitter, ik ben het eens met mijn collega’s dat de
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leden van deze commissie en de minister zich moe-
ten bezinnen over de rol van de internaten in het
algemeen. Internaten bieden immers niet enkel een
goede oplossing voor de afstandsproblemen waar-
mee een aantal leerlingen kampt, maar ook voor
een aantal sociale problemen. Jongeren met fami-
liale problemen kunnen immers worden opgeno-
men in internaten. Ook vanuit de Bijzondere
Jeugdzorg wordt vaak voor een internaat geop-
teerd.

Daarnaast zijn er ook heel wat verschillen tussen
de internaten, want ze kunnen diverse karakters
hebben. Het gaat daarbij om verschillen qua infra-
structuur en omkadering, maar ook de werkings-
kosten kunnen grondig verschillen. Een aantal ou-
ders is immers niet in staat om de kosten te beta-
len, waardoor de internaten zelf de middelen moe-
ten ophoesten.

Ik herhaal dat het een goed idee zou zijn om de rol
en het karakter van de diverse internaten grondig
te bespreken.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, dames en heren, de heer De Meyer
heeft een vraag gesteld over een belangrijk onder-
werp dat hier al herhaaldelijk aan bod is gekomen.
Ik schets even de huidige vorm van subsidiëring
van de internaten. Op het vlak van de personeels-
omkadering maakt elk internaat dat de oprichting-
en behoudsnorm van dertig internen haalt, aan-
spraak op één voltijdse betrekking van een inter-
naatsbeheerder. Tot en met het schooljaar 1998-
1999 was er slechts sprake van een halve betrek-
king als het aantal internen minder dan vijftig be-
droeg. Ingevolge onderwijs-CAO IV van 1 april
1999 wordt die voltijdse betrekking gegarandeerd.
De maatregel zal met terugwerkende kracht wor-
den vastgelegd in een onderwijsverzameldecreet
dat door mijn diensten wordt voorbereid en over
een paar weken zal worden voorgelegd. De totale
bruto weddekost voor het schooljaar 1999-2000 be-
draagt ongeveer 154 miljoen frank.

De werkingstoelagen werden vastgelegd in de
Schoolpactwet van 29 mei 1959 en in het besluit
van de Vlaamse regering van 13 april 1999. Voor
het schooljaar 1999-2000 gaat het over een forfai-
taire toelage van 743.365 frank per internaat, een
toelage van 22.908 frank per interne en een bijko-

mende toelage van 85.126 frank per interne die een
studietoelage geniet.

De totale kost voor het schooljaar 1999-2000 be-
draagt 358,8 miljoen frank.

Het regeerakkoord en de beleidsnota 2000-2004
bepalen dat voor scholen en internaten in de nodi-
ge middelen moet worden voorzien om de grote
verscheidenheid aan onderwijsinitiatieven en de
pedagogische eigenheid van de scholen volledig te
respecteren. Uiteraard zal dit gebeuren binnen de
context van de begrensde overheidsmiddelen. Om
de bepalingen te kunnen uitvoeren zijn de resulta-
ten van de door de overheid gegunde studie die de
objectieve verschillen tussen de verschillende net-
ten definieert en kwantificeert, bijzonder belang-
rijk. Ik verwacht de resultaten van de studie in
maart of april 2001. Aan de hand daarvan zullen er
beleidsconclusies worden getrokken, en pas daarna
kan er een ernstige parlementaire discussie worden
gevoerd over de kosten van een kwaliteitsvol on-
derwijs dat de vrije keuze en het pluralisme waar-
borgt. Uiteraard zullen we het daarbij ook over de
maatschappelijke rol van de internaten hebben.

Het is de bedoeling om op basis van de studie over
de objectiveerbare verschillen en op basis van de
parlementaire discussie die erover zal worden ge-
voerd, conclusies te trekken over de maatregelen,
de investeringsmiddelen, de werkingsmiddelen en
de middelen voor de vrije internaten. Het was de
bedoeling om een eerste cijfermatige vertaling te
maken in de begroting 2002. Het is in die context
vrij logisch dat in de begroting 2001 geen bijko-
mende middelen worden opgenomen. De extra
middelen waarnaar de heer De Meyer verwijst, zijn
middelen die sinds 1999 in de begroting werden
opgenomen en die worden gecontinueerd. Het zijn
dus geen nieuwe bijkomende middelen. Ik heb het-
zelfde meegedeeld aan de vertegenwoordigers van
de vrije gesubsidieerde internaten die ik onlangs
heb ontvangen op mijn kabinet.

Op het vlak van personeelsomkadering is er inder-
daad een belangrijk verschil tussen de vrije inter-
naten en de gemeenschapsinternaten. Overeen-
komstig het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot
regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders
in het rijksonderwijs wordt berekend, wordt per
gemeenschapsinternaat één betrekking van opvoe-
der gefinancierd, aangevuld met één bijkomende
betrekking per schijf van 21 internen.

Indien, louter ter simulatie, deze norm wordt toe-
gepast op de 103 gesubsidieerde internaten met in
totaal 8.199 internen tijdens het schooljaar 2000-
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2001, dan genereert dit 493 te subsidiëren betrek-
kingen van opvoeder. Op basis van de gemiddelde
bruto weddekost op jaarbasis, komt dit neer op on-
geveer 592 miljoen frank. Wel zou daarbij het be-
drag van de huidige werkingsmiddelen van de vrije
internaten moeten worden aangepast aan hetzelfde
systeem als in het gemeenschapsonderwijs. De ene
oefening vergt immers ook de andere oefening.

Momenteel wordt in een vrij internaat het geheel
van de loonmassa betaald met de werkingsmidde-
len. Deze substantiële meerkost is mijns inziens
een bijkomende reden om thans geen overhaaste
en partiële initiatieven te nemen, maar wel de eer-
der vermelde planning te volgen. Dat neemt niet
weg dat dit ook onze zorg wegdraagt, anders zou
dit ook niet in de beleidsnota herhaaldelijk worden
vermeld. Maar we pleiten er toch voor om de stu-
die ‘objectieve verschillen’ af te wachten, en daarna
de passende maatregelen te nemen.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Ik dank de minister voor
haar uitgebreide antwoord. Ik ben het grotendeels
eens met haar analyse. De 81 miljoen frank waar
momenteel in is voorzien is inderdaad een voort-
zetting van het vorige beleid. Ik vrees echter dat
deze middelen op korte termijn onvoldoende zijn,
zoals ook een paar collega’s benadrukten – ik dank
hun overigens voor hun steun. Wij zullen deze dis-
cussie in de loop van de volgende maanden voort-
zetten, maar voorlopig bestaat er voor wat betreft
de internaten een groot verschil tussen het beloof-
de land en het werkelijke land, om het met de
woorden van mijn fractieleider in de Kamer te zeg-
gen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de duur van de
rittijden bij het leerlingenvervoer in het buitenge-
woon onderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de duur van de rittijden bij het leerlingenvervoer in
het buitengewoon onderwijs.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister, om
het met de woorden van de heer De Meyer te
zeggen waarmee hij de vorige interpellatie beëin-
digde : ook betreffende het onderwerp van mijn in-
terpellatie hebben we nog enkele jaren om te ver-
wezenlijken wat we ons hebben voorgenomen. Net
als de vorige aangelegenheden die we bespraken, is
ook de inhoud van mijn interpellatie niet nieuw
voor de commissie. Dat bewijst dat er nog steeds
enkele problemen moeten worden opgelost.

Vorig jaar hebben we gepraat met de directies van
drie Brugse scholen van het bijzonder secundair
onderwijs, van drie verschillende netten. Eén van
de pijnpunten die toen ter sprake kwamen, was het
leerlingenvervoer, en meer bepaald de lange reistij-
den. Onlangs ontstond er opnieuw tumult over het
transport van de leerlingen, ditmaal in Noord-Lim-
burg, waar een aantal ouders protest aantekenden
tegen het feit dat hun kinderen zeer lang op de bus
zitten. Een directeur zei dat hij de ouders perfect
kon begrijpen, en dat het inderdaad volstrekt on-
verantwoord is om eender welk kind, en zeker een
van het bijzonder onderwijs, zolang in een bus te
laten zitten. Ze komen ‘s morgens met stress in
school aan, ‘s avonds worden ze met een hoofd als
een ballon thuis afgezet. Ik citeer nu iemand die
wel weet waarover hij praat !

Als we over deze kwestie contact opnemen met de
schooldirecties, dan wordt de hete aardappel vaak
doorgeschoven naar de Dienst Leerlingenvervoer.
Men stelt dat daar zou worden bezuinigd en dat de
scholen worden verplicht tot samenwerking voor
het leerlingenvervoer. Op zich hoeft dat natuurlijk
niet negatief te zijn, maar de rondes van de school-
bussen worden er groter op. Als we deze plaatselij-
ke problemen in een breder kader proberen te
plaatsen, dan merken we dat rittijden van vier uur
per dag zeker niet uitzonderlijk zijn. Er moeten
duidelijk initiatieven worden genomen om dit
soort situaties te verhelpen.

Zoals vele problemen is ook dit probleem van bud-
gettaire aard. Het staat ook als een paal boven
water dat u zich van deze problematiek bewust
bent, mevrouw de minister. Toch hebben we enkele
vragen. In hoeveel scholen doet dit probleem zich
voor ? Wat zijn momenteel de financiële mogelijk-
heden om er iets aan te doen ? Weet men hoeveel
ouders afhaken en alternatieve manieren zoeken
om hun kinderen naar school te vervoeren ? Niet
zelden gaan deze lange rittijden immers gepaard
met vrij korte afstanden tussen school en thuis.
Mensen zijn dan geneigd om andere oplossingen te
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zoeken. Laat ons niet vergeten dat het hier in het
bijzonder om het BUSO gaat, dus om leerlingen
die een motorische of psychische handicap hebben.
De organisatie van de busdiensten gebeurt op pro-
vinciaal niveau. Kan er misschien een schaalver-
kleining gebeuren, waardoor er meer en kortere
busrondes komen ?

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Ik zou de vraag aan de mi-
nister enigszins willen uitbreiden. Ongeveer een
jaar geleden heb ik verschillende vragen gesteld
over het leerlingenvervoer. De duur van de rittij-
den kwam toen eveneens ter sprake. Mevrouw de
minister, u hebt trouwens in de begroting van vorig
jaar al een inspanning gedaan om een aantal bijko-
mende busdiensten mogelijk te maken, en zo de
duur van de ritten enigszins in te korten. Het
streefcijfer was toen 2 à 2,5 uur. Dat is nog altijd
beduidend hoger dan wat wordt vooropgesteld
door het Vlaams Fonds voor Integratie van Perso-
nen met een Handicap, dat een maximum van 1,5
uur bepaalt. Er zijn dus al inspanningen gedaan,
maar er zal zeker nog meer moeten gebeuren.

Ook het statuut van het personeel kwam een jaar
geleden ter sprake. Het personeel werkt in zeer uit-
eenlopende statuten. Dat leidde tot hevige discus-
sies, die soms voor de rechtbank werden uitgevoch-
ten, over het werkgeverschap en de verschillende
verplichtingen die daaraan vasthangen. Destijds
stelde u in het vooruitzicht dat er in maart van dit
jaar oplossingen terzake zouden komen. Ik had
graag van u vernomen hoever men daarmee staat.

Ten slotte heeft de Vlaamse regering besloten om
het leerlingenvervoer en de dienstverlening van De
Lijn te integreren – een optie die wij overigens
twee legislaturen geleden zelf hebben bepleit. De
Vlaamse regering heeft hiervoor een werkgroep in
het leven geroepen. Wat is daar de stand van
zaken ?

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, er bereiken ons in-
derdaad berichten dat sommige directeurs van het
BLO type 8 sommige leerlingen schoolvervoer
weigeren omdat zij te ver van de busronde zouden
wonen. De ouders moeten daardoor hun plan trek-
ken, vermits de kinderen niet zelfstandig naar
school kunnen gaan. Hebben leerlingen uit het
BLO type 8 recht op gratis busvervoer ? Moet

hiervoor eventueel een beperkte bijdrage door de
ouders worden geleverd ? Mag een directeur deze
dienstverlening weigeren ? Waar kunnen ouders te-
recht als een directeur dit recht – als het bestaat –
weigert toe te kennen ? Het is voor ouders in dat
geval vaak heel moeilijk om hun kind naar school
te laten gaan.

De voorzitter : Mevrouw Janssens heeft het woord.

Mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen : Mijnheer
de voorzitter, mevrouw de minister, dat ook ik
even het woord vraag, onderstreept enkel het be-
lang dat onze fractie hecht aan dit probleem. De
heer Van Dijck wees erop dat er een budgettair
probleem is. Rationalisatie bevordert niet altijd het
welzijn van de groep waarvoor men lijnen uitzet. In
dit geval werd De Lijn gerationaliseerd omwille
van economische en budgettaire redenen, maar
draagt dit niet rechtsreeks bij tot het welzijn van
een aantal leerlingen uit het buitengewoon onder-
wijs.

We weten allemaal dat het vaak gaat om leerlingen
met een ernstige handicap. Vroeger mochten bus-
sen enkel voor een bepaald schooltype rijden, maar
door rationalisatie en samenvoeging van reisritten
voor verschillende scholen of schooltypes is de
reisduur van een rit in een aantal gevallen enorm
toegenomen. Die duur staat dan vaak niet meer in
verhouding tot de afstand.

De heer Martens heeft reeds verwezen naar het
statuut van de begeleiders. Dit statuut heeft er
reeds toe geleid dat sommige BO-scholen eigen
initiatieven aan het ontwikkelen zijn voor de oplei-
ding van de begeleiders. Dit juichen we toe, maar
we stellen ons daarbij wel de vraag in hoeverre dit
in het begeleidingsbudget werd ingeschreven. Of
zijn dit misschien kosten die de scholen zelf dragen
ten behoeve van het welzijn van het kind ?

Ik vraag me ook af waarom niet meer gehoor
wordt gegeven aan de vraag van sommige schooldi-
recties die ik reeds meer dan twintig jaar geleden
heb gehoord. Zij stelden dat, indien zij zelf voor
een deel van het leerlingenvervoer konden be-
schikken, zij dat eigen leerlingenvervoer veel doel-
treffender en economisch veel interessanter zou-
den kunnen organiseren.

Ik wil zeker niet verwijzen naar het taxisysteem in
Nederland omdat ook dat nu op sommige punten
te wensen overlaat. Toch zou het nuttig zijn eens
een grote rondetafelconferentie over dit thema te
organiseren waar alle mogelijkheden aan bod kun-
nen komen. Ik hoop dat daarmee eindelijk een
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doorbraak in dit toch pijnlijke dossier zal worden
bereikt.

De voorzitter : De heer Van Nieuwkerke heeft het
woord.

De heer André Van Nieuwkerke : Mevrouw de mi-
nister, het is inderdaad niet verantwoord dat die
BO-leerlingen zo lang op die bussen moeten zitten.
Ook het statuut en vooral de opleiding van de bus-
begeleiders vormen een moeilijke problematiek. Ik
had u dan ook willen vragen in welke mate die
beide zaken nu onder controle zijn.

Wat het statuut betreft mogen we niet vergeten dat
het vooral om mensen met een bescheiden inko-
men gaat. Het is daarom belangrijk dat zij ook tij-
dens de vakantiemaanden over een inkomen kun-
nen beschikken.

Ook ik had willen vernemen hoe het staat met de
moeizame besprekingen tussen De Lijn en het on-
derwijs met betrekking tot het leerlingenvervoer.
In het licht van het fijnmazig netwerk denk ik im-
mers dat er goede kansen bestaan om dienaan-
gaande iets goeds te kunnen organiseren.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, ik ben mij bewust van de pro-
blematiek van het leerlingenvervoer in het buiten-
gewoon onderwijs, maar ik wil toch even een aantal
zaken in hun juiste context plaatsen. Er zijn inder-
daad nog problemen, maar men mag niet ontken-
nen dat de situatie er in vergelijking met enkele
jaren geleden sterk verbeterd is. Het zou dus ver-
keerd zijn te zeggen dat het overal kommer en
kwel is.

Wij beschikken in Vlaanderen inderdaad over een
goed uitgebouwd leerlingenvervoer voor het bui-
tengewoon onderwijs. Alle leerlingen die de
dichtstbijzijnde school van het net van hun keuze
bezoeken, worden gratis vervoerd van hun woon-
plaats naar de school en terug.

In het kader van het optimaal aanwenden van de
beschikbare financiële middelen wordt dit vervoer
netoverschrijdend georganiseerd. Dit vergt uiter-
aard een goede samenwerking tussen de betrokken
scholen onderling en met de buitendiensten van de
cel Leerlingenvervoer. Dit lijkt een vanzelfspre-

kendheid, maar in de praktijk is dit niet altijd het
geval.

Bij het organiseren van dit vervoer probeert men
uiteraard rekening te houden met de specifieke si-
tuatie van de scholen voor buitengewoon onder-
wijs die zijn gelegen in dezelfde gemeente, de zoge-
naamde zone voor gemeenschappelijk leerlingen-
vervoer. Goede afspraken over begin- en einduren
van de lessen, over het vlot laten in- en uitstappen
van de leerlingen en over de communicatie met de
ouders hebben een grote invloed op de kwaliteit
van het vervoer. Het slecht organiseren van bij-
voorbeeld het in- en uitstappen van de leerlingen
in één school, kan al snel leiden tot een verhoging
van de ritduur met 10 à 15 minuten, zonder dat er
een kilometer meer wordt gereden.

Uiteraard verlopen niet alle busritten probleem-
loos. U moet weten dat we voor het buitengewoon
onderwijs spreken over meer dan duizend busrit-
ten per schooldag. Eén van de problemen waarmee
we worden geconfronteerd, is de leerlingenpopula-
tie. In het buitengewoon onderwijs constateren we
enerzijds een jaarlijkse stijging van het leerlingen-
aantal en anderzijds kan men op elk moment van
het schooljaar de overstap van het gewoon naar
het buitengewoon onderwijs maken. U begrijpt dat
een busrit dus telkens opnieuw moet worden uitge-
breid als zich nieuwe leerlingen aanmelden. Dit be-
tekent uiteraard telkens een aanpassing voor de
betrokken scholen, ouders en niet in het minst voor
de leerlingen zelf. Er is echter geen andere keuze.

Het vervoer binnen een bepaalde zone wordt ei-
genlijk constant geëvalueerd en indien nodig gere-
organiseerd. Dergelijke reorganisaties leiden trou-
wens ook nogal eens tot ongenoegen van de be-
trokken partijen, zeker in de beginfase wanneer
alles nog niet verloopt zoals gepland. Ik verwijs
hier bijvoorbeeld naar de reorganisatie van de
zone Leuven – en dan spreken we toch over dertig
ritten – aan het begin van vorig schooljaar. Ik heb
daarover ook vanuit deze commissie heel wat vra-
gen gekregen. Momenteel verloopt daar alles vlot
en is iedereen tevreden. Dit bewijst dat met een
beetje goede wil van alle betrokken partijen alles
vrij snel in orde kan worden gebracht.

Het exacte aantal scholen dat nog wordt gecon-
fronteerd met een te lange ritduur, kan ik u mo-
menteel niet meedelen. De buitendiensten leerlin-
genvervoer zijn op dit ogenblik bezig met het na-
kijken van de ritduur van iedere busdienst. Ik be-
schik nog niet over de resultaten van dit onder-
zoek.

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 26  – 8 november 2000

Janssens-Vanoppen

-10-



Ik besef ten volle dat de wijze waarop de leerlingen
van het buitengewoon onderwijs worden vervoerd,
erg belangrijk is en een rechtstreekse weerslag
heeft op het kind zelf, maar ook op de thuis- en
schoolomgeving. Daarom ook heb ik in mijn be-
leidsnota aangekondigd maatregelen te treffen om
ritten van meer dan 2 uur, dus 4 uur per dag, te ver-
mijden.

Deze maatregelen kregen ondertussen concreet ge-
stalte. Het budget voor het leerlingenvervoer in het
buitengewoon onderwijs is de voorbije jaren signi-
ficant gestegen. Van bezuinigingen is dan ook abso-
luut geen sprake, wel integendeel. Op 1 januari
2000 werden 44 nieuwe ritten georganiseerd voor
het buitengewoon onderwijs. Op 1 september 2000
zijn er nog vijftien ritten bijgekomen en op 1 janu-
ari 2001 komen daar nog eens acht nieuwe ritten
bij. Op die manier zullen de meeste ritten van meer
dan 2 uur worden geëlimineerd. Omwille van de
eerder aangehaalde flexibiliteit in de leerlingen-
populatie en de spreiding van de scholen voor bui-
tengewoon onderwijs, kunnen we dit nooit hele-
maal uitsluiten, maar trachten we de ritten waar
mogelijk zo vlug mogelijk te ontdubbelen.

Naast de globale verhoging van de middelen voor
leerlingenvervoer is er de verschuiving binnen dit
krediet die ik eveneens in mijn beleidsnota had
aangekondigd, namelijk het reduceren van de rit-
ten gewoon onderwijs waar onvoldoende rechtheb-
bende leerlingen aanwezig zijn. De vrijgekomen
middelen worden aangewend om de kwaliteit van
het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs te
verhogen. Het hierdoor beschikbare krediet vanaf
september 2000 bedraagt 12 miljoen frank en werd
reeds aangewend voor nieuwe ritten buitengewoon
onderwijs.

Elke leerling uit het buitengewoon onderwijs die
de dichtstbijzijnde school van het net van zijn
keuze bezoekt, heeft recht op gratis vervoer. Indien
er geen leerlingenvervoer wordt georganiseerd in
zijn woonplaats, wordt een abonnement openbaar
vervoer of de tegenwaarde ervan uitbetaald. In uit-
zonderlijke gevallen, waar de handicap van de leer-
ling het vereist, wordt zelfs individueel taxivervoer
betaald.

Ik wil er tot slot op wijzen dat er in het leerlingen-
vervoer geen sprake is van schaalvergroting. Op de
meeste plaatsen wordt het leerlingenvervoer reeds
vijftien jaar netoverschrijdend en gemeenschappe-
lijk georganiseerd. Het is dus zeker niet de bedoe-

ling om de klok op dat punt terug te draaien, want
dan krijgen we opnieuw situaties waarbij twee of
drie scholen elk met hun eigen bus de straten van
een gemeente doorkruisen om leerlingen op te
halen. Nu worden de middelen efficiënter aange-
wend, namelijk om een aantal te lange busritten te
ontdubbelen.

Wat de stand van zaken met betrekking tot de
bijsturingen betreft, werd een vereenvoudiging
voor de schooldirecties en -administraties goedge-
keurd.

Met betrekking tot de contacten met De Lijn staan
we minder verder dan we vorig jaar hadden ge-
hoopt. De voorbereidingsfase is nu aan de gang en
er zijn regelmatig vergaderingen waarover me-
vrouw Verhaegen, hoofd van de afdeling CLB-Na-
scholing-Leerlingenvervoer, zo dadelijk wat meer
duidelijkheid zal verstrekken. Het is te vroeg om
daar nu al veel over te vertellen, maar onze hoofd-
bekommernis is en blijft in ieder geval de vrijwa-
ring van de kwaliteit van het busvervoer.

Wat de opleiding van de begeleiders betreft, wer-
den gedurende twee jaar cursussen georganiseerd
waarbij iedereen de kans werd geboden zich in te
schrijven. Die cursussen zijn nu opgeschort omdat
men ervan uitgaat dat die mensen hun kans heb-
ben gekregen. Dit neemt echter niet weg dat die in
de toekomst opnieuw kunnen worden georgani-
seerd.

Op de vraag of iedere leerling van het type 8 recht
heeft op gratis vervoer, kan ik het volgende ant-
woorden. Het gratis vervoer is beperkt tot de leer-
lingen die de dichtstbijzijnde school van het net
van hun keuze bezoeken. Als een leerling een ver-
der gelegen school van het net van zijn keuze be-
zoekt, dan heeft hij geen recht op gratis vervoer.
Een dergelijke leerling wordt enkel mee ingescha-
keld in het busvervoer als de bus toevallig aan zijn
woonplaats passeert en daarvoor geen omweg
hoeft te maken. Hij moet bovendien ook een
schoolabonnement betalen om van die busrit ge-
bruik te kunnen maken.

Ik kan niet beoordelen of het in dit geval over zo’n
leerling ging of over een rechthebbende leerling.
Als een leerling rechthebbend is en de school doet
moeilijk over het vervoer van deze leerling, dan
lijkt het me aangewezen contact op te nemen met
de buitendienst en na te gaan hoe dit probleem
concreet kan worden opgelost.
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Sommige scholen kiezen er bewust voor om niet
mee te stappen in gemeenschappelijk leerlingen-
vervoer en geven de voorkeur aan andere vormen.
Dit moet in het kader van gemeenschappelijke or-
ganisatie worden bekeken, vooral als men voor
verschillende scholen samen organiseert waarbij
één school niet meedoet. Dat is een vreemde situ-
atie, maar op een aantal plaatsen is dit in het verle-
den effectief gebeurd. Ik kan echter niet inschatten
of het om zo’n geval gaat.

De voorzitter : Kunt u ons ook een stand van zaken
geven over De Lijn ?

Minister Marleen Vanderpoorten : Sedert septem-
ber worden vergaderingen georganiseerd tussen
het departement Onderwijs, De Lijn en de twee ka-
binetten. In een eerste fase zijn we concreet inge-
gaan op de verschillende procedures die bestaan
binnen het leerlingenvervoer. Zo kan De Lijn zicht
krijgen op de wijze waarop het vervoer door de
buitendiensten wordt georganiseerd. Daarnaast
moest duidelijk worden gemaakt welke stukken
van het leerlingenvervoer door De Lijn worden
overgenomen en welke niet. De regeringsbeslissing
had het onder meer over het individueel vervoer,
meer bepaald de terugbetaling van abonnementen
openbaar vervoer. Dit valt nog steeds onder het
departement Onderwijs.

Naast de overdracht van takenpakketten gaat men
eveneens na welk personeel van de buitendiensten
kan worden overgedragen naar De Lijn en op
welke manier dit moet gebeuren. Als er nog statu-
taire aanpassingen nodig zijn, dan zal dit redelijk
snel moeten gebeuren om tegen 1 september 2001
klaar te zijn. Het is echter wel de bedoeling dat de
contracten met de beroepsvervoerders worden
overgenomen door De Lijn. We moeten nagaan
hoe we dit op een continue wijze kunnen realise-
ren.

Dit is een aandachtspunt binnen het buitengewoon
onderwijs. De schoolbezoeken die ik ga afleggen
tussen Kerstmis en Pasen zullen zich daar vooral
op concentreren. Bovendien heb ik de commissie
beloofd om over het buitengewoon onderwijs een
serieuze discussie te voeren. Het leerlingenvervoer
vormt daarbij een belangrijk aspect.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik dank de minister voor
het uitgebreid en duidelijk antwoord. Ik heb daar-
net een vraag gesteld over de schaalvergroting. Als
het gaat over een samenwerking over de verschil-
lende netten, dan zijn we daar zeker voorstander
van. Mijn vraag ging echter over de duur van de rit,
en niet zozeer over de schaalvergroting op zich. Ik
wil dat u weet dat ik niet met een gespleten tong
spreek.

Wat de flexibiliteit betreft, gaat het in de eerste
plaats om de scholen. Het zijn de scholen die met
elkaar moeten afspreken.

Minister Marleen Vanderpoorten : Maar een
school bestaat uit mensen. Het botst vaak op per-
soonlijke elementen.

De voorzitter : Mevrouw Janssens heeft het woord.

Mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen : Als u het
hebt over 'de school van zijn keuze', wil ik hier
even een kanttekening bij maken als het gaat om
ouders die hun kind naar een school voor buiten-
gewoon onderwijs moeten sturen. In de meeste ge-
meenten zijn er meerdere scholen : gemeenschaps-
onderwijs, gemeentelijk onderwijs, vrij onderwijs,
enzovoort. Voor het buitengewoon onderwijs is die
keuze beperkt.

Het vervoer is gratis als men kiest voor de dichtst-
bijgelegen school. Sommige ouders hebben echter
geen keuze. Ik denk bijvoorbeeld aan ouders met
een zintuiglijk gehandicapt kind. Doorgaans is er in
dat geval maar één school per provincie. Kiest men
toch voor de visie of het pedagogisch project van
een bepaalde school, dan kan dit tot zware finan-
ciële consequenties leiden.

Minister Marleen Vanderpoorten : Er is wel dege-
lijk recht op gratis vervoer, of althans een tege-
moetkoming daarin, naar de dichtstbijzijnde school
van het net van zijn keuze. Op veel plaatsen in
Vlaanderen is er keuze tussen twee of drie scholen,
elk van een verschillend net.

In het buitengewoon onderwijs houden we zelfs re-
kening met vier netten : het vrij gesubsidieerd con-
fessioneel onderwijs, het niet-confessioneel onder-
wijs, het stedelijk provinciaal onderwijs en het ge-
meenschapsonderwijs. Als men kiest voor de
school die het verst verwijderd is, dan is het nor-
maal dat die rit lang duurt. Bij scholen met type 6
of 7 – gehoorgestoorden en visueel gehandicapten
– is de problematiek altijd zeer scherp omdat er in
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Vlaanderen heel weinig scholen zijn die dit aanbie-
den, maar wel scholen van verschillende netten.
Men heeft dus de keuze tussen verschillende net-
ten. In de praktijk is dit echter niet altijd evident
als bijvoorbeeld net de school van zijn keuze heel
ver verwijderd is. Dit heeft weinig te maken met
leerlingenvervoer, maar met de inplanting van
scholen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Dirk De Cock tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de organisatie van
het intercultureel onderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer De Cock tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de organisatie van het intercultureel onderwijs.

De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, de problematiek van het in-
tercultureel onderwijs, ICO, is niet nieuw. Op dit
vlak tonen veel initiatieven aan dat de Vlaamse re-
gering en de ondersteunende instanties zich hier
terdege van bewust zijn en zich er ook professio-
neel mee bezigbouden.

Dat er hiernaast ook een levendige discussie be-
staat, bewijst onder andere de studiedag Intercultu-
reel Onderwijs die op 19 oktober in Leuven plaats-
vond. Op deze studiedag kwamen zowel beleids-
mensen als veldwerkers aan bod, zodat het beeld
dat van het ICO werd opgehangen, zeer divers en
uitgebreid was.

Het initiatief dat ongetwijfeld de meeste aandacht
heeft gekregen is de inrichting van onthaalklassen
voor anderstalige leerlingen in regio’s waar veel
migranten wonen. Hoewel dit an sich een zeer
goed voorstel is, zijn er twee tekortkomingen inza-
ke de uitwerking hiervan : de duur van deze ont-
haalklassen en het statuut van de leerkracht. An-
derstalige leerlingen kunnen slechts voor één jaar
in een onthaalklas terecht. In een onthaalklas
wordt specifiek aandacht besteed aan het taalon-
derwijs enerzijds en de beginselen van het schoolse
leven anderzijds. Het is namelijk zo dat de onthaal-

klassen vaak leerlingen opvangen uit een land waar
geen schoolcultuur bestaat, zoals landen uit Cen-
traal-Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en sommi-
ge Aziatische landen. Het hoeft dan ook geen ver-
der betoog dat het een aanzienlijke tijd duurt voor-
aleer deze leerlingen op tijd komen, stil zitten in de
klas, zwijgen als iemand aan het woord is, enzo-
voort. Voor 90 percent van de gevallen is één jaar
onthaalklas te weinig opdat de leerlingen in het
eerste jaar gewoon onderwijs op een normaal ni-
veau zouden kunnen meedraaien. Slechts 10 per-
cent haalt een behoorlijk niveau in het gewoon on-
derwijs, alle andere leerlingen komen in het buiten-
gewoon onderwijs terecht.

Uit de telling van 1998 blijkt bovendien dat een
leerling uit het buitengewoon onderwijs twee- tot
driemaal meer kost aan werkingsmiddelen dan een
leerling uit het gewoon onderwijs. De inrichting
van een tweede jaar onthaalklas moet dus zeker tot
de huidige beleidsopties behoren. Zowel om huma-
ne als om financiële redenen moet deze maximale
duur van één jaar grondig worden herzien.

Er is nog een tweede probleem. Het is namelijk on-
mogelijk om onthaalklasleerkrachten te benoe-
men. Het zijn vooral jonge leerkrachten die aan de
slag gaan in onthaalklassen. Ze worden echter ont-
moedigd doordat ze niet in aanmerking komen
voor een vaste benoeming. Het logische gevolg is
dat velen afhaken voor een baan in het onderwijs
die meer zekerheid biedt. De onthaalklassen moe-
ten dan opnieuw beginnen met leerkrachten zon-
der enige knowhow en expertise.

Ik wil de minister hierover de volgende vragen
stellen. Moet de mogelijkheid tot de inrichting van
een tweede jaar onthaalklas niet grondig worden
overwogen, zowel vanuit maatschappelijk als van-
uit financieel oogpunt ? Is het niet zo dat momen-
teel de situatie van de leerkracht zelf in de discus-
sie over het intercultureel onderwijs op de achter-
grond komt te staan ? Moet de situatie waarbij
leerkrachten in onthaalklassen niet kunnen worden
benoemd, niet worden aangepast ? Momenteel
gaat immers telkens opnieuw veel expertise en
kennis verloren.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, het onthaaljaar voor andersta-
lige nieuwkomers in het secundair onderwijs heeft
tot doel Nederlandsonkundige leerlingen, die on-
langs in België zijn aangekomen, op te vangen en
hen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zo kun-
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nen ze worden geïntegreerd in de onderwijsvorm
en de studierichting die het dichtst aansluiten bij
hun capaciteiten en vooropleiding,

De school moet voor het onthaaljaar een leerplan
indienen. Voor elke anderstalige nieuwkomer
werkt de school een leertraject uit dat beschrijft
hoe de doelstellingen inzake het verwerven van het
Nederlands en de integratie in het schoolleven ge-
realiseerd zullen worden. Hierbij wordt rekening
gehouden met de beginsituatie van de anderstalige
nieuwkomer. We stellen inderdaad vast dat de an-
derstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
een zeer heterogene groep zijn, en voor bepaalde
subgroepen met weinig scolarisatie is het intensie-
ve taalbad en de aanpassing aan het schoolse leven
vaak moeilijk.

Bij de start van het onthaalonderwijs werd ervan
uitgegaan dat één volledig schooljaar intensief taal-
onderwijs voldoende moest zijn om de integratie
binnen het reguliere onderwijs mogelijk te maken.
Gelet op de ruime diversiteit is er ook bij deskun-
digen niet altijd eensgezindheid over het feit of een
intensief taalbad van één jaar voldoende is. Ander-
zijds moet ook worden overwogen of een langere
tijdsduur wel realistisch is. Na dit jaar valt de aan-
dacht voor de taalproblematiek immers niet weg.
De reglementering bepaalt bovendien dat al wie
geen volledig schooljaar de onthaalklas voor an-
derstalige nieuwkomers heeft gevolgd, zich op-
nieuw kan inschrijven op 1 september. Door de in-
stroom gedurende het schooljaar betekent dit dat
vele jongeren de lessen Nederlands gedurende
meer dan één schooljaar in de klas voor anderstali-
ge nieuwkomers kunnen volgen. We beschikken
dus momenteel niet over voldoende argumenten
om voor alle anderstalige nieuwkomers een verblijf
van twee schooljaren in een onthaalklas te verant-
woorden.

Na het intensieve taalbad worden de jongeren
geïntegreerd in de gewone opleiding. Hoewel we
niet over follow-upgegevens beschikken, zijn me
geen gevallen bekend van het systematisch door-
sturen van leerlingen uit de onthaalklas naar het
buitengewoon secundair onderwijs. In enkele parti-
culiere gevallen werden leerlingen bij hun aan-
komst naar het BUSO gestuurd, zonder dat ze de
taalklas hadden gevolgd. Dit had te maken met het
ontbreken van een onthaalklas in deze regio. Om
aan dit laatste tegemoet te komen, werd voor het
secundair onderwijs een belangrijke bijkomende fi-
nanciële inspanning geleverd en zijn er voor dit
schooljaar 29 scholen waar onthaalonderwijs wordt

georganiseerd. Ik zal u daarvan de lijst bezorgen.
Het is in elk geval interessant te zorgen voor een
follow-up van de doorstroming van de anderstalige
nieuwkomers na de onthaalklas.

Een vaste benoeming voor leraren in het onthaal-
onderwijs is, zoals dit ook het geval is voor andere
tijdelijke projecten, niet mogelijk. De toestroom
van asielzoekers en van jongeren voor een onthaal-
klas is op het niveau van individuele scholen in
principe van tijdelijke aard en mede afhankelijk
van het federale asielbeleid. Daarom kunnen we
vanuit het onderwijs ook moeilijk een proactief be-
leid voeren voor onthaalonderwijs.

Om de expertise van de leerkrachten te bewaren,
moet men nagaan op welke andere manieren een
regeling kan worden getroffen. Ik denk daarbij bij-
voorbeeld aan een ruimere inzetmogelijkheid. We
moeten daarover een discussie voeren. Het klopt
dat er een probleem bestaat. Men kan wel vastbe-
noemde personeelsleden in een onthaalklas inzet-
ten. Er zijn nog andere categorieën. Er zijn jonge-
ren die starten in een onthaalklas en niet vastbe-
noemd zijn. Ze ontwikkelen een expertise die op
een bepaald moment niet meer wordt gebruikt. We
moeten dit probleem van naderbij bekijken.

U geeft ook cijfers. Ik weet niet waar die 90 per-
cent waar u het over hebt, vandaan komt. Eén van
de bijkomende problemen is dat in ons onderwijs-
systeem heel veel aandacht wordt geschonken aan
alles wat met taal te maken heeft. Indien men niet
taalvaardig is, dan mist men dikwijls de schakel
naar het onderwijs in het algemeen. Dat is ook de
reden waarom mensen heel vlug afhaken. Dat
geldt trouwens niet enkel voor deze groep. Deze
problematiek is van toepassing op de hele migran-
tenbevolking en op sommige autochtone kinderen.
Ze komen in die cascadeval terecht omdat ze niet
voldoende taalvaardig zijn.

Wat de grond van het probleem betreft, zou men
een oplossing kunnen bieden indien de onthaalbu-
reaus voldoende snel functioneren. Ook zij hebben
een verantwoordelijkheid ten opzichte van jonge-
ren en inzake de doorverwijzing naar scholen. Bij
de bespreking van deze gegevens moeten we vol-
doende aandacht besteden aan de doorverwijzing
van de jongeren naar onthaalklassen en aan wat
daarop volgt.

In het verleden zijn reeds een aantal belangrijke en
lovenswaardige stappen gezet. We moeten echter
de knelpunten in de mate van het mogelijke oplos-
sen.
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De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik ben het
met u eens dat het over een zeer heterogene groep
gaat. Misschien moeten we de mensen op het veld
en de betrokken kinderen en ouders die in zo’n
onthaalklas zitten, er attent op maken dat ze zich
opnieuw kunnen inschrijven als ze geen volledig
schooljaar hebben doorlopen. Men kan daarover
meer informatie ter beschikking stellen.

De rest van het antwoord bevredigt me. U stelt dat
we opnieuw moeten nagaan hoe we de personeels-
leden die in dergelijke onthaalklassen les geven,
beter kunnen behouden zodat hun expertise be-
schikbaar blijft. We moeten een denktank oprich-
ten om een proactief beleid uit te stippelen.

Ik had het daarnet over 90 percent. Dat gaat over
het cascade-effect. Die kinderen volgen wel eerst
het gewoon onderwijs, maar door taalachterstand
komen ze een trapje lager terecht. Uiteindelijk
komt men dan op dit percentage uit.

Mevrouw de minister, ik ben blij dat u bekommert
bent om deze problematiek.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Luc Martens tot mevrouw
Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van On-
derwijs en Vorming, over de basiseducatie in
Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Martens tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de basiseducatie in Vlaanderen.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte collega’s, de basiseduca-
tie bestaat in Vlaanderen ruim 10 jaar. Er werd on-
miskenbaar verdienstelijk werk verricht, hoewel
men in de afgelopen jaren in vrij moeilijke omstan-
digheden heeft moeten werken. Het project maakt
deel uit van ons uitgangspunt over het levenslang
leren. De mensen hebben zich echter niet steeds
gevaloriseerd gevoeld. Ze vervullen nochtans een
onvervangbare taak om een aantal mensen toe te
laten opnieuw bij te benen. De steeds nieuwe ont-

wikkelingen kunnen door hen moeilijk worden
gevat.

Dat besef was bij de beleidsmensen, tenminste
theoretisch, steeds aanwezig. Men merkt dit ook in
de regeringsverklaring, de Septemberverklaring en
de beleidsnota voor Onderwijs. Men verwijst daar-
bij regelmatig naar het werk van de Centra voor
Basiseducatie en naar het belang van de diverse
opdrachten die ze moeten vervullen ten aanzien
van de mensen die vrij kwetsbaar zijn in de samen-
leving.

Dit is niet typisch voor ons. Internationale studies
plaatsen dit in een dynamisch perspectief. Het gaat
met andere woorden niet enkel over lezen en cijfe-
ren en een aantal sociale vaardigheden. Ik verwijs
hierbij naar de inzichten die zijn vervat in de rap-
porten van de International Adult Literary Survey.
Men stelt daar dat men zich moet inschrijven in
een dynamisch tijdsgegeven. Het komt erop aan
bestaande vaardigheden te verbeteren en nieuwe
te ontwikkelen. Het gaat hierbij om het kunnen cij-
feren, de geletterdheid, de computergeletterdheid
en het vermogen om samen te werken. Men vat dit
in zulke rapporten wel eens samen als ‘life skills’.
Het gaat om een belangrijk werk voor een groep in
de samenleving. Als we dit niet bijhouden, dan zou
de homogeniteit en zekerheid wel eens kunnen
worden aangetast.

Mevrouw de minister, ik wil de aandacht vestigen
op een aantal aspecten zoals het wegwerken van de
achterstand bij het aanbod van Nederlands als
tweede taal. Dit is geen nieuw gegeven. Men blijft
wat dat betreft achterop hinken. De decretale mid-
delen volstaan niet. Hierdoor wordt men verplicht
in bijkomende middelen te voorzien, die door de
overheid via diverse kanalen worden verschaft. Ik
denk hierbij aan middelen van het SIF of de good-
will van een gemeente, provincie of congregatie.
De overheid geeft ook middelen voor bepaalde
projecten. Deze situatie is hierdoor echter precair.
De middelen dienen ook enkel om tegemoet te
komen aan de loonkosten. Wat men vastlegt voor
de contractuele context, gaat naar de loonkost.
Men pikt delen weg van de op zich reeds beperkte
werkingsmiddelen.

Mevrouw de minister, ik heb begrepen dat het de
bedoeling was een fonds op te richten voor het On-
derwijs voor Sociale Promotie en de basiseducatie.
Dit fonds zou tegemoet moeten komen aan een
aantal objectieve noden, en dit veeleer op een con-
tractuele dan op een decretale basis. Hoever staat
men met het fonds ‘Nederlands als tweede taal’,
zoals het is opgenomen in uw beleidsnota ? Zullen
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de beschikbare middelen voldoende zijn voor de
loon- en de omkaderingskosten ? Bent u van plan
die additionele contractuele middelen om te zetten
in decretale middelen zodat de Centra voor Basis-
educatie hun opdracht op een stabiele basis kun-
nen vervullen ?

In bepaalde kringen heeft men het over inburge-
ring. Hoe verhoudt dit fonds zich ten opzichte van
dit onthaal- of inburgeringsbeleid voor nieuwko-
mers ? Wordt er voor de Centra voor Basiseducatie
in voldoende middelen voorzien om zowel de
nieuwkomers als de, zoals minister Vogels ze
noemt, ‘oudkomers’ de noodzakelijke vervolgcur-
sus te geven ? Blijkbaar moet men de programma’s
steeds meer inperken om aan de enorme vraag te
kunnen voldoen. Hierdoor wordt de kwaliteit aan-
getast. Een aantal absoluut noodzakelijke pro-
gramma’s kan men hierdoor niet realiseren.

Mede door de actualiteit legt men de aandacht iet-
wat eenzijdig bij de allochtonen voor wat het ont-
haalbeleid voor ‘Nederlands tweede taal’ betreft.
Ook heel wat mensen van bij ons moeten echter
aandacht krijgen. Ook bij hen stelt men vast dat ze
niet zo goed zijn in cijferen, dat ze minder geletterd
zijn en dat ze minder vaardig zijn om hun plaats in
de samenleving te kunnen opnemen. Ook daar
stellen we manifeste tekorten vast. Deze doelgroep
is moeilijk bereikbaar. In de mate dat men ze be-
reikt, is het belangrijk dat dit op een kwaliteitsvolle
manier gebeurt. Vanuit de Centra voor Basiseduca-
tie stelt men zich daarover wel wat vragen.

Ik heb ten slotte nog enkele vragen over de infra-
structuur. De Centra voor Basiseducatie werken
niet enkel ’s avonds. Indien dat het geval was, dan
zouden ze een beroep kunnen doen op bestaande
infrastructuren. Voor het dagaanbod hebben ze
nood aan een specifieke middelen, maar er is een
chronisch gebrek aan geschikte leslokalen. Men zit
wat betreft nog in de caritatieve sfeer. Dat getuigt
van een gebrek aan eerbied voor zowel de cursis-
ten als voor de lesgevers. De kwetsbare situatie van
de betrokkenen maakt hen niet minder belangrijk
in onze samenleving. Ze wensen op dezelfde wijze
te worden behandeld als mensen uit het reguliere
onderwijs.

Ik ben me ervan bewust dat zoveel mogelijk wordt
gerationaliseerd door de bestaande infrastructuur
zo optimaal mogelijk te gebruiken. In heel wat re-
gio’s is echter sprake van manifeste tekorten aan
infrastructuur. De instellingen hangen in veel ge-
vallen af van andere overheden, maar ook die kun-

nen niet altijd een oplossing bieden. Hoe bent u
van plan om dit probleem van de ontoereikende
infrastructuur op te lossen ? Wat hebt u reeds on-
dernomen of bent u van plan om op korte termijn
te ondernemen ?

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, dames en heren, in de onderwijsbegro-
ting 2001 is een krediet van 60 miljoen frank inge-
schreven voor het uitbreiden van het cursusaanbod
Nederlands als tweede taal in de Centra voor Vol-
wassenenonderwijs, de CVO, en in de Centra voor
Basiseducatie, de CBE. Dit krediet zal worden aan-
gewend om de kwaliteit en de intensiteit van het
aanbod Nederlands als tweede taal op te drijven en
de wachtlijsten voor de cursus progressief weg te
werken.

De administratie heeft op dit ogenblik geen duide-
lijk zicht op de precieze omvang van de wachtlijs-
ten voor de cursus Nederlands als tweede taal in de
diverse centra. Hiervoor zijn meerdere redenen.
De registratie van de wachtenden voor een oplei-
ding Nederlands als tweede taal gebeurt immers
niet op een gestandaardiseerde wijze. Het ene cen-
trum maakt enkel tijdens de inschrijvingsperiodes
systematisch lijsten op van wachtenden. Andere
centra registreren permanent het aantal kandidaat-
cursisten die zich voor Nederlands als tweede taal
aanmelden. Ook komen een aantal dubbeltellingen
voor. Kandidaat-cursisten schrijven zich, om hun
kans op deelname te verhogen, in verschillende
centra in voor een cursus Nederlands als tweede
taal. Die personen komen op die manier op meer-
dere wachtlijsten terecht of volgen reeds les in één
centrum, terwijl ze nog op de wachtlijst van een
ander centrum staan vermeld. Het is ook mogelijk
dat er personen op de wachtlijsten staan die zich
niet meer in ons land bevinden. Bijna alle Centra
voor Basiseducatie houden een wachtlijst voor de
cursus Nederlands als tweede taal bij, maar ze ver-
tellen ons dat het aantal personen op die wachtlijs-
ten dagelijks varieert.

De meeste OSP-scholen leggen geen wachtlijsten
Nederlands als tweede taal aan. Dit betekent ech-
ter niet dat hun aanbod toereikend is. De meeste
OSP-scholen moeten de inschrijvingsperiode ver-
vroegd afsluiten omdat het maximaal aantal cursis-
ten al veel vroeger is bereikt. Anderstaligen die
zich daarna nog komen aanmelden voor het volgen
van een cursus Nederlands als tweede taal, worden
geweigerd en naar andere centra of instellingen
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doorverwezen, of krijgen een uitnodiging mee voor
een volgende inschrijvingsperiode.

Het extra krediet van 60 miljoen frank voor cursus-
sen Nederlands als tweede taal zal inderdaad in de
vorm van een fonds worden gegoten. Uit dat fonds
zullen de Centra voor Volwassenenonderwijs en
Basiseducatie op basis van een systeem van conve-
nants kunnen putten. Meer details kan ik hierover
nog niet meedelen. Aan het verkrijgen van de bij-
komende middelen kunnen voorwaarden worden
verbonden inzake de intensiteit en de kwaliteit van
het aanbod. De specifieke regels voor het verdelen
van deze middelen zullen op korte termijn worden
ontwikkeld. Van zodra deze middelen zijn ver-
deeld, zullen we een duidelijker beeld hebben van
de behoefte aan de cursus Nederlands als tweede
taal. Dan kunnen, indien nodig, meer structurele
maatregelen worden genomen.

Het verhogen en verbeteren van het aanbod Ne-
derlands als tweede taal mag niet enkel gebeuren
met oog op de inburgering van anderstalige nieuw-
komers. De cursus is ook een belangrijk instrument
bij de verdere integratie van allochtonen die hier
reeds langer verblijven. Uiteraard moet ook aan-
dacht worden besteed aan de autochtonen die met
taalproblemen kampen.

Het fonds van 60 miljoen frank is enkel bestemd
voor het aanbod Nederlands als tweede taal voor
'oudkomers'. Dit zijn anderstaligen die al een tijd
in Vlaanderen wonen en Nederlands willen leren
omwille van hun werk, hun kinderen, de sociale
contacten, enzovoort. Het aanbod Nederlands als
tweede taal voor nieuwkomers past in het onthaal-
beleid van de Vlaamse regering en zal ook langs
die weg worden gefinancierd. Het spreekt vanzelf
dat er een intense samenwerking nodig zal zijn,
met name op lokaal vlak. De gemeenten zullen
moeten instaan voor de coördinatie en zullen over-
lappingen moeten vermijden. Iedere cursist moet
immers terecht kunnen op de meest geschikte
plaats.

In de onderwijsbegroting van 2001 wordt ook voor-
zien in een krediet voor het uitwerken van een ac-
tieplan voor de bestrijding van de laaggeletterd-
heid. Het plan zal specifiek zijn gericht op de laag-
geletterde, autochtone Vlamingen. De resultaten
van het IALS-onderzoek hebben afdoende aange-
toond dat de Vlaamse samenleving alle belang
heeft bij een algemene educatieve strategie en een
omvattend plan om de laaggeletterdheid in Vlaan-
deren terug te dringen. Daarbij moet bij voorrang

aandacht worden besteed aan acties gericht op
laaggeletterde werklozen en jongvolwassenen.

Niet alleen de Centra voor Basiseducatie, maar alle
opleidingsverstrekkers moeten bij de uitwerking
van dit plan worden betrokken. Het plan moet ge-
richt zijn op een grotere deelname van laagge-
schoolden aan het onderwijs- en opleidingsaanbod
dat is gericht op het verwerven van basisvaardighe-
den. Het plan moet bovendien elementen bevatten
die toelaten de effectiviteit en de kwaliteit van het
bestaande aanbod te verhogen.

In maart 2001 wordt het rapport van de evaluatie-
studie ‘10 jaar Basiseducatie' van professor Van
Damme voorgesteld. Dit rapport zal naar verwach-
ting elementen bevatten die enerzijds kunnen wor-
den aangewend om de toeleiding van laaggeschool-
de autochtonen naar de basiseducatie te verhogen,
en anderzijds om het aanbod voor deze doelgroep
te optimaliseren.

In de conceptie van het decreet houdende de rege-
ling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwas-
senen werden de kosten voor het huren of verwer-
ven van infrastructuur in de algemene toelage ver-
rekend. De beleidsverantwoordelijken van de ver-
schillende niveaus zijn zich uiteraard bewust van
de infrastructurele problemen die de Centra voor
Basiseducatie ervaren. Wij zijn verantwoordelijk
voor de werkingsmiddelen en doen ons best op dat
vlak, maar ook heel wat steden en gemeenten
nemen hun verantwoordelijkheid op, bijvoorbeeld
door het aanwenden van SIF-middelen. Ook ande-
re onderwijsverstrekkers dragen vaak een steentje
bij.

Omdat we menen dat we een aantal suggesties
kunnen verwachten in de studie van professor Van
Damme, is het ook voor dit probleem aangeraden
om nog even op de resultaten van de studie te
wachten.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de minister, ik
neem aan dat we bij het verschijnen van het rap-
port in het voorjaar van 2001 een grondige bespre-
king zullen voeren. Misschien kunnen we de resul-
taten ervan toetsen aan de ervaringen van de sec-
tor. Het is goed dat we kunnen vertellen dat de re-
sultaten vanaf de begroting 2002 op een stelselma-
tige manier zullen worden vertaald in budgetten.

U hebt gelijk dat er problemen bestaan met de re-
gistratie, maar dat is geen reden om te ontkennen
dat er andere problemen zijn op het terrein. De
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wachtlijsten vormen absoluut negatieve reclame.
De mensen die zich aanbieden, maar voor wie geen
plaats is, komen in een negatieve spiraal terecht.
Ze krijgen het idee dat het niet langer de moeite
loont om zich in te schrijven. Om de democratie
van onze samenleving te versterken, is het noodza-
kelijk om met een relatief beheersbaar budget een
inspanning te leveren opdat een bepaalde popula-
tie kan bijbenen met de rest. Ook de mensen uit
die populatie verdienen een plaats in de samenle-
ving. De inspanning zal de beste garantie bieden
voor het versterken van de democratie en voor het
terugdringen van de niet-democratische krachten.
Ik kijk bijgevolg met belangstelling uit naar het
rapport.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 12.11 uur.
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