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Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck 

Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer 
Frank Vandenbroucke, viceminister-president van 
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, over het falen van burger-
schapsvorming bij jongeren 

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord. 

De heer Sven Gatz: Mevrouw de voorzitter, mijnheer 
de minister, collega’s, wij dromen allemaal van een 
ideale samenleving, samengesteld uit geëngageerde, 
goed opgeleide burgers die afwegingen kunnen maken 
op allerlei maatschappelijke gebieden. Wat daarbij kan 
helpen is een soort burgerschapsvorming, onder welke 
vorm dan ook. Mijnheer de minister, u bent die burger-
schapsvorming niet ongenegen, net als uw voorgangster 
mevrouw Vanderpoorten, die de burgerschapsvorming 
destijds ingeschreven heeft in de eindtermen. Die bur-
gerschapsvorming is een goed uitgangspunt. Vroeger 
bestond dat niet. 

Intussen is het al enkele jaren aan het smeulen in het 
onderwijs. Uit een recent onderzoek van professor 
Hooghe van het Centrum voor Burgerschap en Demo-
cratie van de K.U.Leuven blijkt dat het resultaat van 
burgerschapsvorming bij jongeren voorlopig aan de 
magere kant is. Een van de meest markante vaststellin-
gen van de studie is dat jongeren die wél lessen burger-
schapsvorming gekregen hebben, even wantrouwend 
zijn en net zo veel of zo weinig hulpvaardig als jongeren 
die geen burgerschapsvorming genoten hebben. 

Wat is daar de oorzaak van? Ik wil het niet volledig vast-
pinnen op de vakoverschrijdende eindterm burgerschaps-
vorming, maar dat is wel het meest tastbare aanknopings-
punt dat we in dit kader hebben. Het feit dat het een vak-
overschrijdende eindterm is, schijnt in veel scholen een 
zekere vrijblijvendheid met zich mee te brengen. Dat is 
geen kritiek, maar hooguit een vaststelling. Het zou in elk 
geval niet slecht zijn om stappen te zetten in de richting 
van een kwaliteitscontrole voor burgerschapsvorming, 
zodat we op zijn minst weten wat er gebeurt, hoe men de 
zaken aanpakt en wat de resultaten zijn. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat er helemaal geen initia-
tieven genomen worden. Scholen zijn immers al langer 
dan de voorbije legislatuur op een heel bewuste en ac-
tieve manier bezig met burgerschapsvorming. Uit het 
onderzoek blijkt wel dat het betrekken van leerlingen bij 
alles wat er in de school gebeurt het meeste succes heeft, 
eerder dan de pure kennisoverdracht van hoe een parle-
ment werkt. Een bezoek aan een parlement is nuttig, 

maar of het ook op lange termijn effectief is, is een 
andere zaak. 

Ik hoop dat we tot iets meer kritische burgers kunnen 
komen die constructief denken en die de samenleving 
van morgen zullen ondersteunen. Ook de Raad van 
Europa is daar sinds 1997 actief mee bezig. Mijnheer 
de minister, is er, naast de eindtermen, die vakover-
schrijdend zijn en enigszins uitwaaieren, geen nood 
aan een meer gecentraliseerde aanpak? Is er geen nood 
aan een gecentraliseerde voorlichtingsdienst voor  
democratische vorming? Of dat op federaal of Vlaams 
niveau moet gebeuren, laat ik voorlopig in het midden. 
Ik denk in eerste instantie dat het een taak is van de 
minister van Onderwijs, maar het kan ook nuttig zijn 
om federale initiatieven te bekijken. 

Zo’n centrum kan werken met interactieve websites, 
maar ook met publicaties, seminaries, workshops, eve-
nementen, studiereizen, tentoonstellingen, wedstrijden, 
bijscholingen, films en dergelijke meer. Ik ben hierin 
niet bijzonder origineel. Ik heb de mosterd gehaald bij 
een zeer degelijk instituut, met name de Bundeszentra-
le für Politische Bildung. Ik ben daar anderhalf jaar 
geleden op bezoek geweest. Het is een oud huis met 
een geschiedenis van enkele decennia. Het is opgericht 
in 1952 en heeft geweldige middelen. Het bestaat niet 
alleen op federaal niveau, ook in de verschillende 
bondslanden zijn er aparte instituten. Men is in staat 
om zeer kort op de bal te spelen betreffende de inhoud 
van de brede notie van burgerschapseducatie. 

Mijnheer de minister, wat denkt u over de resultaten 
van het onderzoek van professor Hooghe? Is dat on-
derzoek waardevol voor u of is het eerder te rangschik-
ken onder de rubriek ‘terloopse artikelen’ in de krant? 
Mijn aanvoelen is dat de professor op zijn minst de 
vinger op de wonde legt. Hij geeft een meting van iets 
waar we over het algemeen niet veel onderzoek over 
bijhouden. Zijn er op korte termijn concrete projecten 
op til om de burgerschapsvorming in het secundair 
onderwijs op te krikken? Bent u bereid de eindterm, 
die nu vakoverschrijdend is, meer af te lijnen, zodat 
scholen beter weten wat ze daarmee moeten aanvan-
gen? Kunnen er eventueel resultaatsverbintenissen aan 
gekoppeld worden? Als u dat een slecht idee vindt, zou 
ik ook graag weten waarom. 

Vindt u het een nuttig idee om de oprichting van een 
Instituut voor Burgerschapsvorming te overwegen? In 
de Senaat heeft men al een eerste stap in die richting 
gezet. Wij hebben in het Vlaams Parlement met De 
Kracht van je Stem ook een goed initiatief. We hebben 
met andere woorden veel goede, verspreide initiatie-
ven, maar dat brengt tot nu toe relatief weinig zoden 
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aan de dijk. Wij geloven misschien niet allebei evenveel 
in de maakbaarheid van de mens. We moeten daar ook 
niet te ver in gaan, maar met een iets beter ondersteunde 
vorm van burgerschapsvorming kunnen we volgens mij 
toch verder geraken in het participatieve en democrati-
sche gehalte van onze samenleving. Maar ook dat, mijn-
heer de minister, kunt u eventueel beantwoorden door 
mij als een naïeve idealist te bestempelen. Maar als ik 
dat op mijn veertigste nog altijd wat ben, ben ik daar 
niet onfier over. Dat als relativerende eindbemerking bij 
mijn vragen waar ik graag een antwoord op zou hebben. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, beste collega’s en vooral mijnheer 
Gatz, ik vind het een compliment als men u een naïeve 
idealist noemt. Ik word soms ook zo genoemd, maar ik 
denk dat het belangrijk is om nog te dromen over een 
goede en betere maatschappij. 

Ik heb dus met veel interesse het onderzoek van professor 
Hooghe van het Centrum voor Burgerschap en Democra-
tie van de K.U.Leuven gelezen. Eigenlijk viel me vooral 
op dat de resultaten van het onderzoek niet zo nieuw zijn. 
Ze bevestigen eigenlijk wat al het vroegere sociologische 
onderzoek stelde: een democratische attitude bij jongeren 
stimuleren, kan men niet door een lesje politiek of door 
veel kennis. Dat is niet voldoende. Het belangrijkste is de 
context waarin de leerlingen zitten, het open school-
klimaat en het gevoel dat ze betrokken zijn bij de school 
en bij de klas en dat ze samen initiatieven kunnen ont-
wikkelen. Dat heeft een positieve en duurzame invloed op 
hun attitude die we burgerschap noemen. 

Mijnheer Gatz, ik ben zeer verwonderd dat u voorstelt 
om een centrum op te richten dat alle initiatieven bun-
delt, van een workshop tot een bezoek aan het parle-
ment. Ik vind die initiatieven heel positief en heb daar 
met mijn leerlingen altijd aan meegewerkt. Maar uit dit 
onderzoek blijkt dat het verre van alomvattend is en dat 
we veeleer de scholen moeten stimuleren om zelf een 
open klimaat te creëren en om op een evenwaardige 
manier met de leerlingen om te gaan in plaats van op een 
autoritaire manier. 

Mijnheer de minister, mijn voorstel zou zijn om niet in 
te gaan op het voorstel van collega Gatz. Ik denk dat we 
een klimaat moeten stimuleren waarin iedereen zijn 
betrokkenheid bij de maatschappij kan uiten, ook op 
school. Natuurlijk kan de overheid daar weinig aan 
doen. We kunnen alleen maar stimuleren, een debat op 
gang brengen en sensibiliseren. 

Ik zou ervoor pleiten om burgerschapsvorming zeker te 
bewaren als vakoverschrijdende eindterm, omdat het nu 
juist vakoverschrijdend is. Het interesseert me wel te 
horen hoe het staat met de evaluatie van het Participatie-
decreet. Een leerlingenraad is één manier om te werken 

met participatie op school, maar er is veel meer. Intus-
sen zijn we een aantal jaar verder en het zou me wel 
interesseren om te horen hoe ver het staat. 

Mijnheer Gatz, misschien moeten we met De Kracht van 
je Stem, naar aanleiding van dit onderzoek, eens evalue-
ren wat dit project al bereikt heeft. We zouden kunnen 
nagaan of we de scholen die hier komen, kunnen stimu-
leren om, als ze terugkeren naar de schoolgebouwen, 
een open klimaat te organiseren waarin leerlingen en 
groepen initiatieven kunnen nemen en het gevoel krijgen 
dat ze een rol kunnen spelen in de maatschappij, want 
dat is uiteindelijk wat we willen bereiken. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ik wil me aan-
sluiten bij de vraag van de heer Gatz en de uiteenzet-
ting van mevrouw Poleyn. 

Ik zou willen aanstippen dat er al heel veel gebeurt, 
maar misschien gebeurt het nog te veel in gespreide 
slagorde. Er schort misschien ook iets aan de bekend-
making, de communicatie en het aanzetten – misschien 
vanuit een centraal punt – om deel te nemen aan die zeer 
interessante initiatieven zoals het scholierenparlement. 

We hebben hier een hoorzitting gehad over Erasmus en 
de Europese bewustmaking van jonge mensen. Ik denk 
dat dat in scholen nog sterker gestimuleerd kan worden. 
Hier werd al gevraagd hoe het zit met het stimuleren van 
de vrijwillige sociale inzet bij jongeren en of dat al dan 
niet opgenomen kan worden in de eindtermen. 

Volgens mij past de problematiek van een brede school 
ook in dit kader. Voor mij is een brede school het ge-
heel van aanzetten en initiatieven die de verschillende 
scholen en groepen kunnen nemen. Ik denk dat we 
misschien nog iets meer de media moeten oproepen om 
juist die initiatieven in het daglicht te plaatsen, als 
aanzet voor leerkrachten die de initiatieven nog niet 
kennen of de weg nog niet weten, om mee te stappen in 
deze beweging. 

Of dat moet gebeuren met een centraal huis zoals in 
Duitsland, weet ik niet. Misschien moeten we eens gaan 
kijken hoe het daar precies in elkaar zit. Dat kan ook 
interessant zijn als inspiratie, maar ik sluit het niet uit. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mijnheer Gatz, u 
vroeg wat ik dacht van het onderzoek van professor 
Hooghe. Ik wil met de onderzoeksresultaten van pro-
fessor Hooghe, die ik hoog inschat als wetenschapper 
en enquêteur, vooral voorzichtig omgaan. De conclusie 
die u en ook enkele kranten trekken, namelijk dat bur-
gerschapsvorming bij jongeren faalt, vind ik op zijn 
minst voorbarig. Ik zeg dat om een aantal redenen. Het 
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onderzoek is een momentopname bij zestienjarigen. Bij 
leerlingen van de tweede graad heeft men vragen gesteld 
over items over politieke vorming die typisch zijn voor 
de eindtermen van de derde graad. De onderzoekers 
zullen dezelfde leerlingen opnieuw bevragen wanneer ze 
18 jaar zijn, dus in 2008. Pas dan zullen we op basis van 
dit onderzoek min of meer een zicht hebben op het ef-
fect van politieke vorming omdat er dan tenminste een 
minimale congruentie is met de vakoverschrijdende 
eindtermen voor burgerzin. 

De gegevens zijn ook voorlopig. Er moeten nog verdere 
analyses van de data uitgevoerd worden. We weten bij-
voorbeeld nog niet wat het effect is van andere socialisa-
tieagenten. Zo weten we nog niet wat de invloed is van 
schoolkenmerken op burgerschapsvorming in vergelij-
king met de invloed van familie, vriendenkring, media-
voorkeuren enzovoort. 

Het onderzoek zegt evenmin iets over de rol en invloed 
van leerkrachten. Nochtans is uit eerder onderzoek, 
zoals ‘Hebben scholen een invloed op de waarden van 
jongeren?’ van de Onderzoeksgroep TOR van de VUB, 
gebleken dat de socialiserende invloed van leerkrachten 
belangrijke positieve en negatieve effecten kan hebben. 

Ik wil, ten slotte, de resultaten van dit onderzoek in 
samenhang met andere onderzoeksresultaten bekijken. 
Zo heb ik beslist dat Vlaanderen zal participeren aan de 
International Civic and Citizenship Education Study, 
een onderzoeksproject van de International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement, dat in 
2009 een aantal aspecten van burgerzin zal meten bij de 
leerlingen in het tweede leerjaar van de eerste graad 
secundair onderwijs. 

Mijnheer Gatz, deze onderzoeksresultaten zijn voor mij 
een knipperlicht, dat erop wijst dat we alert moeten zijn. 
De data zijn echter nog onvoldoende rijp om er defini-
tieve conclusies uit te trekken. 

In mijn opdracht loopt momenteel een evaluatieonder-
zoek over de vakoverschrijdende eindtermen. Dat on-
derzoek richt zich op de maatschappelijke en onderwijs-
kundige relevantie en op de haalbaarheid van deze eind-
termen. Deze evaluatie gebeurt uiteraard met het oog op 
het detecteren van verbeterpunten, ook op het vlak van 
de eindtermen zelf. Ik zal daarom in 2008 een voorstel 
van geactualiseerde eindtermen op basis van de resulta-
ten van dit onderzoek ter advisering voorleggen aan de 
Vlaamse Onderwijsraad. Andere initiatieven, onder 
meer op het vlak van de ondersteuning van deze eind-
termen, moeten dan volgen. 

Ik betwijfel of het een gezonde reflex is af te stappen 
van de inspanningsverplichting voor vakoverschrijdende 
doelstellingen zoals burgerzin. Is, zoals u zegt, het enga-
gement voor scholen te vrijblijvend en kan er weinig of 

geen kwaliteitscontrole worden uitgevoerd? Ik denk 
het niet. De onderwijsinspectie gaat bij elke doorlich-
ting de inspanningsverplichting voor die eindtermen na 
met een speciaal daarvoor ontworpen instrument. Dat 
is een krachtig signaal. Het gaat om vakoverschrijden-
de eindtermen waarvoor voldoende inspanningen wor-
den gevraagd, en niet om tweederangsdoelstellingen. 

Bovendien lenen vele van de vakoverschrijdende eind-
termen zich niet tot productevaluatie op school of door 
de inspectie. Het is bijvoorbeeld moeilijk na te gaan of 
leerlingen voldoende actief participeren aan allerlei 
vormen van besluitvorming. Het is heel belangrijk dat 
we scholen afrekenen op hun inspanningen. Hetzelfde 
doen met hun resultaten op het vlak van burgerzin, lijkt 
me echter een heel complexe en weinig haalbare opera-
tie die het risico inhoudt dat we burgerzin verengen tot 
wat meetbaar is. 

Indien we problemen vaststellen, moeten we misschien 
eerder denken aan andere acties die de kwaliteit van 
burgerschapsvorming kunnen versterken dan een resul-
taatsverbintenis voorop te stellen. Op dat vlak ver-
wacht ik nogal wat van het implementatieonderzoek 
over de vakoverschrijdende eindtermen. We zullen via 
dat onderzoek bijvoorbeeld te weten komen wat voor 
scholen belemmerende en bevorderende factoren zijn 
om aan vakoverschrijdende eindtermen te werken. Met 
die informatie kunnen we ingrijpen om de punten te 
verbeteren die om verbetering vragen. In ieder geval 
zullen we ongetwijfeld het debat over resultaatsverbin-
tenis of inspanningsverplichting ten gronde moeten 
voeren wanneer we het voorstel voor geactualiseerde 
vakoverschrijdende eindtermen bespreken. 

De taken die u aan een mogelijk instituut voor burger-
schapsvorming wilt toebedelen, worden sinds geruime 
tijd uitgeoefend door allerlei organisaties met een on-
dersteuningsaanbod voor scholen. Deze organisaties 
beschikken over heel wat ervaring en expertise waar-
van scholen frequent gebruik maken. Het aanbod is 
meestal ook vrij goed afgestemd op de vakoverschrij-
dende eindtermen. 

Ik geef enkele voorbeelden uit het zeer ruime onder-
steuningsaanbod. Het Knooppunt Democratie wordt 
geleid vanuit het programma Burgersamenleving van 
de Koning Boudewijnstichting. Deze stichting wil 
scholen ondersteunen bij de politieke bewustwording 
van leerlingen en hen sensibiliseren voor de kern van 
burgerschapsvorming, met name de waarden en uitda-
gingen van onze democratie. De stichting ontwikkelt 
een veelzijdig aanbod met betrekking tot democratie en 
politieke vorming ter ondersteuning van leerkrachten 
en leerlingen. De organisatie Vormen heeft heel wat 
ervaring opgebouwd op het vlak van, onder meer, ma-
teriaalontwikkeling en nascholing van leraren. Ook het 
Vlaams Parlement speelt een actieve rol met het pro-
ject De Kracht van je Stem, waar u al naar hebt verwe-
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zen. Dit pakket maakt jongeren vertrouwd met een aan-
tal thema’s, zoals de werking van de democratische 
instellingen, en zet hen op weg naar een volwaardig en 
actief burgerschap. 

Dit is maar een greep uit een lange lijst van ondersteu-
ningsinitiatieven. Een aantal daarvan kan trouwens  
rekenen op de ondersteuning van een of meerdere leer-
krachten die ik daarvoor een verlof wegens bijzondere 
opdracht toeken. 

Ik zie mogelijkheden om dat ondersteuningsaanbod 
beter te stroomlijnen en te coördineren maar het centra-
liseren in één instituut lijkt meer potentiële nadelen dan 
voordelen te hebben. Ik wil niet terecht komen in het 
institutionaliseren van burgerzin in onderwijs. Het is net 
de rijkdom van een democratie die gekenmerkt is door 
creativiteit en diversiteit om mensen die initiatieven 
willen nemen om die democratie op hun manier te  
ondersteunen, kansen te geven. Dit stimuleert zowel 
burgerzin als ondernemingszin. 

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord. 

De heer Sven Gatz: Ik dank u, mijnheer de minister, 
voor uw algemene appreciatie van mijn vraag en de 
gevoeligheid die u tentoonspreidt ten aanzien van het 
onderwerp. We zullen de komende maanden en jaren 
nog een debat moeten voeren over de beste manier om 
de waaier van mogelijkheden te laten renderen. 

De suggesties van de voorzitter zijn daarbij zeer wel-
kom. Er is heel veel externe knowhow van mensen en 
organisaties die allerlei dingen aanbieden omtrent de 
burgerschapsvorming. Daar heb ik op zich geen pro-
bleem mee: laat duizend bloemen bloeien. Alleen moet 
je inschatten of die dingen renderen. Misschien zijn 
bepaalde zaken, zoals resultaatsverbintenissen, te beper-
kend of creativiteitsdodend. Op dit ogenblik heb ik het 
gevoel dat dat een beetje meandert. 

We kunnen van gedachten wisselen over de krantenkop-
pen die zeggen dat het beleid op dit punt faalt. We hebben 
dat in het verleden al met andere onderwerpen gedaan. 
Dat is een discussie die nog lang kan duren. Het zou wel 
nuttig zijn om – wanneer de evaluatie van uw vakover-
schrijdende termen klaar is – de samenwerkingsverban-
den van de organisaties te bekijken. Ik weet niet of u aan 
de lerarenkorpsen al hebt gevraagd of zij zelf voldoende 
op de hoogte zijn van wat er allemaal bestaat. Ik meen dat 
het contact vooral via informele en slechts soms via for-
mele kanalen gebeurt. Men valt er op en men doet er dan 
wel of niets mee. Mijn vrees is dat op sommige plaatsen 
de vraag en het aanbod elkaar onvoldoende vinden. Ik zeg 
dat als politicus en als democraat. 

Ik heb nog een bedenking ten aanzien van de opmerkin-
gen van mevrouw Poleyn. Volgens mij is er geen tegen-
spraak tussen een mogelijk centraal instituut en de be-

denkingen in de studie van professor Hooghe dat je er 
niet komt met kennisoverdracht maar dat er contextge-
richt leren, leren door ervaring, moet zijn. Zelf ben ik 
in mijn vroegere kadervormingsjaren binnen de 
scoutsbeweging fel bezig geweest met wat je leert door 
kennisoverdracht en wat door ervaring. Ik vrees dat je 
bijzonder weinig door kennisoverdracht en vrij veel 
door ervaring leert, maar dat is een metadebat. Het ene 
hoeft echter het andere niet in de weg te staan. Op dit 
ogenblik kunnen de instellingen waar de minister naar 
verwijst, maar evengoed een centraal instituut, metho-
dieken aanbieden die gericht zijn op het leren door 
ervaring. Dit debat brengt ons echter op andere paden. 

Mijnheer de minister, dit debat is niet afgerond. We 
zullen daar in de toekomst op terugkomen. Mevrouw 
de voorzitter, misschien kan de commissie een tandje 
bijsteken door na de zomer De Kracht van je Stem en 
andere projecten te bezoeken. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Ik dank u, mijnheer de mi-
nister, voor uw interessante antwoord, dat ik ook vol-
ledig onderschrijf. 

Mijnheer de minister, wordt het Participatiedecreet 
geëvalueerd en bestaat daar al een planning voor? 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb daar vroeger 
al over gesproken in deze commissie. U weet dat we 
een participatiebarometer opstellen. In het regeer-
akkoord staat overigens dat er een evaluatie van het 
Participatiedecreet moet zijn. Dat moeten we ook doen. 
Over de kalender van die werkzaamheden durf ik u niet 
uit mijn hoofd te antwoorden. 

De voorzitter: Het zou nuttig kunnen zijn om de sug-
gestie te doen aan het tijdschrift Klasse om dit heel 
belangrijke onderwerp te nemen als thema voor een 
speciaal nummer. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Enkele jaren geleden was 
dat juist het uitgangspunt van Klasse. Ik heb documen-
ten kunnen inkijken die de basis waren voor de volle-
dige werking van Klasse. Men vertrok van het stand-
punt van het stimuleren van een context en een open 
schoolklimaat op allerlei manieren. Ik denk dat men de 
basis van het onderzoek wel kent, maar we kunnen nog 
altijd de suggestie doen. 

Minister Frank Vandenbroucke: Ik wil nog even een 
precisering geven die mijn medewerkers me hebben 
doorgegeven. De evaluatie van het Participatiedecreet 
start in het najaar als een OPBWO-onderzoek. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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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 ouderstage 
als sanctie in het kader van schoolverzuim 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, zopas heeft het Vlaams Parlement 
een ontwerp van decreet goedgekeurd houdende in-
stemming met het samenwerkingsakkoord dat eind vorig 
jaar is afgesloten tussen de federale staat en de verschil-
lende gemeenschappen in ons land betreffende de orga-
nisatie en financiering van de ouderstage. Bij de behan-
deling van dat decreet kwam ik tot de vaststelling dat 
naast de ouderstage die in de samenwerkingsovereen-
komst duidelijk geformuleerd wordt als een sanctie die 
tot de federale bevoegdheid behoort, in artikel 9 van het 
samenwerkingsakkoord is opgenomen dat in maart 2009 
op basis van een eerste werkingsverslag onderzocht zal 
worden of het opportuun is de ouderstage onder bepaal-
de voorwaarden uit te breiden tot andere probleemstel-
lingen, zoals het schoolverzuim. 

Voor mij is het vrij onduidelijk hoe het komt dat dit in 
de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. Het gaat 
over afspraken met de federale overheid en over een 
federale bevoegdheid, namelijk het sanctioneren van 
bepaald gedrag, terwijl schoolverzuim geen als misdrijf 
omschreven feit is, maar benaderd wordt als een pro-
blematische opvoedingssituatie. Dat betekent dat het een 
volledig Vlaamse materie is: onderwijs is een Vlaamse 
materie, alsook jeugdbescherming en de problematische 
opvoedingssituatie. Hoe komt het dat dat in de samen-
werkingsovereenkomst is opgenomen? Is het de bedoe-
ling om straks schoolverzuim te beschrijven als een als 
misdrijf omschreven feit? Indien dat niet de bedoeling 
is, blijft schoolverzuim een problematische opvoedings-
situatie en dat hoort volledig thuis bij de Vlaamse  
bevoegdheden. Ik begrijp niet goed waarom dat opge-
nomen is in deze samenwerkingsovereenkomst. Hoe 
moeten we dat precies begrijpen? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Helsen, ik 
was verheugd met de opname van het artikel 9 in het 
samenwerkingsakkoord. Dat zegt dat schoolverzuim een 
van de mogelijke probleemstellingen is waarvoor in de 
toekomst eventueel een ouderstage kan worden opge-
legd. Ik ben namelijk op zoek naar nieuwe sanctione-
ringsmogelijkheden bij schoolverzuim, zoals ik ook 
aangaf in de tiende actie van mijn plan ‘Een sluitende 
aanpak van spijbelen en schoolverzuim’. Daarin stel ik 
dat het mogelijk moet zijn dat een rechtbank maatrege-
len oplegt aan de leerling en/of de ouders wanneer er 

sprake is van een zware spijbelproblematiek en wan-
neer hulpverlening op vrijwillige basis geen effect 
heeft. Hierbij houd ik wel het onderscheid voor ogen 
tussen onwil en onmacht. Er zijn dossiers waarbij er 
duidelijk sprake is van onwil van de ouders om het 
leerrecht van hun kinderen te waarborgen, bijvoorbeeld 
bij ouders die hun kinderen veel te laat in het school-
jaar inschrijven, helemaal niet inschrijven of die wel 
inschrijven, maar niet toezien op het regelmatige 
schoolbezoek. En dan zijn er dossiers waarbij er eerder 
sprake is van opvoedingsonmacht van de ouders, bij-
voorbeeld ouders wiens onregelmatige levensstijl de 
kinderen belet regelmatig naar school te gaan, ouders 
die hun gedemotiveerde pubers niet meer op school 
krijgen enzovoort. 

Indien er sprake is van onwil, is een sanctionerend 
optreden aangewezen. Momenteel is hiervoor in de 
mogelijkheid voorzien in de wet betreffende de leer-
plicht van 29 juni 1983. De politierechtbank neemt 
kennis, op vordering van het Openbaar Ministerie, van 
de inbreuken op deze verplichtingen. Deze inbreuken 
worden gestraft met een geldboete, of een gevangenis-
straf bij herhaling. Het Openbaar Ministerie kan in-
breuken ook voorleggen aan de jeugdrechtbank, die 
maatregelen kan bevelen ten aanzien van de ouders, 
zoals voorzien in de wet van 8 april 1965 op de jeugd-
bescherming. Deze inbreuken worden in Vlaanderen 
echter slechts heel zelden vervolgd. Daarom werd in 
overleg gegaan met de federale minister bevoegd voor 
Justitie teneinde te komen tot een duidelijk vervol-
gingsbeleid, afspraken over de wijze waarop het depar-
tement Onderwijs en Vorming dergelijke dossiers kan 
doorsturen naar de parketten en de wijze waarop over 
de verdere behandeling van deze dossiers feedback kan 
worden verwacht en desgevallend een aanpassing van 
de nu in de wet bepaalde sanctioneringsmogelijkheden. 

Het overleg is momenteel nog lopende en ik zie de 
invoeging van artikel 9 in het samenwerkingsakkoord 
als een van de stappen in dit overleg. Het opleggen van 
een ouderstage is een mogelijke alternatieve sanctie 
voor situaties van zware spijbelproblematiek veroor-
zaakt door onwil bij de ouders. Ook in het geval van 
opvoedingsonmacht bij de ouders is opvoedingsonder-
steuning een aangewezen remedie, maar dan moeten 
we eerder kijken naar vrijwillige vormen van opvoe-
dingsondersteuning. 

Ik kijk bijvoorbeeld naar de beschrijving in de ministe-
riële omzendbrief van situaties waarin de ouderstage 
momenteel opgelegd kan worden: “De ouderstage kan 
alleen worden voorgesteld ten aanzien van ouders die 
manifest onwillig zijn en onverschilligheid vertonen 
ten aanzien van de feiten die vermoedelijk zijn  
gepleegd door hun kind, of deze feiten ontkennen of 
minimaliseren en zo hebben bijgedragen tot het  
vermoedelijke delinquente gedrag van hun kind. Het 
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betreft in de praktijk dus ouders die zich niet bekomme-
ren om de delinquentie van hun kind en deze, door hun 
houding, vergroten.” Als ik dat lees, denk ik aan de 
situaties van zware spijbeldossiers, waarbij er sprake is 
van onwil. 

U vroeg of een problematische opvoedingssituatie thuis-
hoort in de samenwerkingsovereenkomst met de federa-
le overheid. In het samenwerkingsakkoord wordt enkel 
een eventuele mogelijkheid van uitbreiding van het 
toepassingsgebied voor de ouderstage vermeld. Deze 
eventuele uitbreiding wordt hier kort aangestipt, omdat 
ze gekoppeld wordt aan de evaluatie van de ouderstages, 
die in artikel 8 wordt vermeld. Bovendien was dit ook 
een van de punten die besproken werden in het kader 
van het overleg naar aanleiding van de moord op Joe 
van Holsbeeck. Men moet dit niet interpreteren als een 
uitbreiding van de maatregel naar problematische op-
voedingssituaties, maar eerder als het verkennen van 
nieuwe mogelijkheden van toepassing, bijvoorbeeld in 
situaties van schoolverzuim. Op zich lijkt het mij dus 
geen probleem te zijn dat dit artikel opgenomen is in het 
samenwerkingsakkoord. 

Indien het in de toekomst zover zou komen dat men 
ouderstages inderdaad zou willen opleggen in het geval 
van zware spijbelproblemen, dan is het nodig dat hier-
over overleg plaatsvindt met de collega’s van Justitie en 
Welzijn. De technische en praktische uitwerking van een 
uitbreiding van de toepassing van de ouderstage zal niet 
enkel op basis van dit artikel kunnen gebeuren. Op dit 
moment is het echter voorbarig om hier al iets over te 
zeggen: de ouderstages zijn pas vanaf 2 april 2007 in 
werking getreden. We moeten de evaluatie van de eerste 
werkingsjaren afwachten.  

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om, na verloop van tijd, 
na te gaan of ouderstages vooral worden voorgesteld door 
het parket, dan wel worden opgelegd door de jeugdrecht-
bank. Na de geplande evaluatie van de ouderstages moe-
ten we met de collega’s van Justitie en Welzijn bekijken 
of een eventuele uitbreiding mogelijk is en dan nagaan 
hoe en waar dit dat wettelijk geregeld moet worden. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Het is belangrijk om een 
onderscheid te blijven maken tussen enerzijds school-
verzuim op zich en anderzijds schoolverzuim waarbij 
een duidelijke onwil van de ouders meespeelt en waarbij 
niet het schoolverzuim zelf het probleem is, maar wel de 
opvoedingsonbekwaamheid van de ouders die in die 
mate een knelpunt is, dat er een sanctie aan gekoppeld 
moet worden. Ik ga er volledig mee akkoord dat we eerst 
moeten afwachten in welke mate ouderstage toepasbaar 
is en positieve effecten kan hebben op de problematiek 
van schoolverzuim. Ik vind het vooral belangrijk dat bij 
schoolverzuim eerst voor de weg van begeleiding en 
vrijwilligheid wordt geopteerd.  

Enkel als ernstige nalatigheid wordt vastgesteld bij 
ouders, is een andere aanpak nodig. 

Ik vreesde dat het de optie zou zijn om schoolverzuim 
te beschouwen als een als misdrijf omschreven feit. U 
geeft duidelijk aan dat dat niet de bedoeling is, dus ik 
ben gerustgesteld. 

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 
evaluatie van het budget voor vervangingen van 
korte afwezigheden 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mevrouw de voorzitter, 
ik heb in het begin van het jaar hierover een vraag 
gesteld in de commissie. 

Mijnheer de minister, in uw antwoord verwees u toen 
naar bijkomend onderzoek dat u zou doen, om een 
beter zicht te krijgen op de manier waarop de vervan-
gingen van korte afwezigheden op het terrein verlopen 
en hoe de cijfers van de opgebruikte budgetten ver-
klaard kunnen worden. 

Wat is de stand van zaken van het bijkomende onder-
zoek dat u in januari hebt aangekondigd? Welke con-
clusies kunnen we daaruit trekken? 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord. 

De heer Jef Tavernier: Mevrouw de voorzitter, evalu-
atie is één ding, maar wat betekent dat voor volgend 
jaar? Mijnheer de minister, moeten er maatregelen 
genomen worden? Welke besluiten worden genomen? 

De voorzitter: De heer De Cock heeft het woord. 

De heer Dirk De Cock: Mevrouw de voorzitter, ik 
sluit me aan bij de opmerkingen van mevrouw Helsen 
en de heer Tavernier. Ook vanuit het veld wordt mij 
gemeld dat de capaciteit voor korte vervangingen in 
bijna elke school nu al is opgebruikt. We zijn nu eind 
mei, maar ik heb twee tot drie weken geleden te horen 
gekregen, in de basisscholen die ik frequenteer, dat de 
budgetten zijn opgebruikt. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ook ik krijg 
signalen, namelijk uit het secundair onderwijs. Het 
budget zou daar niet opgebruikt zijn, maar daar is het 
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probleem dat er geen interimarissen voorhanden zijn. Ik 
vraag me af of het niet goed zou zijn om die signalen 
door te spelen aan toekomstige studenten, hogescholen 
en universiteiten. 

Op plaatsen waar geen vervanging gevonden wordt, 
moet men bijna goocheltoeren uithalen om, soms op een 
sukkelachtige manier, ervoor te zorgen dat lessen al dan 
niet worden gegeven. Dat probleem zou ook aan bod 
moeten komen bij de evaluatie van het budget. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Er gebeurde een 
evaluatie van het tijdelijke project korte vervangingen 
betreffende het schooljaar 2005-2006 en een bijkomende 
evaluatie van het schooljaar 2006-2007 tot op 25 februa-
ri 2007. De stuurgroep achtte het immers noodzakelijk 
om ook een zicht te hebben op het lopende schooljaar 
om een advies over het eventueel voortzetten van het 
project te kunnen uitbrengen. 

Wat betreft de aanwending van de middelen, werden 
tijdens het schooljaar 2005-2006 in het basisonderwijs 
39,79 percent van de vervangingseenheden aangewend 
en in het secundair onderwijs 22,62 percent van de ver-
vangingseenheden. Tijdens het schooljaar 2006-2007 
waren er tot 25 februari 2007 in het basisonderwijs 
48,48 percent van de vervangingseenheden aangewend 
en in het secundair onderwijs 24,83 percent van de ver-
vangingseenheden. Het gaat hier over de cijfers die de 
stuurgroep gebruikt heeft om de evaluatie te maken. Op 
20 mei 2007 waren de cijfers echter al geëvolueerd tot 
65 percent in het basisonderwijs en 37 percent in het 
secundair onderwijs. 

De doelstelling van het tijdelijke project korte vervan-
gingen was een oplossing aan te reiken voor het invullen 
van korte en eventueel onverwachte afwezigheden van 
leerkrachten. In de gewone regeling is het immers  
zo dat, als leerkrachten ziek of afwezig zijn voor minder 
dan tien werkdagen, hun vervanging doorgaans  
niet betaald wordt door de overheid. De korte vervan-
ging wordt dan vaak onbezoldigd opgenomen door  
een collega die dit bovenop zijn dagtaak doet of in de 
plage. Soms wordt er ook geen vervanger aangesteld en 
krijgen de leerlingen studie of worden zij samen gezet in 
grotere klassen. Het was dan ook de bedoeling om met 
de extra middelen voor deze korte vervangingen stappen 
te zetten naar een vermindering van de werkdruk voor 
de leerkrachten en een verbetering van het comfort voor 
de leerlingen. 

Uit de enquête van de samenwerkingsverbanden is ge-
bleken dat 80 percent van de samenwerkingsverbanden 
in het basisonderwijs van mening is dat deze doelstellin-
gen zijn behaald. In het secundair onderwijs vindt 64 
percent van de samenwerkingsverbanden dat het peda-

gogisch comfort van de leerlingen is gestegen en 48 
percent is van mening dat er een vermindering is van 
de werkdruk bij de leerkrachten. We kunnen dus zeg-
gen dat, met voorbehoud voor het secundair onderwijs 
inzake de werkdruk van leerkrachten, deze doelstellin-
gen zijn gehaald. 

Er was natuurlijk ook het aspect responsabilisering. 
Het tijdelijk project laat toe om scholengemeenschap-
pen of groepen van scholen zelf een geresponsabili-
seerd en flexibel beleid te laten voeren betreffende 
deze korte vervangingen, op maat en in functie van de 
eigen, lokale noden en prioriteiten. Uit de enquête van 
de samenwerkingsverbanden is gebleken dat een aantal 
criteria voor gebruik van de vervangingseenheden in 
meerdere samenwerkingsverbanden voorkomen. Er is 
ook wel duidelijk gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om eigen accenten te leggen. Aan de andere kant 
blijkt dat een aantal samenwerkingsplatforms ervoor 
geopteerd heeft om iedere school de vervangings-
eenheden toe te kennen die zij genereren. 

Wat zijn de vervangingsbehoeften? In het basisonder-
wijs zegt 57 percent van de samenwerkingsverbanden 
dat het tijdelijke project voldoet aan de behoeften in de 
scholen. In het secundair onderwijs gaat maar 37 percent 
hiermee akkoord. Het voorbehoud dat hier tegenover 
gemaakt wordt, heeft voornamelijk te maken met gebrek 
aan voldoende geschikte kandidaten. In het secundair 
onderwijs is er de bijkomende moeilijkheid van de ver-
schillende vakken. Toch is 75 percent van de samen-
werkingsverbanden – 82 percent in het basisonderwijs 
en 63 percent in het secundair onderwijs – van mening 
dat het systeem structureel moet worden gemaakt. 

Het feit dat er zo veel vervangingseenheden niet wer-
den gebruikt, heeft te maken met het gebrek aan ge-
schikte kandidaten. Een alternatief zou er in kunnen 
bestaan het mogelijk te maken te kiezen voor de aan-
stelling van een personeelslid per school of samenwer-
kingsverband binnen de enveloppe. Op die manier is er 
een permanente vervangingsmogelijkheid voor bij-
voorbeeld een volledig schooljaar, wordt de admini-
stratie verlicht en zijn er geen bezoldigingsproblemen. 

Dit project heeft uiteraard werkgelegenheid gecreëerd. 
Uit de cijfergegevens blijkt dat de meeste vervangers 
een lage anciënniteit hebben. Vooral jonge leerkrach-
ten hebben gebruik gemaakt van deze extra werk-
gelegenheid. Wellicht werd ook de ‘stille reserve’ 
aangesproken. 

Daarnaast werden de extra jobs niet steeds ingevuld. 
Ofwel vond de school geen geschikte vervanger, ofwel 
was er geen interesse om een kleine opdracht voor een 
zeer beperkte periode op te nemen. De resultaten van 
de bevraging laten echter niet toe om te achterhalen 
wat de redenen zijn voor dit gebrek aan interesse. 
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In het basisonderwijs is in het schooljaar 2005-2006 
slechts 40 percent van het totaal aantal toegekende ver-
vangingseenheden opgebruikt en in het secundair onder-
wijs slechts 22 percent. Enerzijds konden de scholen pas 
starten eind 2005. Anderzijds was er wellicht een zekere 
aarzeling om onmiddellijk integraal gebruik te maken van 
de vervangingseenheden. Het niet vinden van – geïnteres-
seerde – vervangers speelt allicht ook mee. 

Voor het schooljaar 2006-2007 ligt de aanwending van 
de vervangingseenheden hoger dan voor het schooljaar 
voordien. De voorafname voor de VOT, de verlenging 
opdracht tijdelijke, bleek in het secundair onderwijs vrij 
correct ingeschat. In het basisonderwijs werd het hier-
voor voorafgenomen budget ernstig onderschat. Dat 
heeft in het eerste schooljaar niet tot budgettaire pro-
blemen geleid, omdat de vervangingseenheden slechts 
gedeeltelijk werden aangewend. 

De evaluatie maakt duidelijk dat op het veld het gevoel 
heerst dat ‘er geen loon naar werken’ is. Door de toepas-
sing van het bestaande bezoldigingssysteem kunnen  
zich inderdaad een aantal situaties voordoen waardoor 
een verschil ontstaat tussen de bezoldiging en de uitge-
voerde vervangingsopdracht. Dat blijkt een ernstig knel-
punt te zijn. 

Door de invoering van korte vervangingen is het over-
werk/bijbetrekking in het basisonderwijs sterk toegeno-
men. Dit heeft grote gevolgen voor de betaling van de 
leerkrachten. De bezoldiging van overwerk en bijbetrek-
king in het basisonderwijs is immers ongunstig. 

De stuurgroep heeft inzake het verderzetten van het 
project ‘vervanging korte afwezigheden’ een aantal 
aanbevelingen gedaan. Ik ben die momenteel aan het 
bekijken met mijn medewerkers en zal op basis daarvan 
eerstdaags een beslissing nemen. De vraag kwam jam-
mer genoeg net iets te vroeg om daarop al te kunnen 
antwoorden. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Mijnheer de minister, u 
hebt een goede weergave gegeven van de vaststellingen, 
van waar de knelpunten zitten. Het is natuurlijk interes-
sant te weten wat u zult doen, welke aanbevelingen 
gedaan werden en waarmee u rekening zult houden. De 
vraag zal iets later misschien opnieuw worden gesteld 
om te weten wat u precies zult doen. 

Minister Frank Vandenbroucke: Dat is goed. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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