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Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck 

Interpellatie van de heer Roland Van Goethem tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de besteding van 
Vlaams overheidsgeld, naar aanleiding van het plei-
dooi van de minister om de Vlaamse bijdrage aan 
UNICEF voor lokale onderwijsprojecten in India te 
vertienvoudigen 

De voorzitter: De heer Van Goethem heeft het woord. 

De heer Roland Van Goethem: Mijnheer de minister, u 
verbaasde me min of meer toen ik in De Morgen van 18 
april een verklaring van u las waarin u zei dat UNICEF 
een veelvoud verdient van het geld dat het nu van ons 
krijgt. Deze uitspraak hebt u gedaan na een reisje naar 
India meer bepaald naar de deelstaat Orissa. U werd 
daar gecharmeerd door een of ander lokaal onderwijs-
project in samenwerking met UNICEF. En plots wou u 
de bijdrage die Vlaanderen leverde van 250.000 euro 
optrekken tot 2.500.000 euro. 

Wat ik eigenaardig vind is dat we als klein Vlaanderen 
nog ontwikkelingshulp moeten geven aan een land als 
India dat er naar streeft een grootmacht te worden en dat 
zelfs heel goed op weg is om dat te doen, zowel econo-
misch als militair, een land dat zijn eigen nucleair pro-
gramma voor militaire doeleinden heeft en zelfs al 
atoombommen ontwikkelde en beschikbaar heeft. Het 
gaat om een land dat onlangs nog een langeafstandsraket 
ontwikkelde. Als ik dat zie, dan vraag ik me toch af of 
India een gebrek aan financiële middelen heeft. Ik wil 
me niet bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden 
van India en voor mijn part besteedt India zijn geld hoe 
het dat wil, maar u zult het toch met mij eens zijn dat 
men voor de prijs van een langeafstandsraket, een hele 
reeks schooltjes kan bouwen en onderhouden. Waar 
India dan zijn prioriteiten legt, is zijn zaak, niet de onze. 

Ik citeer u, mijnheer de minister: “Als we aan India 
denken, zien we een enorme, gesofistikeerde economi-
sche machine. Dit is maar de helft van het verhaal. Onze 
belangstelling moet ook gaan naar de helft die arm is. 
Naar de kinderen die niet naar school gaan en massaal 
fysiek worden misbruikt. Dat is onze morele plicht.” 
Ergens kan ik daar wel begrip voor opbrengen omdat  
er in India nu eenmaal nog veel arme mensen zijn. Maar 
ik blijf er toch bij, zoals ik in het begin van mijn uiteen-
zetting gezegd heb, dat het in eerste instantie een taak  
is van de Indische overheid om haar geld op zo’n manier 
te besteden dat er een betere opleiding komt voor de 
bevolking. 

Heel toevallig, op hetzelfde tijdstip, mochten we in de 
Vlaamse pers weer een artikel lezen over de geplande 
sluiting van een stedelijke basisschool in Vilvoorde, bij 
gebrek aan financiële middelen. Ik neem dit schooltje 
als voorbeeld voor vele kleine Vlaamse schooltjes die 
bij gebrek aan financiële middelen moeten sluiten. Wij 
klein Vlaanderen, zonder nucleair programma, zonder 
langeafstandsraketten, zijn verplicht om schooltjes te 
sluiten bij gebrek aan geld. Of de schooltjes moeten 
benefiet etentjes organiseren – de pensenkermissen en 
mosselavonden – om een beetje geld in het laatje te 
krijgen. Ze gaan bedelen – de term is hier niet mis-
plaatst want ik heb het ondervonden – om ergens wat 
verouderde tweedehandscomputers te kunnen kopen. 
Waar ik kan help ik daaraan mee want ik vind dat het 
dan weer mijn morele plicht is om Vlaamse schooltjes 
in hun strijd om te overleven te helpen. 

Jammer genoeg hebben zij het moeilijk, want het zijn 
precies deze kleine, op mensenmaat gestoelde school-
tjes, die aan onze kinderen nog een zekere warmte en 
gemeenschapsgevoel kunnen geven. Waar ze als kind 
onderwijs kunnen krijgen op een kindvriendelijke wij-
ze, en niet als het zoveelste nummer in de massa. Maar 
voor Vlaamse scholen telt blijkbaar alleen de boek-
houdkundige efficiëntie. Naar aanleiding van de  
geplande sluiting heb ik een artikel gelezen waarin de 
journalist zeer terecht het volgende stelt: “Twee filoso-
fieën botsen hier in dit conflict. Twee waarden botsen 
ook. De warme waarde van de kleinschaligheid, de 
kindvriendelijkheid en het gemeenschapsgevoel botst 
hier met de kille waarde van de zogezegde financiële 
efficiëntie. Het zou zeer triestig zijn als in dit school-
conflict de kilheid het zou halen. Er is al genoeg kilte 
in onze samenleving.” Jammer genoeg moet ik u mee-
delen, dat de kilheid het hier gehaald heeft. 

Ik vraag me dan ook af hoe u een en ander kunt rijmen. 
Enerzijds pleit u voor een vertienvoudiging van hulp 
aan buitenlandse scholen en anderzijds laat u Vlaamse 
scholen sluiten bij gebrek aan geld. Voelt u het dan ook 
niet als een morele plicht om ook hier in te grijpen? 
Wanneer u het hebt over een vertienvoudiging van de 
Vlaamse bijdrage aan UNICEF, wilt u dan het Vlaamse 
belastinggeld voor Ontwikkelingshulp gebruiken of 
wilt u putten uit het budget van Onderwijs en een soort 
parallelle ontwikkelingshulp in het leven roepen, gefi-
nancierd met onderwijsgeld? Als ik uw pleidooi voor 
India lees, vraag ik me af of u zich wel bewust bent 
van de vele financiële problemen waarmee Vlaamse 
schooltjes kampen. Om te vermijden dat we in te toe-
komst nog zullen worden geconfronteerd met het feit 
dat kleine Vlaamse schooltjes moeten sluiten, welke 
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maatregelen wilt u nemen om de leefbaarheid van die 
kleine Vlaamse basisscholen te garanderen? 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte leden, ik wil het eveneens 
hebben over dit onderwerp. Ik heb ook dit artikel gele-
zen in De Morgen. Mijnheer de minister, het verraste me 
te vernemen dat u naar India was getrokken en dat u er 
uw engagement heeft getoond met betrekking tot het 
UNICEF-project, dat al 2 jaar door de Vlaamse over-
heid, en meer specifiek het ministerie van Onderwijs, 
wordt gesteund. Uiteindelijk was ik blij verrast. Graag 
had ik dan ook wat bijkomende vragen gesteld en een 
aantal nuances aangebracht. 

Mijnheer Van Goethem, het is vandaag al wel zo dat 
elke minister wordt gestimuleerd om een eigen beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking en een eigen inter-
nationaal beleid te ontwikkelen wat zijn eigen beleids-
domein betreft. Dat is wat ook gebeurt bij Onderwijs. 
Dat beleidsdomein vormt het grootste aandeel van wat 
de Vlaamse Regering in totaal geeft aan ontwikkelings-
samenwerking. Dat heet dan ODA-aanrekenbaar. Het 
onderwijsaandeel is een heel belangrijk onderdeel.  
Het onderdeel van de pure ontwikkelingssamenwerking, 
dat ressorteert onder de bevoegdheid van minister  
Bourgeois, is ook belangrijk, maar gezien de situatie in 
ons land zijn de middelen in kwestie veeleer beperkt. 

Ik heb een schriftelijke vraag gesteld over de specifieke, 
concrete verdeling van dat onderwijsgeld. Uit het ant-
woord blijkt dat het geld enerzijds gaat naar studiebeur-
zen, maar ook en vooral naar projecten in een aantal 
ODA-aanrekenbare landen, zoals Zuid-Afrika, Ghana  
en Cuba. 

Ik vind het heel positief dat u het kanaal van UNICEF 
kiest voor die samenwerking in India. Qua ontwikke-
lingssamenwerking zijn we een kleine actor in de  
wereld. Ons budget is beperkt. Het is goed dat we ons 
inschakelen in multilaterale afspraken en relaties tussen 
verscheidende donoren en de betrokken landen. De mul-
tilaterale instellingen zijn daar een goed kanaal voor. Dit 
sluit ook goed aan bij de basisprincipes van de Verkla-
ring van Parijs. Daar werd gesteld dat er sprake moet 
zijn van coherentie, dat de administratieve overlast moet 
worden beperkt en dat het eigenaarschap moet worden 
gestimuleerd. UNICEF kan, gezien de ervaring en de 
duurzame aanwezigheid ter plaatse van deze instelling, 
deze principes waarborgen. 

Uw persoonlijke betrokkenheid bij ontwikkelings-
samenwerking die bleek uit het opiniestuk, heeft me erg 
blij verrast. Ik wist dat niet, maar ben er heel blij om. Ik 
denk dat er eigenlijk nog meer kansen bestaan dan deze 
die u al heeft belicht. Een van de uitdagingen die bij de 

voorbereiding van het kaderdecreet Ontwikkelings-
samenwerking zeer sterk werden benadrukt door alle 
parlementsleden, en ook tijdens de jongste hoorzitting 
die werd gehouden, is die van de coherentie van het 
beleid. Elke minister kan binnen zijn eigen beleids-
domein aan ontwikkelingssamenwerking doen. Daar-
naast hebben we ook nog een minister van Ontwikke-
lingssamenwerking. Het ideale is echter dat die diverse 
stukjes beleid zo goed mogelijk op elkaar worden afge-
stemd, en dat ook het overige internationale beleid niet 
in tegenspraak is met de basisprincipes van het ont-
wikkelingsbeleid van de Vlaamse Regering. 

Om die coherentie te bewerkstelligen, zouden we altijd 
kunnen kiezen voor multilaterale instellingen. Onder-
wijs steunde tot nu toe bijvoorbeeld een project in 
Cuba. Vroeger werd er ook een omvormingsinstelling 
voor ondernemers in China gesteund. Dat is ondertus-
sen echter stopgezet. Ik begrijp uit uw woorden dat u 
minder zult kiezen voor dergelijke projecten, zeker als 
het gaat over landen die niet de prioritaire partners van 
de Vlaamse overheid zijn, zoals Cuba, en dat u zich 
meer zult richten op multilaterale samenwerking, die 
structureel kan zijn. 

Er zijn nog kansen. Vlaanderen is verantwoordelijk 
voor Onderwijs en Vorming. We mogen al evenmin 
het noordonderdeel van ontwikkelingssamenwerking 
uit het oog verliezen. Dit parlement heeft het decreet 
Ontwikkelingseducatie goedgekeurd, maar dat is 
veeleer beperkt en projectmatig. Het geeft subsidies 
aan organisaties die tijdelijke projecten opzetten ten 
overstaan van bepaalde doelgroepen in onze maat-
schappij, zoals jongeren, om hen te sensibiliseren en te 
informeren over de noord-zuidverhoudingen in onze 
wereld en hen zo warm te maken voor een grotere 
betrokkenheid bij wat er leeft aan de andere kant van 
de wereld. 

Dan is er ook nog VVOB, een instelling die aan 
Vlaamse zijde werd opgericht net om onderwijs en 
vorming bij onze prioritaire partnerlanden te stimule-
ren. Misschien wilt u die vereniging meer structureel 
gaan ondersteunen. 

Op het komende overleg over een nieuwe staats-
hervorming kan ook ontwikkelingssamenwerking op 
de agenda worden gezet. De federale overheid steunt 
het project Kleur Bekennen. Zo bereikt men alle exter-
ne organisaties die het onderwijs een aanbod mondiale 
vorming aanbieden. Dat is belangrijk, en verdient 
mijns inziens steun. 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord. 

De heer Jef Tavernier: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega’s, ik ben blij voor de 
minister dat mevrouw Poleyn veel positieve aspecten 
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aan dit initiatief ziet. Ik neem de gelegenheid te baat om 
iets over ontwikkelingssamenwerking en onderwijs te 
zeggen, al wil ik uiteraard helemaal niet de teneur in de 
vraag van de interpellant steunen. Ontwikkelings-
samenwerking is zeer belangrijk. Ontwikkelingssamen-
werking is te belangrijk om daarover geen globaal beleid 
te voeren. Ik laat even in het midden of dat op een 
Vlaams dan wel op een hoger niveau moet gebeuren. 

Ik heb een voorstel van decreet ingediend. Nadien heeft 
de meerderheid een ontwerp van decreet ingediend. Dat 
ontwerp suddert op een laag pitje voort in de commissie. 
Na een reeks hoorzittingen heeft men er niet verder aan 
gewerkt. Blijkbaar bestaat er onenigheid in de meerder-
heid over hoe het verder moet. Tezelfdertijd stel ik vast 
dat de verschillende ministers, elk apart, ‘een beetje’ een 
ontwikkelingsbeleid voeren. Hoe zit het met het globale 
beleid? Hoe worden de Vlaamse initiatieven gecoördi-
neerd met de Belgische? Het woord ‘Belgisch’ mag in 
dat ontwerp zelfs niet voorkomen. Verder moet er wor-
den gecoördineerd met het Europese en multilaterale 
niveau in het algemeen. 

Plots stel ik dan vast dat onze minister van Onderwijs in 
India optreedt. In welk kader gebeurt dat? Hoe valt dat te 
rijmen met het Vlaamse ontwikkelingsbeleid? We hebben 
expertise inzake onderwijs en ontwikkelingssamenwer-
king. De minister werkt nu met UNICEF. Men kan echter 
even goed met de Vlaamse Vereniging voor Ontwikke-
lingssamenwerking en technische Bijstand of VVOB 
samenwerken. De VVOB is opgezet als een Vlaams in-
strument om federaal ontwikkelingsgeld te kunnen beste-
den. De VVOB heeft wel veel expertise in huis. Vandaag 
komt u met iets geheel nieuw. Ik twijfel niet aan uw goe-
de bedoelingen. Ik vraag me echter af wat het kader is. 
Waar blijft het Vlaamse ontwikkelingsbeleid? 

Ik verbind dat niet aan een discussie over de federalise-
ring: het is te gemakkelijk om het dan daarover te heb-
ben. We slagen er niet eens in om datgene te coördine-
ren wat we vandaag doen en evenmin om een coherente 
visie te ontwikkelen over wat we met de huidige be-
voegdheden willen ondernemen. Hoe zouden we daarin 
dan slagen met nog méér middelen en bevoegdheden? 

De voorzitter: De heer De Cock heeft het woord. 

De heer Dirk De Cock: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega’s, ik zal het kort hou-
den. De heer Tavernier heeft gelijk: alles kan beter. De 
inspanningen van de minister en de relatie met UNICEF 
zorgen er in elk geval voor dat de projecten kwalitatief 
in orde zijn en aansluiten bij de aanpak om hulp om te 
zetten in zelfhulp. 

De heer Van Goethem vergelijkt appelen met citroenen. 
Samen met hem kan ik alleen maar hopen dat impulsen 
voor het onderwijs in India leiden tot het inzicht dat we 

van de wapenwedloop en dergelijke moeten afstappen. 
Dat kunnen we alleen maar als het onderwijs goed is 
ontwikkeld. Het initiatief van de minister kan daartoe 
bijdragen, hoe bescheiden het ook moge zijn. Het stelt 
niet veel voor, want India is een enorm groot subconti-
nent. Het is een kleine stap, maar dit initiatief past erg 
goed in de pogingen om hulp om te zetten in zelfhulp. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, geachte collega’s, zoals de 
sprekers van de andere fracties wil ook ik even mijn 
mening kwijt. Ik sta positief tegenover de beslissing 
van de minister. Het lijkt me verstandig om te investe-
ren in onderwijs. India komt op het eerste gezicht over 
als een economische macht die ons bedreigt. We mo-
gen echter niet vergeten dat het kastensysteem er nog 
een grote invloed heeft. De ondersteuning van de kans-
lozen uit de lagere kasten is een erg krachtig signaal. 
Dat is een eerste punt. Twee: UNICEF staat garant 
voor kwaliteit. De heer De Cock heeft dat terecht be-
nadrukt. UNICEF is een kanaal dat een verstandige 
besteding van het geld waarborgt. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ik ben ontgoo-
cheld door uw interpellatie, mijnheer Van Goethem. 
Het gaat niet over het eerste deel, waarin u uw be-
kommernis uit over Vlaamse scholen in geldnood. We 
hopen allemaal dat de nieuwe financiering daaraan 
tegemoet zal komen. 

Maar wat het werk van mensen in India betreft, vind ik 
dat u tekort doet aan onze Vlaamse geschiedenis. Het 
is een van de landen waar onze mensen naartoe zijn 
getrokken. Dat mag niet vergeten worden. Ik denk aan 
pater Lievens, die sterk werk geleverd heeft in de  
Ranchistreek. Men kan zeggen dat hij naar daar ging 
om te dopen, maar het was vooral om mensen uit de 
nood te helpen. Ook zuster Jeanne Devos levert daar 
goed werk. Ze wordt globaal erkend als iemand die 
mensen uit de prostitutie helpt en rechten geeft. In de 
streek Orissa zijn veel adivasi, mensen zonder rechten, 
die geen kans hebben op onderwijs. 

Het is dus goed als men vanuit Vlaanderen het signaal 
kan geven dat onderwijs voor die kinderen belangrijk 
is, juist om erop te wijzen dat mensen evenwaardig zijn 
en dat men moet opkomen tegen geweld. Ik kan de 
minister voor dit signaal enkel danken. 

De terugslag naar onze scholen is ook belangrijk en 
kan een meerwaarde betekenen. Ik wil ervoor pleiten 
dat het een beweging in twee richtingen wordt zodat de 
Vlaamse jongeren betrokkenheid ervaren, via de waar-
den die deze mensen aanleren. U looft het kleinschali-
ge. Dat vinden we allemaal belangrijk. Maar dat mag 
niet in tegenspraak zijn met aandacht voor het grens-
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overschrijdende. Juist in de grensverleggende projecten 
kan men zien dat mensen belangrijk zijn. Daarom kan ik 
uw interpellatie niet volgen. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik ben ook verbaasd 
over uw bekrompen benadering, mijnheer Van 
Goethem. Ze is bekrompen in de poging om een verge-
lijking te maken tussen Vilvoorde en India. Natuurlijk 
gaat Vilvoorde ons aan, maar het is niet omdat er in 
Vilvoorde een pijnlijke discussie woedt over het al dan 
niet openhouden van een vestigingsplaats van een  
gemeenteschool, dat we onze ogen moeten sluiten voor 
de maatschappelijke opdracht in India. 

Ik spreek me niet uit over het beleid van de inrichtende 
macht van de school in Vilvoorde, zoals ik dat ook niet 
doe over andere inrichtende machten. Hier speelt een 
gemeentelijke beslissing. Het gaat om een school van 
313 leerlingen met twee vestigingsplaatsen. Om bepaal-
de redenen concentreert de inrichtende macht die liever 
op één vestigingsplaats. Daar zijn voor- en tegenstanders 
van. Maar het is zelfs niet eens een voorbeeld van een 
klein schooltje. Dat is het punt dus niet. 

Het is ook absoluut fout om te zeggen dat dit een uiting 
is van het feit dat wij onze basisscholen wurgen door 
een gebrek aan middelen. Ze hebben te weinig midde-
len, maar er is al heel wat gepland en ook gebeurd op dat 
vlak. Ik heb een lange lijst bij van wat er de voorbije 
jaren voor het basisonderwijs gebeurd is, ook onder 
mevrouw Vanderpoorten en de heer Van den Bossche. 
Dat is vrij indrukwekkend. 

Het Polder-Tivoli-akkoord creëerde ongeveer 77 miljoen 
euro extra werkingsbudget in het basisonderwijs. Dat is 
in 2000 aangevuld met nog eens bijna 10 miljoen euro. 
Dit bedrag werd in 2001 en 2002 telkens verhoogd met 
afgerond 6,2 miljoen euro. Dat geeft 121,5 miljoen euro 
extra middelen voor het hele basisonderwijs in 2006, als 
gevolg van beslissingen eind jaren 90 en begin 2000. 
Een deel van dat bedrag is rechtstreeks geaffecteerd op 
personeelsmiddelen en wordt niet meer als werkings-
middelen ingebracht. 

Bij de begrotingscontrole 2006 hebben we nog eens 12,6 
miljoen euro extra toegekend enkel voor het gesubsidi-
eerd basisonderwijs. Dat had te maken met een correcte 
uitvoering van Polder-Tivoli. Dan heb ik beslist 29 mil-
joen extra te geven in het kader van onze vraag om de 
kosteloosheid te respecteren. Dat komt binnenkort al toe 
in een aantal scholen. De komende jaren trekken we nog 
85 miljoen euro uit in het kader van de nieuwe financie-
ring voor het leerplichtonderwijs. 

Ik spreek over een bedrag van meer dan 230 miljoen 
euro in Vlaanderen. En u maakt een drama van het feit 

dat ik 250.000 euro spendeer in India en dat ik zeg dat 
we meer zouden moeten doen? Dat is onwaarschijnlijk 
bekrompen. 

Uw interpellatie is ook bekrompen om een andere reden, 
die verschillende mensen al genoemd hebben. India gaat 
mee in de economische globalisering, maar dat geldt 
slechts voor de helft van het land. Dat heeft alles te ma-
ken met basisgezondheidszorg en -onderwijs. Voor 
India geldt wat geldt voor de hele wereld en mutatis 
mutandis ook voor Vlaanderen: globalisering is fantas-
tisch voor de internationale handel, investeringen en 
ontwikkeling, maar de samenleving kan er pas van pro-
fiteren als ze er via goed onderwijs voor zorgt dat ieder-
een mee is. We hebben er op lange termijn zelfs belang 
bij dat de globalisering zich in India evenwichtig kan 
ontwikkelen. We hebben er dus belang bij om grote 
multilaterale organisaties uit het systeem van de Vere-
nigde Naties, zoals UNICEF, te steunen. 

UNICEF is een soort stem van de kinderrechten, een 
vakbond van de kinderen, maar zeer professioneel en 
zeer goed ingeplant. Zelfs al zouden we nog meer kij-
ken naar ons eigen belang en niet gedreven worden 
door naastenliefde of solidariteit, ook dan moeten we 
nadenken of we organisaties als UNICEF niet meer 
zouden moeten steunen. De kinderen met wie ik heb 
gesproken in India, zijn kinderen waarvoor het alterna-
tief arbeid is. Het is werken of op school zitten. Het 
project gaat voor een groot stuk over ervoor zorgen dat 
kinderen op de leeftijd van acht, negen, tien of elf jaar 
minder aan het werk zijn maar op school zitten. De 
mensen die u voortdurend beweert te verdedigen, heb-
ben daar onrechtstreeks ook belang bij want die wor-
den beconcurreerd door dat soort van kinderarbeid. 
Daar moet u eens over nadenken. 

Ik vind dat wij UNICEF als grote professionele organi-
satie moeten steunen. Ik ben toevallig in dat verhaal 
gekomen omdat we iets wilden ondernemen in het 
kader van de tsunami. Dat sluit aan bij wat de voorzit-
ster heeft gezegd. Bij de tsunami was er een heel mooie 
solidariteit in Vlaanderen, gelukkig zijn er niet veel 
Van Goethems. Heel veel kleine schooltjes zijn on-
middellijk begonnen met geld in te zamelen om te 
storten op rekeningen voor streken die getroffen waren 
door de tsunami, ook schooltjes die soms zelf geld 
tekort komen. Ik vond dat de overheid ook iets moest 
doen. De mensen van UNICEF zegden dat ze op dat 
ogenblik genoeg financiële middelen hadden, maar dat 
ze ook andere dingen deden die zinvol zijn. Ik vond dat 
een interessante samenwerking want je kunt dat ook 
naar huis brengen en onze eigen kinderen en scholieren 
interesseren voor wat er gebeurt in India of in een an-
der land. 

Ik wilde al onmiddellijk allerlei banden leggen met 
scholen hier. De mensen van UNICEF hebben me 
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gezegd dat ik zelf eerst eens moest komen kijken voor-
aleer ik dat zou beslissen, want men wist nog niet of het 
project succesvol was. Ik heb dat gedaan en was zeer 
enthousiast. Ik denk niet dat ik me in de luren heb laten 
leggen – men toont natuurlijk altijd het beste en het 
mooiste. Het is een heel degelijke organisatie. Het is 
hulp, maar ze vertrekt niet vanuit de stelling dat India 
arm is en wij rijk. Dat is immers niet waar: India heeft 
meer geld dan Vlaanderen. Ze vertrekt vanuit de stelling 
dat we een katalysator inbrengen, een organisatie die 
actief bezig is en die de plaatselijke autoriteiten aanport 
en er ook mee samenwerkt in het belang van de kinderen 
en die zichzelf na een tijd overbodig maakt. 

Zoals de heer Tavernier en mevrouw Poleyn hebben 
gezegd, hebben we nood aan bezinning over hoe we 
aankijken tegenover onze internationale verantwoorde-
lijkheden. Het debat over de staatshervorming is ook 
belangrijk wanneer we het hebben over ontwikkelings-
samenwerking want de enen zeggen dat we dat moeten 
overdragen aan de gemeenschappen en de anderen zeg-
gen dat we het federaal moeten houden. Dat is een be-
langrijk debat. Eigenlijk heb ik een eenvoudigere bena-
dering: we moeten meer doen, we doen te weinig. Ik 
vind dat de federale overheid meer zou moeten doen 
zolang ze bevoegdheden heeft, maar dat ook de Vlaamse 
overheid meer zou moeten doen. Dat kan ze perfect, 
zelfs binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling. Die 
moet je daarvoor nog niet eens veranderen. 

De heer Kris Van Dijck: En in de verschillende domei-
nen. 

Minister Frank Vandenbroucke: Inderdaad. Ik ben me 
beginnen afvragen, als we nu eens praktisch zijn en 
vooruit willen gaan, en we een pleidooi houden om 
gewoon meer te doen, wat en hoe we dat moeten doen. 
Ik denk dat je er, vanuit het relatief kleine Vlaanderen, 
goed aan doet om nogal zwaar in te zetten op grote pro-
fessionele multilaterale organisaties zoals UNICEF, die 
wel actiegericht zijn en emanciperend zijn. 

Mevrouw Poleyn, dat wil niet zeggen dat dat allerlei 
andere initiatieven moet vervangen. In Zuid-Afrika wer-
ken we samen op basis van eigen Vlaamse expertise. 
Mensen van ons gaan naar ginder en doen dingen. Dat 
lijkt mij goed. Dat is niet het model van UNICEF. Er 
zijn geen Vlamingen die daar gaan functioneren, maar er 
wordt gewerkt met lokale mensen, behalve de leider van 
het UNICEF-gebeuren in Orissa. Ik heb het gevoel dat 
het allemaal ontzettend goede mensen zijn. Dat is zelf-
hulp. In Zuid-Afrika doen we het anders, daar sturen we 
eigen experten en doen we uitwisselingen. Dat is ook 
niet slecht. Cuba is weer een ander verhaal. U hoort me 
niet zeggen dat we Zuid-Afrika of Cuba moeten stopzet-
ten. Ik pleit er persoonlijk wel voor om een zware klem-
toon te leggen op dit soort van partnerships. Dan moet je 
meer investeren dan 250.000 euro. Het was een mooi 

project. Ik heb gevraagd aan de mensen daar om de 
resultaten te kunnen zien, hoewel ik positief gestemd 
was door wat ik heb gezien. 250.000 euro is echter te 
weinig om op het onderwijssysteem in Orissa een im-
pact te hebben. Ik pleit wel voor deze benadering. 

U hebt de band gemaakt met wat wij hier doen met ons 
onderwijs en onze scholen, namelijk ontwikke-
lingseducatie en organisaties zoals Kleur Bekennen. Ik 
heb een heel goed gesprek gehad met Coprogram, een 
bundeling van allerlei organisaties die bezig zijn met 
ontwikkelingseducatie. Wat er gebeurt, vind ik bijzon-
der de moeite. Er gebeurt ook veel. Ik vind dat we deze 
mensen ook praktisch moeten steunen. Ik heb met hen 
ook praktische afspraken gemaakt. In het kader van het 
nadenken over staatshervorming en bevoegdheden, 
komen ook initiatieven zoals Kleur Bekennen in het 
vizier. Er is ook een deel ontwikkelingseducatie in ons 
eigen onderwijs, en dat moet je daaraan koppelen. 
Daarom vind ik UNICEF wel interessant. Ik heb met 
UNICEF de voorbije twee jaar nog andere dingen ge-
daan. Ik heb ook met hen acties ondernomen met en in 
onze scholen. Dat loopt goed. Ngo’s, kleinere organi-
saties, ook Vlaamse ngo’s, zijn bijzonder goed bezig. 
Ik wil hen zeker niet over het hoofd zien. 

Mevrouw de voorzitster, we moeten inderdaad op een 
bepaald moment in staat zijn om de inspanningen die we 
elders doen, weer te vertalen naar wat onze Vlaamse 
scholen doen op het vlak van informatie en sensibilisatie. 
Dat moet dan gebeuren via ontwikkelingseducatie en via 
de initiatieven die mevrouw Poleyn heeft aangegeven. 

Ik hoop, mijnheer Tavernier, dat hiermee duidelijk is 
hoe ik dit inpas. Dit is voor mij enigszins een bezin-
ning, een reflectie. Het initiatief is gebaseerd op de wil 
om dingen te doen en om niet te verzanden in een puur 
institutioneel debat. En het gaat inderdaad om de wil 
om in Vlaanderen meer te doen, los van bevoegdheids-
verdelingen en staatshervorming. Daarover heeft ieder-
een, ook hier, zijn opinie. Ik denk dat we gewoon meer 
moeten doen. 

Ik heb de mensen in Orissa gevraagd mij in juli of 
augustus een tussentijds rapport te sturen, en dan een 
definitief rapport, als het project is afgerond, in het 
voorjaar van 2008. Dan kan ik een definitief rapport 
uitbrengen aan de Vlaamse Regering. Als het tussen-
tijdse rapport gunstig is, wil ik het project volgend jaar 
met Vlaamse middelen voortzetten en eventueel nog 
versterken. Als ik met het definitieve rapport een posi-
tieve balans kan maken, zou ik deze ondersteuning in 
de komende jaren fors willen uitbreiden. 

De voorzitter: De heer Van Goethem heeft het woord. 

De heer Roland Van Goethem: Mevrouw de voorzit-
ter, ik wil eerst en vooral mijnheer de minister bedan-
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ken voor zijn antwoord. Dankzij dit antwoord kom ik 
nog maar eens tot de conclusie dat Vlaanderen zich 
gelukkig mag prijzen dat er maar één Vandenbroucke 
rondloopt. Anders zou het hier een triest land zijn. Ik 
betreur het dat de hele context met oogkleppen op wordt 
bekeken. Je moet een paard de oogkleppen opzij van de 
ogen, niet voor de ogen opzetten. U draait zoals een 
hommel of een mot rond het licht. U antwoordt niet 
echt. U geeft een hoop cijfers om te zeggen hoeveel geld 
u al aan het Vlaamse onderwijs hebt uitgegeven, vooral 
het basisonderwijs: fantastisch. Maar toch moeten we 
nog altijd vaststellen dat het nog altijd niet kosteloos is. 
Wij moeten hier in Vlaanderen nog altijd opdraaien voor 
het basisonderwijs. Staat het recht op basisonderwijs 
niet in het EVRM? Ik dacht van wel, maar goed, dat is 
nu waarschijnlijk niet aan u besteed. 

Mijnheer de minister, je kunt bekrompen zijn en je kunt 
bekrompen zijn. U kunt zich misschien gelukkig achten 
dat u daar in India een beetje geld hebt gegeven. Dat 
hoeven ze dan niet aan hun schooltjes te geven maar ze 
kunnen er nog een raketje meer mee bouwen. Als dat uw 
politiek is inzake ontwikkelingssamenwerking, mij niet 
gelaten. Maar ik zou toch liever zien dat het geld voor 
ontwikkelingssamenwerking wordt besteed waar het 
nodig is, in landen die echt arm zijn. Ik denk dan bijvoor-
beeld aan landen in Afrika, zoals Togo en andere. We 
kunnen heel Afrika van in het noorden tot in het zuiden 
doorkruisen en overal mensonterende toestanden tegen-
komen. Dat zijn dan landen die niet echt grootmachten 
zijn, dat zijn de echte sukkelaars. Het zou toch nuttig zijn 
om eens heel even een minuutje de tijd te nemen om te 
overwegen waaraan u uw geld wilt besteden. 

Mevrouw de voorzitter, ik kondig aan dat wij een motie 
zullen indienen. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Ik wil kort reageren op het 
antwoord van de minister, zonder in het ‘eigen navel 
eerst’-discours van mijn voorganger te vervallen. 

Mijnheer de minister, als verklaring voor uw initiatief 
zegt u: “Ik vond dat we ook iets moesten doen.” Maar 
minister Bourgeois vond dat ook. En minister Anciaux 
had op een bepaald ogenblik ook wilde plannen. Wan-
neer het volgende werkjaar het kaderdecreet Ontwikke-
lingssamenwerking zal zijn afgerond, wordt het een 
uitdaging om de coherentie tussen die verschillende 
ministeries in de praktijk uit te voeren. 

Minister Frank Vandenbroucke: Dat is juist. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Een tweede opmerking: ik 
dacht dat u geen concrete projecten meer zou steunen 
maar enkel nog UNICEF of eventueel andere multilate-
rale organisaties. U zegt dat dit wel nog kan. Ik hoor u 

zeggen dat u zoveel belang hecht aan de structurele 
aanpak. In het antwoord op mijn schriftelijke vraag 
lees ik dat een aantal aspecten van die projecten struc-
tureel worden geëvalueerd, terwijl dat met een aantal 
andere aspecten niet gebeurt. Ik wil toch vragen dat 
ook de kwaliteit van kleine projecten wordt gegaran-
deerd, en dat het er niet enkel om zou gaan ergens ja te 
zeggen op een concrete vraag. 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord. 

De heer Jef Tavernier: Ik twijfel niet aan de bedoe-
lingen en evenmin aan het feit dat het geld ook relatief 
goed besteed is. Bovendien gaat het niet om enorme 
bedragen. Ik ben vooral bezorgd, gezien het feit dat 
Vlaanderen al niet groot is, dat als we aan ontwikke-
lingssamenwerking doen, we het vanuit een coherente 
visie en vanuit een coherent beleid zouden doen. Uit de 
hoorzitting met de ngo’s over het zogenaamde kader-
decreet bleek dat je een voldoende schaalgrootte moet 
hebben om voldoende hefboom en impact te hebben, 
zodanig dat de inspanning structureel iets bijbrengt. 

Dat is mijn grote bekommernis en mijn oproep tot  
de regering. Als er hier twee of drie ministers verdwij-
nen en een kiescampagne gaan voeren, dan zijn we  
een beetje geparalyseerd, behalve in deze commissie 
natuurlijk. 

De voorzitter: Ik denk dat we hier zeer ernstig werk 
verrichten. 

De heer Jef Tavernier: Inderdaad, dat is te danken 
aan de kwaliteit van de leden van deze commissie en 
van de minister. 

Het is belangrijk, ook voor de toekomst, dat we ver-
trekken vanuit een coherente visie. Het blijft eigenlijk 
toch mijn specifieke vraag – naast toevalligheden en 
‘gecharmeerd zijn door’ – waarom het UNICEF is 
geworden en bijvoorbeeld niet de VVOB, want er is 
een keuze. 

Met redenen omklede motie 

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

Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans tot 
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming, over de opmars 
van het creationisme in het onderwijs 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de minister, 
onlangs heeft de Waalse minister van Onderwijs in de 
Franse gemeenschapsregering, mevrouw Arena, de 
Waalse schooldirecties gewaarschuwd voor de ‘Atlas de 
la Création’ die ze gratis kregen bezorgd. Het boek be-
twist de evolutieleer van Darwin. Het boek is achthon-
derd pagina’s dik, geïnspireerd op de Koran en het ver-
dedigt het creationisme. 

Volgens de creationisten is het heelal het resultaat van 
een bijzondere scheppingsdaad van God. De Turkse 
auteur bestempelt de aanhangers van Darwin zelfs als 
verantwoordelijk voor het terrorisme. Zijn wereldwijd 
massaal verspreide ‘Atlas de la Création’ bevat duizen-
den foto’s van fossielen die moeten aantonen dat de 
hedendaagse diersoorten er nog net zo uitzien als vroe-
ger. Daarmee wil hij bewijzen dat de Darwinleer maar 
een opgeblazen zaak is. De auteur beweert dat Darwin 
compleet fout zat met zijn evolutietheorie. 

In Frankrijk, Duitsland en Nederland kregen al duizenden 
scholen het boek ongevraagd toegestuurd. Nu is Fransta-
lig België aan de beurt. In Vlaanderen blijken, voorlopig, 
alleen de universiteiten een doelwit. Minister Arena ver-
stuurde zonder aarzelen een e-mail naar de schooldirecties 
om te waarschuwen tegen: “de waarden die in het bewus-
te document worden verdedigd”. Ze beklemtoont ook dat 
de denkbeelden van de Turkse auteur: “strijdig zijn met 
de waarden die de onderwijsprogramma’s ondersteunen”. 
Minister Arena rekent op een zekere waakzaamheid voor 
het boek dat: “geenszins een pedagogisch instrument is 
ten dienste van de leerlingen”. 

Is het boek reeds aan Vlaamse scholen toegestuurd en zo 
ja, hebt u zicht op het aantal scholen dat zo het contro-
versiële boek heeft gekregen? Gaat u de scholen aanspo-
ren waakzaam te zijn tegen het onderwijzen of onder-
steunen van elke vorm van creationisme? Zo ja, welke 
stappen gaat u hieromtrent nemen? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Geachte collega’s, 
wij hebben telefonisch navraag gedaan bij de onderwijs-
koepels of ze weet hadden van scholen die het boek 
‘Atlas de la Création’ gratis hadden ontvangen. Geen 
enkele koepel had tot op 24 april weet van een school 
die het werk zou ontvangen hebben. Ik wil wel bena-
drukken dat het hier om een beperkte enquête gaat. Ook 

het departement Onderwijs en Vorming heeft geen 
enkele melding in dat verband ontvangen. 

U vraagt me of ik de scholen ga aansporen om waak-
zaam te zijn. Ik zou inderdaad willen verwijzen naar de 
eindtermen natuurwetenschappen van de derde graad 
aso. Daarin zijn drie eindtermen opgenomen die expli-
ciet verwijzen naar biologische evolutie. B22: de leer-
lingen kunnen aanwijzingen voor biologische evolutie 
formuleren. B23: de leerlingen kunnen uitleggen hoe, 
volgens hedendaagse opvattingen over evolutie, nieu-
we soorten ontstaan. B24: de leerlingen kunnen de 
biologische evolutie van de mens toelichten. Inzicht in 
de evolutietheorie vereist een aanzienlijke hoeveelheid 
voorkennis van biologie, waardoor het onderwerp pas 
ten volle kan worden behandeld in de derde graad van 
het secundair onderwijs. Voor de derde graad bso, kso 
en tso zijn er echter geen eindtermen natuurweten-
schappen ontwikkeld, met het gevolg dat er ook geen 
eindtermen over de evolutietheorie werden geformu-
leerd voor deze onderwijsvormen. 

Naar aanleiding van de resultaten van de peiltoets bio-
logie in de A-stroom van de eerste graad van het  
secundair onderwijs, die georganiseerd werd in juni 
2006, zal in het najaar van 2007 een kwaliteitsdebat 
worden georganiseerd waar alle betrokkenen kunnen 
reageren op de vraag hoe het zit met ons onderwijs 
biologie in de eerste graad en daarvoor. De bedoeling 
is om met de conclusies die uit dit debat te voorschijn 
komen, de eindtermen natuurwetenschappen van de 
eerste graad – en mogelijk van de andere graden en 
onderwijsvormen – van het secundair onderwijs te 
actualiseren. Indien uit deze reacties zou blijken dat 
inzicht in de evolutietheorie en evolutionaire processen 
behoort tot de ‘basisvorming’ van alle leerlingen, dan 
zal ik de ontwikkelcommissie van de eindtermen  
natuurwetenschappen vragen om na te gaan in welke 
mate dit thema ook voor andere onderwijsvormen dan 
aso kan worden opgenomen in de eindtermen. 

In plaats van nu beslissingen te nemen op basis van dat 
ene bericht, wacht ik liever af in welke mate ook Vlaam-
se scholen in de nabije toekomst met het thema creatio-
nisme en ‘intelligent design’ zullen geconfronteerd wor-
den. Ik heb echter niet de indruk dat deze discussie van-
daag in Vlaanderen sterk leeft, maar ik ben er mij wel 
van bewust dat zij door de verspreiding van het boek 
zou kunnen toenemen. Bovendien heb ik alle vertrou-
wen in de schooldirecties dat zij zelf in staat zijn om het 
materiaal waarvan sprake in uw vraagstelling op haar 
wetenschappelijke waarde te beoordelen. 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de minister, 
bedankt voor uw antwoord. Ik ben blij dat u voor een 
deel mijn bezorgdheid deelt. Ik begrijp dat u niet over-
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haast te werk wilt gaan en bij wijze van spreken alarme-
rende berichten wilt rondsturen die niet echt nodig zijn. 
Maar u weet dat er op dit moment langs alle kanten 
zwaar gelobbyd wordt op alle mogelijke niveaus in alle 
mogelijke landen. Ik denk dus dat die waakzaamheid 
heel terecht is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Cathy Berx tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over het aangekon-
digde actieplan voor een vlottere en transparantere 
procedure voor de erkenning van buitenlandse  
diploma's 

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord. 

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de minister, geachte 
collega’s, in het regeerakkoord wordt een sterk punt 
gemaakt van een snellere en doordachtere erkenning van 
buitenlandse diploma’s. We zeggen heel vaak dat we 
ons niet kunnen veroorloven dat talent verloren gaat. Het 
talent dat in het buitenland ontwikkeld is in het hoger 
onderwijs, mag dus uiteraard ook niet verloren gaan 
wanneer de mensen die die opleidingen gevolgd hebben, 
naar Vlaanderen verhuizen. 

Ik heb u over de opvolging van dat punt uit het regeerak-
koord al vragen gesteld. Op een vraag van januari 2005 
antwoordde u dat vooral het ontbreken van essentiële 
opleidingsonderdelen – zoals een eindverhandeling – 
zorgt voor negatieve adviezen van hogeronderwijsinstel-
lingen bij het behandelen van een aanvraag tot gelijk-
waardigheiderkenning. Eind 2005 ondervroeg ik u op-
nieuw in deze commissie. Toen hebt u verwezen naar een 
actieplan voor een vlottere en transparantere procedure 
voor de erkenning van buitenlandse diploma’s of getuig-
schriften. De maatregelen uit dit actieplan zouden in wer-
king treden bij de start van het academiejaar 2006-2007. 

U plande ook – zoals ik gevraagd had – de publicatie van 
het precedentenstelsel van het NARIC op het internet, het 
National Acadamic Recognition and Information Centre. 
Dat is heel handig want dan kunnen werkgevers opzoeken 
wat de waarde van een diploma uit bijvoorbeeld Georgië 
is. Op korte termijn werd de versterking van NARIC 
gepland, zodat het center binnen de vooropgestelde ter-
mijn van vier maanden een aanvraag tot academische 
gelijkwaardigheiderkenning kan behandelen. Op die ma-
nier zou elke aanvrager gerichter naar de meest geschikte 
informatie en procedure kunnen worden geleid. 

Uit welke maatregelen bestaat het actieplan precies? 
Wat is de stand van zaken betreffende de aangekondigde 

maatregelen? Hoeveel percent van de aanvragen wordt 
effectief binnen de termijn behandeld? Welke oplos-
sing wilt u uitwerken – naast de mogelijkheid voor een 
universiteit of hogeschool om vrijstellingen te verlenen – 
voor de aanvragen die negatief worden beoordeeld 
door het ontbreken van opleidingsonderdelen? Meer 
specifiek gaat het er dan om of ook de instellingen 
aangemoedigd worden om ervoor te zorgen dat mensen 
op een relatief korte termijn dat gebrek kunnen weg-
werken zodat ze alsnog in aanmerking komen voor een 
gelijkwaardigheiderkenning. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Geachte collega’s, 
een belangrijk aspect van het actieplan waarover we 
het al eens gehad hebben, betreft de werking van en de 
processen binnen de cel NARIC-Vlaanderen. Er zijn 
op dat vlak wel positieve maatregelen en evoluties te 
melden. Ik wil ze even overlopen. 

Eerst en vooral het belangrijke punt van de termijnen. 
Op Europees niveau is met de Lisbon Recognition 
Convention de afspraak gemaakt dat de doorlooptijd 
tussen het indienen van een volledig dossier en de 
beslissing over de gelijkwaardigheid ervan maximaal 
vier maanden mag bedragen. Toen we het instem-
mingsdecreet voor de Conventie van Lissabon in de 
commissie voor Buitenlands Beleid bespraken in no-
vember vorig jaar, beantwoordden we in negen op de 
tien gevallen aan die termijn van vier maanden. 

NARIC heeft de doorlooptijd voor dossiers inzake 
academische gelijkwaardigheid inmiddels op drie 
maanden gebracht. Die termijn wordt in de regel ge-
respecteerd. Er doet zich momenteel wel een probleem 
voor met universitaire diploma’s uit verschillende 
Aziatische landen. Met die diploma’s blijkt op relatief 
grote schaal fraude gepleegd te worden. Het vergt 
daardoor extra tijd om de authenticiteit van de inge-
diende documenten na te gaan, helaas ook in het geval 
van bonafide dossiers. Mocht u dat wensen, dan kan ik 
u daarover wel aparte gegevens laten bezorgen. 

Behalve de academische gelijkwaardigheid, kunnen 
houders van een buitenlands diploma in sommige ge-
vallen ook andere procedures starten. Voor de niveau-
bepalingen, waarin een meer algemene uitspraak  
gedaan wordt over het opleidingsniveau, is de maxima-
le afhandelingstermijn van drie maanden teruggebracht 
tot twee maanden. Momenteel slaagt NARIC erin om 
deze aanvragen binnen een termijn van drie weken af 
te handelen. Voor het afleveren van de conformiteits-
attesten in het kader van de Europese richtlijnen voor 
professionele erkenning bij gereglementeerde beroepen 
bedraagt de termijn nog maar twee weken. Die ver-
schillende termijnen zal ik trouwens ook laten inschrij-
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ven in de beheersovereenkomst die ik in het kader van 
de BBB-operatie zal sluiten met het Agentschap voor 
Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, waaronder 
de cel NARIC ressorteert. 

Om goed te kunnen opvolgen of die termijnen wel wor-
den gerespecteerd en waar zich eventueel knelpunten 
aandienen, heeft de cel NARIC haar interne kwaliteits-
controle meer op punt gesteld. Voortaan werkt ook NA-
RIC met het systeem van de Balanced Score Card. Dat 
laat toe om maandelijks een gestandaardiseerd overzicht 
op te maken van de termijnen die de behandelde dossiers 
hebben doorlopen. Medewerkers kunnen daarop sneller 
worden aangesproken, maar kunnen op die manier zelf 
ook beter problemen bij de behandeling van dossiers 
aankaarten. Die grotere aandacht voor de processen 
heeft al geleid tot een herschikking van de taken binnen 
de cel. Er werken nu negen mensen op de dossiers voor 
gelijkwaardigheden en niveaubepalingen, terwijl dat er 
voorheen de facto maar zes waren. 

Het is eigenlijk wel wat verwonderlijk hoe weinig de 
processen voorheen werden gedocumenteerd, of althans 
hoe weinig aandacht daar voor was. Dat leidde tot situa-
ties waarbij er bij bepaalde types procedure geen noe-
menswaardige problemen met de termijnen waren,  
terwijl die bij andere types procedure als het ware voort-
durend overschreden werden. Nu is er op zijn minst een 
instrument voorhanden om in te grijpen als dergelijke 
situaties zich opnieuw dreigen voor te doen. 

De procedures voor de erkenning van buitenlandse  
diploma’s zijn inmiddels ook transparanter geworden. 
Ten aanzien van de aanvragers en de eventuele begelei-
dende organisaties en instanties is de NARIC-website 
eind 2006 gevoelig aangepast en uitgebreid. Vanop het 
hogeronderwijsportaal is er een directe link naar de  
NARIC-site, waar onder andere alle aanvraagformulieren 
in elektronische vorm beschikbaar zijn. In de nieuwe 
rubriek Veel gestelde vragen/Frequently Asked Questions 
komen alle aspecten van een aanvraag voor gelijkwaar-
digheid of erkenning aan bod. 

NARIC zal ook een brochure ‘Veel gestelde vragen 
gelijkwaardigheid’ in zowel een Nederlandse als een 
Engelse versie verspreiden onder alle organisaties die 
met potentiële aanvragers voor gelijkwaardigheid te 
maken hebben, zoals ondernemingsloketten, gemeente-
besturen, OCMW’s, onderwijsinstellingen enzovoort. 

Als eenmaal het dossier is ingediend, zullen aanvragers 
ook een beter zicht krijgen op het verloop ervan. De 
administratie werkt een opvolgingssysteem uit, dat de 
aanvrager toelaat om via een beveiligde internetverbin-
ding de stand van zaken van zijn dossier na te gaan. Als 
de informaticabudgetten van de Vlaamse overheid dit 
toelaten, zou dit systeem tegen de jaarwisseling operati-
oneel kunnen zijn. 

Die grotere transparantie willen we ook bieden aan wie 
aan de andere kant van de lijn zit: de actoren van het 
beroepsveld en de arbeidsmarkt die in contact komen 
met mensen met een buitenlands diploma. De prece-
dentendatabank waarnaar u verwees, is daartoe een 
goed instrument. In deze databank worden de buiten-
landse diploma’s opgenomen waarvoor reeds tweemaal 
een positieve gelijkwaardigheidsbeslissing werd gege-
ven. De precedentenregeling stelt dat een derde gelijk-
aardig diploma automatisch ook positief wordt beoor-
deeld. Door het mogelijk te maken die databank via het 
internet te consulteren, kan men meteen zelf de gelijk-
waardigheid van een buitenlands diploma inschatten. 
Dat heeft zeker een meerwaarde voor, bijvoorbeeld, 
werkgevers uit de privésector. Daar is een officiële 
gelijkwaardigheidverklaring eigenlijk helemaal niet 
nodig om iemand met een buitenlands diploma aan te 
werven, al hebben vele werkgevers begrijpelijkerwijs 
graag toch wat meer zekerheid over de waarde van 
bepaalde buitenlandse diploma’s. De precedentendata-
bank is momenteel volop in constructie en moet dit 
najaar operationeel zijn. 

De precedentendatabank is niet de enige manier waar-
op we meer informatie willen delen over de gelijk-
waardigheid van buitenlandse diploma’s. Zo zijn er de 
afgelopen weken infovergaderingen geweest met  
respectievelijk de VDAB, UNIZO en het Flanders 
Investment and Trade Agency, om de procedures toe te 
lichten en knelpunten voor de verschillende doelgroe-
pen te bespreken. Er komen ook seminaries met verte-
genwoordigers van specifieke sectoren, zoals de  
gezondheidszorg, met ingenieurs, onderwijsberoepen 
enzovoort. 

Tot daar voorlopig de processen, de zaken waarop we 
zelf rechtstreeks vat hebben en waarmee we de proce-
dures inderdaad beter en sneller kunnen maken. Dat 
alles gaat echter uit van een welbepaald concept van 
erkenning van buitenlandse diploma’s. Het concept 
zelf is echter ook aan evoluties onderhevig, onder  
andere als gevolg van Europese ontwikkelingen in het 
onderwijs, en dat beïnvloedt natuurlijk de manier waar-
op we best met de erkenning van buitenlandse diplo-
ma’s kunnen omgaan. 

We hebben het in die zin bij eerdere gelegenheden al 
gehad over de invloed van het Bolognaproces. Het 
streven naar een automatische wederzijdse erkenning 
van diploma’s in de Europese Hogeronderwijsruimte is 
daarvan een misschien wat minder belichte, maar daar-
om niet minder belangrijke pijler. De harmonisering 
van de gradenstructuren, met bachelors en masters, 
komt de transparantie op zich natuurlijk al ten goede. 
Een nog grotere doorbraak op dat vlak verwacht ik 
echter van de veralgemening van kwaliteitszorg- en 
accreditatiesystemen. Als die in wezen nationaal opge-
zette systemen onderling communiceren, en dat is de 
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uitdrukkelijke bedoeling, dan zal dat niet alleen leiden 
tot een vlottere erkenning van elkaars accreditaties, 
maar, als het ware als een automatische afgeleide daar-
van, ook tot een erkenning van de diploma’s die in die 
geaccrediteerde opleidingen zijn verstrekt. Bij de weder-
zijdse erkenning van accreditaties is het immers niet 
meer relevant om nog te speuren naar eventueel ontbre-
kende opleidingsonderdelen. 

Concrete stappen ter voorbereiding en uitvoering van 
een dergelijke overeenkomst voor de erkenning van 
accreditaties worden momenteel gezet door het European 
Consortium for Accreditation in higher education, dat 
vijftien accreditatieorganisaties uit tien landen telt. Onze 
NVAO speelt bij de werkzaamheden van ECA een rol 
op het voorplan. Tijdens de tweejaarlijkse ministeriële 
conferentie in opvolging van het Bolognaproces, die net 
eind volgende week in Londen plaatsvindt, zal hierover 
worden gerapporteerd. Samen met onder meer mijn 
Nederlandse collega verwacht ik dat alle Europese on-
derwijsministers zich achter het verdere stimuleren van 
de erkenning van accreditaties zullen scharen. 

Hoewel ik dus veel verwacht van de effecten van de 
verdere uitbouw van kwaliteitszorg en accreditatie op de 
erkenning van buitenlandse diploma’s, besef ik tegelijk 
ook dat dit niet in alle gevallen voor een sluitende oplos-
sing kan zorgen. Dit gunstige effect is uiteraard alleen 
maar mogelijk als er kan worden voortgebouwd op een 
goed systeem van kwaliteitszorg en accreditatie. Daar 
zijn nog lang niet alle Europese landen aan toe, en  
dat geldt a fortiori voor de niet-westerse landen buiten 
Europa. Daar hebben we dus andere hefbomen nodig. 

Een dergelijke hefboom zie ik in het centraler plaatsen 
van de learning outcomes van de opleiding als basis 
voor de erkenning van de gelijkwaardigheid. Dit veron-
derstelt wel dat opleidingen veel meer dan vandaag 
worden beschreven in termen van leerresultaten of lear-
ning outcomes. We hebben daarover recent drie piloot-
projecten gehad en we willen doorgaan op die weg. 
Mevrouw Berx, zo stappen we immers weer wat meer af 
van het absolute belang van een studieprogramma, met 
het door u aangehaalde probleem van de ontbrekende 
opleidingsonderdelen. We komen op die manier ook 
veel meer in het zog van de EVC-procedures. Dit zou 
zeker de houders van een buitenlands diploma ten goede 
komen die ook beroepservaring hebben verworven. Zij 
zouden zo dus meteen mee in rekening kunnen worden 
gebracht. Het zou eveneens zeker die mensen ten goede 
komen die afkomstig zijn uit landen die niet tot het  
gebied van de Lissabonconventie behoren. Op termijn 
moeten we ertoe komen dat iedereen die een erkennings-
aanvraag indient – of dat nu bij NARIC is, dan wel recht-
streeks bij een associatie, universiteit of hogeschool – niet 
alleen een ja of nee krijgt op zijn vraag naar erkenning 
van zijn diploma, maar in één beweging door meteen 

ook te weten komt wat zijn diploma waard is met het 
oog op verdere studie. 

Zoals hier eerder in de commissie werd aangehaald, 
moeten we bij een echt assessment van buitenlandse 
EVC’s en EVK’s wel alert zijn voor de financiële con-
sequenties van een en ander. Dat geldt voor de aanvra-
ger – denk aan de armlastige vluchteling die met het 
oog op integratie en het zoeken van werk zijn diploma 
te gelde wil maken – maar ook voor de instelling die 
het assessment uitvoert. 

Mevrouw Berx, ik heb hier vrij summier twee voor-
beelden gegeven van ontwikkelingen die wezenlijk 
raken aan het concept van de erkenning van buiten-
landse diploma’s. Ik heb het dan nog niet gehad over 
de mogelijke gevolgen van de concrete toepassing van 
een aantal algemeen geformuleerde principes uit de 
Lissabonconventie, zoals bijvoorbeeld de fair assess-
ment, met betrekking waarmee een groep Bologna-
experten momenteel aan de slag is. Dat alles roept bij u 
wellicht nog meer vragen op dan u voordien al had. We 
moeten dit misschien toch eens bevattelijk bundelen in 
een overzichtsdocument, waarin we de vele verbanden 
beschrijven tussen de erkenning van diploma’s en het 
kwalificatieraamwerk, de Dublindescriptoren, de lear-
ning outcomes van opleidingen, de standaarden en 
criteria van kwaliteitszorg en accreditatie, de waarde-
ring van EVC, EVK en buitenlandse studieperiodes en 
diploma’s enzovoort. Gezien de evoluties zal een der-
gelijk overzicht op concrete punten wellicht alweer 
gedateerd zijn op het moment van publicatie. Op zijn 
minst zal het ons echter in staat stellen om in elk van 
die ogenschijnlijk op zichzelf staande processen alvast 
één rode draad te ontwaren, namelijk die van een bete-
re erkenning van buitenlandse diploma’s. 

Ik heb ook nog wat cijfers verzameld die u zouden 
kunnen interesseren. Het is bijna alsof u een schriftelij-
ke vraag hebt gesteld. Ik zal ze u bezorgen, want dit is 
een onderwerp dat u nogal bezighoudt. Dat cijfermate-
riaal documenteert toch wel een en ander. 

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord. 

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de minister, ik dank 
u zeer hartelijk voor het antwoord, dat zeer uitgebreid 
was, maar ook veel genoegdoening geeft. Het lijkt me 
inderdaad zeer interessant dat er zo’n overzichtsdocu-
ment zou komen. 

Ik heb nog twee beperkte vragen. U zegt zeer terecht 
dat, wanneer iemand die aanvraag doet, hij ook meteen 
informatie moet krijgen over wat het diploma waard is. 
Misschien is het ook nuttig om hem informatie te ge-
ven over de lacunes die er eventueel nog zijn en die hij 
nog moet vullen om die gelijkwaardigverklaring daad-
werkelijk te bekomen. 
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Ik heb het niet opnieuw opgezocht, maar toen ik die 
vraag in 2005 stelde, hebt u erop gewezen dat er toch 
wel wat verschillen zijn tussen de diverse instellingen 
met betrekking tot hun beleid en de wijze waarop ze 
omgaan met aanvragen. Hebt u daar al een beter zicht 
op? Zijn er daar al verdere afspraken over gemaakt, 
zodat er een grotere eenvormigheid tot stand is geko-
men? Het lijkt me belangrijk, ook voor diegenen die de 
vraag stellen, te weten dat de diverse associaties en in-
stellingen op een vrij analoge wijze met die problema-
tiek omgaan. 

Minister Frank Vandenbroucke: Uw eerste punt sluit 
aan bij wat ik heb gezegd. Ik zal die suggestie mee in 
overweging nemen. 

Wat dat laatste betreft, dat durf ik zo niet uit het blote 
hoofd te zeggen. Dat is misschien een gelegenheid voor 
nog eens een debat of een schriftelijke vraag. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Cathy Berx tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over het verstrekken 
van statistische informatie aan scholen betreffende 
hun score voor de GOK-indicatoren 

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord. 

Mevrouw Cathy Berx: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, op 1 februari, dus nog niet zo heel lang 
geleden, hebt u me in uw antwoord op een vraag van mij 
beloofd dat u aan de scholen van het secundair onder-
wijs informatie zou geven over hoe ze scoren voor de 
GOK-indicatoren. Dat is de statistische achtergrond-
informatie op basis waarvan hen GOK-uren worden 
toegekend. 

Onlangs werd ik gecontacteerd door een school. Die 
mensen zeiden me dat ze die informatie echt wel nodig 
hebben voor het indienen van een project. Dat betekent 
dat de informatie nog niet werd verstrekt. Heeft de ad-
ministratie al de opdracht gegeven om deze informatie 
ter beschikking te stellen van de secundaire scholen van 
de tweede en derde graad? 

Zo neen, wanneer zal ze die opdracht krijgen? Tegen 
wanneer zullen de scholen die informatie ontvangen? 
Kunt u de garantie geven dat de scholen die de informa-
tie opvragen, die ook tijdig zullen krijgen? Ze hebben 
die informatie blijkbaar ook nodig. Het is interessante 
informatie voor hen. Toen ik dat toen heb gevraagd, hebt 
u bevestigd dat dit echt wel belangrijk is, met het oog op 

de versterking van de bestuurskracht en het beleidsvoe-
rende vermogen van de scholen. Zij moeten immers 
goed gedocumenteerd zijn over de leerlingenpopulatie. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, geachte leden, ik heb het Agentschap voor On-
derwijsdiensten de opdracht gegeven om de bedoelde 
gegevens aan de scholen te versturen, door middel van 
een dienstbrief. 

Op 1 februari heb ik in dit huis toegezegd dat ik de 
scholen de gevraagde gegevens zou leveren. Dit kon 
echter niet onmiddellijk gebeuren, omdat de gegevens 
gebaseerd zijn op de leerlingentelling van 1 februari. 
Ze moesten nog worden verwerkt en geverifieerd. Dat 
proces is nu achter de rug, en de scholen zullen zeer 
spoedig, in de komende weken, een brief krijgen met 
hun GOK-gegevens en het regiogemiddelde. 

Ik maak me sterk dat de scholen de gegevens de ko-
mende weken zullen ontvangen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Joris Vandenbroucke 
tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minis-
ter van Werk, Onderwijs en Vorming, over de in-
schrijvingsprocedure in scholen 

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het 
woord. 

De heer Joris Vandenbroucke: Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, geachte leden, nu de inschrij-
vingen volop gaande zijn in een aantal scholen, zou ik 
een aantal vragen willen stellen over het probleem van 
de dubbele inschrijvingen. Uit de evaluatie van de 
LOP’s is immers gebleken dat sommigen menen dat de 
bepalingen van het GOK-decreet dat fenomeen hebben 
doen toenemen. Sinds de jongste decreetswijziging 
behoort het nu tot de opdracht van de LOP’s om in-
strumenten te ontwikkelen om dubbele inschrijvingen 
te voorkomen. Dat is natuurlijk geen gemakkelijke 
opdracht. 

Er is me ter ore gekomen dat men ter zake in Leuven 
een systeem zou hebben gevonden. Het gaat over de 
scholengemeenschap KS Leuven, die een callcenter 
voor inschrijvingen heeft ingevoerd. Het is de bedoe-
ling dat de inschrijvingen worden gecentraliseerd via 
een telefonische aanmelding. Morgen, op 9 mei, zullen 
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ouders tussen 6 en 9 uur ’s avonds kunnen bellen naar 
een gratis nummer en de inschrijvingsgegevens van hun 
kind moeten doorgeven, waarbij ze ook duidelijk maken 
voor welk leerjaar en in welke school ze hun kind willen 
inschrijven. Vervolgens zullen ze telefonisch een volg-
nummer voor inschrijving in die school krijgen. De 
ouders zullen worden gecontacteerd voor een intake-
project om hun instemming met het pedagogisch project 
te bevestigen en het schoolreglement te komen onderte-
kenen. Op de website van de scholengemeenschap staat 
te lezen dat de leerling dan pas is ingeschreven. 

De gegevens worden ingevoerd in een centrale data-
bank, zodat dubbel inschrijven, althans binnen die scho-
lengemeenschap, niet meer mogelijk is. Als ouders dan 
toch hun schoolkeuze willen wijzigen, moeten ze hun 
kind eerst opnieuw inschrijven, om vervolgens naar die 
andere school te gaan en hun kind daar in te schrijven. 
Ouders die morgen niet kunnen bellen, moeten recht-
streeks naar de school gaan, na dat belmoment, om hun 
kind vooralsnog in te schrijven. 

Het systeem van het callcenter lijkt aanlokkelijk om het 
inschrijven te coördineren en dubbele inschrijvingen te 
detecteren of te voorkomen. Bij mij roept het echter ook 
enkele praktische vragen en bezwaren op. Zo botst het 
systeem op de grenzen van de schoolgemeenschap. Bij 
de evaluatie van de LOP’s werd namelijk gesteld dat het 
zeer moeilijk is om vat te krijgen om het fenomeen van 
de dubbele inschrijvingen als niet alle scholen meedoen. 

Ik heb ook een meer fundamentele bedenking. Lijkt het er 
niet op alsof men door die callcenterprocedure werkt met 
een soort wachtlijst? Ik dacht dat dat niet meer mocht. 
Wat is immers het statuut van de registratie op het ogen-
blik dat men belt en alvorens het kind daadwerkelijk is 
ingeschreven? Is dat niet de facto een wachtlijst, of kun-
nen we het omschrijven als een soort inschrijvingsregis-
ter, zoals dat wordt bepaald in het decreet? 

Een laatste punt betreft ouders die niet in het callcenter 
binnengeraken. Worden bijvoorbeeld ouders die ‘s 
avonds moeten werken en dan niet kunnen bellen, niet 
benadeeld? De tijdsspanne waarbinnen men kan bellen 
is erg beperkt. 

Hebt u er een zicht op in hoeverre dubbele inschrijvin-
gen een echt probleem vormen? Wat vindt u van een 
aanmeldingssysteem via een callcenter? Is dat juridisch 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het 
Gelijkekansendecreet? In de LOP-evaluatie is voorge-
steld om een centrale elektronische registratie van in-
schrijvingen in te voeren. Acht u dat mogelijk? Welke 
andere mogelijkheden ziet u om het probleem van dub-
bele inschrijvingen aan te pakken? Professor Paul  
Mahieu van de Universiteit van Antwerpen opperde om 
een elektronische onderwijs-ID-kaart in te voeren. Is dat 
een mogelijkheid? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer Vandenbroucke, geachte collega’s, het 
fenomeen van de dubbele inschrijvingen wordt door 
scholen al langer als een probleem ervaren en is niet 
inherent verbonden aan het GOK-decreet. Sommigen 
zijn wel van mening dat de bepalingen van het GOK-
decreet het fenomeen van de dubbele inschrijvingen nog 
heeft doen toenemen. Ouders redeneren soms dat men 
beter achteraf kan afzien van een inschrijving dan te 
moeten vaststellen dat er geen plaats meer is. Ouders 
schrijven hun kind dus in, desnoods op meerdere plaat-
sen, om in afwachting van een definitieve keuze voor 
zichzelf een plaats te reserveren. Ze vergeten achteraf 
dan wel de scholen waar uiteindelijk niet voor is geko-
zen, te melden dat het kind of de jongere effectief in een 
andere school is ingeschreven en daar ook schoolloopt. 

Dankzij de recente wijzigingen aan het GOK-decreet 
behoort het inderdaad tot de opdracht van de LOP’s om 
instrumenten te ontwikkelen om dubbele inschrijvin-
gen te voorkomen. De LOP’s zijn echter niet in staat 
om dubbele inschrijvingen op een effectieve en effici-
ente wijze te controleren. Heel wat LOP’s hebben al 
stappen ondernomen om tegemoet te komen aan de 
decretale verplichting en boeken hierbij ook de eerste, 
maar bescheiden resultaten. Soms zijn zeer eenvoudige 
maatregelen al een hele stap in de goede richting. Zo 
helpt het om de ouders bij de inschrijving een docu-
ment te geven waaruit zwart op wit blijkt dat de leer-
ling is ingeschreven. Een weigering was voor ouders 
vaak veel duidelijker dan een inschrijving. 

Er zijn LOP’s die de afspraak maakten dat ouders de 
school na de inschrijving het originele rapport of attest 
bezorgen. In steeds meer steden overweegt men om de 
inschrijvingen wat later te starten, ook met het oog op 
het vermijden van de dubbele inschrijvingen. Ook de 
koepels raken daarvan meer en meer overtuigd. Ten 
slotte zijn een gezamenlijk inschrijvingsbeleid van alle 
scholen in een bepaald gebied en gezamenlijke infor-
matiecampagnes voor ouders erg efficiënt om dubbele 
inschrijvingen tegen te gaan. Ook op dit vlak hebben 
de LOP’s al mooie resultaten geboekt. 

U had het over de elektronische onderwijs-ID-kaart. Ik 
heb persoonlijk geen ervaring met het werken met een 
onderwijs-ID-kaart en weet dan ook niet of deze ma-
nier van werken in de strijd tegen de dubbele inschrij-
vingen efficiënt kan zijn. Ik weet alleen dat onze colle-
ga’s van de Franstalige Gemeenschap met zo’n onder-
wijs ID-kaarten hebben gewerkt maar dat ze daarvan 
zijn teruggekeerd en dit systeem niet langer hanteren. 
Uit contacten tussen mijn administratie en de Fransta-
lige onderwijsdiensten blijkt dat de afschaffing onder 
meer te maken had met de omslachtige administratie 
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waarbij verschillende bestuursniveaus betrokken waren. 
Wellicht moeten wij als Vlaamse Gemeenschap daaruit 
onze conclusies trekken. 

U vroeg ook wat mijn houding is tegenover het systeem 
dat in Leuven wordt uitgewerkt. Volgens het huidige 
GOK-decreet komt een inschrijving, op enkele uitzonde-
ringen na, automatisch tot stand, na de instemming met 
het schoolreglement en het pedagogische project. Het 
schoolreglement en het pedagogische project vormen 
dan ook de juridische basis van een inschrijving. En 
inschrijvingen gebeuren volgens het principe ‘eerst 
komt, eerst maalt’. 

Iedere andere vorm van inschrijvingen organiseren is in 
strijd met de huidige regelgeving over het inschrijvings-
recht. De procedure die nu door de Katholieke Scholen-
gemeenschap Leuven wordt toegepast, is mijns inziens 
niet strijdig met de bepalingen van het GOK-decreet. Het 
is immers niet tijdens het telefonische contact met het 
callcenter dat de inschrijving gebeurt. De inschrijving is 
immers slechts rechtsgeldig op het moment dat de ouders 
zich tijdens het intakegesprek akkoord verklaren met het 
pedagogische project en het schoolreglement. 

Sta me toe de vergelijking te maken met de situatie zoals 
ze zich nu, weliswaar eerder uitzonderlijk, aandient in 
enkele Vlaamse scholen. De school laat via allerlei ka-
nalen weten dat de inschrijvingen op een bepaalde dag 
en een bepaald uur zullen beginnen. Enkele dagen of 
uren voorafgaand aan het begin van de inschrijvingen 
dienen zich de eerste ouders bij de schoolpoort aan. We 
stellen dan vast dat de volgorde waarin de ouders zich 
aandienen, relevant is om te bepalen of men al dan niet 
bij ‘de gelukkigen’ is. Met andere woorden: het tijdstip 
van aankomst genereert bepaalde rechten in hoofde van 
de ouder, die zo impliciet een vorm van voorrang ver-
krijgt op alle ouders die zich na hem aandienen. 

Nochtans hebben op dat moment de ouders nog geen 
intakegesprek gehad en zich ook nog niet akkoord kun-
nen verklaren met het pedagogische project of het 
schoolreglement. Dit impliciete recht in mijn voorbeeld 
is precies hetzelfde recht als datgene wat ontstaat ten 
gevolge van de procedure zoals gehanteerd door de KS 
Leuven: de aanmelding bij het callcenter doet in hoofde 
van de beller een impliciete voorrang ontstaan ten aan-
zien van diegenen die zich na hem melden. Nadien zal 
de school, op basis van de door het callcenter gegene-
reerde lijst, de ouders uitnodigen voor het intakegesprek 
en een mogelijke inschrijving. 

De algemene vergadering van het LOP heeft kennis-
genomen van het voorstel. Het dagelijks bestuur is enkele 
malen geïnformeerd over de uitwerking van de plannen. 
Ik kan niet voldoende het belang onderstrepen om op 
lokaal niveau, met aandacht voor de plaatselijke situatie, 
in het LOP afspraken te maken en beslissingen te nemen. 

Dat legitimeert zeer sterk het bestaan van de LOP’s. 
Verder is afgesproken dat ook de basisscholen aan dit 
project zouden meewerken door kansarme en allochtone 
ouders actief te ondersteunen bij het doorlopen van deze 
procedure. Organisaties die met armen werken, werden 
op de hoogte gebracht en er werden afspraken gemaakt 
over een goede en brede communicatie. Uit een contact 
met de scholengemeenschap blijkt dat de gemeenschap 
bereid is het correcte verloop en registratie van de ver-
richtingen door het callcenter door een gerechtsdeur-
waarder te laten vaststellen. 

Dat laatste is belangrijk. Wie in de rij staat, ziet wie voor 
en wie na hem of haar staat. Dat is duidelijk. Bij een 
reeks telefonische contacten weet men dat niet. Als een 
deurwaarder dat verifieert en registreert, dan wordt het 
allemaal transparant. Op dat moment ziet iedereen wie 
wanneer heeft gebeld, en wat daarmee dan is gebeurd. 
Als aan de voorwaarde is voldaan dat een gerechtdeur-
waarder de verrichtingen van het callcenter vaststelt, dan 
is er mijns inziens sprake van een interessant project dat 
de moeite waard is om te worden geëvalueerd. 

Ik erken dat we moeten bewaken dat de rechten die in 
het GOK-decreet zijn opgenomen, worden geëerbie-
digd. Maar het is zo dat deze aanpak misschien tege-
moetkomt aan de bekommernis om kampeertoestanden 
te vermijden. Ik denk dan ook dat deze aanpak enkel 
zin heeft op die plaatsen waar de ervaring ons leert dat 
de capaciteit van de school of scholen wordt over-
schreden. Op plaatsen waar dat niet zo is, lijkt het me 
beter de gewone werkwijze te hanteren. 

Mijn besluit is dan ook dat de procedure die vandaag 
wordt uitgeprobeerd in de Katholieke Scholengemeen-
schap Leuven een kans op slagen moet krijgen. Ik vat 
het op als een experiment waaruit we veel kunnen leren 
– niet alleen voor de Leuvense regio, maar voor heel 
Vlaanderen. Ik vraag ook een maximale openheid en 
communicatie vanwege de scholen in het LOP. Dat is 
voor mij niet alleen een noodzakelijke voorwaarde om 
tot een maatschappelijk gedragen procedure te komen, 
het is ook nodig om ervoor te zorgen dat deze manier 
van werken door de ouders niet wordt gepercipieerd als 
procedure die minder transparant is. 

Ik vraag ook aan alle betrokkenen, zowel aan de scho-
len als aan de partners buiten het onderwijs, om deze 
werkwijze samen te evalueren. Enkel op die manier 
zijn we in staat een maatschappelijk draagvlak te creë-
ren voor deze twee toch wel relevante doelen: het  
terugdringen van de dubbele inschrijvingen en het 
vermijden van kampeertoestanden. Op basis van de 
evaluatie binnen het LOP zullen we kunnen oordelen 
of deze manier van werken de twee genoemde doelstel-
lingen helpt realiseren. Ik zal de voorzitter van het 
LOP SO Leuven dan ook vragen mij uitvoerig te brie-
fen over de gang van zaken en de gevraagde evaluatie. 
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Is een centrale elektronische registratie van inschrijvin-
gen mogelijk? In de LOP-evaluatie van 2006 wordt niet 
voorgesteld om een centrale elektronische registratie van 
inschrijvingen in te voeren, maar wel om een centrale 
elektronische registratie van weigeringen in te voeren. 
Momenteel moeten alle scholen elke weigering niet 
alleen melden aan de betrokken ouder maar ook aan de 
deskundige van het LOP waartoe de school behoort. De 
deskundige voert die gegevens dan in een centraal elek-
tronisch systeem in. Dat is een omslachtige weg, die 
zonder de tussenstap van de deskundige zou kunnen 
gebeuren. Iedere school zou zelf elke weigering in het 
centrale systeem kunnen invoeren. Dat denkspoor wordt 
momenteel onderzocht op zijn technische aspecten. 

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het woord. 

De heer Joris Vandenbroucke: Ik dank de minster 
voor zijn uitvoerig antwoord. Ik heb mijn vraag opge-
steld nadat ik met ouders had gesproken die me hun 
bezorgdheid over de transparantie van het systeem had-
den meegedeeld. Ik wist niet dat er een gerechtsdeur-
waarder aan te pas komt die controleert of er wordt in-
geschreven op basis van het principe wie eerst komt, 
eerst maalt. 

Als de voorzitter van het LOP u brieft, is het misschien 
nuttig dat u eens nagaat of de mensen die via deze pro-
cedure worden ingeschreven ook effectief hebben gete-
lefoneerd. Sommige ouders vrezen dat men toch een 
voorkeur voor bepaalde leerlingen heeft, en dat dit zo is 
zonder dat sprake is van broers of zussen die al zijn 
ingeschreven. Kan men dat controleren?. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw An Michiels tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de toepasbaar-
heid van de titulatuur 'verpleegkundige' voor scholen 
en leerlingen van de vierde graad verpleegkunde 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, ik heb een zeer korte vraag. 
Verschillende malen reeds werden me vragen gesteld 
over de toekomst van de vierde graad verpleegkunde in 
het BSO. Momenteel is het zo dat deze leerlingen zich 
na het behalen van hun diploma verpleegkundige mogen 
noemen. Maar blijkbaar heeft een internationale organi-
satie die opleidingen tot verpleegkundige aanbiedt op 
basis van de Europese evoluties een duidelijk standpunt 
ingenomen om in de toekomst – vanaf 2009 – de titula-

tuur voor verpleegkundigen voor te behouden voor de 
bachelors en masters in de verpleegkunde. Uiteraard 
zorgt dit bij de scholen en de leerlingen van de vierde 
graad verpleegkunde voor ongerustheid. Bent u op de 
hoogte van het standpunt van deze internationale orga-
nisatie? Zal dat standpunt gevolgen hebben voor de 
scholen vierde graad verpleegkunde en hun leerlingen? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, geachte collega’s, FINE is een internationale 
organisatie, met een Belgische afdeling, van oplei-
dingsinstellingen in de verpleegkunde. Deze organisa-
tie heeft geen binding met overheidsinstanties. Indirect 
heb ik vernomen dat de organisatie er inderdaad voor 
pleit om de beroepsuitoefening van verpleegkundige 
voor te behouden aan gekwalificeerden van het hoger 
onderwijs. 

Zal dit standpunt gevolgen hebben voor de scholen en 
leerlingen vierde graad verpleegkunde? In de huidige 
stand van zaken met betrekking tot de structuur en 
organisatie van het onderwijs heeft dat standpunt  
repercussies voor de gediplomeerde verpleegkundigen 
van de vierde graad. Deze studies situeren zich immers 
op het niveau voltijds gewoon beroepssecundair  
onderwijs. Indien de afgestudeerden worden uitgeslo-
ten van erkenning voor de beroepsuitoefening, dan valt 
de relevantie van deze studies vanzelfsprekend weg. 

In dat verband houd ik er niettemin aan onmiddellijk 
de aandacht te vestigen op volgende punten. Ten eer-
ste: er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de visie van een bepaalde belangengroep ener-
zijds en de officiële regelgeving anderzijds. Voor het 
verplegingswezen zijn de aspecten van erkenning en 
beroepsuitoefening Europese en federale materie, ter-
wijl onderwijsaangelegenheden onder de bevoegdheid 
van de gemeenschappen ressorteren. 

Ten tweede: in het verleden is ook in Vlaanderen vanuit 
bepaalde hoeken de opportuniteit van het secundair 
onderwijs in de verpleegkunde in vraag gesteld. De 
onderwijsoverheid daarentegen heeft die secundaire 
opleiding altijd verdedigd, weliswaar met bepaalde actu-
aliseringen. De achterliggende idee is het bevorderen 
van de maximale tewerkstelling van de betrokken afge-
studeerden in een maatschappij waarin de zorgbehoef-
ten, onder meer door de vergrijzing, alsmaar toenemen. 

Ten derde: in de beleidsnota is de intentie opgenomen 
om nog deze legislatuur met hoger beroepsonderwijs 
van start te gaan. In die vorm van onderwijs zouden 
onder meer de vierdegraadsopleidingen worden geïnte-
greerd. Het arbeidsmarktgericht hoger beroepsonder-
wijs zal zijn identiteit ontlenen aan de Vlaamse kwali-
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ficatiestructuur. Via deze piste moet het behoud van de 
opleiding kunnen worden verzekerd, aangezien de rang-
schikking binnen het secundair onderwijs zal worden 
opgeheven. Op deze kwestie kan ik momenteel niet 
vooruitlopen, al blijft mijn departement de gang van 
zaken in de sector van het verpleegkundeonderwijs op 
de voet volgen. 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Ik dank u voor het antwoord. Ik 
begrijp daaruit dat de scholen met reden onzeker zijn 
over hun toekomst. 

Minister Frank Vandenbroucke: Neen. Er is een dis-
cussie gaande over het hoger beroepsonderwijs. Ik denk 
dat die scholen in die toekomstige structuur hun vol-
waardige plaats zullen krijgen. Het is wel juist dat die 
discussie nog niet is afgerond. Die scholen moeten ech-
ter niet bang zijn voor hun toekomst. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot 
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming, over de erken-
ning van de opleiding logistiek assistent 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, ik heb in de 
commissie over dit onderwerp al verschillende keren een 
vraag gesteld. In november 2006 heeft het kabinet van 
federaal minister van Volksgezondheid Demotte princi-
pieel gunstig gereageerd op uw vraag om het probleem 
van de erkenning van de opleiding logistiek assistent aan 
te pakken. Die opleiding is niet opgenomen in de lijst 
van subsidieerbare kwalificaties voor een job. Wat is de 
stand van zaken? Heeft minister Demotte zijn belofte 
omgezet in een ministerieel besluit? Of is dat nog altijd 
niet in orde? 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega’s, zoals in het verleden 
sluit ik me graag aan bij de vraag van mevrouw Helsen. 
Ook mevrouw Heeren heeft daarover een vraag gesteld. 
In de vorige en de huidige legislatuur heb ook ik deze 
vraag al voorgelegd. Het belangrijkste is wel dat  
opnieuw leerlingen afstuderen. Amper veertien dagen 
geleden hebben leerkrachten me bij een schoolbezoek 
gevraagd of ze hun afgestudeerden mogen aanraden om 

bij de ziekenhuizen van de stad voor die betrekking te 
solliciteren. Ze vroegen we ook wat de draagwijdte van 
het getuigschrift is. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, ik be-
grijp de vraag van de heer De Meyer. Het is behoorlijk 
delicaat om te antwoorden op de precieze vraag of men 
dat in dat geval mag aanraden of niet. Ik zal wel de 
stand van zaken geven. 

Dit thema is inderdaad al meermaals aan bod gekomen 
in deze commissie. Deze keer lijkt de oplossing toch 
nabij. Op het bureau van federaal minister Demotte ligt 
ter ondertekening een tekst tot wijziging van het minis-
terieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de 
functie van logistiek assistent. De bepalingen ervan 
nemen alle relevante studierichtingen in het gewoon 
deeltijds en voltijds beroepssecundair onderwijs in 
opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair 
onderwijs en in het volwassenenonderwijs op als vol-
doende grond om de afgestudeerde te erkennen als 
logistiek assistent. Minister Demotte moet enkel nog 
zijn handtekening zetten. 

Ik som even de betrokken studiebewijzen op, zoals ze 
in het ontwerp van ministerieel besluit voorkomen: 
“Voor wat betreft het voltijds onderwijs gewoon be-
roepssecundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het 
buitengewoon secundair onderwijs: organisatiehulp, 
organisatieassistentie, logistiek assistent in ziekenhui-
zen en zorginstellingen. Voor wat betreft de oplei-
dingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onder-
wijs: logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstel-
lingen. Voor wat betreft het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs: logistiek assistent in de ziekenhuizen, logis-
tiek helper in de verzorginstellingen, logistiek assistent 
in ziekenhuizen en zorginstellingen. Voor wat betreft 
het secundair onderwijs voor sociale promotie (secun-
dair volwassenenonderwijs): logistiek assistent.” 

Deze tekst zal een enorme stap vooruit zijn en toelaten 
dat de afgestudeerden zonder de omweg van een perio-
de van werkloosheid en een beroepsopleiding bij de 
VDAB meteen in de gekozen sector aan het werk kun-
nen. Zodra een ondertekende versie ervan in mijn bezit 
is, zal ik de scholen zonder verwijl informeren. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Ik dank de minister voor 
zijn antwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot 
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming, over de behoefte 
aan betere verkeersopvoeding in secundaire scholen 

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord. 

De heer Pieter Huybrechts: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, uit een recente 
enquête van de Vlaamse automobilistenorganisatie VAB 
en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV blijkt dat 
meer dan 80 percent van de secundaire scholen geen of 
amper aandacht heeft voor verkeerseducatie. Dit on-
danks het feit dat jongeren tussen 15 en 24 jaar de groot-
ste risicogroep in de ongevallenstatistieken vormen. 
Kern van de zaak is wel dat de voorbereiding op het 
theoretische rijexamen in de derde graad secundair on-
derwijs een vakoverschrijdende eindterm is. Scholen 
worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd om de 
eindtermen te halen. De inspectie moet controleren of de 
scholen deze doelstellingen behalen. Indien niet kunnen 
de scholen hun erkenning en subsidiëring kwijtspelen. In 
het recente verleden bijvoorbeeld verloor een joodse 
school haar erkenning en subsidiëring omdat zij de eind-
termen seksualiteit, multiculturaliteit en de eindterm 
over museumbezoeken niet haalde. 

Gaat u ermee akkoord dat de triade eindtermen-
subsidiëring-inspectie hier compleet heeft gefaald? 
Vindt u dit geen aanleiding om de kerntaak van de in-
spectie opnieuw te verduidelijken? Het Vlaams Belang 
is geen vragende partij om vast te houden aan de eind-
termen. Maar als u vasthoudt aan het systeem van de 
eindtermen, vindt u dan niet dat u ze ook afdwingbaar 
moet maken, en dus een resultaats- in plaats van een 
inspanningsverbintenis moet opleggen? 

De voorzitter: Mevrouw Libert heeft het woord. 

Mevrouw Laurence Libert: Mijn vraag om uitleg van 
29 maart ging ook over de vakoverschrijdende eind-
termen verkeerskunde, nog voor de Vlaamse automobi-
listenorganisatie haar resultaten had vrijgegeven. Ik ben 
niet verheugd dat men vaststelt dat 80 percent van de 
scholen onvoldoende scoort op deze vakoverschrijdende 
eindtermen. 

Ik gaf toen al aan dat verkeersveiligheid een belangrijk 
maatschappelijk aandachtspunt is. Het heeft invloed op 
de tewerkstellingskansen, verkeersagressie en verkeers-
doden. We pleiten ervoor dat jongeren vanaf een jonge 
leeftijd opgevoed worden met verkeersethiek: hoffelijk-
heid in het verkeer. 

In uw antwoord gaf u aan dat er een evaluatie zou komen 
van de vakoverschrijdende eindtermen en dat een wijzi-
ging eventueel mogelijk zou zijn. Ik wil mijn oproep 

herhalen. Bent u nu meer overtuigd dat een wijziging 
van de vakoverschrijdende eindtermen aan de orde is? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik denk dat er meer 
nuance nodig is dan wat blijkt uit uw beoordeling, 
mijnheer Huybrechts. Ik haal de verschillende onder-
werpen uit elkaar. 

Ik bespreek eerst de eindtermen voor verkeerseducatie 
zelf. U noemt het feit dat de voorbereiding op het theo-
retische rijexamen slechts een vakoverschrijdende eind-
term is, de kern van de zaak. Er speelt natuurlijk veel 
meer dan deze ene eindterm. Zo betreffen de vakover-
schrijdende eindtermen voor de tweede graad vooral 
mobiliteitsaspecten. Zonder het intentioneel zo te plan-
nen, werken vele scholen daar goede acties rond uit. 

De eindterm voor het theoretische examen behoort tot 
de vakoverschrijdende eindtermen voor milieueducatie 
en luidt als volgt: “De leerlingen verwerven de kennis 
die moet volstaan als voorbereiding op het theoretische 
rijexamen categorie B.” Deze specifieke eindterm werd 
toegevoegd aan de elf andere eindtermen en bekrach-
tigd op 18 januari 2002. Dit is vrij recent. Er werd 
uitdrukkelijk afgesproken dat de scholen van een zoge-
naamde gedoogperiode zouden kunnen genieten. Die 
loopt voor de derde graad secundair onderwijs nog tot 
het einde van het schooljaar 2006-2007. 

Voor de discussie is het ook belangrijk te beklemtonen 
dat het hier om een vakoverschrijdende eindterm gaat, 
niet om een vakgebonden eindterm. Dit betekent dat de 
verplichting voor de school anders geformuleerd is. 
Waar de school voor de vakgebonden eindtermen een 
resultaatsverplichting heeft, geldt voor vakoverschrij-
dende eindtermen een inspanningsverplichting. Het lijkt 
me wat voorbarig om het hele beoordelingssysteem in 
vraag te stellen enkel en alleen omdat er voor één eind-
term indicaties zijn, zelfs geen harde bewijzen, dat deze 
nog niet tot het verhoopte resultaat geleid zou hebben. 

Ik ga over tot de evaluatie van de vakoverschrijdende 
eindtermen. Ik heb al duidelijk gemaakt in deze com-
missie tijdens een reactie op een vraag van mevrouw 
Libert dat het nastreven van de eindtermen voor ver-
keerseducatie globaal geëvalueerd wordt. De inspectie 
gaat dus na of de scholen een aanzet hebben gegeven 
tot het nastreven van de vakoverschrijdende eind-
termen in hun totaliteit en of dit op een planmatige 
wijze gebeurt. Er wordt op dit ogenblik door de inspec-
tie geen onderzoek uitgevoerd per thema of subthema. 
Dit is consequent met de vooropgestelde gedoogperio-
de. Wel loopt er een globaal wetenschappelijk onder-
zoek rond de evaluatie van de vakoverschrijdende 
eindtermen. De VUB is ermee belast en professor  
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Elchardus is de gangmaker. Maar het zal nog heel wat 
maanden duren voor we het resultaat kennen. 

Men kan zich afvragen of de vakoverschrijdende eind-
termen voor verkeerseducatie geen thema op zich vor-
men, en of ze op hun plaats zitten bij milieueducatie, 
dan wel beter thuishoren bij gezondheidseducatie. Maar 
ik wil niet op de resultaten van het evaluatieonderzoek 
vooruitlopen. 

Een derde aspect is het intrekken van de erkenning van 
scholen omdat ze eindtermen niet bereiken. U verwijst 
terecht naar deze mogelijkheid. Wanneer scholen vak-
overschrijdende eindtermen in onvoldoende mate nastre-
ven, kan de erkenning niet worden ingetrokken maar 
komt alleen de financiering of subsidiëring in het ge-
drang. De huidige regelgeving bepaalt dat deze intrekking 
van erkenning of inhouding van financiële middelen er 
komt nadat een school op basis van een doorlichting door 
de inspectie een ongunstig advies heeft gekregen. 

Ik geef hierbij twee bemerkingen. Vooreerst respecteert 
de inspectie bij haar besluitvorming een aantal interne 
vuistregels vooraleer ze tot een ongunstig advies besluit. 
Het doorlichtingteam weegt de tekorten en beoordeelt 
vanuit de specifieke situatie van de school. Het team 
houdt rekening met het globale beeld van de school, 
zoals dat tot stand is gekomen tijdens de doorlichting. 
Het is dus zeker niet zo dat ieder tekort automatisch tot 
een intrekkingprocedure leidt. Een nultolerantie ten 
aanzien van scholen, waarbij falen voor slechts één eind-
term automatisch tot het meest drastische verdict zou 
leiden, lijkt ons extreem. Vanuit de zorg voor kwali-
teitsvol onderwijs dat rekening houdt met verbeterings-
ontwikkeling valt dit niet te verdedigen. 

Vervolgens hebben we er al meermaals op gewezen dat 
falende scholen meer gediend zijn met een versterkte en 
gewaarborgde begeleiding dan met de huidige vrij radi-
cale procedure die tot snelle sluiting kan leiden. Daar-
mee spelen we al in op de vraag naar aanpassing van het 
systeem. We geloven dat het beter zou zijn om verplich-
te begeleiding voorop te stellen voor scholen waar  
ernstig falen wordt vastgesteld en waar tegelijk duidelijk 
is dat ze over onvoldoende beleidskracht beschikken om 
dit falen binnen een redelijke termijn weg te werken. 
Deze benadering zal samen met andere vernieuwende 
voorstellen inzake kwaliteitszorg in het onderwijs  
tijdens het volgende parlementair jaar ter bespreking 
worden voorgelegd. 

Als laatste onderdeel kom ik bij specifieke initiatieven 
voor verkeerseducatie. Al het voorgaande doet geen 
afbreuk aan onze bekommernis om de specifieke eind-
term voor verkeerseducatie op een zo effectief mogelijke 
wijze te integreren in het onderwijs. Daarom ook hebben 
we mede naar aanleiding van de resultaten van de studie 
van VSV-VAB het initiatief genomen om in de loop van 

de maanden mei en juni met een uitgebreide werkgroep 
na te denken over een aangepaste strategie. Bij dat 
gesprek zijn onder meer de pedagogische begelei-
dingsdiensten, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en 
het kabinet van minister Van Brempt betrokken. 

Om het verschil te maken, is in ieder geval een gang-
maker nodig. De stuurgroep Onderwijs van de VSV 
komt daarvoor mogelijks in aanmerking. Er is nood 
aan een bundeling van de door diverse partners ont-
wikkelde materialen en een publicitaire campagne om 
een en ander tot bij de lerarenteams in het secundair 
onderwijs te brengen. Actieplannen van scholen moe-
ten ook meer doelgericht zijn, duidelijker en beter 
worden begeleid. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen, 
ouders en lokale besturen sterk geïnteresseerd zijn. In 
die zin zijn actieplannen rond verkeerseducatie brede-
schoolprojecten. 

Concluderend moet het systeem van eindtermen met de 
verwachting ten aanzien van scholen voor de vakover-
schrijdende eindtermen niet ten gronde in vraag gesteld 
worden. De triade eindtermen-erkenning-inspectie 
dient behouden te blijven. De kerntaken van de inspec-
tie zullen in een nieuw decreet rond kwaliteitszorg 
geactualiseerd worden. De aanpak van falende scholen 
zal bij die gelegenheid ook vanuit een duidelijker ont-
wikkelings- en verbeteringsperspectief worden bijge-
stuurd. We zijn inderdaad bezig met verkeerseducatie 
en ik wens op dat vlak duidelijk vooruitgang te boeken. 

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord. 

De heer Pieter Huybrechts: Bedankt voor uw ant-
woord, mijnheer de minister. Ik denk dat er zeker 
waardevolle maatregelen in zitten. We zullen het mo-
ment afwachten dat men bijeenkomt voor de aangepas-
te strategie. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de criteria om 
in aanmerking te komen voor spoedprocedures bij 
AGIOn 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: In het verleden hebben we in 
deze commissie herhaaldelijk stilgestaan bij de lange 
wachtlijst van AGIOn-dossiers, voorheen DIGO. Deze 
lange wachtlijst was de reden waarom naar een alterna-
tief werd gezocht: de zogenaamde DBFM-formule. 
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Daarnaast bestaat er in het kader van de AGIOn-dossiers 
nog een spoedprocedure. 

Aan welke criteria moeten dossiers voldoen om van de 
spoedprocedure gebruik te kunnen maken? Kunnen 
scholen die na een negatief doorlichtingverslag van de 
onderwijsinspectie hun subsidies dreigen te verliezen 
omwille van ernstige tekorten op het vlak van infrastruc-
tuur en veiligheid van deze spoedprocedure gebruik 
maken? Bent u bereid om in voorkomend geval stappen 
te zetten om de criteria van de spoedprocedure te herbe-
kijken? Kan het studieaanbod van de school, indien dat 
uniek is in de regio, een bijkomend argument zijn? 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Op basis van informatie 
van de inspectiedienst stel ik vast dat in het schooljaar 
2005-2006 35 percent van de scholen niveau 2 voor 
brandveiligheid niet haalt. Dat is een ernstig probleem. 
Als ik de reglementering van AGIOn nakijk, komen de 
scholen met betrekking tot brandveiligheid en hygiëne 
enkel in aanmerking voor de verkorte procedure als de 
kostprijs niet hoger ligt dan 125.000 euro. Indien er 
ernstige mankementen zijn op het vlak van brandveilig-
heid en de school een zekere omvang heeft, bestaat de 
kans dat de kostprijs hoger ligt. Wat dan? Die situatie 
vraagt om een dringende ingreep. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: In noodgevallen kan 
een spoedprocedure bij AGIOn worden ingezet. Deze 
spoedprocedure is aan strikte regels gebonden. Zij kan 
enkel worden toegepast wanneer de werken waarvoor 
een tussenkomst wordt gevraagd, bij hoogdringendheid 
moeten worden ingezet teneinde de continuïteit van de 
onderwijsverstrekking niet of zo minimaal mogelijk in 
het gedrang te brengen; en noodzakelijk zijn gewor-
den ten gevolge van een onvoorziene, door overmacht 
veroorzaakte gebeurtenis zoals brand, weersomstandig-
heden, onherstelbaar defect aan de centrale verwarming 
en andere; betrekking hebben op een dossier van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs; een minimale kostprijs 
hebben van 5500 euro. Deze regeling geldt voor alle 
subsidieaanvragen ingediend na 1 september 2005. 

De inrichtende machten uit het gesubsidieerd officieel 
onderwijs die worden geconfronteerd met een extreme 
gebeurtenis zoals brand of noodweer waardoor hun 
schoolinfrastructuur zo zwaar wordt beschadigd dat de 
continuïteit van de onderwijsverstrekking niet meer kan 
worden verzekerd, dienen hun dossier in bij AGIOn via 
de normale procedure voor nieuwbouw, moderniserings- 
en geschiktmakingswerken. Bij hun aanvraag vermelden 
ze wel de specifieke situatie van het betrokken dossier. 
Tot hier de criteria die vastgelegd zijn door de toenmalige 
raad van bestuur van DIGO, de voorganger van AGIOn. 

Om de continuïteit van dienstverlening te garanderen in 
de overgangsfase van DIGO naar AGIOn is met de ad-
ministratie en de koepelorganisaties afgesproken om 
voor de goedkeuring van de infrastructuurdossiers de 
bestaande procedures te behouden. Ik wil er u nog op 
wijzen dat bij de goedkeuring van subsidieaanvragen 
voor infrastructuurwerken naast de spoedprocedure en de 
bestaande verkorte procedure in sommige gevallen af-
geweken kan worden van de chronologie van de wacht-
lijst. Dat kan voor aankoopdossiers, voor werken na 
aankoop indien het aangekochte pand op moment van de 
aankoop geen onderwijsbestemming had, voor sanitair, 
voor brandveiligheid internaat en voor milieusanering. 

Vermoedelijk hebt u een school in het achterhoofd die 
zich in deze situatie bevindt: een negatief inspectie-
verslag wegens infrastructurele tekortkomingen en 
daardoor imminente sluiting van de gebouwen. Het 
lijkt me dat de huidige spoedprocedurebepalingen 
cumulatief zijn. Met name het woordje ‘en’ tussen de 
eerste en de tweede voorwaarde hierboven hindert. In 
het geval van een sluiting wegens negatief inspectie-
verslag gaat het niet overduidelijk om onvoorziene 
gebeurtenissen zoals brand en weersomstandigheden. 

De piste van de spoedprocedure die u aanhaalt is ove-
rigens ongeschikt voor scholen die na een negatieve 
doorlichting om infrastructurele redenen moeten slui-
ten. Ze is bedoeld voor kleinere, op korte termijn 
noodzakelijke aanpassingen. Als een school moet slui-
ten om infrastructurele redenen gaat het om duurzame 
infrastructuurwerken. 

Een sluiting van een school wegens een infrastructurele 
onvolkomenheid komt hoogst zelden voor. Het is 
maatschappelijk ook moeilijk uit te leggen en te ver-
antwoorden dat je zonder alternatief enkele honderden 
leerlingen zonder schoolgebouw zet. Als we daaraan 
ook de voorwaarde koppelen van een uniek onderwijs-
aanbod in de streek, is de uitzonderingsgraad voldoen-
de om te verantwoorden dat de leidende ambtenaar de 
op de rol staande dossiers van de betrokken school naar 
voren schuift. Ik zal daartoe met hem contact laten 
opnemen. Ik ben er mij van bewust dat dit een hoogst 
ongewone procedure is en ik wens ze sterk in te perken 
om een zekere precedentwaarde te vermijden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Stern Demeulenaere 
tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minis-
ter van Werk, Onderwijs en Vorming, over leerlin-
gen ouder dan 21 jaar in het buitengewoon onder-
wijs 

De voorzitter: Mevrouw Demeulenaere heeft het 
woord. 
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Mevrouw Stern Demeulenaere: Ik verwijs naar een 
vraag om uitleg van mevrouw Vanderpoorten en naar 
een schriftelijke vraag over dit thema. Leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs worden geacht ten laatste op de 
leeftijd van 21 jaar de schoolloopbaan te beëindigen. 
Daarna worden ze tewerkgesteld of krijgen een aange-
paste opvang. Voor jongeren uit OV1 en OV2 lukt die 
tewerkstelling in een beschutte werkplaats of op de rui-
mere arbeidsplaats echter vaak niet. De opvang en bege-
leiding van jongeren die uitstromen uit OV1 en OV2 
blijkt ontoereikend te zijn. De oplossing is vrij vaak dat 
de leerling een jaar langer op school blijft en er een extra 
inschrijving is. Als een leerling ouder is dan 21, moet 
voor een dergelijke verlenging van inschrijving een 
aanvraag worden ingediend bij de Commissie van Ad-
vies voor het Buitengewoon Onderwijs, afgekort CABO. 
Soms worden er na dat jaar nog verlengingen aange-
vraagd waardoor er nu ook jongeren van boven de 25 
jaar samen met jongeren van 13 tot 21 jaar schoollopen. 

Uit uw antwoorden op bovengenoemde vragen, bleek 
dat u zich wel degelijk bewust bent van deze problema-
tiek en van de mogelijke gevolgen van de toename van 
het aantal leerlingen boven de 21. 

Ik wil een toepasselijk voorbeeld uit de realiteit aanha-
len. Enkele jongeren zitten in een MPI. Ze kunnen maar 
niet doorstromen naar een tehuis voor niet-werkenden 
wegens plaatsgebrek. Het zijn twee broers die er zijn 
van hun 10e jaar. De ene is ondertussen 25 jaar en de 
andere 26. Ze zijn ingeschreven in diverse instellingen 
en staan op de centrale wachtlijst in Limburg met urgen-
tiecode 1. De ouders werden ontzet uit de ouderlijke 
macht. De jongeren vallen onder de voogdij van de ad-
vocaat. Die gasten zijn de schoolse omgeving compleet 
ontgroeid en horen thuis in een volwassenenomgeving 
maar wegens gebrek aan plaats komen ze daar niet te-
recht. Voor die jongeren wordt het steeds moeilijker om 
nog verplaatst te worden uit hun omgeving omdat ze 
zich steeds moeilijker aanpassen. 

Hebt u een zicht op de tendens voor dit schooljaar? Gaat 
het dezelfde weg op? In uw antwoord verwees u naar 
nieuwe procedures die door de VDAB zouden worden 
uitgewerkt voor het initiëren van de werkzoekende per-
soon met een arbeidshandicap en zijn specifieke onder-
steuningsnoden op het vlak van werk. Hoe ver staat het 
daarmee? Hebt u al uitsluitsel over de eventuele aanpas-
sing van de samenstelling van de commissie die beslist 
over de verdere verlengingen? Hoe staat het momenteel 
met de inrichting van stages voor de leerlingen van 
OV2? Hebt u reeds kunnen overleggen met minister Van 
Brempt over mogelijke oplossingen voor deze inactivi-
teitsvallen? Hebt u reeds een beter zicht op de mate 
waarin deze jongeren een vlotte overgang kunnen maken 
van de school naar het statuut van werkzoekende? Is er 
al een zicht op de wijze van overgang van begeleiding 
door de school naar trajectbegeleiding naar werk en hoe 

dat kan worden mogelijk gemaakt zonder dat de jonge-
ren vervallen in een langdurige inactiviteit? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw  
Demeulenaere, ik heb in mijn antwoord een tabelletje 
met wat detailcijfers over de leerlingen die op of voor 
1 september 2006 21 jaar of ouder waren en in het 
schooljaar 2006-2007 ingeschreven zijn in OV1 of 
OV2 van het buitengewoon secundair onderwijs, zon-
der de laatblinde leerlingen te tellen. In OV1 waren dat 
er 258, in OV2 127. Ik zal u het antwoord met de tabel 
geven, dan kunt u de details daarvan zien. 

De uitwerking van de procedures in verband met ar-
beidshandicap is in volle ontwikkeling bij de VDAB. 
In dit kader is een expertenopdracht gegeven voor de 
analyse van een aantal multidisciplinaire verslagen op 
basis waarvan op dit ogenblik de ondersteuningsnood 
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap wordt bepaald. De resultaten hiervan worden 
begin augustus verwacht. Op basis daarvan kan dan 
verder gewerkt worden aan de procedure voor het toe-
wijzen van de ondersteuning voor personen met een 
arbeidshandicap. 

Op korte termijn heb ik nog geen uitsluitsel over de 
eventuele aanpassing van de samenstelling van de 
commissie die beslist over de verdere verlenging. In 
het geheel van het leerzorgkader en toekomstige nieu-
we procedures in de toeleiding naar aangepaste tewerk-
stelling, zal de rol van de CABO, de subcommissies en 
hun samenstelling herbekeken worden. 

U vroeg hoe het staat met de inrichting van stages. De 
doorstroming naar beschutte tewerkstelling via de 
stage in OV2 en de verlengingen, die aangevraagd 
worden na 21 jaar, zijn aandachtspunten bij de door-
lichting van de onderwijsinspectie van scholen met 
OV2. Daarenboven is er eind dit schooljaar voor het 
eerst een enquête van de scholen voltijds secundair 
onderwijs in verband met de stages, en ook de scholen 
OV2 vallen binnen die enquête. Dan zullen we voor 
het eerst een zicht hebben op het aantal stages, hoelang 
die duren en waar de leerlingen stage lopen. 

U stelde vragen over inactiviteitsvallen en trajectbegelei-
ding. In het kader van de werkzaamheden van het een-
heidsdecreet van beschutte en sociale werkplaatsen, ben 
ik, de VDAB en het departement Werkgelegenheid, 
betrokken bij de besprekingen. Toeleiding naar aange-
paste tewerkstelling is een onderdeel van deze bespre-
kingen. Op jaarbasis komen nauwelijks werkzoekenden 
met een OV1-vorming in begeleiding bij de arbeids-
trajectbegeleiding, afgekort ATB, of de VDAB. Het is 
een groep van mensen met een zware zorgproblematiek. 
Ze worden niet voorbereid op aangepaste tewerkstelling 
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maar hebben nood aan zorg. Uit OV2 komen wel meer 
werkzoekenden bij ATB of de VDAB terecht. 

Om de trajectbegeleiding vlot te laten verlopen moeten 
er op regionaal niveau contacten zijn tussen begeleiders 
binnen BuSO-scholen en tussen de VDAB en ATB. In 
sommige regio’s is dit nu reeds het geval zodat leerlin-
gen tijdig in trajectbegeleiding worden opgenomen. 
Niets belet dat wie nog leerplichtig is, reeds een dossier 
als werkzoekende laat opmaken – dit is de zogenaamde 
campusactie – zodat zo vlug mogelijk na de schooltijd 
de noodzakelijke begeleiding naar werk opgestart wordt. 

Om de overgang van BuSO-leerlingen naar aangepaste 
tewerkstelling vlotter te laten verlopen, meen ik ook dat 
stimulering van samenwerking tussen gespecialiseerde 
opleidingscentra, BuSO-onderwijs en beschutte en soci-
ale werkplaatsen aangewezen is. Dit zou bijvoorbeeld 
een mooi experiment zijn om te overwegen in het kader 
van de voorbereiding van projecten voor de besteding 
van de nieuwe ESF-middelen. 

De voorzitter: Mevrouw Demeulenaere heeft het woord. 

Mevrouw Stern Demeulenaere: Heb ik goed begrepen 
dat we voor de samenstelling van de commissie moeten 
wachten tot 2012, tot de invoering van de nieuwe leer-
zorgquota? 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb daar geen 
datum aan vastgekleefd. Leerzorg gaan we in etappes 
implementeren, tenminste als er een voldoende politiek 
draagvlak is en als we dingen beginnen decretaal vast te 
leggen. Ik heb niet expliciet naar 2012 verwezen. 

Mevrouw Stern Demeulenaere: Ik stel de vraag omdat 
het nogal vaag was. U verwees naar de implementatie 
van de leerzorg. 

Minister Frank Vandenbroucke: Het eindplaatje situ-
eer ik in 2016, maar als er politiek een akkoord over is, 
wil ik bepaalde dingen nu wel beginnen implementeren. 
Dat hoeft zo lang niet te duren. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Stern Demeulenaere 
tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming, over de loon-
spanning tussen directie en leerkrachten in het deel-
tijds kunstonderwijs 

De voorzitter: Mevrouw Demeulenaere heeft het 
woord. 

Mevrouw Stern Demeulenaere: Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, de loonspanning directie-
leraar is reeds jaren een pijnpunt in het onderwijs. Via 
cao VIII werd in oktober 2006 een verhoging toege-
kend aan de directies uit het dagonderwijs in de basis- 
en secundaire scholen. De directies van het deeltijds 
kunstonderwijs, afgekort DKO, en het volwassenen-
onderwijs, bleven echter in de kou staan. 

Via het decreet Volwassenenonderwijs zullen ook 
directies uit het volwassenenonderwijs een loonsver-
hoging krijgen, maar de directies uit het DKO vallen 
weeral uit de boot. Volgens mij is dat discriminerend 
en druist het in tegen het gelijkheidsbeginsel. 

Mijnheer de minister, vindt u het juist dat dit niet fair 
is? Kunt u een overzicht geven van de loonspanning 
directie-leraar in het basisonderwijs, de middenscho-
len, de secundaire scholen, het volwassenenonderwijs 
en het DKO? Zijn er initiatieven gepland om te verhel-
pen aan deze ongelijkheid? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Het leiden van een 
school vereist heel wat, daar zijn we van overtuigd. 
Steeds meer wordt van de directeurs verwacht dat ze 
deskundigheid en bezielend leiderschap combineren. Ik 
ben me ervan bewust dat de directiefunctie aantrekke-
lijker moet worden. 

In de onder mijn voorganger doorgevoerde loonstudie 
wordt aangetoond dat de directiefuncties niet markt-
conform worden verloond. Ook de rondetafelconferen-
tie Onderwijs wees hierop. In een onderzoek van enke-
le jaren geleden beveelt ook de OESO aan om de lonen 
van de Vlaamse directeurs te verhogen. Dat veronder-
stelt een grote financiële inspanning. In dat verband wil 
ik, zoals in mijn beleidsnota staat, de wenselijkheid 
van differentiële beloning verder onderzoeken. Er be-
staan nu eenmaal grote verschillen in taakbelasting, 
afhankelijk van de schoolgrootte en de leerlingen-
populatie. 

Elke directie heeft recht op een billijke vergoeding. Ik 
heb altijd gezegd dat ik echter ook andere wegen wil 
bewandelen dan die van de loonsverhoging om de 
directiefunctie aantrekkelijker te maken, zoals meer 
mogelijkheden tot professionele ontwikkeling, meer 
werkingsmiddelen en een betere infrastructuur aanbie-
den. 

Directeur zijn van een school van het basis- of secun-
dair onderwijs is een bijzonder complexe en moeilijke 
opdracht: men moet begaan zijn met het gelijkekan-
senbeleid, zorg, motivering van leerlingen en leer-
plichtcontrole, complexere participatiestructuren enzo-
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voort. Daarom werd in cao VIII prioritair tegemoet-
gekomen aan de directeurs van deze scholen en werd 
alleen voor deze directeurs in een loonsverhoging voor-
zien vanaf 1 september 2007. Om het nieuwe salaris van 
de directeurs van de grotere basisscholen, met meer dan 
350 leerlingen, en secundaire scholen te bepalen, wordt 
uitgegaan van een over de loopbaan constante loonspan-
ning tussen het salaris van de directeur en van het onder-
liggende onderwijsambt. Deze loonspanning wordt 
voortaan uitgedrukt in een vast bedrag en geldt voor de 
directeurs van de secundaire en grotere basisscholen. 
Voor de directeurs van de middelgrote basisscholen, 
tussen 180 en 350 leerlingen, wordt deze loonspanning 
verminderd met het bestaande verschil tussen het salaris 
van een directeur van een grote en een middelgrote  
basisschool. Dit generiek principe heeft vooral een forse 
loonsverhoging voor de directeurs van het basisonder-
wijs tot gevolg. 

Omdat het salaris van de onderliggende ambten van 
kleuteronderwijzer of onderwijzer gelijk is aan het sala-
ris van de leraar secundair onderwijs, wordt hiermee de 
lang gevraagde inhaaloperatie gerealiseerd ten opzichte 
van het salaris van de directeur van een secundaire mid-
denschool. Deze nieuwe salarisopbouw voor de direc-
teurs heeft als gevolg dat de loonsverhoging percentueel 
het hoogst is voor jongere directeurs. Dit effect komt 
duidelijk tegemoet aan de beleidsdoelstelling om leer-
krachten sneller in de loopbaan aan te moedigen om 
directeur te worden. 

Voor de directeurs van het volwassenenonderwijs werd 
in cao VIII niet in een loonsverhoging voorzien, gelet op 
de grondige herziening van het onderwijslandschap in 
het volwassenenonderwijs die toen in het vooruitzicht 
werd gesteld. In cao VIII namen de onderwijspartners er 
trouwens akte van dat de minister een nieuw decreet 
betreffende het volwassenenonderwijs zou neerleggen. 
Ondertussen is de inhoud van dit decreet gekend en door 
de Vlaamse Regering goedgekeurd en hebben de onder-
handelingen plaatsgevonden. Het is duidelijk dat het 
nieuwe decreet belangrijke wijzigingen aanbrengt in de 
structuur, de financiering, het aanbod en personeels-
beleid van de centra van volwassenenonderwijs. De 
verzwaring van de opdracht en rol van de directeurs in 
het volwassenenonderwijs mag niet worden onderschat. 
In deze context heeft de overheid zich geëngageerd om 
voor de directeurs van het volwassenenonderwijs een 
loonsverhoging door te voeren op dezelfde wijze als in 
cao VIII is afgesproken voor de directeurs van het  
secundair onderwijs. 

Voor de directeurs van het deeltijds kunstonderwijs 
verwijs ik naar de maatregelen uit cao VIII: er werd 
geen loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld. Wel 
wordt de administratieve omkadering uitgebreid, zodat 
een voltijds personeelslid per 1000 leerlingen kan wor-
den toegekend. Bovendien zullen de directeurs van het 

deeltijds kunstonderwijs, als gevolg van de verhoging 
van het vakantiegeld, een koopkrachtstijging ondervin-
den van ongeveer 4 percent. 

U krijgt van mij nog een tabel met allerlei cijfers over 
loonspanningen in verschillende sectoren van het on-
derwijs. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot 
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minis-
ter van Werk, Onderwijs en Vorming, over het 
multidisciplinair dossier in de centra voor leerlin-
genbegeleiding 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik heb de periode in dit huis mee-
gemaakt dat het CLB-decreet tot stand kwam. Een 
belangrijk streefdoel daarin was de twee aparte dien-
sten – PMS en MST – beter te laten samenwerken. Het 
ene leerlingendossier, het multidisciplinaire dossier, 
was in de hele bespreking een belangrijk element. De 
twee diensten moesten trachten meer samen te werken 
om meer overleg te hebben over een kind dat in bege-
leiding was. 

In artikel 10 van het decreet is een en ander opgeno-
men omtrent het ene multidisciplinaire dossier. In het 
besluit van de Vlaamse Regering is achteraf verfijnd 
wat precies in dat multidisciplinair dossier aan gege-
vens moet worden opgenomen. Ik herinner me de be-
spreking over belangrijke dingen die in het dossier 
zeker en vast opgenomen zouden moeten worden, 
waarbij het een nieuw gegeven was dat medische ge-
gevens ook terecht zouden komen in het dossier. Voor-
dien bestond een apart medisch dossier. 

We functioneren nu al enkele jaren met het nieuwe 
decreet. Enkele maanden geleden las ik echter een 
tijdschriftartikel dat stelde dat de Vlaamse Regering er 
met dat besluit over dat ene multidisciplinaire dossier 
tegen zondigt. De auteur van het artikel vraagt zich af 
of de reglementering die is uitgewerkt in Vlaanderen in 
overeenstemming is met de reglementering met be-
trekking tot de code van medische plichtenleer, die 
federaal van toepassing is.  

Een aantal bepalingen daarin geven aan welke gege-
vens de artsen ter beschikking mogen stellen. Ik stelde 
vast dat artikel 58 van dat document uitzonderingen 
maakt. Ook het medisch schooltoezicht, zoals dat in 
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het verleden heette, staat opgenomen als een van de 
uitzonderingen: de geneesheer van het medisch school-
toezicht mag slechts binnen de strikte perken van zijn 
opdracht onderzoeksresultaten meedelen aan leerlingen, 
ouders, voogden van leerlingen, de geneesheer-
ambtenaar of de inrichtende overheid als zij daar om 
vraagt. Het multidisciplinaire team en zijn medewerkers, 
zoals het in het nieuwe decreet is opgenomen, zijn daar 
niet bij. 

Klopt het wat in het artikel stond: dat de Vlaamse re-
glementering niet uitvoerbaar is en niet verenigbaar met 
de federale reglementering? Is het wenselijk te vragen 
dat de reglementering federaal wordt aangepast om het 
multidisciplinaire dossier en het multidisciplinaire team 
als uitzonderingen op te nemen? Is er vanuit de Vlaamse 
overheid een controle op de manier waarop dat ene mul-
tidisciplinaire dossier momenteel tot stand komt? Ko-
men de gegevens, zoals opgenomen in het besluit, daarin 
terecht? Hoe wordt dit vandaag in de praktijk toegepast? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzit-
ter, af en toe krijg ik ook – indirect – signalen over de 
door mevrouw Helsen gestelde problematiek, meer be-
paald over de toegang tot en de verwerking van medische 
gegevens in het multidisciplinaire dossier van de CLB’s. 

Zoals u zelf stelt, is het besluit van de Vlaamse Regering 
van 8 juni 2001 betreffende het multidisciplinaire dos-
sier in de centra voor leerlingenbegeleiding geen nieuw 
besluit. Dit besluit werd door mijn voorganger voor 
advies voorgelegd aan de Raad van State. De afdeling 
wetgeving van de Raad van State bracht een advies uit 
op 14 december 2000. In dat advies ging de Raad van 
State uitvoerig in op de samenlezing van het besluit 
multidisciplinair dossier en de wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Het advies bevatte geen verwijzing naar het Koninklijk 
Besluit nummer 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren. Het bevatte wel opmerkingen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
die de gezondheid betreffen.  

Met betrekking tot artikel 6 – artikel 5 in de definitieve 
versie – van het besluit wierp de Raad van State op dat, 
ingevolge de privacywet, CLB-medewerkers die geen 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn, in begin-
sel geen toegang kunnen hebben tot de persoonsgege-
vens betreffende de gezondheid uit het CLB-dossier. 

Het advies dienaangaande werd toen niet gevolgd om de 
volgende twee redenen: primo, artikel 7, paragraaf 4 van 
de privacywet stelt dat persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid in beginsel enkel onder de verantwoorde-

lijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheids-
zorg kunnen worden verwerkt. Dit impliceert niet dat 
de verwerking (dit is onder andere ook ‘raadpleging’) 
door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg 
dient te gebeuren. Secundo, artikel 7, paragraaf 2 van 
de privacywet laat toe dat persoonsgegevens betreffen-
de de gezondheidszorg worden verwerkt, onder meer 
wanneer dit, zoals in casu, noodzakelijk is voor de 
bevordering en de bescherming van de volksgezond-
heid met inbegrip van bevolkingsonderzoek; of  
wanneer dit, om redenen van zwaarwegend algemeen 
belang (in casu legt artikel 10 van het CLB-decreet het 
aanleggen van een multidisciplinair dossier op),  
verplicht wordt door of krachtens een wet, een decreet 
of een ordonnantie. 

Uit de samenlezing van deze punten kan worden afge-
leid dat het CLB-team toegang heeft tot het multidisci-
plinaire dossier, met inbegrip van de persoonsgegevens 
betreffende de gezondheidszorg. 

Opgemerkt weze tevens dat een beroepsbeoefenaar in 
de gezondheidszorg wordt bijgestaan door een medi-
sche ploeg. Het begrip ‘medische ploeg’ dient, volgens 
de memorie van toelichting bij de privacywet, in de 
ruime zin van het woord te worden beschouwd. Zo 
bestaat de medische ploeg bij de overheid uit al diege-
nen die handelen onder het gezag en het toezicht van 
een geneesheer-diensthoofd. 

Over het op 8 juni 2001 goedgekeurde besluit maakte 
professor Johan Put in 2002 een uitvoerige juridische 
analyse in het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en  
Onderwijsbeleid. Dit artikel maakt geen gewag van 
eventuele onverenigbaarheden tussen het besluit en 
andere – federale – wetgeving. 

Op basis van de stukken met betrekking tot het besluit 
van 8 juni 2001 en rekening houdend met de commen-
taren van professor Put, zie ik dan ook geen reden om 
de verenigbaarheid van dit besluit en de code van de 
geneeskundige plichtenleer ter discussie te stellen.  

Een aanpassing van deze code lijkt mij dan ook niet 
direct aangewezen. Toch wil ik dit verder onderzoeken 
in het kader van de aanpassing van het besluit multi-
disciplinair dossier, die nodig is in functie van het 
decreet rechtspositie van de minderjarige in de hulp-
verlening. Met betrekking tot deze aanpassing wint 
mijn administratie op dit ogenblik extern juridisch 
advies in. 

De CLB-inspectie controleert tijdens de doorlichtingen 
op welke wijze het CLB de privacywetgeving toepast. 
Daarbij wordt ook expliciet aandacht geschonken aan 
de verwerking van personeelsgegevens die de gezond-
heid betreffen. Eventuele opmerkingen hierover wor-
den opgenomen in het doorlichtingsverslag. 
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De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Dank u, mijnheer de  
minister, voor uw antwoord. Ik kan er uit afleiden dat er 
eigenlijk geen probleem bestaat. Het is belangrijk om 
dat ten aanzien van de sector nogmaals duidelijk te stel-
len omdat de artsen binnen de CLB’s telkens na een 
dergelijke publicatie met de vraag zitten of zij al dan 
niet onwettig handelen. Het is belangrijk dat daarover de 
juiste informatie wordt gegeven. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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