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VOORZITTER : Mevrouw Monica Van Kerre-
broeck

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.15 uur.

Vraag om uitleg van de heer Werner Marginet tot
de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-presi-
dent van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over leerplichtige
leerlingen die niet zijn ingeschreven in een school en
over het spijbelgedrag in Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Marginet tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over leerplichtige leerlingen die niet zijn in-
geschreven in een school en over het spijbelgedrag
in Vlaanderen.

De heer Marginet heeft het woord.

De heer Werner Marginet : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, uit cijfers
die het Nederlands ministerie van Onderwijs eind
juli 2004 bekend heeft gemaakt, blijkt dat in Ne-
derland het aantal leerplichtige leerlingen dat niet
op school is ingeschreven in 5 jaar tijd met 38,6
percent is gestegen. Deze leerlingen komen boven-
dien steeds minder vaak op school terecht. In de
meest recente cijfers van het departement, namelijk
die van 2002, zaten in Nederland 6.669 leerlingen
niet op school tegenover 6.105 het jaar voordien.
In 1997 bedroeg dat aantal nog 4.812. Occasionele
spijbelaars of leerlingen die op vakantie zijn, zijn
uiteraard niet opgenomen in de cijfers. Het pro-
bleem is met andere woorden veel ernstiger.

Leerplichtambtenaren en scholen in Nederland
slagen er blijkbaar steeds minder in spijbelende

leerlingen alsnog op school te plaatsen. In het
schooljaar 2000-2001 kwam slechts 63 percent van
de thuiszittende leerlingen alsnog op school te-
recht. Een jaar later was dat percentage gedaald
tot slechts 53 percent. De vier grote steden – Am-
sterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – zijn
‘goed’ voor 56 percent van alle thuiszittende scho-
lieren. 10 percent komt op rekening van de daar-
opvolgende 21 middelgrote steden. Precies twee
derde van alle niet-ingeschrevenen komt dus uit 25
steden. Het is in de eerste plaats, maar niet alleen,
een stedelijk of een grootstedelijk probleem.

Het ministerie erkent dat er sprake is van een dui-
delijke toename. Die is weliswaar deels te verkla-
ren door een betere registratie van spijbelende
scholieren, deels door de meldingsplicht bij de ge-
meente van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die
voortijdig het onderwijs verlaten, worden trou-
wens geregistreerd in zogeheten regionale meld-
centra.

Sedert het einde van de jaren negentig treden in
Nederland leerplichtambtenaren en het openbaar
ministerie strenger op tegen thuiszittende leerlin-
gen. Sedert 1999 worden de ouders van leerlingen
die niet naar school gaan, gedagvaard. Het aantal
processen-verbaal dat werd uitgeschreven, steeg
van 1.488 in het schooljaar 1998-1999 tot 2.771 in
2001-2002. De voorzitter van de landelijke vereni-
ging van leerplichtambtenaren LVLA, de heer
Velthoen, stelt naast zijn verbazing over de toe-
name van het aantal thuiszitters vast, dat onder al-
lochtone leerlingen het absoluut verzuim vaker
voorkomt dan bij autochtone leerlingen. Wat de
leeftijd betreft, zijn het vooral de zestien- en zeven-
tienjarigen die niet meer willen doorleren.

Mijnheer de minister, in het regeerakkoord belooft
u voor 30 juni 2005 een evaluatie van het beleid
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met betrekking tot het spijbelen – en u hebt het
dan waarschijnlijk niet over de niet-ingeschreve-
nen – waarbij u inzonderheid de effectiviteit van
de verschillende verbetertrajecten wil bekijken. U
zei verder : ‘Daarbij onderzoeken we hoe scholen
en ouders hun verantwoordelijkheid ten volle kun-
nen opnemen met betrekking tot de spijbelproble-
matiek. Scholen moeten spijbelgedrag nauwgezet
opvolgen en steevast ouders en relevante overhe-
den hierover informeren. We voorzien in de moge-
lijkheid om scholen die aan deze plicht verzuimen
een sanctie op te leggen.’

Mijnheer de minister, ik kan u daarin volgen.
Hoe ziet u dat echter concreet ? Welke sancties
kunt u scholen opleggen ? Wordt spijbelgedrag
momenteel door alle scholen nauwgezet opge-
volgd ? Wat bedoelt u met relevante overheden ?
Worden de ouders en die ‘relevante overheden’
geïnformeerd ? Kunt u nu reeds uit bijvoorbeeld
de jaarlijkse evaluatiegegevens over het onderwijs
van de afdeling Beleidsuitvoering Secundaire
Scholen een vergelijking maken ? Kunt u een ver-
gelijking geven met de situatie in Vlaanderen ?
Kan de vergelijking met steden in Nederland
worden gemaakt ? Kan de vergelijking worden
gemaakt met de verhouding allochtonen-autoch-
tonen ? Zijn er bij ons ook dagvaardingen ge-
weest ? Zo ja, hoeveel ?

Ik veronderstel dat een en ander kan worden ver-
geleken op basis van de dossiers ‘problematische
afwezigheden’, waaronder meer dan occasioneel
spijbelgedrag thuishoort. Heel wat secundaire
scholen maken die over aan het departement On-
derwijs. Voor alle duidelijkheid, ik vraag niet naar
het lopende onderzoek van de onderwijsinspectie.
De eerste resultaten worden pas in 2006 verwacht.
Dat lijkt me nogal laat daar het onderzoek tot 31
januari 2005 loopt. Ik vraag wel een vergelijking
van de beschikbare cijfergegevens in Vlaanderen
met die van Nederland enerzijds en met de manier
van aanpak in Vlaanderen ten overstaan van Ne-
derland anderzijds.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, ik sluit me
aan bij deze vraag. Het probleem is in de actuali-
teit gekomen naar aanleiding van de cijfers die in
Nederland werden bekendgemaakt. Ik wil gewoon
even melden dat ik hierover een schriftelijke vraag

heb gesteld, meer bepaald over het spijbelen en het
aantal rechtmatige inschrijvingen. Ik heb daarover
enkele antwoorden gekregen. Ik neem aan dat het
antwoord van de minister vandaag in dezelfde lijn
zal liggen. Ik hoop dat de minister duidelijk zal
zijn over de wijze waarop het probleem zal worden
aangepakt.

Uit een steekproef onder 10- tot 12-jarigen ener-
zijds en 16- en 17-jarigen anderzijds blijkt dat een
honderdtal leerlingen een betrokken partij zijn.
Dat lijkt niet veel, maar elke leerling die niet op
zijn plaats terechtkomt, is er eentje te veel. Ik pleit
ervoor om een duidelijk onderscheid te maken tus-
sen de niet-ingeschrevenen, waarvan men niet
weet waar ze zijn, en de spijbelaars. Beide groepen
hebben een totaal verschillende aanpak nodig.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, geachte collega’s, vermits de heer Mar-
ginet hier in zijn vraag uitgegaan is van het regeer-
akkoord en de nadruk die daarin ligt op het spij-
belen, zal ik dat in mijn antwoord ook doen. De
heer Van Dijck heeft natuurlijk gelijk als hij stelt
dat men de verschillende aspecten van afwezighe-
den op school moet onderscheiden. Ik vertrek hier
van het spijbelen en van het regeerakkoord.

Het probleem is uitvoerig besproken tijdens de re-
geringsvorming. Ik zal hier niet herhalen wat de
heer Marginet heeft voorgelezen. We willen een
aantal initiatieven die vandaag nog lopen, evalue-
ren. Ik denk dan aan time-outprojecten voor leer-
lingen die in een school gewoonweg niet meer kun-
nen functioneren. Daarover is trouwens vorige
week een interessante studiedag op het departe-
ment georganiseerd. We zullen de tijd nemen om
dat allemaal te evalueren. In het regeerakkoord
staat duidelijk dat ook de scholen en de ouders
daarin een verantwoordelijkheid hebben. Die ver-
antwoordelijkheid moet worden hardgemaakt.

Ik zal vandaag nog niet antwoorden op uw vraag
hoe we dat zullen doen. We zijn met veel zaken
bezig, maar dat onderdeel van het regeerakkoord
hebben we nog niet concreet aangepakt. Ik wil
daar overigens wel wat tijd voor uittrekken. Wat
de vraag over sancties betreft, legt men heden ten
dage sterk de nadruk op het feit dat over spijbelen
openlijk moet worden gecommuniceerd. Scholen
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moeten zowel de ouders als de overheid op de
hoogte brengen. Ze hebben ten aanzien van de ad-
ministratie een meldingsplicht. Dat betekent dat
alle leerlingen die twintig halve dagen in het deel-
tijds onderwijs of dertig halve dagen in het voltijds
onderwijs problematisch afwezig zijn, via elektro-
nische weg moeten worden gemeld.

Het is belangrijk om het problematisch schoolver-
let in kaart te brengen. Toch is die registratie niet
bedoeld om beslissingen te nemen ten aanzien van
de leerlingen en hun regelmatige aanwezigheid.
Beide zaken moeten worden uiteengehouden. De
controle op het regelmatig schoolbezoek en op de
begeleiding van problematische afwezigheden ge-
beurt in de school, door de verificatie. Bij de con-
trole wordt nagekeken of de richtlijnen in de om-
zendbrieven over de afwezigheden worden nage-
leefd. Die richtlijnen zijn gebaseerd op drie pijlers
: registratie, communicatie en begeleiding. De veri-
ficatie onderzoekt of bij de registratie de juiste af-
wezigheidscodes worden gebruikt, of de meldin-
gen aan het departement tijdig gebeuren en of de
ouders vanaf de eerste problematische afwezig-
heid op de hoogte worden gebracht.

Er wordt ook nagegaan of de school inzake bege-
leiding voldoende stappen heeft ondernomen en of
het CLB tijdig is ingeschakeld. De begeleiding is in
eerste instantie de verantwoordelijkheid van de
school, maar ze moet gebeuren in samenwerking
met het CLB. Als de verificatie vaststelt dat er on-
voldoende begeleidingsinspanningen zijn gebeurd,
brengt hij of zij in het verslag het departement op
de hoogte. Op basis van dit verslag kan de commis-
sie problematische afwezigheden beslissen om als
signaal de regelmatigheid van een of meer leerlin-
gen op te heffen, zodat de leerling geen attestering
krijgt en de werkingsmiddelen van de school ver-
minderen. De mogelijkheid om scholen te sanctio-
neren is dus al in de huidige regelgeving opgeno-
men. Ze wordt slechts uitzonderlijk toegepast, aan-
gezien de meeste scholen veel inspanningen leveren
om spijbelende leerlingen te begeleiden.

Dat is de stand van zaken. In het regeerakkoord is
inmiddels aangekondigd dat we het spijbelgedrag,
de meldingsplicht van scholen en de bredere pro-
blematiek van problematisch gedrag en afwezighe-
den op school onderzoeken.

Een vergelijking tussen de Nederlandse cijfers en de
gegevens uit het jaarlijks Rapport Problematische

Afwezigheden is niet mogelijk : in het eerste geval
gaat het om leerlingen die nergens zijn ingeschreven
of helemaal niet komen opdagen, in het tweede
geval gaat het om ingeschreven leerlingen die gere-
geld onwettig afwezig zijn. De eerste categorie kan
in Vlaanderen wel worden opgevolgd via de leer-
plichtcontrole, op basis van de telling van 1 oktober
en de opvolging van de in- en uitschrijvingen na die
datum.

Er moet toch worden gewaarschuwd voor vergelij-
kingen. Het is niet eenvoudig noch evident de ont-
duiking van de leerplicht en de aanpak ervan in
verschillende landen te vergelijken en daaruit con-
clusies te trekken. De onderwijssystemen van Ne-
derland en Vlaanderen zijn niet identiek, de proce-
dure om de leerplicht te controleren verschilt, de
verantwoordelijkheden voor het opvolgen van de
leerplicht liggen op andere niveaus, enzovoorts. 

Eerst wordt op basis van de leerlingentelling van 1
oktober gecontroleerd welke leerlingen nergens in-
geschreven zijn. Dit doet men door de tabel van
alle ingeschreven leerlingen te vergelijken met de
rijksregisternummers van alle 6- tot 18-jarigen in
Vlaanderen.

Cijfers over leerlingen die nergens worden terugge-
vonden, moeten wel enigszins worden genuan-
ceerd. Niet-gesubsidieerde scholen zijn niet ver-
plicht om mee te werken aan de leerplichtcontrole.
Ze sturen hun leerlingengegevens op vrijwillige
basis door. Een aantal van hen doet dit echter niet,
en het is mogelijk dat niet-teruggevonden leerlin-
gen op deze scholen les volgen.

Gegevens omtrent de etnische herkomst van leer-
lingen kunnen we niet verstrekken, omdat ze door
het departement niet worden verzameld.

De voorzitter : De heer Marginet heeft het woord.

De heer Werner Marginet : Mijnheer de minister,
ik dank u voor uw antwoord. Het is inderdaad
belangrijk dat de problematiek ernstig en door-
dacht wordt aangepakt. Ik aanvaard dan ook
probleemloos dat er tijd voor wordt genomen.
Toch vraag ik u daar geen jaren mee bezig te zijn,
zoals in de politiek wel eens vaker het geval blijkt
te zijn. De problemen gaan immers helaas in stij-
gende lijn. Toevallig heb ik vandaag nog cijferge-
gevens ontvangen dankzij de schriftelijke vraag
van de heer Van Dijck. Ook daaruit blijkt dat de
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problematiek ernstiger is dan meestal wordt er-
kend.

Ik leid uit de gegevens ook af dat de controle bij
ons alleen wordt gedaan bij 10- tot 12-jarigen in
het basisonderwijs en bij de 14- tot 15-jarigen – al
werd zonet gezegd dat het de 16- tot 17-jarigen zijn
– in het secundair onderwijs. Dat is een te beperkte
steekproef en ik hoop dat ze zal worden uitge-
breid.

We zitten inderdaad ook met het probleem van de
niet-gesubsidieerde scholen, zodat we nooit een
duidelijk beeld zullen krijgen van het absoluut
schoolverzuim. Is er dan geen manier om de niet-
gesubsidieerde scholen beleefd te vragen of onder
morele druk te zetten om dat toch te doen in het
belang van de leerlingen ?

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Het is inderdaad
mogelijk die scholen daartoe aan te moedigen,
maar ik weet niet of dat een belangrijk effect zal
hebben. Op de vraag welke leeftijdsgroepen wor-
den gecontroleerd, moet ik u het antwoord schul-
dig blijven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over het Begeleid In-
dividueel Studeren (BIS)

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over het Begeleid Individueel Studeren of
BIS.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, we hebben begre-
pen dat we de moeilijke vragen nog wat moeten
sparen vermits u nog wat te studeren hebt. Dus

om op te warmen, houden we het nog wat eenvou-
dig.

Sinds jaar en dag wordt er gesproken over het be-
lang van het levenslang leren. Langs tal van
wegen hebben we daarvoor mogelijkheden ont-
wikkeld. Tegelijkertijd stellen we vast dat die in-
strumenten onvoldoende zijn en aangevuld moe-
ten worden. Het instrument dat het departement
Onderwijs ter beschikking stelt, het Begeleid Indi-
vidueel Studeren, is zeker een interessante vorm.
Het gaat om afstandsonderwijs waarbij mensen
door middel van briefwisseling of via de website
BIS Online kunnen deelnemen aan het vorming-
saanbod dat wordt voorbereid en opgevolgd door
de equipe die daartoe door het departement is
aangeduid.

Uit de gegevens van het statistisch jaarboek van
het Vlaams onderwijs blijkt tot mijn verbazing
echter een implosie van het aantal deelnemers aan
het BIS. Van 2000 tot 2002 was er bijna een halve-
ring. Voor mij was dat de aanleiding om eens te
luisteren naar mensen die als mentor of als lesge-
ver betrokken zijn bij het project en bij de ontwik-
keling van de cursussen.

Mijnheer de minister, heeft deze evolutie zich
sindsdien doorgezet ? Wat is de evolutie van het
aantal cursisten de laatste vijf jaar ? Was de ge-
noemde terugloop eenmalig, en had hij te maken
met de herschikking van het aanbod en de ver-
nieuwing van de methodologie die hebben plaats-
gevonden ? Zijn er andere ontwikkelingen die daar
objectief een aanwijzing over geven ?

Hebt u een idee van het profiel van de BIS-stu-
denten ? Een van de vernieuwingen is dat de ge-
drukte cursus niet meer op dezelfde manier ter
beschikking werd gesteld door het departement.
Er wordt nu van uitgegaan dat de cursist zelf een
aansluiting heeft op het internet en dus ook be-
schikt over de nodige hardware en software. In
dat opzicht is de vernieuwing drempelverho-
gend. Er is een groep mensen die niet thuis of in
de onmiddellijke omgeving over de nodige uit-
rusting beschikt om aan deze leervorm te kun-
nen participeren.

Ik heb in mijn schriftelijke vraag een aantal oorza-
ken opgesomd, maar misschien zijn er nog andere,
bijvoorbeeld oorzaken die te maken hebben met
het aanbod zelf.
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Klopt het dat er een reorganisatie is geweest ? Wat
hield die precies in, en hoe werd ze ingebed in het
geheel van het departement ? Hoe is vandaag het
Begeleid Individueel Studeren georganiseerd ?

Wat zijn de plannen die u voor ogen hebt om het
BIS-onderwijs te ontwikkelen ? Er zijn immers
heel wat privé-partners op de markt, die vaak op
een nog meer geavanceerde manier werken. Zo
kan er bijvoorbeeld door middel van een webcam
met de mentor gedialogeerd worden. Dat kan nog
niet bij het departement, waar de evolutie nog wat
blijft steken tussen de oude technologie van het
correspondentieonderwijs en de informatisering.
Aan het direct gesprek door middel van een soort
videoconferentie zijn ze nog niet toe. Hoe ziet u
dat in de toekomst ?

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, de heer Martens had het over een im-
plosie. Dat moet aanzienlijk worden genuanceerd.
Dat blijkt uit een aantal gegevens. Als gevolg van
de modernisering van het Begeleid Individueel
Studeren, die eind jaren negentig werd ingezet,
steeg het aantal inschrijvingen inderdaad specta-
culair. Van gemiddeld ongeveer 25.000 op jaarba-
sis nam dit aantal toe tot bijna 49.000 in 1999. Wel
werd vastgesteld dat de drempel om gratis cursus-
sen aan te vragen te laag was, en een groot deel van
de inschrijvers zich vrijblijvend voor meerdere cur-
sussen tegelijk inschreef, waarvan ze de studie dan
niet eens aanvatten. Om dat af te remmen, werd
vanaf mei 2000 een inschrijvingsgeld ingevoerd.
Daardoor viel het aantal inschrijvingen sterk
terug, maar het aantal cursisten die daadwerkelijk
studeerden, verminderde niet of nauwelijks. De
stelling dat de cijfers een sterke terugval kenden,
dient dus correct te worden geïnterpreteerd. In
2001 en 2002 lag het aantal inschrijvingen nog
onder de 25.000. In 2003 steeg het aantal opnieuw,
tot 28.510. Voor 2004 zijn er na 9 maanden 19.647
inschrijvingen geregistreerd, zodat we eigenlijk een
jaartotaal van meer dan 28.000 kunnen verwach-
ten. Rekenen we ook de inschrijvingen voor de e-
learningcursussen van het nieuwe BIS Online mee,
dan zullen het er zelfs meer dan 29.000 zijn. Het
beeld van de implosie klopt dus niet.

De meest opmerkelijke wijziging in de cursistenpo-
pulatie van BIS is de vermindering van het aandeel

van de twee oorspronkelijke prioritaire doelgroe-
pen : ambtenaren die zich voorbereiden op bevor-
deringsexamens en personen die zich willen voor-
bereiden op de examens van de examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap. Beide groepen
maken minder dan 15 percent uit van het totaal.
Dat aandeel blijft dalen. Bovendien wordt precies
bij deze twee groepen een veel grotere uitval vast-
gesteld dan bij cursisten die zich uit persoonlijke
belangstelling inschrijven. De daling in de ambte-
narengroep houdt verband met de verschuiving
van de wijze van examineren en het toetsen van
kennis die bijvoorbeeld via BIS-cursussen werd
verworven naar het inschatten van persoonlijke
vaardigheden. De daling in de tweede groep hangt
samen met de opkomst van het tweedekansonder-
wijs. Voor het overige zijn er geen belangrijke wij-
zigingen waar te nemen.

We moeten dus het heel hoge aantal inschrijvingen
in 1999 en 2000 relativeren. Het feit dat het aantal
inschrijvingen in 2003 en 2004 merkelijk hoger ligt
dan tijdens de periode voor de modernisering van
het afstandsonderwijs, ondanks het invoeren van
inschrijvingsgeld, wijst veeleer op een stijgende
trend dan op een terugloop. De verklaring hier-
voor kan worden gevonden in de reorganisatie en
vooral in de modernisering van BIS, waardoor de
producten en de dienstverlening van BIS sterk in
kwaliteit zijn toegenomen. Belangrijke pijlers in
deze vernieuwing waren de automatisering van de
administratieve en logistieke processen, zoals het
cursistenvolgsyteem, printing on demand, mento-
renbeheer enzovoort. Er was ook een belangrijke
kwaliteitsverhoging van de cursussen, met een
nieuw didactisch concept, een nieuwe lay-out en-
zovoort. Er is de uitbouw van het cursusaanbod
zelf. Tevens wordt een beperkt marketingbeleid ge-
voerd, met onder meer vernieuwde brochures, een
website en promotiecampagnes. Er is sprake van
een meer klantgerichte interne organisatie, onder
andere met een callcenter. Er was de invoering van
de nieuwe systemen van e-learning. Deze moder-
nisering werd in 1998 opgestart, in opdracht van
de minister van Onderwijs, naar aanleiding van de
bespreking inzake het nieuwe decreet houdende
het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999.

Hoewel BIS sinds het einde van de jaren negentig
sterk in kwaliteit is gestegen en de laatste twee jaar
opnieuw stijgende inschrijvingsaantallen kent,
moeten we toch enkele belangrijke minpunten
vaststellen, op basis van een interne evaluatie. Zo
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ligt de participatie aan afstandsonderwijs in
Vlaanderen, waarop BIS een quasi-monopolie
heeft, zeer laag in vergelijking met het buitenland.
Ondanks de zeer lage prijzen in Vlaanderen, be-
draagt het aantal cursisten in Vlaanderen slechts
een vierde van het aantal in Nederland, waar de
prijzen 8 tot 10 keer zo hoog liggen. Afstandson-
derwijs vervult in Vlaanderen dan ook onvol-
doende zijn functie in het kader van levenslang en
levensbreed leren.

Ook ligt de kostprijs per cursist zeer hoog. Vooral
voor de minder gevolgde cursussen is die eigenlijk
onverantwoord hoog : in vele gevallen draagt de
overheid tot meer dan 1.000 euro bij. De belang-
rijkste oorzaak daarvan is het te lage cursistenaan-
tal, dat op zijn beurt weer te wijten is aan een te
beperkt aanbod aan cursussen en het gebrek aan
middelen, knowhow en flexibiliteit voor marketing
en voor een commerciële aanpak. Het spreekt van-
zelf dat een hoger cursistenaantal toelaat de vaste
kosten meer te spreiden, met als gevolg een lagere
kostprijs.

Dit alles gaf opnieuw aanleiding tot de vraag die
reeds in 1998 bij de besprekingen inzake het de-
creet op het volwassenenonderwijs een belangrijk
discussiepunt vormde, namelijk : moet het depar-
tement Onderwijs zelf instaan voor de inrichting
van het afstandsonderwijs ? Diverse mogelijkhe-
den werden overwogen, zoals de stopzetting, de
overdracht naar onderwijsinstellingen en de volle-
dige privatisering, maar de beste oplossing leek
erin te bestaan op zoek te gaan naar een samen-
werking met een privé-organisatie die op commer-
ciële basis afstandsonderwijs inricht en die door
inbreng van haar eigen aanbod op korte termijn
een grotere participatie en een lagere kostprijs per
cursist kan bewerkstelligen.

Een formule van publiek-private samenwerking
zou aan de noden van BIS kunnen tegemoetko-
men, door een groter en meer marktgericht cur-
susaanbod, een efficiënt marketingbeleid met meer
middelen en meer flexibiliteit inzake prijszetting,
HRM en financiën. Er is dan ook een PPS-model
uitgewerkt dat op 16 april jongstleden principieel
werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Er
wordt momenteel een gunningsdossier voorbereid,
dat eveneens aan de Vlaamse Regering zal worden
voorgelegd.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. De PPS-formule lijkt
me interessant. Deze formule laat immers toe het
aanbod dynamischer en dichter bij de markt te
ontwikkelen. Ook wat technische en technologische
mogelijkheden betreft, kan men zo veel dynamischer
functioneren.

Mijns inziens is in het verleden goed werk gele-
verd. Hoewel dit niet steeds in evidente omstan-
digheden is gebeurd, is een interessante lijn uitge-
zet. Aangezien de aantallen aan de reële behoeften
beantwoorden, moeten we deze lijn volgen. We
moeten kansen geven aan mensen die, op basis van
hun thuissituatie, vaak niet de kans krijgen om
zich bij te scholen of zich op een aantal alternatie-
ven te beroepen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over de samenstelling
van het Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden
Sporten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over de samenstelling van het Vlaams Cen-
trum voor Onderwijsgebonden Sporten.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, vlak voor het einde van de
vorige legislatuur hebben we op de valreep nog een
decreet goedgekeurd dat tot de oprichting van het
Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Spor-
ten heeft geleid.

Dit centrum beschikt tevens over een centrum-
raad, waarvan de samenstelling door het decreet
wordt gestipuleerd. De centrumraad bestaat uit
achttien leden die het onderwijs vertegenwoordi-
gen. Hierbij is voor een paritaire verdeling geko-
zen, hoewel die pariteit de werkelijkheid eigenlijk
niet weerspiegelt. In werkelijkheid is de situatie
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niet in evenwicht en bestaat deze pariteit de facto
niet. Om de lieve vrede te bewaren, is uiteindelijk
gekozen voor een paritaire indeling tussen verte-
genwoordigers van het vrij onderwijs en van het
officieel onderwijs. Tijdens de besprekingen is dui-
delijk afgesproken dat elke groep over vier verte-
genwoordigers zou kunnen beschikken.

Onlangs is gebleken dat het VSKO slechts over
drie vertegenwoordigers zou kunnen beschikken.
Bovendien heb ik vernomen dat de aanduiding
van de leden van de centrumraad niet op basis van
de op voorhand gestipuleerde gezamenlijke voor-
dracht zou zijn gebeurd.

Mijnheer de minister, kunt u me een stand van
zaken in dit dossier geven ? Is de samenstelling van
de centrumraad ondertussen afgerond ? Is deze sa-
menstelling conform de gemaakte afspraken tot-
standgekomen ? Wat heeft ertoe geleid dat het vrij
onderwijs zijn kandidaten niet zelf heeft kunnen
voordragen ? Zo ja, hoe kunt u dat verantwoorden ?
Zo neen, hoever staat het met de samenstelling
van de centrumraad ? Welke stappen zult u zetten
om de centrumraad volgens de decretale bepalin-
gen samen te stellen ?

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, ik zal eerst de stand van zaken schetsen.
De uitvoering van het decreet betreffende de on-
derwijsgebonden sporten is nog niet gestart. De in
het decreet ingeschreven juridische vorm brengt
namelijk meerdere problemen met zich mee.

Ik zal even de twee belangrijkste problemen toelich-
ten. Het statuut van de personeelsleden situeert zich
tussen dat van het onderwijspersoneel en dat van
ambtenaren. Onder meer met betrekking tot sala-
risschalen, anciënniteitsschalen, sociale zekerheid,
ziekteverloven, vakantiegeld en pensioenregeling
creëert dit een bepaalde rechtsonzekerheid. Volgens
het decreet moet het Vlaams Centrum voor Onder-
wijsgebonden Sporten als een VOI worden geconci-
pieerd en derhalve aan alle voor VOI’s geldende re-
gels worden onderworpen. Onder andere de afstem-
ming op de werking van en de subsidiëring door het
Bloso leveren op dit vlak problemen op. Hetzelfde
geldt voor de positie binnen het beter bestuurlijk
beleid en voor het algemene toezicht op de VOI’s.
Het is dan ook aangewezen de decretaal bepaalde

rechtspersoon door een meer geschikte constructie
te vervangen. Een privaatrechterlijke vorm zou dit
centrum beter passen.

Om die redenen zal het reeds vermelde decreet pas
op 1 januari 2005 in werking treden. In het pro-
grammadecreet zullen de nodige artikelen worden
ingeschreven om dit uitstel mogelijk te maken en
een aantal bepalingen in het decreet te wijzigen.
Deze bepalingen betreffen in hoofdzaak de rechts-
persoon, de bestuursorganen, het personeelssta-
tuut en het financiële luik.

Door de noodzaak om een aantal decretale bepa-
lingen te wijzigen wil de Vlaamse Regering de sa-
menstelling van de centrumraad pas bekrachtigen
van zodra alle knelpunten zijn opgelost. De pari-
teit in de vertegenwoordiging van de onderwijsnet-
ten zal evenwel decretaal worden vastgelegd. De
concrete invulling van de beschikbare plaatsen in
de centrumraad zal in overleg met de diverse be-
trokkenen gebeuren.

Momenteel wordt volop aan de concrete decretale
bepalingen en aan de implementatieplanning ge-
werkt. Op korte termijn zal duidelijk worden
welke verdere stappen we nog zullen moeten zet-
ten. Uiteraard zal ik op het gepaste ogenblik met
alle betrokkenen in overleg treden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens aan de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over het toewijzen
van extra ambten via detachering

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van
de heer Martens aan de heer Vandenbroucke, vice-
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het
toewijzen van extra ambten via detachering.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, detachering is niets nieuws.
In de loop van de voorbije legislaturen is detache-
ring meermaals geherdefinieerd, is de detachering
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op basis van andere argumenten gebeurd en is de-
tachering op zich soms zelfs beperkt. Zo is tijdens
de voorbije legislatuur voor een beperking van de
detacheringen gekozen.

Telkens opnieuw wordt de minister van Onderwijs
geconfronteerd met de vragen van al dan niet strikt
tot het onderwijsveld behorende organisaties die een
gemotiveerde vraag tot detachering indienen. Zo
heeft een organisatie om detachering gevraagd om de
werking van de scholengemeenschappen te verbete-
ren, om een dynamiek te ontwikkelen die tot het uit-
zuiveren van een overlappend aanbod moet leiden,
om de bestuurskracht van de scholen te versterken
en om jonge mensen een genuanceerder palet aan
vormings- en scholingsmogelijkheden aan te bieden.

Een aantal organisaties hebben de indruk gekre-
gen dat ze ten onrechte een aantal detacheringen
niet krijgen toegewezen. Ik vind dat alle betrok-
kenen de nodige duidelijkheid moeten krijgen.
Volgens welke procedure zijn de recentste deta-
cheringen toegewezen ? Welke criteria zijn hierbij
gehanteerd ? Gaat het hier om duidelijke en een-
duidige criteria ? Ik denk dan vooral aan de
meest recente reeks detacheringen. Volgens welke
procedure en criteria verloopt dit ? Ik hoop dat
de criteria duidelijk en eenduidig zijn. Aan wie
zijn deze extra ambten dan wel toegewezen ? Hoe
staat u tegenover de vraag naar extra mankracht
voor de ondersteuning van de scholengemeen-
schappen ? Hoe schat u de evolutie van de deta-
cheringen in ?

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer Martens, uw vraag is zeer breed ge-
steld en voor mij zeer leerrijk. Mijn medewerkers
hebben me een bladzijdenlange juridische uiteenzet-
ting bezorgd over de rechtsbasis van de detachering
en de evolutie ervan sinds 1990. Ik zal die aan de
commissiesecretaris bezorgen.

Er bestaan detacheringen met en detacheringen zon-
der terugbetaling. De terugbetaling werd in 1991
vastgelegd op 20 percent. In 1992 werd dat terugge-
schroefd tot 10 percent. Toen werd een soort com-
pensatieregeling ingevoerd om netoverschrijdende
detachering mogelijk te maken. In de jaren daarop
kwamen daar weer beperkingen op, de zogenaamde
contingenten.

Als we uitgaan van de decretale orthodoxie van
die netoverschrijdende detacheringen, dan moeten
we die zien als projecten die worden uitgevoerd
door de onderwijsnetten. Dat is de meest letter-
lijke en getrouwe omschrijving. In werkelijkheid
werden echter ook heel wat projecten opgezet en
uitgevoerd door derden. Die werden volgens de
geldende procedure door de VLOR geadviseerd en
door mijn voorgangers goedgekeurd. De VLOR
hanteert in dat verband de notie betrokkenheid
van de onderwijsnetten. Naast projecten die effec-
tief werden uitgevoerd door de netten, werden
projecten binnen de VLOR, maar ook van derden,
goedgekeurd op voorwaarde dat er een of andere
vorm van betrokkenheid van twee of meer netten
kon worden geattesteerd. Hiervoor gold bijvoor-
beeld de aanwezigheid van de netten in de stuur-
groep.

Voor het schooljaar 2004-2005 dienden het ge-
meenschapsonderwijs en de koepels van inrich-
tende machten gezamenlijk een aantal projecten
in, zonder de mogelijkheid uit te sluiten dat derde
instanties projecten zouden indienen.

Ik wil opmerken dat mijn ambtsvoorgangers - wel-
licht omwille van de decretale contingentering tot
tien, nadien tot dertien, dat is een beperking die in
de jaren negentig totstandkwam - projecten opge-
zet door de Vlaamse minister van Onderwijs als
netoverschrijdende detacheringen ter advisering
aan de VLOR hebben aangeboden en nadien
goedgekeurd. Dit was onder meer het geval voor
de redactie van Klasse en de cultuurcel van het de-
partement.

Zowel de VLOR als de administratie houden bij
hun advisering rekening met een vast aantal be-
oordelingscriteria. De VLOR beoordeelt, zoals
hierboven gesteld, de mate van betrokkenheid van
de decretaal bepaalde ‘eigenaars’ van de projecten
: het gemeenschapsonderwijs en de representatieve
koepels van de gesubsidieerde onderwijsinstellin-
gen. Daarenboven tracht de VLOR de opportu-
niteitswaarde van de ingediende projecten te wegen
op basis van volgende elementen : de mate waarin
een impact van het project mag worden verwacht
op de onderwijspraktijk; de mate waarin het pro-
ject beantwoordt aan een prioritaire behoefte van
twee of meerdere netten en de mate waarin het
project uniek is in zijn soort en niet overlapt met
gelijkaardige initiatieven die elders worden geno-
men. De administratie hanteert een vergelijkbare
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werkwijze en baseert zich bij haar advies op het
MIN-principe. Dit klinkt een beetje vreemd, maar
staat voor ‘de meerwaarde van het onderwijs, de
inbedding in het veld en het netoverschrijdende
karakter’. Bij projecten met langere duurtijd of
veelvuldige verlengingen wordt bovendien nage-
gaan of het thema of de problematiek in kwestie
niet beter op een meer structurele manier kunnen
worden opgevangen.

Ik kan u een lijst bezorgen van de toegekende ver-
loven wegens bijzondere opdracht voor het school-
jaar 2004-2005, goedgekeurd door mijn voorgang-
ster. De betrokken instanties werden bij dienstbrief
van haar beslissing op de hoogte gebracht. De aan-
vragen tot bekrachtiging van het door het school-
bestuur toegekende verlof wegens bijzondere op-
dracht komen via de schoolbesturen toe. Ik heb als
stelregel dat ik de opportuniteitsbeslissingen van
mijn voorganger honoreer. Voor zover de aanvraag
tot verlof wegens bijzondere opdracht binnen de
door mijn ambtvoorganger betroffen beslissing
valt, bekrachtig ik het toegestane verlof.

Artikel 156 van het decreet van 14 juli 1998 over
de diverse maatregelen met betrekking tot het se-
cundair onderwijs bepaalt - mede in het licht van
de invoering van de scholengemeenschappen se-
cundair onderwijs - dat de representatieve vakor-
ganisaties tot vijftien detacheringen kunnen beko-
men, zonder terugbetaling van de salarissen. Er
bestaat een analoge regeling voor het basisonder-
wijs. Hetzelfde decreet bepaalde dat de onderwijs-
netten - beperkt tot de schooljaren 1998-1999 en
1999-2000 - eveneens konden beschikken over vijf-
tien gedetacheerden voor de effectieve begeleiding
en ondersteuning van de scholengemeenschappen.
Later werd dit verlengd.

Het decreet landschap basisonderwijs voorzag bij
de invoering van de scholengemeenschappen in
het basisonderwijs met ingang van 1 september
2003 in geen enkele - zelfs niet tijdelijke - onder-
steuning van de onderwijsnetten. De onderwijs-
netten dienden voor het schooljaar 2004-2005 ge-
zamenlijk een project in over de uitbouw van de
scholengemeenschappen/scholengroepen basison-
derwijs. Het was de bedoeling om de scholenge-
meenschappen/scholengroepen te ondersteunen
bij het formuleren van gemeenschappelijke objec-
tieven, aan inhoudelijke projecten samen te wer-
ken en de betrokkenen te stimuleren om beleids-
en beheersproblemen op grotere schaal aan te

pakken en zo de draagkracht van de afzonderlijke
scholen te vergroten.

De VLOR gaf een gunstig advies voor zes gedeta-
cheerden. In de oorspronkelijke aanvraag werden
er tien gevraagd. De administratie basisonderwijs
sloot zich aan bij het VLOR-advies omdat het pro-
ject volgens haar beantwoordt aan een behoefte
van alle basisscholen en omdat mag worden ver-
wacht dat het project de scholengemeenschappen
daadwerkelijk zal ondersteunen bij het ontwikke-
len van een professionele en kwaliteitsvolle samen-
werking. Mijn ambtsvoorganger besliste negatief.

Ik ontving onlangs een schrijven van het gemeen-
schapsonderwijs en van de representatieve koepels
van de inrichtende machten van het gesubsidieerd
onderwijs, die terzake om een onderhoud vragen
en een concrete afspraak willen maken. Ze vragen
ook naar een reddingsscenario om de meest waar-
devolle van de door hen ingediende en niet geho-
noreerde projecten alsnog te kunnen opstarten. Ik
wil dat gesprek voeren, maar ik wil ook de engage-
menten van mijn voorgangster respecteren. Ik
moet een en ander ook bekijken in het licht van
het budgettair kader dat erg onder druk staat – om
het eufemistisch uit te drukken.

Overigens werden de detacheringen in het onder-
wijs tot nog toe louter bekeken vanuit de vraag-
zijde : waar is er zinvolle behoefte aan mensen die
wij kunnen aanbieden vanuit het onderwijs ? Mis-
schien moet ook de aanbodzijde eens beter wor-
den bekeken : in welke mate kunnen detacheringen
een element zijn ter verrijking van de loopbaan,
hoe kunnen ze een soort uitstap of tussenstap
worden ? Op die manier komen we uit bij een vorm
van kwalitatief arbeidsmarktbeleid. Samen met
mijn administratie ben ik de reflectie hierover aan
het opstarten. De kwestie zou dan ook eens wor-
den bekeken vanuit het personeelsbeleid in het on-
derwijs en zou neerkomen op een spel van vraag en
aanbod.

Uw concrete vraag verwijst naar een pijnpunt dat
me bekend is en waarover ik overleg zal plegen. Ik
durf me vandaag niet in een bepaalde richting te
engageren.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, ik dank u voor uw ant-
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woord. Ik ben blij dat u de detacheringen de ko-
mende maanden en jaren in een breder perspectief
zult trachten te plaatsen. U hebt gelijk om dat te
doen. Detacheringen bieden immers heel wat mo-
gelijkheden aan mensen om het eigen blikveld te
verruimen. Detachering houdt echter ook kwets-
bare punten in. De ervaring leert immers dat veel
mensen die een tijd gedetacheerd waren, niet graag
terugkeren naar het onderwijs. Natuurlijk zijn er
nog veel meer nuances te maken. Het is in elk
geval een goed idee om na te denken over de mo-
gelijkheden om het onderwijs naar stijl en inhoud
te verrijken.

U hebt verwezen naar de manier waarop de koepels
moeten functioneren en hun personeelsbestand
moeten samenstellen. Dat gebeurt op een weinig
transparante wijze. We hebben daar allen een zekere
gedooghouding tegenover. Indertijd werden deta-
cheringen toegelaten op die basis. Het is een goede
zaak dat er in het regeerakkoord naar wordt verwe-
zen. We moeten de moed opbrengen om deze pro-
blematiek ten gronde aan te pakken. We aanvaar-
den dat er koepels moeten bestaan. Ze zijn nuttig in
het licht van de belangenbehartiging, maar ook als
gespreksplatform en ondersteuningspunt. We moe-
ten ook kunnen zorgen voor een transparante fi-
nanciering en omkadering in plaats van te werken
via de kronkelwegen van allerhande detacheringen.
Ik anticipeer op een gesprek dat we de toekomende
tijd hoe dan ook zullen moeten voeren.

De vraag ging inderdaad uit van het basisonder-
wijs. Bij de bespreking van de teksten ‘scholenge-
meenschappen basisonderwijs’, hebben we er uit-
drukkelijk op gewezen dat we baat zouden hebben
bij het trekken van lessen uit ‘scholengemeen-
schappen secundair onderwijs’. Initieel werd voor
die scholen evenmin in bijkomende mankracht
voorzien, maar vrij vlug is men tot het inzicht ge-
komen dat meer mankracht noodzakelijk was om
een goede operatie door te voeren – denken we
maar aan de coördinerende directeur. De moeilijk-
heden waarmee we nu worden geconfronteerd in-
zake het basisonderwijs, waren dan ook voorspel-
baar : als niet werd gewerkt binnen het normale re-
glementaire kader, zou noodzakelijkerwijs moeten
worden gewerkt via detacheringen. Dit antwoord is
ietwat anders geformuleerd dan de vorige. Tussen
de lijnen ontwaar ik een milde bereidheid om de
vraag in ogenschouw te nemen. Het budgettaire
kader is misschien scherp, maar daarmee zult u de
komende jaren constant worden geconfronteerd.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mijnheer Mar-
tens, ik ben het met u eens dat het aanmoedigen en
ondersteunen van scholengemeenschappen in het
basisonderwijs een breder probleem vormt. We
zullen er tijdens de komende jaren aandacht aan
moeten besteden vanaf het ogenblik dat er wat
meer beleidsruimte is. De kwestie werd trouwens
ook opgenomen in het regeerakkoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over de financiering
van de Posthogeschool Podiumkunsten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over de financiering van de Posthogeschool
Podiumkunsten.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, in de loop der jaren werd
voor de diverse kunstvormen gezocht naar bud-
getten en structuren die toelaten om in het post-
hogeschoolonderwijs de deskundigheid te ver-
sterken. Ik denk aan wat in de danswereld ge-
beurt door P.A.R.T.S. en in de muziekwereld
door het Orpheus Instituut, en ook aan het werk
dat de Operastudio levert. Ook het HISK bezit
autoriteit in de wereld van de beeldende kun-
sten.

Een domein van de kunsten waarvoor we tot nog
toe geen bevredigend antwoord hebben kunnen
vinden, is dat van de podiumkunsten. Dat houdt
niet in dat men op dat terrein niet actief was, inte-
gendeel, sinds 9 jaar wordt eraan gewerkt en sinds
4 jaar wordt ook in de nodige middelen voorzien.
De voormalige minister, mevrouw Vanderpoorten,
heeft gesprekken gevoerd en leek de zaak gunstig
gezind. Telkens opnieuw werd immers gezegd dat
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als de evaluatie gunstig bleek te zijn, er een struc-
tureel antwoord op de vraag zou komen. Dat is
echter niet gebeurd, nochtans was de evaluatie ab-
soluut positief, zowel bij de beoordeling door het
departement als bij die door de beoordelingscom-
missie.

Ik merk dat de structurele partner, deSingel, zich
daar positief over uitlaat. In De Morgen las ik
ooit een artikel waarin theaterredacteur, Wouter
Hillaert, een positieve beoordeling gaf over de
posthogeschool. De woordvoerder van toenmalig
minister Vanderpoorten, de heer De Roo, bena-
drukte dat het kabinet voor een snelle oplossing
was. Hij stelde dat er overleg was gepleegd en dat
er op topniveau werd nagegaan wat de mogelijk-
heden waren. Dat heeft echter niet tot resultaten
geleid. Ondertussen komt de posthogeschool ste-
vig onder druk te staan want koken kost geld.

Mijnheer de minister, waarom gebeurt er niets ?
Het is nogal arbitrair om te stellen dat er voor be-
paalde kunstvormen wel geld is en voor andere
niet. Wat is het objectieve criterium om de podi-
umkunsten uit te sluiten ? Welke evaluatie is er ge-
beurd ? Welke oplossing stelt u in het vooruitzicht
om dit dringende probleem aan te pakken ?

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, dames en heren, de kwaliteit van het
opleidingsaanbod en de vernieuwende aanpak van
de Posthogeschool voor Podiumkunsten staan
buiten twijfel. Daarom zou ik ook graag een op-
lossing zien voor de precaire situatie waarin deze
instelling zich bevindt.

In 2001 werden er door de toenmalige minister
beheersovereenkomsten afgesloten met
P.A.R.T.S., Orpheus Instituut, HISK en Opera-
studio Vlaanderen voor het aanbieden van post-
hogeschoolvorming in de kunstdisciplines dans,
muziek, beeldende kunsten en zang, meer bepaald
opera. De projecten ‘Theatervormgeving’ en ‘Arts
Performance Theatricality’ fusioneerden op het
einde van 2000 tot de Posthogeschool voor Podi-
umkunsten. Daarom werd toen geoordeeld dat de
PoPok nog meer draagkracht moest ontwikkelen
om als een volwaardig hoger instituut voor de dis-
cipline theatervormgeving erkend te kunnen wor-
den.

In het kader van de financiering van de projecten
hoger kunstonderwijs werden de subsidieaanvra-
gen van PoPok jaarlijks beoordeeld door een ad-
viescommissie. Deze commissie heeft telkens een
positief advies uitgebracht, maar enkel met het
oog op subsidiëring als project.

Einde 2003 werd beslist om de subsidiëring van de
projecten hoger kunstonderwijs in 2004 stop te
zetten. De Posthogeschool voor Podiumkunsten
heeft aan de toenmalige minister gevraagd om
structureel erkend te worden als hoger instituut
voor schone kunsten. Mijn voorgangster heeft
toen geantwoord dat ze zeker geneigd was om de
vraag tot erkenning in te willigen, maar dat de be-
grotingsrealiteit van die aard was dat er geen bij-
komende middelen konden worden vrijgemaakt.

De bovenvermelde beheersovereenkomsten met de
hogere instituten voor schone kunsten lopen tot
einde december 2005. Dit betekent dat de werking
van deze beheersovereenkomsten op korte termijn
zal worden geëvalueerd met het oog op verderzet-
ting en/of optimalisering. Bij deze evaluatie zal
worden overwogen om ook voor de discipline ‘thea-
ter’ een structureel erkend instituut op te richten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over het niet-subsidi-
ëren van kinderen uit een privé-school die verblijven
in een erkend internaat

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over het niet-subsidiëren van kinderen uit
een privé-school die verblijven in een erkend inter-
naat.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, deze vraag gaat om een heel
specifiek probleem, maar is wel illustratief voor
een aantal analoge problemen. Het gaat om een
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kind met uitgesproken leermoeilijkheden uit Win-
gene dat een vorm van dyslexie heeft waardoor het
in het onderwijs in de eigen regio onvoldoende on-
dersteuning kan krijgen. In Kessel-Lo hebben de
ouders dan Eureka gevonden, een school die ge-
deeltelijk een privé-school is. Het kind zit in het
niet-gesubsidieerde deel en de ouders vragen zich
af of het niet mogelijk is om in een persoonsge-
bonden budget te voorzien, zoals in de wel-
zijnssector gebeurt. Op die manier kunnen ouders
zoeken naar het aanbod dat het meeste aansluit bij
de behoeftes en noden van de kinderen. Daarnaast
is de afstand naar huis nog eens te groot zodat dit
kind op internaat moet. Gezien het echter gaat om
een niet-gesubsidieerde leerling wordt de aanwe-
zigheid van het kind niet mee verrekend in de sub-
sidies van het internaat.

Die familie voelde zich twee keer gepakt. Ze zocht
naar een goed aanbod voor haar kind, en dat was
niet-gesubsidieerd. Als ze dan een internaat vindt
in de buurt, krijgt ze de mededeling dat de instel-
ling er geen baat bij heeft het kind op te nemen,
want deze wordt daar niet voor gehonoreerd. Dit
is een pijnlijke situatie. Als we zouden zoeken in
onze omgeving, zouden we nog dergelijke voor-
beelden kunnen vinden. Dit probleem zouden we
moeten kunnen ondervangen. We zouden moeten
spreken over nieuwe manieren van financieren,
waarbij we moeten vertrekken vanuit de leerlingen
en vanuit de noden. We hebben al gepraat over
leerlingengebonden en schoolgebonden verschil-
len die zich kunnen voordoen.

Ik wilde enige verduidelijking vragen over dit pro-
bleem. Mijnheer de minister, hoe kan hier een pas-
send antwoord op worden gegeven ?

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, we kennen de school Eureka
allemaal zeer goed, naar aanleiding van de hele
discussie die we hebben gevoerd tijdens de legisla-
tuur 1995-1999 over dyslexie en leerstoornissen.
Deze problemen vergen een heel specifieke begelei-
ding die de overheid moeilijk kan organiseren in
het gewoon onderwijs. Deze begeleiding levert wel
effecten op, zeker bij jongeren die deze gedurende
1 tot 3 jaar krijgen, dan terug naar het gewoon on-
derwijs gaan en daar meekunnen.
Ik denk niet dat we er een mouw aan kunnen pas-
sen door dit plotseling te subsidiëren, dat zou heel

ons systeem van subsidiëring van het onderwijs in
vraag stellen. Er zijn echter leerlingen die wel vol-
doen aan de leerplicht en waarvan de ouders be-
reid zijn om een serieus bedrag op te hoesten om
hun kinderen in een dergelijke school binnen te
krijgen. Ze hebben sowieso behoefte aan een inter-
naat of moeten dagelijks grote verplaatsingen
doen. Mocht men een tegemoetkoming kunnen
geven aan deze leerlingen omdat ze toch voldoen
aan de leerplicht binnen het internaat, zou dat al
een mooie geste van de overheid zijn.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, geachte leden, mijn medewerkers heb-
ben een juridische analyse meegegeven die u ter
beschikking wordt gesteld.

Het probleem is gekend : de school is erkend maar
niet-gesubsidieerd. Ten gevolge daarvan is er de bi-
zarre situatie dat een leerling van deze school wel telt
voor de werkingstoelagen van een internaat maar
niet voor de omkadering. Dat is droevig. Ik denk niet
dat we daarvoor een rugzakjessysteem moeten ont-
werpen want dan gaan we iets heel ingewikkelds be-
denken voor een probleem dat eigenlijk zeer zeld-
zaam is. Dat is de reden waarom ik aan de admini-
stratie heb gevraagd een eenvoudige oplossing te zoe-
ken door ervoor te zorgen dat internen financierbaar
zijn als ze in een school zitten die erkend is, ook al is
die school niet-gesubsidieerd. De administratie heeft
al een ontwerp van besluit gemaakt om deze internen
financierbaar dan wel subsidieerbaar te maken in de
internaten vanaf het schooljaar 2004-2005. De ge-
noemde school is daarvan op de hoogte gebracht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw An Michiels tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over het vreemdetalen-
onderricht in het basis- en kleuteronderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Michiels tot de heer Vanden-
broucke, vice-minister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs
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en Vorming, over het vreemdetalenonderricht in
het basis- en kleuteronderwijs.

Mevrouw Michiels heeft het woord.

Mevrouw An Michiels : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, zoals u weet, trad
op 1 september het decreet dat het vreemdetalen-
onderwijs in het gewoon basisonderwijs regelt, in
werking. In een vorig leven was ik zelf leerkracht
Frans en vanuit die hoedanigheid kan ik alleen
maar toejuichen dat kinderen zo vroeg mogelijk in
contact komen met een vreemde taal. Ik heb ech-
ter ook ervaren dat slechte beginervaringen bij het
aanleren van een vreemde taal, vaak leiden tot een
afkeer van die taal zodat alle latere inspanningen
van de leerkracht botsen op een muur van onwil
bij de leerling. Het is zonder meer duidelijk dat het
aanbieden van een taalinitiatie aan jonge kinderen
niet mag gebeuren met improvisatie maar gestoeld
moet zijn op een degelijke voorbereiding.

Toen bij de besprekingen voorafgaand aan de
goedkeuring van dit decreet, de vrees werd geuit
dat 1 september 2004 misschien iets te snel was om
dit decreet in werking te laten treden, luidde het
antwoord dat vooral de scholen die reeds taaliniti-
atie gaven, deze kans zouden grijpen om die te in-
tegreren in de lessen. Deze scholen zullen zeker
ook aandacht hebben voor de pedagogisch-didac-
tische kwaliteit van degene die de taalinitiatie zal
geven, stelde men toen.

Nochtans werd ook in onderwijsmiddens, zelfs nog
in september van dit jaar, dezelfde vrees verwoord.
Het idee achter dit decreet is goed, maar het treedt
te snel in werking en de toepassing is onvoldoende
voorbereid. De manier waarop men vooral Frans
in de kleuterklassen of in de eerste en tweede graad
van het basisonderwijs introduceert, moet aange-
past zijn aan het ontwikkelingsproces van de kin-
deren. Scholen hebben meer tijd en vooral meer
werkingsmiddelen nodig om dit decreet goed in te
passen, hoorden we toen links en rechts.

Het gaat er in deze discussie niet om wie gelijk
heeft. Wat wel telt, is dat dit decreet goed wordt in-
gevuld zodat onze jonge kinderen ten volle kun-
nen profiteren van alle voordelen die meertalig-
heid met zich meebrengt.

Mijnheer de minister, bestaan er reeds cijfers over
het aantal scholen dat initiatie in een vreemde taal

aanbiedt ? Zijn er reeds scholen die dit decreet in
de praktijk toepassen ? Zijn hierbij veel scholen
die voordien geen vorm van initiatie aanboden, of
gaat het inderdaad om een voortzetting van eer-
dere initiatieven ?

Speelt de geografische ligging van de scholen een
rol bij het besluit om initiatie in een vreemde taal
aan te bieden ?

In welke vreemde taal of talen wordt de initiatie
aangeboden ? Zijn er scholen die nog een andere
taal dan het Frans aanbieden ? Zo ja, waarom
doen ze dat ?

Vanaf welke leeftijd wordt die initiatie aangebo-
den ? Gaat het om kleuters, eerste graad, tweede
graad ?

Hoe worden die lessen aangeboden ? Gaat het om
de traditionele vorm van vreemdetalenonderricht
waarvan gezegd wordt dat die helemaal niet ge-
schikt is om bijvoorbeeld aan kleuters een andere
taal aan te leren ? Of is er veeleer sprake van im-
mersie ?

Welke leerkrachten zetten zich in voor de initiatie
in een vreemde taal ? Is dat de eigen klasleerkracht
of is dat een leerkracht die daar specifiek mee be-
last is ? Zo ja, gaat het dan om native speakers ?

Is er voorzien in een specifiek budget voor de scho-
len die initiatie in een vreemde taal aanbieden ?

In Wallonië wordt al langer geëxperimenteerd met
tweetalig onderwijs. Vanaf de derde kleuterklas
worden een aantal vakken of pedagogische activi-
teiten in een andere taal dan het Frans gegeven.
Beschikt Vlaanderen over resultaten van dit on-
derwijs ? Zo ja, is daar dan rekening mee gehou-
den bij de invoering van het decreet ?

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Als hoofdindiener
van het decreet sluit ik me aan bij de vragen over
de huidige stand van zaken voor zover daarover
vandaag al gegevens beschikbaar zijn.

Ik wil ook reageren op het suggestieve karakter
van sommige vragen van mevrouw Michiels. Wie
het decreet grondig leest, zal vaststellen dat het
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gaat over de vrijheid van elke school om al dan
niet die taalinitiatie te organiseren. In het decreet
staat uitvoerig wat dat kan betekenen.

In het decreet staat ook uitdrukkelijk dat die
tweede taal het Frans moet zijn. Chinees mag ook,
maar dan wel als derde taal.

Dit decreet, dat slechts drie artikels bevat, heeft
tot doel de scholen vrij te laten in de organisatie
van de taalinitiatie in een andere taal. Een aantal
scholen was daar trouwens al mee bezig voor dit
decreet in werking is getreden. We hebben er heel
bewust voor gekozen geen voorwaarden op te
leggen. Zo kan er ook geen kritiek worden gege-
ven over de planlasten of de administratieve las-
ten. Ik ben ervan overtuigd dat scholen die een
taalinitiatie willen organiseren in een vroeger jaar
dan het verplichte vijfde leerjaar, volwassen ge-
noeg zijn om dat op een kwaliteitsvolle manier te
doen.

Er wordt ook gevraagd of het native speakers zijn
die belast zijn met die taalinitiatie. Welnu, in dat
geval kan in geen enkele universiteit in dit land on-
derwijs worden verstrekt in het Engels, Frans of
Duits. De professoren van onze universiteiten zijn
immers ook geen native speakers.

Tot slot wil ik nog opmerken dat de minister uit-
drukkelijk heeft beloofd om de middelen voor de
nascholing bij voorrang voor deze initiatieven aan
te wenden.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Wat de geest van
het decreet betreft, sluit ik me aan bij de heer Van
Baelen. Een van de gevolgen van de ambitie om
niet te veel planlasten te veroorzaken, is dat ik op
bijna geen enkele vraag kan antwoorden. We zullen
in deze commissie moeten kiezen tussen de scholen
frustreren en de commissieleden frustreren.

Scholen die initiatie in een vreemde taal aanbie-
den, hoeven dit niet mee te delen omdat het gaat
om een vrijwillig initiatief van de school zelf. De
pedagogische begeleidingsdiensten van de koepels
hebben wellicht een zicht op de scholen uit het
eigen net die initiatie in een vreemde taal aanbie-
den. Ook in de media verschijnen daarover sinds 1
september berichten.

Mevrouw Michiels, u vraagt of scholen die daar
vroeger niet mee bezig waren, dat nu wel doen. In
theorie zou het altijd moeten gaan om scholen die
geen vorm van initiatie in een vreemde taal aanbo-
den, aangezien het aanbieden daarvan pas sinds 1
september 2004 reglementair mogelijk is.

Op uw tweede, derde en vierde vraag kan ik niet
antwoorden. Wat uw vraag over de organisatie van
die initiatie betreft, maakt de omzendbrief
‘Vreemdetalenonderwijs in het gewoon basison-
derwijs’ van 11 juni 2004 een duidelijk onderscheid
tussen het verplichte tweedetaalonderwijs Frans in
het vijfde en zesde leerjaar enerzijds en de vreem-
detaleninitiatie vroeger dan het vijfde of zesde
leerjaar en eventueel ook in andere talen dan het
Frans anderzijds.

Taalinitiatie is geen formeel taalonderwijs maar
taalgewenning. Taalinitiatie gebeurt hoofdzake-
lijk geïntegreerd en mag niet als een apart leerge-
bied worden beschouwd. Bij taalinitiatie wordt
ook niet geschreven of gelezen in de vreemde
taal.

Er is ook geen sprake van onderdompeling of im-
mersie, aangezien daarvoor de regelgeving op de
onderwijstaal in Vlaanderen moet worden gewij-
zigd, wat niet is gebeurd. Het behoort tot de auto-
nomie van de scholen om te bepalen wie het
vreemdetalenonderwijs geeft.

Mevrouw Michiels, er zijn geen specifieke budget-
ten beschikbaar voor scholen die een initiatie in
vreemde talen aanbieden. Ik ben niet op de hoogte
van de beloften van mijn voorganger, maar ik ver-
onderstel dat die er zijn. Vandaag moeten we alles
bekijken binnen de context van de zeer krappe
budgettaire ruimte. Ik kan, zonder me te docu-
menteren, niet zomaar zeggen dat deze beloften
gehonoreerd kunnen worden.

De experimenten in Wallonië zijn onderdompe-
lingsexperimenten, waarbij een deel van het on-
derwijs in een andere taal wordt aangeboden. Dat
is iets anders dan wat in Vlaanderen mogelijk is. Ik
denk dat we die twee zaken goed uit elkaar moeten
houden.

De voorzitter : Mevrouw Michiels heeft het woord.

Mevrouw An Michiels : Mevrouw de voorzitter, ik
wil nog toevoegen dat voor mij het vreemdetalen-
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onderwijs niet noodzakelijk door native speakers
moet wordt gegeven. Via krantenartikels en door
contacten heb ik wel vernomen dat dit misschien
de eenvoudigste manier is om aan kleine kinderen
een taal te leren, want kleuterjuffen beschikken
vaak niet over de nodige bagage om de initiatie
aan te bieden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over de vestiging van
een afdeling van het Schaarbeekse Lucerna-college
in Melle

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Deckmyn tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over de vestiging van een afdeling van het
Schaarbeekse Lucerna-college in Melle.

De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, in Melle is veel
commotie ontstaan over de komst van een afde-
ling van het Lucerna-college uit Schaarbeek. Eerst
zou de school wel naar Melle komen, dan weer
niet, en uiteindelijk kwam ze toch.

Het Lucerna-college werd in september 2003 op-
gericht door Belgisch-Turkse zakenmensen uit
Schaarbeek. Deze Nederlandstalige middelbare
school behoort tot een netwerk van scholen dat
wordt beïnvloed door de leer van de conservatieve
imam Fethullah Gülen. Dit werd vorig jaar ook
bevestigd door de Gentse professor De Ley van
het Centrum voor Islam in Europa.

De afdeling in Melle zal onderwijs aanbieden aan
leerlingen met een taal- en leerachterstand. Dit zal
gebeuren in gemeenschapsgebouwen in de Beek-
straat en de Varingstraat in Melle. Ook in Genk en
Antwerpen zijn er gelijkaardige initiatieven.

Mijnheer de minister, beschikken alle leerkrachten
die les geven in deze scholen over de nodige kwali-

ficaties ? Worden alle leerkrachten betaald door
het ministerie van Onderwijs ? Hoe gebeurt de fi-
nanciering ?

Zijn de gebouwen in Melle eigendom van de
Vlaamse Gemeenschap ? Zo ja, onder welke voor-
waarden worden ze ter beschikking gesteld van het
Lucerna-college ?

Het college van burgemeester en schepenen van
Melle had voor de uitbreiding van het gemeente-
lijk onderwijs ook deze lokalen op het oog.
Waarom werd er geen akkoord bereikt met het ge-
meentebestuur van Melle ? Met welke partijen
werd er onderhandeld in dit dossier ?

Kan het zomaar dat een Brusselse school zich in
Vlaanderen vestigt ? In de toekomst wil het Lu-
cerna-college in Melle een volledige school met zes
leerjaren oprichten. Dit initiatief zal echter de in-
tegratie van hun leerlingen niet bevorderen. Mijn-
heer de minister, wat is hierover uw standpunt ?

Als het Lucerna-college volgend jaar voldoet aan
alle criteria heeft het ook recht op subsidies van de
Vlaamse overheid. Wordt er in dat geval onder-
zocht of het Lucerna-college al dan niet streng
conservatief islamonderwijs geeft ?

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme : Ik vind dit een onbe-
grijpelijke vraag van de fractie van de heer Deck-
myn. De heer Deckmyn uit zijn vrees voor datgene
wat zijn fractie de hele vorige legislatuur heeft ge-
propageerd.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, de vraag wordt gesteld wat mogelijk is,
of er wordt onderhandeld en welke criteria er zijn.
Ik zal proberen op die vragen te antwoorden. Het
antwoord ligt voor de hand en vloeit voort uit een
aantal basisgegevens van ons onderwijsbestel.

Het Lucerna-college startte op 1 september 2003
als een nieuwe school voor voltijds gewoon secun-
dair onderwijs in Schaarbeek. Overeenkomstig ar-
tikel 24 van de Grondwet kan iedereen onderwijs
verstrekken en inrichten. Dit is de gekende actieve
onderwijsvrijheid.
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Als een school erkenning door de bevoegde over-
heid beoogt, moet aan een reeks voorwaarden
worden voldaan. Voor het secundair onderwijs
worden die opgesomd in artikel 24, paragraaf 2
van de Schoolpactwet.

Erkenning houdt het recht in om van rechtswege
geldende studiebewijzen uit te reiken. De inspectie
van het secundair onderwijs controleert of aan alle
erkenningsvoorwaarden, conform de Schoolpact-
wet, is voldaan.

Wanneer een school daarbovenop ook financie-
ring voor het gemeenschapsonderwijs of subsidië-
ring voor alle andere onderwijsverstrekkers wil,
moet de school aan een programmatie- en rationa-
lisatienorm beantwoorden. Deze normen werden
vastgelegd in het decreet secundair onderwijs van
14 juli 1998. De normen hangen onder meer af
van de gradenstructuur die de school aanneemt.
Deze normen worden uitgedrukt in het aantal re-
gelmatige leerlingen die een school heeft op de tel-
datum. Voor nieuw opgerichte scholen is de telda-
tum 1 oktober van het lopende schooljaar. De ve-
rificatiediensten controleren hoeveel regelmatige
leerlingen een school heeft op de teldatum.

Als een erkende school de programmatie- en rati-
onalisatienorm bereikt, komt ze in aanmerking
voor financiering of subsidiëring, mits een gunstig
advies van de bevoegde onderwijsinspectie. Dit is
essentieel.

Vanaf 1 september wordt een pakket urenleraar
toegekend. Het pakket wordt bepaald in functie
van het aantal regelmatige leerlingen in de respec-
tieve structuuronderdelen. Op basis van het pak-
ket urenleraar kan een school haar leerkrachten
tewerkstellen. De leerkrachten dienen aan alle re-
glementaire en decretale voorwaarden te voldoen
om door het departement Onderwijs te worden be-
taald.

Voor het Lucerna-college loopt nu een aanvraag
tot erkenning van de twee leerjaren van de eerste
graad voor het huidig schooljaar. Voor het school-
jaar 2003-2004 heeft het college een erkenning
gekregen voor het inrichten van het eerste leerjaar
van de eerste graad, doch zonder subsidiëring. Bo-
vendien vraagt het college ook een subsidiëring
aan vanaf het schooljaar 2004-2005. De vraag is
dan natuurlijk of de programmatie- en de rationa-
lisatienorm op 1 oktober werd gehaald.

Momenteel worden de leerkrachten van het Lu-
cerna-college niet betaald door het departement
Onderwijs. Enkel indien de school én erkend én ge-
subsidieerd wordt, zal dit het geval zijn. De subsi-
diëring gaat dan retroactief in vanaf de start van
het schooljaar.

De ingebruikname van bijkomende vestigings-
plaatsen door een bestaande school is ingevolge het
onderwijsdecreet XIV niet langer onderworpen
aan enige overheidstoelating. De erkenningsvoor-
waarden van artikel 24, paragraaf 2 van de School-
pactwet gelden onverkort voor de vestigingsplaats.
De programmatie- en de rationalisatienorm is
trouwens een schoolnorm en geen norm bij een
vestigingsplaats. De administratieve zetel van het
Lucerna-college ligt in Schaarbeek. Ze kunnen van
de vrijheid gebruik maken in Vlaanderen.

De gebouwen van de vestigingsplaats in Melle zijn
eigendom van het gemeenschapsonderwijs. Het be-
heer ervan ligt in handen van de scholengroep 22
van het gemeenschapsonderwijs. Het is die scho-
lengroep die een huurovereenkomst met de inrich-
tende macht van het Lucerna-college heeft afgeslo-
ten voor de duur van 9 jaar. Het departement heeft
terzake geen enkele bevoegdheid. De autonomie
van de inrichtende macht speelt hier ten volle.

Het Lucerna-college richt zich tot jongeren met
het doel de ongekwalificeerde uitstroom en het
verglijdingsproces van ASO naar BSO-deeltijds
onderwijs tegen te gaan. Daarbij wordt een goede
kennis van het Nederlands als een absolute voor-
waarde ervaren. Alle levensbeschouwelijke cursus-
sen waarvoor een vraag bestaat, worden ingericht.
De leerplannen en lestabellen zijn dezelfde als die
die worden gehanteerd door het gemeenschapson-
derwijs.

Indien het Lucerna-college wordt erkend en ge-
subsidieerd, dan zal de inspectie voor het secun-
dair onderwijs steeds nagaan of de leerplannen, de
eindtermen, de rechten van het kind en alle andere
wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Deze
voorwaarden liggen deels vervat in de Schoolpact-
wet en worden onder meer via het mechanisme
van de schooldoorlichtingen opgevolgd. Dit laat-
ste is essentieel. 

Dit initiatief maakt gebruik van de onderwijsvrij-
heid. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan,
dan kan dit.
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De voorzitter : De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn : Mevrouw de voorzitter,
ik ben blij dat de collega’s mijn vraag trachten te
begrijpen. Dat is alvast een start. Als ze meer wil-
len weten, moeten ze wel ons programma iets beter
lezen. Ze zullen dan zien dat mijn vraag wel dege-
lijk past in de standpunten die we innemen.

Mijnheer de minister, het antwoord was voor u van-
zelfsprekend. Ik wil u toch wijzen op de vrij onge-
lukkige communicatie in verband met dit dossier.
De schepen van Onderwijs in Melle heeft alles uit
de media moeten vernemen. Ze was zelf op zoek
naar mogelijke locaties voor haar eigen onderwijs.
Wanneer een dergelijk initiatief wordt genomen, is
het dan niet de gewoonte dat de lokale schepen van
Onderwijs op de hoogte wordt gebracht ?

Er is een klassiek contract van 9 jaar afgesloten.
Men was van plan 1 jaar in Melle te blijven. Het
Lucerna-college zou daarna naar Gent verhuizen.
Ik heb dan ook vragen over een dergelijk contract.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mijnheer Deck-
myn, het is evident dat het departement Onderwijs
geen informerende of bemiddelende rol speelt in-
zake de vestiging van scholen. Uw vraag is zonder
voorwerp.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luc Martens tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over allerlei lasten,
onduidelijkheden en anomalieën in de onderwijswet-
geving

Vraag om uitleg van mevrouw Cathy Berx tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over de toepassing
van niet-onderwijsregelgeving in scholen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Martens tot de heer Vandenbroucke,

vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over allerlei lasten, onduidelijkheden en
anomalieën in de onderwijswetgeving, en van me-
vrouw Berx tot minister Vandenbroucke, over de
toepassing van niet-onderwijsregelgeving in scho-
len.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, de vol-
gende jaren zullen we regelmatig met deze proble-
men worden geconfronteerd. Mijnheer de minis-
ter, in het regeerakkoord hebt u daar trouwens al
op ingespeeld. Het gaat om de eindeloze juridische
doolhof, de vele onduidelijkheden, de verstik-
kende planlast die op scholen weegt. Ik zal bij
wijze van voorbeeld een aantal elementen aanha-
len. We zouden er veel meer kunnen geven. Ik be-
grijp maar al te goed dat leerkrachten en directies
na een tijdje uit hun vel springen. U bent uiteraard
de erfgenaam van een zaak met een lange voorge-
schiedenis. U moet zich dan ook niet persoonlijk
aangesproken voelen. Ik hoop wel dat u de vol-
gende jaren goede antwoorden vindt. We zullen u
daar graag bij helpen.

De verschillende wet- en decreetgevingen zijn vaak
niet op elkaar afgestemd. Zowel de federale als de
Vlaamse overheid nemen op hun manier initiatie-
ven. Op het terrein zijn die echter niet altijd com-
patibel. Diverse Vlaamse departementen nemen
vaak initiatieven die ook niet op elkaar zijn afge-
stemd. Het gaat daarbij zowel om het initiëren van
wet- en decreetgeving als om de opvolging ervan.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het probleem van
veiligheid en leefmilieu. Scholen worden inzake
opvolging en controle geregeld geconfronteerd
met de technische inspectie, de milieu-inspectie, de
brandweer, doorlichtingen van het departement,
en dan is het lijstje nog niet afgewerkt. Iedereen
gebruikt zijn methoden, en alles gebeurt zonder
enige coördinatie.

Hoe wil de minister een betere coördinatie tot
stand brengen tussen de beleidsniveaus en de con-
trolerende instanties ? Zo’n coördinatie moet er-
voor zorgen dat scholen in de toekomst hun kern-
opdracht beter kunnen vervullen : dat leerlingen
met plezier les volgen en leerkrachten met plezier
les geven.
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Een ander voorbeeld is de vraag naar bijkomende
attesten. Een aantal stagebedrijven – tot voor kort
vooral in de bouwsector – eisen van nijverheids-
scholen bijkomende attesten, wat bijkomende op-
leiding, examens en kosten impliceert. De bouw-
sector maakte daarvoor 25 euro per leerling vrij.
Dat soort van vragen komt ook alsmaar meer voor
in andere sectoren, zoals de elektriciteitssector en
de metaalsector. Dat leidt tot onduidelijkheden :
wie mag die bijkomende opleidingen aanbieden en
zo’n VCA-attesten uitreiken ? Welke kwalificaties
moeten die leerkrachten hebben ? Wie mag de exa-
mens afnemen ? Wie draait op voor de kosten ? Dat
soort van problemen is zand dat het normale ra-
derwerk van het schoolleven doet knarsen. Kan de
minister daarover zijn visie meedelen ?

De voorzitter : Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, uit het
overzicht van de heer Martens blijkt dat scholen
niet alleen zijn onderworpen aan een uitvoerige
onderwijswetgeving, maar ook aan tal van andere
regelgeving. Op dit ogenblik wordt die regelgeving
al te vaak als een voldongen feit aanvaard. Ze kun-
nen extra personeel en middelen vragen, maar
doorgaans moeten ze die bijkomende lasten beta-
len uit hun pot met niet al te riante werkingsmid-
delen.

Ik heb daarover enkele vragen en suggesties. Is de
minister het met me eens dat het goed zou zijn om
samen met de bevoegde ministers die voor deze re-
gelgeving verantwoordelijk zijn, ervoor te zorgen
dat organisaties en instellingen die gemeenschaps-
diensten aanbieden geheel of gedeeltelijk uit het
toepassingsgebied worden weggehaald. Ten min-
ste zou moeten worden onderzocht of een strikte
toepassing van die regelgeving wel nodig is voor de
veiligheid van leerlingen, leerkrachten en de ge-
bruikers van de gemeenschapsdiensten. Zou men
geen proportionaliteitstoets moeten invoeren, en
onderzoeken of de lasten van de toepassing van
bijkomende regels wel opwegen tegen de voorde-
len ervan ?

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Ik wil hier heel kort,
en voor de laatste keer iets te berde brengen. Ik zit
hier voor het eerst in een andere relatie met de heer

Luc Martens aan tafel. We zullen in die nieuwe re-
latie nog moeten groeien. Zowel hij als ikzelf zul-
len moeten wennen aan andere omgangsvormen
met mekaar. Ik geef hem helemaal gelijk wat de
inhoud van zijn vraag betreft. Toch moet ik op-
merken dat veel wetgeving die hij hier vermeld,
zoals Vlarem en de welzijnswet, in de periode
1995-1999 tot stand is gekomen, toen hij minister
was. Een beetje bescheidenheid zou hem niet mis-
staan.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, geachte collega’s, het gaat om een ge-
kend maar breed probleem. Scholen worden zoals
bedrijven geconfronteerd met heel wat regels. De
heer Martens heeft een zeer specifiek aspect be-
sproken : de coördinatie van de inspectiediensten.
Hij doet een zeer goede suggestie. Ik neem me
voor om te overleggen met mijn collega’s die be-
voegd zijn voor de inspecties over een coördinatie
van hun activiteiten.

De tweede vraag gaat over de VCA-attesten.
Bouwbedrijven en grote bedrijven uit andere sec-
toren vragen van leerlingen-stagiairs het VCA-at-
test. Het VCA-certificeringssysteem is een privé-
initiatief dat wordt ondersteund door een vzw
waarin sectorale organisaties zoals de Confedera-
tie Bouw, Agoria en Federgon zetelen. Wat de
VCA-opleiding betreft, mag een leerkracht met
een VCA-attest voor leidinggevenden aan col-
lega’s-leerkrachten en leerlingen de opleiding
geven. Het verwerken van de leerstof kan ook via
zelfstudie. Het examineren moet gebeuren door -
door de vzw - erkende organisatoren zoals het BVI
in Antwerpen. Ze rekenen een kostprijs per exa-
men aan. De prijs van het onderwijs is ongeveer 25
euro. Als de school voorziet in het afleggen van
het VCA-examen, dan moet de school uit haar
werkingsmiddelen de kosten dragen, of die aanre-
kenen aan de leerlingen zelf.

In dit kader wens ik toch even te wijzen op het ini-
tiatief van het RTC Westhoek-Middenkust om
samen met een aantal fondsen voor vorming en
opleiding in zijn werkingsgebied het VCA-examen
te organiseren en de kosten te dragen voor de leer-
lingen van de derde graad BSO en TSO in de nij-
verheidstechnische studierichtingen. Zo’n 800
leerlingen zijn daarbij betrokken.
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Voor het afleggen van het examen voor het beha-
len van het VCA-attest is er geen leeftijdsbeper-
king. Desgewenst kunnen leerlingen dus in de loop
van het eerste leerjaar van de derde graad of zelfs
al voordien hun examen afleggen.

Mevrouw Berx, u vroeg of het niet beter is bepaalde
regelgeving als niet van toepassing te verklaren op
gemeenschapsdiensten. Mijn medewerkers hebben
de neiging om daar meteen op te antwoorden dat
het onderwijs inderdaad zou moeten worden vrijge-
steld van bepaalde regelgeving. Persoonlijk aarzel
ik daarbij, want er zit iets eigenaardigs in die hou-
ding. We willen allerlei verplichtingen opleggen aan
bedrijven, maar voor onszelf vinden we ze te veel,
terwijl het soms om essentiële dingen gaat.

Misschien ligt het probleem wel bij de verplichtin-
gen zelf, of ze nu te maken hebben met gemeen-
schapsdiensten of met commerciële bedrijven. Het
is niet goed, als we voelen hoe vervelend een regel
kan zijn, in een eerste reactie onze eigen voorzie-
ningen ervan vrij te stellen.

Een aantal regels is weliswaar eigenlijk niet rele-
vant voor gemeenschapsdiensten. Ze zijn dan ook
voor onderzoek vatbaar. Als het echter gaat om
milieu, gezondheid of veiligheid, dan is het niet
meer evident te stellen dat ze niet zouden moeten
gelden voor scholen. Veiligheid is belangrijk als we
leerlingen met machines laten werken; gezondheid
is belangrijk want leerlingen zijn mensen; en mi-
lieu heeft niet alleen te maken met de school, maar
ook met de omgeving.

Het is dus niet evident, al kunnen we het wel on-
derzoeken. Als we echter deze vaststelling voort-
durend doen, dan moeten we nagaan of de basis-
regelgeving zelf niet te streng is.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het zou goed zijn een
doorlichting te maken van een resem wetten en
decreten waarmee scholen worden geconfron-
teerd. Zo is er bijvoorbeeld een probleem met het
bodemattest. In het vrij onderwijs zijn er heel wat
scholen die hun patrimonium herschikken. Con-
gregaties die vroeger een school beheerden, dragen
het patrimonium nu over aan de vzw die instaat
voor het onderwijs zelf. Op het terrein verandert er
niets, maar de achterliggende juridische structuur

wordt gezuiverd, en er wordt afstand genomen van
de voorgeschiedenis, die waardevol was maar van-
daag niet meer op dezelfde wijze dienstig is.

Op het moment van die overdracht, moet een bo-
demattest worden voorgelegd. Dat brengt vaak
enorme kosten mee, want er wordt altijd wel een
stookolietank van de oude generatie gevonden die
gelekt heeft. Zo wordt een aantal scholen gecon-
fronteerd met een onoverkomelijk budgettair pro-
bleem. Bovendien kunnen die scholen, zolang ze
niet over dat bodemattest beschikken, geen beroep
doen op middelen van de DIGO. Ze zitten dus
vast. Ze kunnen het patrimonium niet overnemen,
en ze kunnen het ook niet aanpassen aan de
nieuwe behoeften, aangezien ze de middelen pas
krijgen als ook het bodemattest voorhanden is.

We moeten ons afvragen of dat wel de goede ma-
nier is. Geven we sommige dingen niet een dimen-
sie die niet meer beantwoordt aan wat we maat-
schappelijk met onze, op zich waardevolle milieu-
maatregelen wilden bereiken ? Is dit geen kwestie
van overreglementering ?

Daarom vraag ik u uitdrukkelijk de problematiek
aan een werkgroep toe te wijzen om er een goede
doorlichting van te maken.

De voorzitter : Mevrouw Bercx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het is inderdaad zo dat
de noodzakelijkheidstest voor alle regelgeving zou
moeten worden toegepast. In een proportionali-
teitstoets moet ook worden nagegaan of een be-
paald doel niet met de minst mogelijke ingreep van
de overheid kan worden gerealiseerd.

In mijn vraag heb ik ook verwezen naar de vei-
ligheid en gezondheid van de leerlingen. Het
staat buiten kijf dat die voorop staat, en dat we
geen regelgeving kunnen afschaffen als dat ri-
sico’s met zich meebrengt voor de veiligheid en
gezondheid van de leerlingen. Toch rijst de vraag
of in bepaalde regelgeving geen onderscheid zou
moeten worden gemaakt tussen gemeenschaps-
diensten enerzijds, en commerciële diensten an-
derzijds.

Minister Frank Vandenbroucke : Daarvoor zijn
dan toch intrinsieke argumenten nodig, op basis
van de activiteit van die actoren, en niet op basis
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van het feit dat de ene een commerciële dienst is en
de andere een gemeenschapsdienst. Er zit iets dub-
belzinnigs of zelfs hypocriets in de redenering dat
we regels opleggen aan anderen, maar niet aan
onszelf. Het kan echter intrinsiek te maken hebben
met een activiteit, waarvan de heer Martens zonet
een voorbeeld gaf, hoewel dat ook geldt voor an-
dere rechtspersonen en particulieren.

De heer Luc Martens : In een aantal gevallen is
voorzien in een tegemoetkoming van de overheid
via een fonds.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Ik ben bereid om
dit te onderzoeken, maar het is niet evident.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuy-
sen tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-
president van de Vlaamse Regering, minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over contacten tussen
de Vlaamse en Franse Gemeenschap voor het slui-
ten van een samenwerkingsakkoord in verband met
het talenonderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Nieuwenhuysen tot de heer Van-
denbroucke, vice-minister-president van de
Vlaamse Regering, minister van Werk, Onderwijs
en Vorming, over contacten tussen de Vlaamse en
de Franse Gemeenschap voor het sluiten van een
samenwerkingsakkoord in verband met het talen-
onderwijs.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mevrouw de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, vorige
maand heeft minister-president Arena van de
Franse Gemeenschap naar aanleiding van het
feest van de Franse Gemeenschap in La Libre Bel-
gique te kennen gegeven dat ze contact zou opne-
men met de Vlaamse Gemeenschap om tot een sa-
menwerkingsakkoord te komen over het talenon-
derwijs. U hebt wellicht nog geen bericht van haar
ontvangen, want ze heeft er ook aan toegevoegd

daarmee te willen wachten tot de communautaire
spanningen achter de rug zijn. Dat kan nog wel
een tijdje duren.

Op zich is er niets op tegen de mogelijkheden op
dat vlak te onderzoeken, en ik ga er dan ook van
uit dat u dat gesprek wel zult willen voeren. Alleen
is de vraag of de Vlaamse Regering bereid is tot een
samenwerkingakkoord te komen met de Franse
Gemeenschap in de wetenschap dat die gemeen-
schap nog steeds moeite heeft met het territoriali-
teitsbeginsel. U weet wellicht dat tot nu toe de
opeenvolgende Vlaamse regeringen geen globaal
samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeen-
schap hebben willen afsluiten omwille van de
voortdurende aantastingen van dat beginsel, dat
nochtans grondwettelijk is vastgelegd. Ik denk dan
aan de betoelaging van een blad als Carrefour in
de Vlaamse Rand en het subsidiëren van allerlei
initiatieven in die Vlaamse Rand. Die dossiers zijn
hier in het verleden aan bod gekomen. Ik ga er niet
verder op in.

Het Vlaamse regeerakkoord stelt ook dat tegen ja-
nuari 2006 een oplossing moet worden gevonden
voor een andere aanslepende problematiek, name-
lijk die van de pedagogische en taalinspectie in het
Franstalige faciliteitenonderwijs in Vlaanderen.
Het is inderdaad hoog tijd dat daar iets mee ge-
beurt. Bij mijn weten sleept dit dossier minstens al
drie zittingsperiodes aan. De Franse Gemeen-
schap heeft al die tijd de opeenvolgende Vlaamse
regeringen aan het lijntje gehouden, om niet te
zeggen voor het lapje gehouden, ondanks de di-
verse moties – verleden jaar nog twee of drie – die
terzake in dit parlement zijn goedgekeurd.

Mijnheer de minister, acht u het mogelijk dat het
samenwerkingsakkoord waarop mevrouw Arena
zinspeelt er kan komen alvorens er een afdoende
regeling inzake dat faciliteitenonderwijs tot stand
is gekomen ? Is het de bedoeling van de Vlaamse
Regering om dit dossier op de agenda van het aan-
gekondigde Forum te zetten ? Of houdt de rege-
ring het bij de vroegere aanpak, waarbij dit dossier
regelmatig werd aangekaart binnen het Overlegco-
mité tussen de diverse regeringen ? Zijn er sinds de
aanstelling van de nieuwe Vlaamse Regering al
contacten of gesprekken geweest met de Franse
Gemeenschap over dit dossier ? In de regeringsver-
klaring wordt gewag gemaakt van eenzijdige
maatregelen die de Vlaamse Regering overweegt
wanneer zou blijken dat er over dat faciliteitenon-
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derwijs geen akkoord mogelijk is binnen de voor-
opgestelde termijn, dus voor 1 januari 2006. Ik
ben echt benieuwd om te vernemen aan welke een-
zijdige maatregelen u in dit verband denkt.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, ik hoop dat dit onderwerp in
deze commissie niet zal worden bekeken als com-
munautaire scherpslijperij. De vorige zittingspe-
riode was dit evenmin het geval. Ook toen was er
grote eensgezindheid : na al die jaren moet er ein-
delijk een regeling komen conform de destijds ge-
maakte afspraken. Wij nemen onze verantwoorde-
lijkheid binnen het Vlaams Gewest. Franstalig
België moet op haar territorium haar verantwoor-
delijkheid opnemen. Het gaat hier over afspraken
over inspectie en controle. Ook vorige ministers,
waarvan twee behorend tot de sp·a en één tot de
VLD, waren terzake in deze commissie heel duide-
lijk. U bent ondertussen de vierde minister die ik
hier mag leren kennen. Dit liep inderdaad steeds
vast bij gesprekken op een hoger niveau, terwijl
men ernaar streeft op een billijke manier om te
gaan met de afspraken die in de jaren zeventig
werden gemaakt.

Ik kan aannemen dat de heer Van Nieuwenhuysen
vragen heeft over de afspraken terzake in het
Vlaamse regeerakkoord. Het is aan u, mijnheer de
minister, om daarop te antwoorden vanuit uw hoe-
danigheid. Maar het lijkt me inderdaad belangrijk
dat hier de rede eindelijk zou zegevieren.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, het is inderdaad de bedoeling tot een
regeling te komen voor de pedagogische inspectie
in het faciliteitenonderwijs en daarover een over-
eenkomst te bereiken met de Franse Gemeen-
schap.

Het zal u niet onbekend zijn dat daartoe een ak-
koord nodig is tussen de beide gemeenschappen.
Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971
betreffende de cultuurraden heeft onder meer het
akkoord Callewaert-Toussaint, dat de pedagogische
inspectie in de scholen in de faciliteitengemeenten
regelt, een statuut verleent waardoor enkel na in-
stemming van de beide cultuurraden een wijziging

mogelijk is. Dat moeten we goed beseffen in dit
dossier.

De regering heeft nog geen beslissing genomen
over de vraag of deze aangelegenheid op de agen-
da van het Forum zal worden geplaatst. Over de
vraag van de minister-president van de Franse ge-
meenschapsregering kan ik eigenlijk nog maar
heel weinig zeggen. Tot op heden ontving de
Vlaamse Regering geen voorstel. U zult begrijpen
dat ik nog geen standpunt wil innemen over een
voorstel dat nog niet werd gedaan. Op zich is het
voornemen van mevrouw Arena positief, daar het
wijst op een bereidheid tot dialoog over het onder-
wijs. Vorig jaar nog vormde de goedkeuring in dit
parlement van een resolutie over het Nederlands-
talig onderwijs een aanleiding tot de vraag dat er
gesprekken zouden komen met de Franse Ge-
meenschap met betrekking tot het algemene on-
derwijsbeleid in Brussel, onder meer om de twee-
taligheid bij alle leerlingen te bevorderen. Alleen al
daarvoor heeft een dergelijk gesprek zeker nut.

Er werd nog geen gesprek gevoerd met de Franse
Gemeenschap. Er is ook verwezen naar de eenzij-
dige maatregelen die de regering zou nemen bij het
niet bereiken van een akkoord. Dat is een belang-
rijke zin uit het regeerakkoord. Daar hebben we ei-
genlijk nog helemaal niet over gesproken binnen
de regering, maar het zou getuigen van een vrij
pessimistische ingesteldheid mochten we al 15
maanden voor het verstrijken van de streefdatum
van 1 januari 2006 beslissen welke eenzijdige maat-
regelen we gaan nemen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de mi-
nister, het was niet echt mijn bedoeling om nu al te
peilen naar uw intentie om al dan niet in te gaan op
het specifieke voorstel van mevrouw Arena. Mijn
vraag was eigenlijk een vraag inzake principes.

Bent u bereid om samenwerkingsovereenkoms-
ten met de Franse Gemeenschap af te sluiten
vooraleer er garanties inzake de naleving van het
territorialiteitsbeginsel komen en vooraleer een
akkoord inzake het faciliteitenonderwijs tot
stand komt ?

Wat het faciliteitenonderwijs betreft, wijst u er te-
recht op dat het decennia geleden afgesloten ak-
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koord niet zomaar eenzijdig kan worden gewij-
zigd. Sinds dit akkoord tot stand is gekomen, is
het evenwel slechts eenzijdig toegepast. In Vlaan-
deren zijn de gemaakte afspraken altijd scrupuleus
nageleefd. Dit is in Wallonië niet altijd het geval
geweest. Ik verwijs in dit verband naar de Vlaamse
school in Komen.

U wilt nog niet vooruitlopen op de eventuele maat-
regelen die zouden worden getroffen indien op 1 ja-
nuari 2006 nog geen akkoord tot stand zou zijn ge-
komen. U meent dat dit vrij pessimistisch zou zijn.
De ervaring van de laatste tien tot vijftien jaar wet-
tigt enig pessimisme evenwel. Ik hoop dat maatre-
gelen die de regeringspartijen in het achterhoofd
houden, overeenstemmen met de suggesties in de
moties die in het verleden in het Vlaams Parlement
zijn ingediend. Indien het de bedoeling is dat Vlaan-
deren de afgesloten akkoorden eenzijdig blijft nale-
ven, moet de Vlaamse Regering de betoelaging van
het Franstalig faciliteitenonderwijs stopzetten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Jef Tavernier tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming, over het advies van
het VSKO over het installeren van ouderraden op
school

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Tavernier tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over het advies van het VSKO over het in-
stalleren van ouderraden op school.

De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier : Mijnheer de voorzitter,
begin 2004 heeft het Vlaams Parlement een de-
creet betreffende de participatie op school goedge-
keurd. Een gedeelte van dit decreet is op 1 septem-
ber jongstleden in werking getreden.

Het lijkt me duidelijk dat het Vlaams Parlement en
een brede maatschappelijke laag de participatie op
school willen bevorderen. De school is nu eenmaal
een zaak waarbij vele mensen zijn betrokken. Ik

denk hierbij niet enkel aan de leerlingen, maar ook
aan de leerkrachten, de ouders, de inrichtende
machten en de maatschappij in haar geheel. Het is
de bedoeling van het reeds vermelde decreet om al
deze groepen bij het schoolbeleid te betrekken.

Ik vind het dan ook verwonderlijk dat de grootste
koepel in ons onderwijsveld zijn scholen een brief
voor de ouders heeft gestuurd waarin die ouders,
zonder twijfel een van de grootste belanghebbende
groepen, worden gestimuleerd om enkel aan infor-
mele gesprekken deel te nemen. Blijkbaar zou het
oprichten van een ouderraad en de daaruit voort-
vloeiende formele participatie, iets waar de ouders
recht op hebben, te lastig en te formalistisch zijn.
Dit wordt de ouders dan ook afgeraden.

Ik ben verwonderd dat in deze brief telkens naar
informele gesprekken wordt verwezen. Goede par-
ticipatie wordt immers op basis van goede afspra-
ken opgebouwd. Goede afspraken zijn formeel
vastgelegde afspraken. Indien een schooldirectie
of een inrichtende macht zich nu tot een paar ge-
sprekken met sommige ouders beperkt, zal ze dit
als een informeel overleg beschouwen. Ik kan dit
moeilijk echte participatie noemen. Echte partici-
patie houdt afspraken, rechten en plichten in.

De installatie van ouderraden is onder meer be-
langrijk omdat ouderraden mensen naar een
schoolraad kunnen afvaardigen. Het inrichten van
een schoolraad is sowieso verplicht. In de meeste
schoolraden zetelen slechts vertegenwoordigers
van een beperkt aantal geledingen. Ik vind het be-
langrijk dat mensen die in dergelijke organen zete-
len niet enkel zichzelf vertegenwoordigen. Hun
positie moet door een bredere groep worden ge-
dragen. Met betrekking tot ouders die in een
schoolraad zetelen, kan de ouderraad deze rol van
bredere groep vervullen. Indien dit niet het geval
is, zitten we met wat gemakkelijkheidshalve een in-
formeel overleg wordt genoemd. Ik ben van me-
ning dat dit alles beter op een formele manier
wordt ingevuld.

Ik heb overigens de indruk dat het Vlaams regeer-
akkoord mijn standpunt onderschrijft. De
Vlaamse Regering is van plan het participatiede-
creet na drie jaar te evalueren. Op die manier stimu-
leert de Vlaamse Regering de participatie. Wie iets
wil evalueren, moet er namelijk eerst voor zorgen
dat het op het terrein correct wordt toegepast. Dit
is in tegenspraak met de brief van de koepel,
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waarin staat dat het decreet eigenlijk niet moet
worden toegepast.

Ik zou in dit verband ook even willen verwijzen
naar de discussie over de bijdragen die ouders
voor activiteiten binnen en buiten de schoolmuren
moeten betalen. Dit lijkt me typisch een kwestie
waarvoor een school overleg zou kunnen plegen
met en advies zou kunnen vragen aan een ouder-
raad.

Mijnheer de minister, u moet waken over de uit-
voering van de door het Vlaams Parlement goed-
gekeurde decreten. Wat vindt u van de houding
van deze onderwijskoepel ? Wat is uw houding ten
gronde over dit decreet ? Staat u achter de idee van
het participatiedecreet of bent u van mening dat
dit decreet niet moet worden uitgevoerd en dat ou-
derraden zich best tot het organiseren van leuke,
interessante en gemeenschapsbevorderende barbe-
cues en dergelijke beperken ? Wilt u dat ze zich ver
houden van alles wat met het schoolbeleid te
maken heeft ?

We moeten de zaak ruimer bekijken. Ik vrees im-
mers dat deze visie op de ouderraden ook van toe-
passing zal zijn op de pedagogische raden en de
leerlingenraden. Ik vrees dat het uiteindelijk de be-
doeling is om enkel de schoolraden te behouden.
En ik vrees dat het VSKO daarvoor kandidaten
zal selecteren, mensen zonder achterban, zonder
draagvlak, die zullen zeggen wat het VSKO hen
opdraagt en waar ze dan weinig last mee zullen
hebben. Dit kan de kwaliteit van het onderwijs
niet ten goede komen.

De voorzitter : Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx : Mijnheer Tavernier, ik
vraag me af op welke grond u besluit dat het
VSKO de rol van de oudercomité’s en –raden wil
beperken tot de organisatie van leuke feestjes en
tot informeel overleg. Participatie blijft het uit-
gangspunt van het vrije onderwijs. Alle scholen
hebben daar alle belang bij. Dat hoeft natuurlijk
niet volgens de strikte regels en principes van het
decreet te verlopen. De scholen hebben de vrijheid
om de participatie zelf vorm te geven. Het is
geenszins de bedoeling om de rol van de ouderra-
den te beperken.

Ik weet dat de eigen ervaring iets te mager is om
algemene conclusies te trekken. Ik heb een zoon

van 5 jaar en ik zit in zo’n oudercomité en daar
wordt wel degelijk heel consciëntieus en conse-
quent over het beleid van de school gesproken.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer Tavernier, u stelt
de zaak nogal simpel voor. Ook het katholieke on-
derwijs is een sterke voorstander van een partici-
patiecultuur. U moet niet doen alsof de participa-
tie uitgevonden is met het decreet van 1991. Het
decreet is nu 13 jaar oud. Het heeft heel wat dyna-
miek op gang gebracht maar het is niet het enige
element dat telt. Dat alleen het jongste decreet een
grote cultuuromslag zou mogelijk maken, is een
dichterlijke overdrijving. Ze bestond in de praktijk
al veel langer. Ik deel uw mening niet.

De reactie van het VSKO is zeer logisch. Indien u
het debat gevolgd had, zou u gemerkt hebben dat
er veel weerstand bestond en bestaat – niet tegen
de participatie op zich, maar tegen een logge, inef-
ficiënte en verstikkende structuur. Dat is ook de
houding van mijn fractie in dit debat. Wij hebben
geen probleem met een schoolraad, maar met de
positie van de inrichtende macht – al dan niet de
directie - tegenover de schoolraad. De raden zou-
den kunnen starten op vraag van slechts 10 per-
cent van de betrokken populatie.

In elk geval zijn de leerlingen niet enthousiast over
het decreet, de ouderconfederatie al evenmin en
ook belangrijke vertegenwoordigers van het perso-
neel zijn niet tevreden. Ze hebben elk hun eigen re-
denen. Ik kan u de teksten daarover voorleggen.
Een van de redenen van de ontevredenheid is de
oprichting van een expertisecentrum. Ik ben na-
tuurlijk niet tegen expertise of deskundigheid,
maar dit centrum is een waterhoofd. Hoe zal het
worden begeleid en getoetst ? Wat gebeurt er met
de bijkomende inspanningen voor schoolopbouw-
werk en ouderverenigingswerk waardoor de zwak-
ste ouders een kans zouden krijgen ? De verkiezin-
gen zullen immers niet de zwakste ouders aan bod
laten komen, maar de ouders die nu al op een evi-
dente wijze in een ouderraad stappen.

Ik vind de vragen van het VSKO niet abnormaal.
Tegelijk is er trouwens de manifeste bereidheid om
een participatieve cultuur te bevorderen. Ik nodig
u uit om het jongste nummer van Forum te lezen.
De directeur-generaal van het VSKO wil zich ten
volle engageren. U kunt dat echter niet eenvormig
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opleggen. Er zijn vele mogelijkheden, vormen en
wegen. Ik heb alle begrip voor de reacties. Er is een
soort overstructurering aan de gang die de reële
dynamiek wel eens in de weg zou kunnen staan.

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, dit is een principieel en
fundamenteel debat. Dat wil ik ten zeerste bena-
drukken. Ik ga ervan uit dat u vandaag niet op alle
vragen kunt ingaan, mijnheer de minister. Een af-
zonderlijk debat lijkt me noodzakelijk, zeker na
wat ik van de heer Martens hoor. Hij zegt eigenlijk
: weg met het decreet. Het werd echter nog niet zo
lang geleden door een politieke meerderheid goed-
gekeurd. Ik kom zo dadelijk terug op de engage-
menten van u en uw partij tegenover het participa-
tiedecreet, mijnheer Martens. Het decreet heeft
een lange weg afgelegd, het is moeizaam tot stand
gekomen. We hebben alle actoren uitgenodigd en
we hebben goed naar hen geluisterd. Uiteindelijk
had CD&V heel wat bedenkingen, terecht, maar
het veld had die veel minder.

Ik heb me gestoord aan een titel in een krant. Hij
gaat veel verder dan de brief van het VSKO. De
titel luidt : ‘Het katholiek onderwijs remt ouderra-
den af.’ Afremmen gaat verder dan ontraden. Als
de grote baas spreekt, wie durft dan in godsnaam
nog ? Het signaal in de media, gericht tot de scho-
len, was van die aard dat het heel moeilijk werd
om nog iets te doen.

Het signaal verbaast me. Het VSKO is immers
geen inrichtende macht en pleit theoretisch voor
de autonomie van de scholen, maar grijpt op deze
wijze wel rechtstreeks in. Een fundamentele vraag
is : hoe vrij is een vrije school ? Die vraag moeten
wij niet beantwoorden in het licht van de vrijheid
van het onderwijs, maar is wel essentieel.

Mijnheer de minister, het regeerakkoord is duide-
lijk en de inkt ervan is zelfs nog niet droog. Ik zou
letterlijk kunnen citeren wat we na moeizame on-
derhandelingen over dat onderdeel hebben afge-
sproken. Er staat in dat we het voorliggende parti-
cipatiedecreet zullen uitvoeren, het na drie jaar
zullen evalueren en zo nodig ook zullen bijsturen.

Ik vraag me af hoe u erin zult slagen om het regeer-
akkoord uit te voeren. Het probleem gaat niet

enkel over de ouderparticipatie, want er werd een
gelijkaardige brief verstuurd naar de leerkrachten
waarin wordt gevraagd om geen pedagogische
raden op te richten. Bovendien waren de ouderver-
enigingen en de ouderkoepels destijds erg gelukkig
met het decreet, omdat ze eindelijk een zo groot
mogelijke ondersteuning konden bieden. Mijnheer
Martens, u hebt het over het vertegenwoordigen
van de zwakkere ouder, maar dat was net een van
de aspecten van het decreet. In het regeerakkoord
hebben we trouwens ook afspraken opgenomen
over de plaats en de rol van de koepels.

Er wordt graag geschermd met wetenschappelijk
onderzoek. Klasse, een onafhankelijk blad, laat in
het jongste nummer een wetenschapper aan het
woord. Hij heeft de zaak opnieuw onderzocht. De
betrokkene – en ik ga ervan uit dat we het HIVA
als een onverdachte bron mogen beschouwen –
stelt dat men participatie moet willen en goed
moet organiseren, maar dat het essentieel is om te
formaliseren. De wetenschapper wijst dus op de
noodzaak van formele structuren, want anders
wordt de formele participatie – die niet in tegen-
spraak is met informele participatie – bijzonder
moeilijk.

Hoe gaat u met dit alles om ? U hebt zelf immers
een dubbel verhaal gebracht. Dat blijkt als ik twee
interviews met u naast elkaar leg. In een ervan zegt
u dat we het decreet misschien niet moeten uitvoe-
ren of moeten uitstellen. In een tweede, dat ook
deze of vorige week is verschenen, stelt u dat u niet
moet worden overtuigd van het belang van parti-
cipatie omdat participatie werkt. (Opmerkingen
van minister Frank Vandenbroucke)

Ik zal u het artikel dadelijk bezorgen.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord. 

De heer Ludo Sannen : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, iedereen stemt in met het be-
lang van participatie. Het participatiedecreet be-
wijst dat. Het is belangrijk dat de overheid, inclusief
het parlement, haar best doet om op het belang
van participatie te wijzen in de scholen. Ondanks
het feit dat dat belang algemeen wordt aanvaard,
ook in het vrij onderwijs, merken we toch nog heel
wat pleinvrees, zowel op het vlak van participatie
van leerkrachten als van participatie van leerlin-
gen en ouders. In sommige scholen is helemaal
geen sprake van pleinvrees, want daar werd reeds
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een attitude opgebouwd en een cultuur ontwikkeld
waarbinnen de participatie goed werd gestructu-
reerd en intern geformaliseerd.

Ik ben het ermee eens dat participatie altijd voor
een deel geformaliseerd moet zijn om de partici-
pant te beschermen en hem rechten en plichten te
geven. De vorige regering heeft geprobeerd om ter-
zake een decreet te formuleren, precies om die be-
scherming, formalisering en afdwingbaarheid te
realiseren. Daarbij hielden we in ons achterhoofd
dat een school sowieso deel uitmaakt van een leef-
gemeenschap en dat alle actoren op een of andere
manier betrokken dienden te worden.

We moeten ons echter ook durven afvragen of het
decreet de feitelijke participatie al dan niet bevor-
dert. Als het, ondanks onze goede bedoelingen, te
regentesk is, dan verhindert het de lokale partici-
patie. We moeten het durven bekijken. Ik wil de
garantie dat de participatie van leerkrachten, ou-
ders en leerlingen wordt versterkt en dat de be-
scherming aanwezig is, inclusief enige formalise-
ring. Als het decreet echter tot een juridisering
leidt en daardoor een averechts effect heeft, dan
moeten we het durven bekijken. We moeten on-
derzoeken of we de participatie bevorderen of
enkel een vorm van participatie formaliseren die
de feitelijke participatie niet bevordert.

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord. 

De heer Robert Voorhamme : Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, al sinds de besprekingen
van het participatiedecreet, heb ik een déjà vu-ge-
voel. Ik heb de besprekingen rond economische
participatie in het bedrijfsleven en de latere evalua-
ties ooit ook gevolgd en van zowel de voor- als te-
genstanders komen steeds dezelfde argumenten
terug. Er is destijds een strikte, formele regelgeving
opgesteld voor bijvoorbeeld de instelling van on-
dernemingsraden en comités voor veiligheid en ge-
zondheid. De werkgevers ervoeren dat als verve-
lend en vonden de regelgeving onnodig en zelfs
contraproductief. De praktijk heeft echter bewe-
zen dat zonder formele regels rond participatie de
realisatie ervan onmogelijk is.

We moeten ons wel durven afvragen of formele re-
gels uit een decreet de meest adequate zijn. Ze zijn
gestoeld op een aantal hypothesen die niet altijd
helemaal overeenstemmen met de realiteit. Er is

dan ook absoluut noodzaak aan een goede evalua-
tieprocedure. Het participatiedecreet is wat het is
en ik val het niet af. Mijnheer de minister, ik vraag
wel dat er enige systematiek komt in de manier
waarop het decreet in de praktijk wordt gebracht
en de terugkoppeling naar het beleidsniveau. We
mogen geen drie jaar afwachten om er dan weer
op een sloganmatige manier een discussie over te
voeren. Dit probleem moet ernstig worden geno-
men en we mogen het niet voor ons uitschuiven.
Als scholen en scholengemeenschappen bepaalde
problemen ervaren, dan moeten ze terugkoppelen
naar de overheid en dat moet op een goede manier
worden georganiseerd.

Er is nu eenmaal een decreet. Geen enkele
school of scholengemeenschap kan op enige
manier worden geïntimideerd door wie dan ook
die zich onder de wetgever bevindt. Een goede
procedure inzake terugkoppeling over de toe-
passing van dit decreet kan wel leiden tot gro-
tere bescherming voor zij die het in de praktijk
willen toepassen.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, dames en heren, ik steun de geest van
het participatiedecreet absoluut. Participatie is be-
langrijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat betrokkenheid van ouders uiterst belangrijk is
voor de slaagkansen van kinderen en leerlingen.
Participatie en betrokkenheid zijn dan ook essen-
tieel. Ik vind ook dat formele spelregels daarbij be-
langrijk zijn. In het regeerakkoord staat dat het
participatiedecreet zal worden uitgevoerd en bin-
nen drie jaar wordt geëvalueerd. Ik heb dat aan het
VSKO duidelijk gemaakt.

Ik wil toch een bedenking maken, maar met enige
omzichtigheid omdat we het daarover binnen de
meerderheid eens moeten zijn. Er is een invalshoek
die we onmiddellijk kunnen aannemen, met name
die van administratieve procedures en last. Ik be-
grijp dat we, ter ondersteuning van het participa-
tiedecreet en ter aanmoediging van het implemen-
teren ervan, kijken naar een eventuele administra-
tieve last die ontstaat bij een aantal procedures.
Als er correcties kunnen worden aangebracht die
de procedures lichter maken, en we zijn het erover
eens dat we geen wijzigingen aanbrengen op de in-
houd van de zaak, dan moet dit volgens mij over-
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wogen worden. Dat kan sneller gebeuren dan bin-
nen drie jaar. Dan is de invalshoek wat mij betreft
niet het fundamentele debat, waarnaar is verwe-
zen, maar wel de vraag of je procedures kan ver-
lichten zonder dat je eigenlijk wezenlijk raakt aan
wat hier wordt beoogd. Als daarover eensgezind-
heid bestaat, ben ik ertoe bereid dit zeer snel aan
te vatten. Het onderscheid tussen dit punt en de
fundamentele discussie moet evenwel duidelijk
zijn.

Overigens waren de kritieken van het VSKO ener-
zijds gericht op de procedures en anderzijds ook
wat meer fundamenteel. Volgens mij moeten we
zeer snel uitvoering geven aan een ander hoofd-
stuk van het regeerakkoord inzake onderwijs, na-
melijk het verminderen van de administratieve
last. Als we louter vanuit die invalshoek een kri-
tiek krijgen op het participatiedecreet, waarop we
ook een antwoord kunnen geven, moeten we niet
a priori drie jaar wachten. De zaken zijn wat ze
zijn en dat is duidelijk gemaakt aan de mensen van
het VSKO. Dit decreet is er en we gaan ervan uit
dat het wordt uitgevoerd.

De voorzitter : De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. U hebt een aantal
zaken verduidelijkt en uw eigen benadering gege-
ven.

Ik heb zelf ervaring in de participatie zowel als
ouder, als werknemer en nu als lid van de lokale
gemeenschap in participatieraden. Vanuit mijn
eigen ervaring, die uiteraard beperkt is, huiver ik
van de benadering ‘informele participatievor-
men’. Die mogen er uiteraard zijn, maar de be-
grippen informeel en echte participatie zijn vol-
gens mij soms tegengesteld aan elkaar. Je moet
participatie op een bepaald moment formalise-
ren, al was het maar om ze te beschermen. Ik heb
situaties meegemaakt waarbij de toenmalige wet
op de ondernemingsraden mensen heeft behoed
voor ontslag, en waarbij een aantal beslissingen
toch op een compleet willekeurige manier zou
zijn genomen. Daarom vind ik het goed dat er
een participatiedecreet is dat de participatieve
cultuur, die men zegt te huldigen, ook wat forma-
liseert.

De voorzitter : Mijnheer Martens, u vraagt het
woord maar het reglement laat dit niet toe.

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Jef Tavernier tot de
heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister
van Werk, Onderwijs en Vorming, over het advies
van het VSKO over netoverschrijdende samenwer-
king

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Tavernier tot de heer Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor-
ming, over het advies van het VSKO over net-
overschrijdende samenwerking.

De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, al jaren moedigt men vanuit
het beleid de samenwerking tussen scholen aan.
Dat gebeurt om diverse redenen, deels om onno-
dige concurrentie uit de weg te gaan, deels uit eco-
nomische overwegingen, deels vanuit de echte wil
om samen te werken. Zeker in de gevallen waar
men vanuit de directie, de inrichtende macht en de
participerenden wil samenwerken uit overtuiging,
kan men echt spreken van een vrije keuze. Ik ge-
loof dat velen de vrije keuze wat betreft onderwijs
hoog in het vaandel voeren.

Samenwerking komt blijkbaar ter discussie op
het ogenblik dat ze netoverschrijdend gebeurt. Ik
heb er op zich geen probleem mee dat er dan een
serieuze discussie wordt gevoerd. Bij samenwer-
king moet er discussie mogelijk zijn. Wanneer die
discussie dan leidt tot een netoverschrijdende sa-
menwerking, gebeurt het echter dat bepaalde
koepels beginnen steigeren en zelfs dreigen met
sancties, vooral wanneer het gaat over het basis-
onderwijs.

Er zijn al een aantal netoverschrijdende samen-
werkingverbanden binnen het secundair onder-
wijs. In het BSO en TSO spelen vaak financiële
overwegingen een rol. Dat mag echter niet priori-
tair zijn in het onderwijs.

In het basisonderwijs stuiten de scholen op grote
weerstand, echter niet altijd geformaliseerd. De
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school wordt dan zogezegd niet uit de koepel
gezet, maar zet zichzelf daarbuiten. Er wordt dus
een soort van waas rond gecreëerd. De krantenti-
tels spreken boekdelen : ‘Katholieke scholen uit
net gestapt/gezet’. De werkelijke situatie verschijnt
dus niet op papier.

Dat is een zeer ongezonde situatie. Bovendien gaat
het ook in tegen de geest van samenwerking. Men
wil de pedagogische didactische vrijheid veranke-
ren bij de school en de schoolgemeenschap en de
scholen onderling doen samenwerken, maar op
het terrein doet zich net de omgekeerde situatie
voor. Ik stel me ook vragen bij de reactie van het
VSKO.

In het regeerakkoord staat een uitdrukkelijke verwij-
zing naar de koepels. De pedagogische didactische
vrijheid moet bij de scholen en scholengemeen-
schappen liggen. De koepels moeten helpen om de
last voor de scholen te verlichten. Daarbij wordt ge-
dacht aan een transparant systeem van financiering
van die koepels. Op zich heb ik daar geen probleem
mee. Wat gebeurt er evenwel wanneer de koepel be-
paalde scholen formeel of informeel uitsluit ?

Wat doet het departement wanneer een school
om een of andere reden niet tot de koepel be-
hoort of eruit wordt gestoten ? Scholen voelen
zich soms verplicht om bij een koepel aan te slui-
ten om ondersteuning te krijgen. Als ze die dan
niet krijgen, kunnen ze dan zeker voor wat de pe-
dagogische en administratieve aspecten betreft,
specifieke ondersteuning krijgen vanuit het de-
partement ? Ik vrees immers dat die tendens
onomkeerbaar is.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer Tavernier, er
zijn een aantal zaken die we niet uit het oog
mogen verliezen. Mijn fractie heeft altijd gepleit
voor meer netoverschrijdende samenwerking.
Het decreet dat die samenwerking organiseert,
bevat echter een aantal bepalingen die juist
schotten opwerpen in plaats van ze te slopen, bij-
voorbeeld inzake de verantwoordelijkheid van
het personeel.

Wanneer we de samenwerking willen bevorderen,
dan mogen we geen bijkomende obstakels opwer-
pen. We moeten de weg effenen om tot een vlottere
samenwerking tussen de scholen te komen.

De voorzitter : De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer Tavernier, ik wil
iets voorzichtiger reageren op deze situatie.

Ten eerste gooit u het basis- en het secundair on-
derwijs op één hoop. De voorwaarden voor sa-
menwerkingsverbanden zijn voor beide verschil-
lend. Wanneer binnen een samenwerkingsverband
een vergelijkend examen wordt georganiseerd voor
een nieuwe aanwerving, dan zal de inrichtende
macht het personeel, dat het project van die school
uitdraagt, niet meer kunnen sturen. Het project
van een school is niet alleen een theoretische mis-
sie, maar ook een belichaamd gegeven.

Er is een grondige reden voor de weigerachtige
reactie van het katholiek onderwijs tegen een aan-
tal samenwerkingsverbanden, niet het minst met
de gemeentescholen. De scholen moeten op een
bepaald moment het personeelsbeleid uit handen
geven. Als de school het personeelsbeleid kwijt is,
kan ze niet meer sturen. Als personeel wordt uitge-
wisseld, is er geen vrijheid meer. De eigenheid van
het project staat dan onder druk.

De voorwaarden voor het al of niet gebruiken van
de leerplannen van het katholiek onderwijs ver-
schillen voor het secundair en het basisonderwijs.
Dit betekent niet dat er geen informatie en vor-
ming meer wordt gegeven, maar dat niet wordt in-
gestaan voor begeleiding en ondersteuning.

Mijnheer Tavernier, ik pleit ervoor om iets genu-
anceerder te zijn. Het is populistisch om alle
ideeen te volgen. Dat is het laxisme dat kenmer-
kend is voor Groen!. Dit zorgt niet voor een con-
sistente samenleving met duidelijke entiteiten. Ik
deel uw mening niet.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mevrouw de voorzitter, ik
ben blij met het pleidooi van de heer Tavernier. Hij
stelt duidelijk dat ijveren voor samenwerking niet
tot identiteitsverlies hoeft te lijden. Samenwerken
tussen verschillende scholen kan verrijkend zijn. De
interpretatie dat dit voor identiteitsverlies zorgt, is
beperkt en getuigt van een gesloten denken.

We willen aan iedereen onderwijsvrijheid geven.
We moeten dit dan ook doortrekken. Dit betekent
dat leerlingen, ouders en schoolbesturen moeten
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kunnen kiezen. Ik begrijp niet dat, als een school-
bestuur kiest voor de dienstverlening van een be-
paalde koepel – die gesubsidieerd wordt door de
overheid –, die koepel kan zeggen dat een school
niet het recht heeft om van zijn dienstverlening ge-
bruik te maken. Het is de school die oordeelt dat
die dienstverlening het best is voor haar school en
dit niet als een bedreiging ervaart, ook als ze sa-
menwerkt met scholen die hun dienstverlening el-
ders zoeken.

Als in het regeerakkoord staat dat koepels op een
transparante manier moeten worden gefinancierd,
moet de overheid ook eisen kunnen stellen aan de
koepels. Als we geld geven aan een koepel mag de
vrijheid niet worden verdrongen door het centra-
lisme van een koepel. Dan ondergraven we de vrij-
heid van onderwijs, niet alleen voor de leerlingen,
maar ook voor de school. Scholen moeten kunnen
kiezen hoe ze hun project invullen en waar ze be-
geleiding en ondersteuning vinden. 

Als een school van oordeel is dat ze het best wordt
gediend door de diensten van een bepaalde koepel
en haar bijdrage wil leveren, begrijp ik niet dat een
koepel die school kan weigeren. Die koepel heeft
wel het recht om de middelen van de overheid te
ontvangen.

De vrijheid die de koepels voor zichzelf opeisen,
moet worden doorgetrokken tot het niveau van de
scholen. Ik zie echt niet hoe dit een bedreiging kan
zijn voor de pedagogische identiteit van de school,
want die wordt door de school zelf bepaald.

Mijnheer Martens, een vrije school is ook niet ver-
plicht de leerplannen van de koepel na te leven om
erkend te worden als vrije school en lid te blijven
van de koepel. Dit wordt wel toegestaan : er kun-
nen eigen plannen worden opgesteld. Gelukkig
verhindert de koepel dit niet, maar als dit wel zou
gebeuren, wordt de hele wetgeving over de onder-
wijsvrijheid ondergraven.

De voorzitter : De heer Van Baelen heeft het
woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mevrouw de voorzit-
ter, ik denk dat het voor de minister na twee vra-
gen al duidelijk is dat het ideologisch debat wordt
gevoerd. Het gaat over de vrije keuze, het pedago-
gisch project en de plaats en de rol van de koepel
ten opzichte van de autonomie van de school. Bin-

nen enkele maanden krijgen we de beleidsnota van
de minister, al dan niet met een aantal richtingge-
vende elementen over deze zaken.

De interpretatie van de heer Martens is zeer eng.
De vergelijking tussen het secundair en het basis-
onderwijs is maar gedeeltelijk mogelijk. 2005 is
niet dwingend voor het personeelsbeleid.

De katholieke koepel heeft enorm veel pleinvrees
om deel te nemen aan de scholengemeenschappen
en te bekijken hoe dit verder kan evolueren.

Mijnheer Martens, u hebt op een bepaald moment
gepleit voor de autonomie van de scholen en gewe-
zen op het intern pluralisme en de verscheidenheid
van de pedagogische projecten binnen het vrije
net. U moet consequent blijven als het debat gron-
dig wordt gevoerd.

Het pedagogische project wordt bepaald door de
school. De school moet dit autonoom kunnen blij-
ven doen. Op het vlak van het personeelsbeleid
zijn er geen problemen in het secundair onderwijs.
Van de vervangingspool is 80 percent actief in ver-
schillende netten. Ook daar is geen probleem.
Waar is de pleinvrees voor nodig ?

Mijnheer de minister, dit zijn de knelpunten die u
zult tegenkomen als het gaat over netoverschrij-
dende samenwerking. Ook daarover zegt het re-
geerakkoord het een en het ander. Niet alleen bij
de oppositie maar ook bij de meerderheid is een
afstemming daarover aangewezen.

De voorzitter : Minister Vandenbroucke heeft het
woord.

Minister Frank Vandenbroucke : Mevrouw de
voorzitter, geachte leden, naar aanleiding van het
incident waarnaar de heer Tavernier heeft verwe-
zen, kunnen we drie vragen stellen. Ik zal slechts
op één ervan een – kort – antwoord geven.

De eerste vraag is of samenwerking positief is. De
tweede gaat erover of het concept ‘scholenge-
meenschap’ zoals dat is uitgewerkt voor het basis-
onderwijs adequaat is om samenwerking te pro-
moten. De laatste gaat over de rol van de koepel
hierin en hoe we ze moeten beoordelen.

Op de eerste vraag wil ik duidelijk antwoorden.
Samenwerking is om heel wat redenen positief. Ik
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denk daarbij aan efficiëntie, doelmatigheid, het uit-
wisselen van ervaringen, enzovoort. Tot nader
order wordt autonoom beslist over samenwerking.
Van een verplichting terzake is er geen sprake.
Netoverschrijdende samenwerking is toch één van
de recepten om te zorgen voor een betere toekomst
van het onderwijs. De vraag is dan wel hoe dit
moet gebeuren.

Over de tweede vraag is al heel wat gezegd. Het
conflict tussen de koepel en schoolbestuur had
ook iets te maken met de vroegere kritieken van de
koepel op het concept ‘scholengemeenschap’. Dit
hangt inderdaad samen met het personeelsbeleid.
Ik zal daar vandaag niet op ingaan. Ik wens daar-
over niet te improviseren. Op de vraag wat ik vind
over de koepel zal ik het helemaal niet hebben. Ik
heb dat ook al publiek gezegd. Het zou niet bijdra-
gen tot het debat. Het gaat om een particulier in-
cident met een voorgeschiedenis die we kennen,
namelijk het standpunt van de koepel over scho-
lengemeenschappen en het personeelsbeleid in de
scholengemeenschappen.

Mijnheer Tavernier, gelukkig hebt u nog een an-
dere vraag gesteld, waarop mijn medewerkers een
uitvoerig juridisch antwoord hebben geformu-
leerd. Ik zal het even voorlezen. U vroeg me wat
het betekent ‘koepelloos’ te zijn. In de reglemente-
ring kennen we het begrip ‘koepel’ en dus ook
‘koepelloos’ niet. We kennen wel de termen ‘groep’
en ‘representatieve verenigingen van inrichtende
machten’. Ik zal u even de definitie geven. ‘Een re-
presentatieve vereniging van inrichtende machten
kan ten behoeve van de aangesloten scholen en
hun personeelsleden een dienst oprichten die na-
scholing organiseert, een pedagogische begelei-
dingsdienst oprichten. Deze diensten krijgen hier-
voor van de overheid subsidies en/of omkadering
naar rato van het aantal personeelsleden – vol-
tijdse equivalenten – binnen de aangesloten scho-
len. Bij de berekening van de subsidies en/of om-
kadering voor deze diensten wordt geen rekening
gehouden met de personeelsleden van de ‘uitgestapte’
scholen’. Als zo’n school toch nog een beroep
wenst te doen op nascholing en pedagogische be-
geleiding, dient zij hiervoor een aparte regeling te
treffen met de pedagogische begeleidingsdienst.

Wat het decreet rechtspositie betreft, is het beho-
ren tot een koepel of een representatieve organisa-
tie van inrichtende machten niet direct relevant.
Voor de personeelsreglementering is er enkel een

effect in de toepassing van de reaffectatieregle-
mentering, omdat de representatieve verenigingen
van inrichtende machten hierin een rol spelen. De
betrokken school zal voor de reglementering van
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van be-
trekking en reaffectatie niet meer behoren tot de
scholen die bij een representatieve vereniging van
inrichtende machten zijn aangesloten. Concreet
betekent dit dat zij voor het meedelen van de bo-
ventalligen en de vacatures van tijdelijke perso-
neelsleden, specifieke richtlijnen moeten volgen.

Tot een bepaalde groep behoren, is voor een aan-
tal zaken belangrijk. In het decreet basisonderwijs
speelt het begrip ‘groep’ een rol voor het oprichten
van scholen, de vrije keuze, de geïsoleerdheid,
scholengemeenschappen. Het begrip ‘groep’ is als
volgt gedefinieerd : ‘indeling van de scholen en
vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs
en van de scholen in het buitengewoon basison-
derwijs naargelang ze behoren tot het gemeen-
schapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onder-
wijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs naargelang
van de onderscheiden godsdiensten, of tot het ge-
subsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs’.

Concreet betekent dit dat als een school niet lan-
ger erkend is door de erkennende instantie van
haar groep, ze voor het departement behoort tot
de groep van de vrije niet-confessionele scholen.
Het vrije niet-confessionele onderwijs is in de me-
morie van toelichting bij het decreet basisonder-
wijs uit 1997 immers als volgt beschreven : ‘Binnen
de negen bestaande groepen vormt de groep ‘vrij
niet-confessioneel onderwijs’ de restgroep’.

Indien de betrokken school een vrije-keuzeschool
was en daartoe opgenomen in de subsidieregeling
ofwel met gratis leerlingenvervoer ernaartoe, dan
vervalt dit. Vrije niet-confessionele scholen spelen
geen rol in het verhaal van de vrije keuze. Aange-
zien het al dan niet geïsoleerd zijn van scholen af-
hankelijk is van de afstand tussen de school en de
dichtstbijgelegen school van dezelfde groep, kan
het zijn dat de school niet meer geïsoleerd is. Dat
betekent dat de school niet langer van gunstige ra-
tionalisatienormen gebruik kan maken. Ze kan
verder als geïsoleerd worden beschouwd ten aan-
zien van andere vrije niet-confessionele scholen in-
dien de voorwaarden inzake afstand vervuld zijn.

Alle scholen kunnen steeds terecht bij het departe-
ment Onderwijs met vragen over de onderwijsre-
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glementering. Het departement zal geen specifieke
ondersteuning opstarten voor koepelloze scholen.

De voorzitter : De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. In het regeerakkoord
staat dat koepels vraaggestuurde diensten verlenen
aan scholen. Dat is mijns inziens een belangrijke
intentie. Als er toch een officiële reglementering
zou komen, dan zal die intentie wellicht leiden tot
andere antwoorden op bepaalde vragen die bij het
begin van dit schooljaar aan sommige scholen zijn
gesteld. Als lokale actoren echt willen samenwer-
ken, dan moeten we dat ondersteunen. Sommige
regels die van inrichtende machten of koepels
komen, zijn dikwijls zeer belangrijk. Leerkrachten
kunnen ook zelf een leerplan indienen. We moeten
vrijheid geven, maar die moet wel worden benut
door alle actoren die bij het schoolgebeuren zijn
betrokken, en dat moet gebeuren in een geest van
samenwerking.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.58 uur.

_______________________
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HANDELINGEN

De handelingen zijn het woordelijk verslag van de plenaire vergaderingen en van de openbare commissievergaderingen gehou-
den interpellaties en vragen om uitleg.

Ze worden in twee edities uitgegeven :

– de eerste, met witte kaft, bevat de handelingen van de plenaire vergaderingen;

– de tweede, met witte kaft en met bovenaan links de letter C met een chronologisch volgnummer, de vermelding van de
commissie met het volgnummer van de vergadering per commissie, bevat de handelingen van de in openbare commissie-
vergaderingen gehouden interpellaties en vragen om uitleg. Per commissie en per vergadering wordt een editie van de han-
delingen uitgegeven.

FIN : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
SFIN : Subcommissie voor Financiën en Begroting
BRU : Commissie voor Brussel en de Vlaamse rand
BIN : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
WON : Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
BUI : Commissie voor Buitenlandse Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
OND : Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
CUL : Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
ECO : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
SWAP : Subcommissie voor Wapenhandel
LEE : Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 
SLAN : Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
OPE : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
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