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Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck 

Vraag om uitleg van mevrouw Anissa Temsamani tot 
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over seksuele en andere 
delinquentie binnen de schoolmuren 

De voorzitter: Mevrouw Temsamani heeft het woord. 

Mevrouw Anissa Temsamani: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, ik wil mij vooreerst 
verontschuldigen voor het feit dat deze vraag om uitleg 
een aantal keren is uitgesteld, maar dat was, zoals u 
weet, om gezondheidsredenen. 

Mijnheer de minister, uit cijfers die een aantal weken 
geleden werden gepubliceerd, blijkt dat, omgerekend 
naar een schooljaar, per week gemiddeld twee verkrach-
tingen gebeuren op het terrein van de scholen. Het aantal 
gevallen van aanrandingen van de eerbaarheid binnen de 
schoolmuren ligt nog eens dubbel zo hoog en de cijfers 
blijken de laatste jaren ook in stijgende lijn te gaan. 

Experts zijn niet echt verbaasd over de cijfers. Slachtoffers 
van seksuele delinquentie zijn vaak jonge mensen, en 
een verkrachting gebeurt bijna altijd waar er een één-op-
éénrelatie zonder toezicht is. In de meeste gevallen is er 
ook een verschil in de machtsverhouding tussen slacht-
offer en dader. Dat zijn elementen en situaties die op 
school, meer dan elders, voorkomen. 

Die logische verklaring maakt het gegeven echter niet 
minder verontrustend. Net zoals dat het geval is voor 
andere thema’s zoals drugs en psychosociale problemen, 
spreekt het voor zich dat preventie en ‘empowerment’ 
rond dit thema hun plaats moeten hebben en krijgen 
binnen de schoolmuren. 

In een eerste reactie beweerde men vanuit het gemeen-
schapsonderwijs dat het meestal gaat over voorvallen 
tussen volwassenen of voorvallen die eerder toevallig 
binnen de ’s nachts leegstaande schoolgebouwen plaats-
vinden. Is het op basis van de gegevens waarover u 
beschikt mogelijk om de cijfers over seksuele delinquentie 
in de scholen beter te duiden? 

Uit dezelfde politiestatistieken blijkt dat ook andere 
misdrijven en vormen van geweld binnen de schoolmuren 
toenemen. Beschikt u ook hier over andere gegevens die 
dat fenomeen bevestigen? Welke initiatieven neemt de 
Vlaamse overheid om de toename van seksuele en andere 
delinquentie in onze scholen te beantwoorden? 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Temsamani, 
de enige cijfergegevens waarover ik beschik, zijn  
cijfers uit de jaarverslagen van het Steunpunt Onge-
wenst Gedrag op School van de vzw Limits. U weet 
dat ik dat steunpunt financier voor het uitvoeren van 
drie opdrachten. Ten eerste: voor iedereen die in het 
onderwijsgebeuren betrokken is, een laagdrempelig en 
ruim toegankelijk aanspreekpunt zijn met betrekking 
tot ongewenst gedrag op school. Ten tweede: bemiddelen 
en ondersteunen, wat concreet inhoudt dat het steun-
punt meldingen over ongewenst gedrag informeel  
behandelt, conform de wetgeving betreffende de  
bescherming tegen ongewenst gedrag op het werk. Ten 
derde: het uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
met de onderwijsnetten. 

Het steunpunt houdt gegevens bij over de meldingen 
die het krijgt. Ik geef een overzicht van de cijfers van 
het afgelopen schooljaar 2007-2008. Ze maken daarbij 
een onderscheid tussen drie categorieën van ongewenst 
gedrag. Ten eerste is er ongewenst gedrag onder vol-
wassenen. Daar gaat het over 93 meldingen. Ten tweede: 
ongewenst gedrag tussen leerlingen en volwassenen. Er 
waren 47 meldingen van ongewenst gedrag van vol-
wassenen tegenover leerlingen en 7 meldingen van 
ongewenst gedrag van leerlingen tegenover volwassenen. 
Ten derde: ongewenst gedrag tussen leerlingen onder-
ling. Daar ging het om 50 meldingen. 

Het gaat dan onder andere over ongewenst seksueel 
gedrag, maar het kan ook gaan om pesterijen, agressie, 
problemen betreffende leidinggeven enzovoort. Het 
aandeel van ongewenst seksueel gedrag in deze cijfers 
is erg klein, namelijk 1 melding onder volwassenen, 9 
meldingen van volwassenen tegenover leerlingen, geen 
meldingen van leerlingen tegenover volwassenen en 5 
meldingen van leerlingen onderling. Het totale aantal 
meldingen van ongewenst seksueel gedrag is daarmee 
bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2006-2007, het 
gaat namelijk van 13 naar 15 meldingen. 

Ik beschik niet over meer gegevens met betrekking tot 
seksuele delinquentie in de scholen. Het zou handig zijn 
indien de politiecijfers nog wat diepgaander waren, bij-
voorbeeld door een onderscheid te maken tussen voor-
vallen tijdens de schooluren en voorvallen na de school-
uren, maar op dit moment zijn die gegevens er bij mijn 
weten niet. Ik kan er dus ook niet meer over zeggen. 

Buiten de gegevens van het Steunpunt Ongewenst 
Gedrag op School worden momenteel geen gegevens 
vanuit Onderwijs verzameld. In mijn antwoord op de 
actuele vraag van de heer Schoofs van 11 februari 
jongstleden over wapens op school gaf ik echter al aan 
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dat een registratie van geweldincidenten op school, waar-
onder ook seksueel geweld, een plaats heeft, inderdaad 
nuttig kan zijn. Ik heb mij toen dan ook geëngageerd om 
een dergelijk onderzoek uit te voeren. Ik heb mijn admi-
nistratie de opdracht gegeven om dat verder te bekijken. 

Ik heb een overzicht gegeven van de initiatieven die ik 
neem om geweld en delinquentie op school tegen te gaan 
in mijn antwoord op de actuele vraag van de heer Schoofs. 
Specifiek voor seksuele delinquentie wil ik hier toch ook 
nog het beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, 
pesten en ongewenst seksueel gedrag op school vermel-
den. Dat beleidsplan werd ontwikkeld in samenwerking 
met de vzw Limits, met de bedoeling om scholen te onder-
steunen bij de toepassing van de wet van 11 juni 2002 ter 
bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het beleidsplan 
werd indertijd naar alle scholen verstuurd en kan men ook 
raadplegen en downloaden op de onderwijswebsite 
(http://onderwijs.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/maatre-
gelen/beleidsplan_Limits.htm). 

Momenteel werkt de vzw Limits aan een actualisatie van 
het plan, aangezien de wet sinds 6 juni 2007 is aangepast. 
De focus ligt nu op het voorkomen van psychosociale 
belasting op het werk. Die actualisering zou rond moeten 
zijn tegen het einde van dit schooljaar 2008-2009. 

Ook wil ik erop wijzen dat scholen de mogelijkheid 
hebben om nascholing te volgen, en dat er over thema’s 
als seksuele gezondheid en welzijn, relationele en sek-
suele vorming en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
een ruim aanbod voorhanden is. Ik denk dan bijvoor-
beeld aan de vormingen die worden aangeboden door 
Sensoa en door de organisaties die actief zijn binnen het 
Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Dit is zeker 
geen limitatieve opsomming. 

De voorzitter: Mevrouw Temsamani heeft het woord. 

Mevrouw Anissa Temsamani: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Dit zijn politiecijfers. Nu kan 
ik me voorstellen dat dergelijke problemen niet nood-
zakelijk worden gemeld door de jongeren op school en 
dat er ter zake nog heel wat taboes bestaan. Ik vraag me 
eigenlijk af of de jongeren weet hebben van alle ini-
tiatieven die ter zake bestaan. Zijn die toegankelijk voor 
de jongeren? 

Minister Frank Vandenbroucke: Zelfs de vzw Limits 
is absoluut gemakkelijk toegankelijk. Natuurlijk moet 
men het weten, maar bij alle mogelijke gelegenheden 
maken we bekend dat dit bestaat. Het kan eventueel zijn 
dat dit onbekend is, maar voor wie het kent, is het zeer 
toegankelijk, en ik meen ook dat het op alle mogelijk-
heden wordt bekendgemaakt. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Is hier ook niet deels een 
taak voor de vertrouwensleerkracht weggelegd? We 
streven er immers naar om in de scholen zo veel moge-
lijk te zorgen voor die vertrouwensrelaties. Dat moet, 
denk ik, een opstap zijn om dergelijke zaken te melden 
en uiteindelijk de stap te zetten naar die vzw’s. 

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 reclame op edu-
catief materiaal door derden aangeboden aan scholen 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, over kosteloos onderwijs en kosteloos 
basisonderwijs is deze legislatuur al heel wat gezegd. 
Bovendien zijn ter zake al heel wat stappen gezet. Dat de 
maximumfactuur die daarmee samenhing, tot heel wat 
discussies en tot een aantal neveneffecten heeft geleid, is 
ook geen geheim. Ook daarover is hier al veel gezegd. 

Nu blijkt echter dat die nagestreefde kosteloosheid die 
door – denk ik – toch wel alle fracties wordt gesteund, 
ook impliciet wordt gebruikt of zelfs misbruikt door 
één bepaald ziekenfonds om reclame te kunnen voeren. 
Waarover gaat het? In drie regio’s in West-Vlaanderen 
loopt momenteel een project over tandzorg. Ik denk dat 
iets dergelijks in zeer veel lagere scholen gebeurt. 
Maar hier gaat het over één specifiek project, waaraan 
zo’n 10.000 lagereschoolkinderen deelnemen. Heel 
concreet komt dat erop neer dat de kinderen maande-
lijks een tandenpoetskaart krijgen, waarop ze dan moeten 
aanduiden wanneer ze hun tandjes poetsen. Daarnaast 
is in het project ook nog in ander materiaal voorzien, 
zoals in een gezondheidskrantje, een kaft, een balpen 
enzovoort. Het ziekenfonds in kwestie hoopt volgend 
jaar dat project uit te breiden tot heel Vlaanderen. 

Ik twijfel helemaal niet aan de effectiviteit van een der-
gelijk project. Mijn kinderen nemen ook deel aan een 
ander project in hun school. Ik heb er echter toch enkele 
bemerkingen bij. Zo staat op alle aangeboden materiaal, 
dus niet alleen op de tandenpoetskaart, maar ook op het 
krantje, de kaft, de balpen en alles wat de kinderen nog 
krijgen, zeer expliciet het logo van één bepaald zieken-
fonds. Ook, en dat stoort eigenlijk nog meer, krijgen de 
kinderen een Beverclublidkaart, waarop naast het woord 
‘lidkaart’ zeer expliciet het logo van de mutualiteit ver-
meld staat. Mijns inziens strookt dit toch niet helemaal 
met wat de Commissie Zorgvuldig Bestuur stelt: “De 
verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij 
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van reclame. Er wordt aangenomen dat met verplichte 
onderwijsactiviteiten en leermiddelen datgene bedoeld is 
om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen 
na te streven.” Volgens mij streeft men met een project 
met betrekking tot gezondheidsbeleid – in dit geval tand-
zorg – duidelijk naar het bereiken van de eindterm over 
gezondheidseducatie. 

In een van de betrokken gemeenten is dit al aangekaart. 
Het gaat immers over een gemeenteschool. Er werd ge-
wezen op het feit dat dit ene logo zeer expliciet wordt 
gebruikt en dat men de indruk heeft dat dit met een wer-
vende bedoeling gebeurt. De gemeente antwoordde echter 
gewoon het volgende: “De gemeentescholen zijn, net als 
andere scholen, ingestapt in dit project omdat het kwalita-
tief heel goed is. Naast onze scholen nemen heel wat 
scholen uit de provincie deel. Het gaat over meer dan 
10.000 leerlingen. De leerkrachten ervaren dit materiaal 
als pedagogisch zeer waardevol en het kadert perfect in 
het gezondheidsbeleid van de scholen.” Op zich is dat een 
zeer correct antwoord, ware het niet dat totaal wordt 
voorbijgegaan aan de klacht. De persoon die dit heeft 
aangekaart, vreest immers dat dit wervend bedoeld is. 

De gemeente heeft wel het betrokken ziekenfonds daar-
over aangeschreven, met de vraag of dit klopt. Van het 
ziekenfonds kreeg ze het volgende antwoord: “Ik wil 
erop wijzen dat deze projecten tot stand komen door een 
investering van onze mutualiteit. Het spreekt voor zich 
dat ook wij onze merknaam wensen te vermelden op 
onze producten. Op die manier maken wij het de scholen 
mogelijk om rond het gezondheidsbeleid te werken, op 
een betaalbare manier.” Volgens mij kunnen scholen 
daar betaalbaar aan werken zonder dat er expliciet de 
ene of andere merknaam moet worden gebruikt. 

Mijnheer de minister, wat is uw standpunt over de manier 
waarop dit project aan scholen wordt aangeboden? Bent 
u het met me eens dat de objectiviteit en de onafhankelijk-
heid van de scholen in kwestie niet langer verzekerd is, 
als op verschillende materialen én bij herhaling hetzelfde 
logo wordt gebruikt? Op welke manier zult u optreden 
tegen die praktijk? 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Wat deze problematiek betreft, 
verwacht ik dat de Commissie Zorgvuldig Bestuur uit-
spraak doet wanneer zich een klacht voordoet. 

De voorzitter: Het gaat hier dus om het logo dat op het 
aangeboden product is vermeld? 

Mevrouw An Michiels: Meermaals en expliciet. 

De voorzitter: Kan dit niet worden aangegrepen om ook 
de andere logo’s te leren kennen? 

Mevrouw An Michiels: Dan zou er geen probleem zijn. 

De voorzitter: Ik weet niet of dat ook het antwoord 
van de minister zal zijn. 

Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Het betreft een project 
over tandzorg dat momenteel in drie regio’s in West-
Vlaanderen zou lopen en waaraan zo’n 10.000 lagere-
schoolkinderen zouden participeren. Dit project zou uit-
gaan van een welbepaald ziekenfonds dat ter onder-
steuning ervan materiaal met zijn logo levert aan de scho-
len zoals een gezondheidskrantje, een kaft, een balpen. 

Het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basis-
onderwijs legt de principes vast over reclame en sponso-
ring. Of die principes in een concreet geval worden 
nageleefd, is een feitenkwestie die onder de vorm van 
een vraag of een klacht aan het oordeel van de Commissie 
Zorgvuldig Bestuur kan worden voorgelegd. We hebben 
het in het verleden al over die commissie gehad. 

Het secretariaat van de commissie heeft onlangs een 
vraag ontvangen in verband met dat project waaraan 
een gemeenteschool uit West-Vlaanderen deelneemt. 
Deze vraag wordt momenteel door het secretariaat 
voorbereid met het oog op de agendering ervan op de 
eerstvolgende zitting van de commissie. Om het concrete 
geval te beoordelen is het dus wachten op de Commissie 
Zorgvuldig Bestuur. Het zou niet verstandig zijn om 
daarop vooruit te lopen. 

De Commissie Zorgvuldig Bestuur aanvaardt dat een 
sponsor op discrete wijze wordt vermeld op materiaal 
dat tijdens facultatieve onderwijsactiviteiten gebruikt 
wordt en een loutere sponsorvermelding is. Documenten 
die de sponsor louter vermelden, zonder logo’s, reclame-
teksten, aankoopboodschappen en andere, en die boven-
dien onder begeleiding van het onderwijspersoneel 
gebruikt worden, zijn dan ook niet strijdig met de  
decretale bepalingen inzake sponsorvermelding. 

Ik heb tijdens deze legislatuur nogal ingezet op gezond-
heidsbeleid op school. Scholen zuchten een beetje en 
dat is begrijpelijk. We vragen immers steeds meer aan 
scholen, leerkrachten, directies enzovoort. We vragen 
dat ze ook bezig zouden zijn met de gezondheid van 
kinderen in het lager en in het secundair onderwijs. Ik 
ben blij dat scholen soms elders bondgenoten vinden, 
in de bredere samenleving, bij sociale organisaties, bij 
ziekenfondsen. Wanneer een ziekenfonds, het maakt 
me niet uit welk, een school wil helpen om kinderen 
bewust te maken van het belang van tandenpoetsen, dan 
kan ik daar alleen blij om zijn. Ik heb in een vorig 
leven allerlei maatregelen genomen, met wisselend 
succes, om kinderen meer bij de tandarts te krijgen. 
Wanneer een ziekenfonds de scholen daarin onder-
steunt, vind ik dat niet zo erg. Men moet zich natuurlijk 
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wel houden aan de spelregels. In dit geval zal de Com-
missie Zorgvuldig Bestuur daarover oordelen. 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: We kunnen inderdaad best 
wachten op het oordeel van de commissie zorgvuldig 
bestuur. Ik volg u, mijnheer de minister, wanneer u zegt 
blij te zijn dat scholen daar elders steun voor krijgen. 
Het is immers een feit dat scholen met heel wat zaken 
rekening moeten houden. Ook in de school van mijn 
kinderen wordt zeer expliciet op de tandzorg ingezet. 
Dat gebeurt echter op een zeer neutrale manier, zonder 
vermelding van een tandarts die of ziekenfonds dat zich 
wil profileren. Wanneer we al die zaken vragen aan het 
onderwijs, moeten we erover waken dat men zich aan de 
opgelegde regels houdt. Voor het overige sluit ik me aan 
bij uw antwoord dat we best wachten op het antwoord 
van de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over onderzoek en 
hoger onderwijs in West-Vlaanderen 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, begin december 2008 stelde de 
gouverneur van West-Vlaanderen, de heer Breyne, namens 
de instellingen hoger onderwijs in de provincie West-
Vlaanderen de nota ‘Voor een kennisgedreven toekomst 
voor West-Vlaanderen: visie op de uitbouw van het 
hoger onderwijs en het onderzoek in de provincie: con-
cepten voor een plan op middellange termijn (2009-
2014)’ voor. De nota ijvert voor een kennisgedreven 
toekomst voor West-Vlaanderen. 

Ik zal ter informatie even wat cijfers aanhalen. In 2008 
studeerden 13.792 jongeren aan de West-Vlaamse hoge-
scholen en 1130 jongeren aan de K.U.Leuven Campus 
Kortrijk (KULAK) af. Ongeveer 58 percent van de 
West-Vlaamse jongeren vat hogere studies aan. In ver-
gelijking met de andere provincies gaat het hier om een 
hoog percentage. In verhouding studeren minder West-
Vlaamse jongeren aan een universiteit. Dat is aan het 
beperkter universitair aanbod te wijten. Veel jongeren 
zoeken andere horizonten op om te studeren. Op zich is 
dit heel positief. Het wordt enkel problematisch wanneer 
ze na hun studies niet naar West-Vlaanderen terugkeren. 
West-Vlaanderen kent bij de 20- tot 35-jarigen immers een 
negatief migratiesaldo. Ten gevolge van de innovatieve 

hogere opleidingen aan de West-Vlaamse instellingen 
zijn de cijfers in verband met deze braindrain de voorbije 
jaren licht verbeterd. Het blijft hier echter om een 
alarmsignaal gaan. 

Een bijkomend gevolg van het beperkter aanbod in het 
hoger onderwijs en in het bijzonder in het academisch 
hoger onderwijs is het feit dat zeer weinig onderzoeks-
middelen naar het hoger onderwijs in West-Vlaanderen 
gaan. Uit de nota van de gouverneur blijkt dat slechts 
1,4 percent van de Vlaamse onderzoeksmiddelen in 
West-Vlaanderen wordt aangewend. 

Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de regionale eco-
nomie. Minder hoger onderwijs betekent minder onder-
zoek, minder innovatie en minder aantrekkelijke jobs 
voor jonge, creatieve hooggeschoolden. 

Het initiatief van de gouverneur is bedoeld om alle 
krachten in West-Vlaanderen te bundelen. Hij wil zich 
in het Vlaanderen in Actie-plan van de Vlaamse Regering 
inschrijven. Dit plan wil van Vlaanderen een topregio 
maken. In de huidige economische context is dit  
belangrijker dan ooit. 

De nota van de gouverneur wil hiertoe een bijdrage 
leveren. De gouverneur ijvert voor kennisontwikkeling 
en -verspreiding in zes zorgvuldig gekozen kennis-
domeinen in het hoger onderwijs. Ook op het niveau 
van het Vlaams wetenschapsbeleid zijn een aantal 
clusters en domeinen afgebakend. De door de gouverneur 
gekozen kennisdomeinen zijn creativiteit, materialen, 
gezondheid, onderwijstechnologie, milieu en grens-
overschrijding. 

Een onderdeel van de nota betreft onderzoek en het 
belang van een goed onderwijsaanbod. Mijn vraag om 
uitleg gaat vooral over dit laatste element. Het voorstel 
van de gouverneur wil West-Vlaanderen als onderwijs-
provincie aantrekkelijker maken. Het wil meer unieke 
opleidingen, die studenten van over heel het land aan-
trekken, en meer steun voor het onderzoek dat hieruit 
zou voortvloeien. Dit zou in sterke mate in samen-
werking met bedrijven en met andere onderwijsinstel-
lingen moeten gebeuren. West-Vlaanderen moet in een 
aantal kennisdomeinen excelleren. De ontwikkeling, 
verspreiding en valorisatie van kennis moet hieraan 
worden gekoppeld. 

Ik ben ervan overtuigd dat niet enkel de West-
Vlamingen deze visie genegen zijn. Ook in Limburg 
moeten heel wat mensen beseffen dat de traditionele 
economie moet worden omgeschakeld en dat het hoger 
onderwijs een rol in die evolutie naar een creatievere 
en innovatievere economie kan spelen. 

Op 6 maart 2009 heb ik tot mijn verbazing in de Krant 
van West-Vlaanderen gelezen dat de minister al een 
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houding tegenover het plan van de gouverneur had aan-
genomen. Ik ben heel blij dat de minister het plan van de 
gouverneur genegen is. Ik zou hem hierover dan ook een 
aantal vragen willen stellen. 

Mijnheer de minister, erkent u de maatschappelijke en 
economische gevolgen van het beperkter hogeronderwijs-
aanbod en van de daaraan gekoppelde beperkte onder-
zoeksfinanciering van het hoger onderwijs in West-
Vlaanderen? Is dit voor u een legitieme reden om specifieke 
maatregelen te treffen? Hoe staat u tegenover de in de 
nota van de gouverneur vermelde voorstellen in verband 
met kennisontwikkeling en -verspreiding in onderzoek 
en onderwijs? Welke initiatieven wilt u nemen of zou u 
in de toekomst kunnen nemen om deze vragen te beant-
woorden? Hebt u hierover reeds overleg gehad met 
West-Vlaamse actoren uit onderwijs en onderzoek? Er is 
ginds heel wat dynamiek aanwezig. Ik kan me niet in-
beelden dat niemand u heeft aangesproken. Hebben deze 
gesprekken een concreet resultaat opgeleverd? 

De voorzitter: De heer De Coene heeft het woord. 

De heer Philippe De Coene: Mevrouw de voorzitter, ik 
zou me graag bij de vraag om uitleg van mevrouw  
Poleyn aansluiten. We hebben dit in de krant gelezen. 
We mogen echter niet altijd geloven wat in de krant 
staat. Ik zou een en ander dan ook graag van de minister 
zelf willen vernemen. 

Het document dat de gouverneur en de hoofden van de 
vier hogeronderwijsinstellingen in West-Vlaanderen 
hebben opgesteld, lijkt me zeer waardevol. Het docu-
ment stelt zich ten aanzien van de nodige rationalisatie 
niet defensief op. Het gaat uit van een samenwerking. 
We kennen die situatie in heel Vlaanderen. Als ik enkel 
naar de 22 hogescholen kijk, merk ik al dat ze soms 
elkaar fel beconcurreren. Het document bevat een goede 
offensieve strategie. Het is meer dan enkel een oplijsting 
van de desiderata van alle instellingen. Het brengt reliëf 
aan. De keuzes vormen een goede strategie. 

Ik vraag me af of de nota van gouverneur Breyne haaks 
staat op het advies en de besluiten van de Ministeriële 
Commissie Optimalisatie en Rationalisatie in het hoger 
onderwijs, ook wel de commissie-Soete genaamd. De 
nota pleit voor uitbreidingen. Is dit uitvoerbaar? Heeft 
de minister de tijd genomen om dit uitgebreid met de 
auteurs van de nota te bespreken? 

De auteurs van de nota reiken een aantal denksporen aan. 
Ik kan me inbeelden dat de minister zelf ook een paar 
alternatieven of aanvullingen in gedachten heeft. Ik zou in 
elk geval graag vernemen wat hij van deze nota vindt. 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord. 

De heer Jef Tavernier: Mevrouw de voorzitter, ik heb de 
presentatie van deze studie of dit manifest bijgewoond. In 

mijn ogen gaat het om een waardevol document. Hoewel 
er in West-Vlaanderen een aantal belangrijke en ver-
nieuwende bedrijven zijn, kampt het onderwijs met een 
zekere achterstelling op het vlak van de onderzoeks-
middelen. We moeten daar iets aan kunnen doen. 

We worden met een aanzet tot rationalisering in het 
onderwijs geconfronteerd. Dit houdt het gevaar van 
centralisatie en concentratie op een paar plaatsen in. 
Hierbij zouden bepaalde provincies uit de boot kunnen 
vallen. Aan de andere kant is er de valkuil van het 
provincialisme. Daar moeten we enorm voor opletten. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat West-Vlaamse stu-
denten in West-Vlaanderen blijven, de Oost-Vlaamse in 
Oost-Vlaanderen, die van Vlaams-Brabant in Vlaams-
Brabant en die van Limburg in Limburg. We moeten 
absoluut zorgen voor een openheid van geest en voor 
een voldoende mobiliteit. Het zal de grote uitdaging zijn 
om ervoor te zorgen dat we op verschillende locaties 
excellentiecentra kunnen ontwikkelen waar er studenten 
terechtkomen van verschillende provincies. 

De vraag is dan hoe je ervoor kunt zorgen dat je ook in 
West-Vlaanderen, naast de andere provincies, een 
aantal onderzoeksprojecten concentreert, niet om het-
zelfde te doen wat al elders gebeurt en ook niet alleen 
met West-Vlaamse studenten, maar om dingen te doen 
die men elders niet doet en ook met studenten die uit 
andere provincies komen. Op welke manier denkt u te 
proberen om dit te bewerkstelligen, rekening houdend 
met het feit dat er waarschijnlijk een rationalisering 
moet komen zonder dat dit mag betekenen dat alles zou 
worden geconcentreerd in twee steden? 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Ik wil opmerken 
dat horizonverbreding voor alle studenten iets gezonds 
is. Het zou hier misschien ook nuttig kunnen zijn. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Een belangrijk deel van het 
actieplan dat wordt voorgesteld en dat CD&V bijvoor-
beeld heel sterk bepleit, is dat de internationale, grens-
overschrijdende samenwerking nog veel sterker zou 
worden uitgebouwd, zodat de studenten die bijvoor-
beeld naar West-Vlaanderen komen, maar eigenlijk 
alle studenten, bijna per definitie een internationale of 
grensoverschrijdende ervaring opdoen. Ik ben het er 
volledig mee eens dat het helemaal niet de bedoeling is 
om provincialistisch te werken. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: U ziet die hori-
zonverbreding waarschijnlijk vooral voor Oost-Vlamingen 
die naar West-Vlaanderen gaan en omgekeerd. 

De voorzitter: De heer Sannen heeft het woord. 

De heer Ludo Sannen: Ik ben het met u eens. We 
moeten oppassen voor elke vorm van provincialisme, 
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maar we moeten ook oppassen voor elke vorm van het 
opsluiten van studenten in de eigen associatie, noem het 
associanisme, waardoor mobiliteit ook deels onmogelijk 
wordt gemaakt. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Poleyn 
moet een beetje opletten wanneer ze mijn mening citeert 
uit een krant. Ik ben namelijk gedurende jaren opgevoed 
door mijn moeder met de stelling dat je vooral niet moet 
geloven wat er in de kranten staat. Ik denk daar elke dag 
aan. Nu was mijn moeder afkomstig van Antwerpen en 
is die stelling misschien niet toepasselijk op West-
Vlaamse publicaties. Maar zonder de braindrain uit 
West-Vlaanderen zou ik een existentieel probleem hebben 
gehad. In die zin ben ik de Krant van West-Vlaanderen 
zeer goed gezind. 

Ik wil iets meer ten gronde zeggen over de kwestie. 
Mevrouw de voorzitter, ik neem aan dat iedereen hier 
aanwezig het document waarnaar mevrouw Poleyn en de 
heer De Coene verwijzen, kent. Het is de nota die onder 
leiding van gouverneur Breyne is opgesteld. Het is een 
interessant document. Ik stel voor om de nota aan de 
leden te bezorgen. 

Dat het een interessant document is, blijkt uit het feit dat 
de provincialismediscussie nuttig kan worden gevoed 
door te kijken naar een tabel op pagina 6 van dat docu-
ment. Daaruit blijkt uit de afkomst van studenten in 
West-Vlaanderen, dat door het aanbieden van unieke 
opleidingen in West-Vlaanderen men in staat is om 
mensen aan te trekken van verafgelegen provincies. Er is 
dus eten en drinken in die discussie. 

Het is opmerkelijk dat ik vorige zaterdag te gast was in de 
Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en ook even bij 
de campusrector van de KULAK. Ik vond die twee bezoe-
ken zeer interessant. Het heeft ook het denken hierover 
een beetje gevoed. Wat Howest betreft, en misschien ook 
andere hogescholen, is het indrukwekkend wat de school 
in haar unieke opleidingen aantrekt aan studenten uit 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Op dat soort 
mobiliteit in de beide richtingen moeten we inzetten. 

Ik wil niet te lang stilstaan bij de analyse die de gouver-
neur maakt. De feiten zijn wat ze zijn. Dat geldt zowel 
voor de beschrijving van de sociaaleconomische situatie 
van de provincie als voor de status quaestionis van het 
hoger onderwijs in de provincie en van het onderzoek in 
de provincie. Ik wil meteen de band tussen die dingen 
onderkennen, namelijk de band tussen de activiteiten 
van universiteiten, hogescholen en andere onderzoeks-
centra met het maatschappelijke en economische leven 
in de regio. Dat op zich legitimeert het nemen van maat-
regelen, mevrouw Poleyn. Dat is net een van de funda-
menten van de Lissabonstrategie. Het is ook een van de 

blikvangers in ons brede Vlaams Pact 2020. Dat is niet 
minder waar voor West-Vlaanderen. 

Zo kom ik meteen bij uw derde vraag, namelijk hoe ik 
tegenover de voorstellen sta en hoe we met die analyse 
omgaan. Ik waardeer alleszins de aanpak van de gou-
verneur. De visienota vertrekt van een beperkt aantal 
strategisch gekozen domeinen. Daarbij wordt onder 
meer rekening gehouden met maatschappelijk erkende 
noden, met in de provincie al aanwezige sterke punten, 
en met afstemming op programma’s zoals Vlaanderen 
in Actie. Rond die domeinen, zo stelt de nota, moet aan 
kennisontwikkeling, door allerlei vormen van onder-
zoek, en aan kennisvalorisatie, door overdracht naar 
bedrijven, organisaties en dergelijke, gedaan worden. 
Vervolgens moet er ook kennisverspreiding gebeuren, 
dat is het laten doorsijpelen van die kennis in de oplei-
dingen. Waar dat kan, in bestaande opleidingen, waar 
het moet, in nieuwe opleidingen. Dan pas is dus – vol-
gens de logica van het document – sprake van de even-
tuele programmatie van nieuwe opleidingen. 

Ik vind dat een verfrissende aanpak. Het is niet het in-
tussen wat holle pleidooi voor de klassieke uitbreiding 
met traditionele onderwijsbevoegdheden, dat links en 
rechts – en soms zelfs bij sommige West-Vlamingen – 
wel eens de kop wil opsteken. De sceptici die zich af-
vragen of het hier om meer gaat dan een mooie verpak-
king voor een paar individuele dromen, zullen ook niet 
naast de bijlagen in het document kunnen kijken. Daarin 
hebben de West-Vlaamse RESOC’s (Regionaal Sociaal-
economisch Overlegcomité) namelijk hun visies, noden, 
doelstellingen en acties uitgeschreven en leggen ze de 
fundamenten voor dit verhaal. Die aanpak, die vertrekt 
vanuit de noden van de samenleving en niet vanuit de 
wensen van de instellingen of de dromen van een of 
andere politicus, waardeer ik sterk. 

De heer De Coene legt zeer terecht een band met het 
rationalisatieproces, dat nu echt in gang is gezet. De 
keuze tussen Soete en Breyne, tussen rationaliseren en 
programmeren, is voor mij geen of-ofverhaal. Het ene 
bouwt voor mij voort op het andere. Wat we met de 
rationalisatie beogen, is immers niet een klassieke 
besparing of een oefening in het afbouwen van zo veel 
mogelijk opleidingen. De focus wordt nochtans vaak 
gelegd op opleidingen die de norm niet halen en die 
dus – ik citeer – “zullen moeten verdwijnen”. 

Dat is overigens een vrees die we ook wel een beetje 
terugvinden in de nota-Breyne. Maar dat is niet de 
grond van de zaak als we het hebben over rationalisatie. 
Met de rationalisatie willen we vooral dat sterktes beter 
uitgespeeld worden, dat de instellingen en hun perso-
neel zich kunnen concentreren op waar ze echt goed in 
zijn, en dat studenten kunnen kiezen voor nog betere 
opleidingen, met een bredere waaier aan specialisaties 
die echt uitgediept worden. 
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In dat kader is het dus helemaal niet tegenstrijdig om 
ook te denken aan lacunes in het opleidingsaanbod en 
hoe die best opgevuld kunnen worden. Vandaar ook dat 
de programmatiestop in het hoger onderwijs maar tijdelijk 
is. Ik vind het zelfs niet ondenkbaar om aanpassingen te 
doen aan de onderwijsbevoegdheden die in het structuur-
decreet zijn vastgelegd. Dat is altijd een delicate kwestie, 
maar ik vind het niet ondenkbaar in de hele opbouw van 
de redenering die hieraan voorafgaat. 

Maar tegelijk zeg ik ook: geen Breyne zonder Soete. 
Want als onze universiteiten en hogescholen niet kunnen 
aantonen dat de middelen voor het bestaande opleidings-
aanbod zo doelmatig mogelijk worden ingezet, waar 
halen ze dan de legitimatie om te pleiten voor bijkomend 
aanbod? De heer Sannen en mevrouw Demeulenaere 
hebben indertijd in deze commissie de wildgroei van 
afstudeerrichtingen aangeklaagd. De heer Sannen heeft 
mij aangezet tot actie, en ik heb die ook ondernomen, 
met effect. West-Vlaanderen was op dat vlak soms echt 
de Far West, met alle kwalijke gevolgen van dien. 

In een sfeer van na-ijver en overmatige concurrentie kan 
bijkomend programmeren inderdaad een averechts effect 
hebben. In zo’n sfeer dreigt het ook bij voorbaat elk rede-
lijk gesprek over een mogelijke uitbreiding van de onder-
wijsbevoegdheid van deze of gene instelling uit te sluiten. 
Vandaar mijn duidelijke vraag om niet alleen energie te 
stoppen in het verder uitwerken van de visienota, maar 
meteen ook de rationalisatie ernstig aan te pakken. Enkel 
als het rationalisatieproces serieus wordt uitgevoerd, zal 
er een voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak 
groeien voor het uitvoeren van de visienota. 

Ik heb daarnet al gezegd dat ik, uiteraard onder voorbehoud 
van een bekwame aanpak van het rationalisatieproces, 
bereid ben om zo nodig initiatieven te nemen om de 
onderwijsbevoegdheden van de instellingen aan te passen. 
De eerlijkheid gebiedt mij daaraan toe te voegen dat ik 
dat niet als een exclusief West-Vlaams privilege zie. Ik 
kan die redenering evengoed ontwikkelen voor Antwerpen 
of Limburg: als de universiteiten en de hogescholen er 
met een gezamenlijke inspanning en in onderling vertrou-
wen in slagen om het huidige hogeronderwijslandschap 
optimaal in te richten, ontstaat er ook ruimte voor com-
pleet nieuwe initiatieven. 

Ik begrijp ook dat er in de nota enige bezorgdheid door-
klinkt over de beschikbaarheid van middelen om ook in 
de hogescholen aan onderzoek te doen, welke kwalificatie 
dat onderzoek ook meekrijgt. Het is alleszins niet mijn 
bedoeling om de onderzoeksmiddelen volledig uit het 
niet-universitaire onderwijs weg te trekken, ook niet  
– maar dat is een thema dat we nu niet moeten aansnij-
den – na een inkanteling van de academisch gerichte 
opleidingen aan de universiteiten. Er gebeurt in de hoge-
scholen inderdaad bijzonder waardevol onderzoek, dat 
vaak heel nauw aansluit bij het lokale sociaaleconomische 

weefsel. Dat lokale sociaaleconomische weefsel kun-
nen inplantingen zijn van grote internationale bedrijven 
en multinationals die Vlaanderen uitkiezen en die ook 
belang hebben bij deze onderzoeksontwikkelingen. Ik 
heb dat vorig weekend nog met eigen ogen kunnen 
aanschouwen in de Hogeschool West-Vlaanderen. 

We mogen dat niet verloren laten gaan. Ik zou dat eigen-
lijk integendeel nog willen versterken, zowel financieel 
als structureel. We zouden dat kunnen doen door bijvoor-
beeld de PWO-middelen (projectmatig wetenschappelijk 
onderzoek), die typisch ingezet worden voor praktijk-
gebaseerd onderzoek, als een volwaardige component 
van de werkingsuitkering in de financiering van de hoge-
scholen in te bouwen, in plaats van ze via een aanvullend 
kanaal toe te kennen, zoals vandaag het geval is. 

Ik kom dan tot een volgende overweging. De hoge-
scholen pleiten in de nota voor het creëren van meer 
opstappen naar het hoger onderwijs, van meer samen-
werking ook tussen de verschillende soorten instellingen 
die opleidingen aanbieden tussen het secundair en het 
klassieke hoger onderwijs in. Wat dat betreft, krijgt 
deze nota vandaag al een begin van uitvoering, want ik 
wil u straks, met het ontwerp van decreet betreffende 
het secundair na secundair onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs en het beeld van de onderwijsladder, 
meteen al een heel belangrijk initiatief voorstellen 
waarmee we een duidelijk kader kunnen bieden voor 
dat aspect van de visienota. 

Ik wil ten slotte ook wel bekijken hoe we een en ander 
zo nodig logistiek kunnen ondersteunen. Ik geef een 
voorbeeld. Professor Vanden Abeele, de campusrector 
van KULAK, heeft me vorig weekend verteld over de 
vrijwillige uitwisselingen van studenten met de univer-
siteiten in Rijsel. Ik kende dat zo niet in detail en zo uit 
het leven gegrepen als hij me het heeft verteld. Ik moet 
zeggen dat dat gesprek me bijzonder enthousiast heeft 
gemaakt. Er is natuurlijk sprake van een grensgebied, 
maar dit is een soort mobiliteit die eigenlijk op een 
bijzonder efficiënte manier internationale uitwisseling 
met zich meebrengt en tegelijk natuurlijk ook een in-
vestering is in een betere kennis van het Frans voor de 
ene en kennis van het Nederlands voor de andere. Het 
is toch enigszins een onderdompeling in een andere 
onderwijscultuur, en dat door een zeer eenvoudig  
mechanisme: mensen nemen de trein en gaan naar 
Rijsel, en omgekeerd. 

Hoe eenvoudig dat op het eerste gezicht ook is, toch 
kan ik me voorstellen dat die extra verplaatsingen voor 
sommige jongeren een drempel kunnen vormen. Via 
bijvoorbeeld de studentenvoorzieningen moeten we 
daar oplossingen voor kunnen vinden. Zo nodig moeten 
we verder gaan dan onze eigen onderwijsbevoegd-
heden. Al bij al is het immers vreemd dat iemand als 
student voor een appel en ei van Menen of Veurne naar 
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de andere kant van het land kan sporen, hoewel we daar 
natuurlijk voor zijn, maar flink wat meer moet ophoesten 
als hij even de grens oversteekt. Er is dus, denk ik, een 
vraag naar wat creatief beleidswerk om daar iets aan te 
doen. Mevrouw de voorzitter, ik beperk me voorlopig tot 
die vier punten. De rest zal moeten blijken als de dossiers 
in uitvoering van de visienota concreet op tafel komen. 

Er werd me vervolgens gevraagd of ik daarover al over-
leg heb gepleegd en wat daarvan het resultaat was. De 
heer De Coene vroeg of er wegen zijn voor de uitbouw 
van het hoger onderwijs en het onderzoek in de provincie 
die naar mijn mening in de strategienota niet of onvol-
doende aan bod komen. Dat brengt me bij een laatste 
reeks vragen. Er werd gevraagd of er eventueel nog 
dingen ontbreken in die strategienota en hoe we uitkijken 
naar verder overleg. Mevrouw Poleyn, de gouverneur, 
de algemeen directeurs van de drie West-Vlaamse hoge-
scholen en de campusrector van de KULAK zijn me 
eind januari de visienota komen voorstellen. We hebben 
daar toen een eerste gedachtewisseling over gehad, 
waarbij ik ook een aantal thema’s heb opgeworpen die 
naar mijn aanvoelen nog onderbelicht waren. Ik kom 
daar zo dadelijk op terug. 

We hebben toen de afspraak gemaakt dat we in contact 
met elkaar zouden blijven. Ik heb sindsdien contacten 
gehad. Ik heb het al gehad over mijn uitstapjes van vorige 
zaterdag. In het vervolg op dat eerste overleg met de 
gouverneur is het onder meer de bedoeling een aantal 
zaken te verduidelijken die naar mijn mening vooralsnog 
een beetje onderbelicht zijn in de visienota. Zo wordt de 
samenwerking met hogeronderwijsinstellingen uit 
Noord-Frankrijk en Henegouwen wel aangekaart, maar 
blijft de nota voorlopig vrij vaag over de draagwijdte 
van die grensoverschrijdende samenwerking, terwijl 
initiatieven als de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-
Doornik net in die samenwerking tussen universiteiten 
en hogescholen een concrete invulling kunnen krijgen en 
echt tastbaar worden voor de mensen. Op gelijkaardige 
wijze hebben de onderwijsprogramma’s van de EU lang 
voor de euro veel bijgedragen aan het tastbaar maken 
van Europa. Dat is echter een nevenbedenking. 

Om dat wat op gang te helpen, heb ik alvast 25.000 euro 
gereserveerd voor de organisatie van een Vlaams-
Noord-Franse ontmoetingsdag, die gepland is voor eind 
oktober. De visienota stipt verder aan, maar voorlopig 
ook zonder daar heel concreet in te zijn, dat er steun van 
en samenwerking tussen de associaties zal moeten zijn. 
Het gaat dan in het bijzonder over de associaties van 
Gent en Leuven. Dat is echt wel een kritieke succesfactor 
voor dit hele verhaal. Zonder een goede verstandhouding 
met de Universiteit Gent acht ik bijvoorbeeld elke  
minieme uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van 
KULAK onmogelijk. De associaties zullen dus de plan-
nen mee moeten dragen. Mijnheer Sannen, ik weet niet 
ik dat ‘associanisme’ moet noemen, maar ze zijn er en 

ze zullen dat mee moeten dragen, maar natuurlijk met 
een open geest. Ik denk trouwens eveneens dat bij 
sommige initiatieven ook Oost-Vlaamse instellingen 
zullen moeten worden betrokken. De ingenieurs van 
Brugge zitten net zo dicht bij die van Gent als bij die 
van Kortrijk. Hetzelfde geldt voor sociaal werk, leraren-
opleidingen enzovoort. 

Het blijft ten slotte ook wel uitkijken hoe de instellingen 
zullen reageren op de mogelijkheden die we met het 
aankomende hbo-decreet (hoger beroepsonderwijs) 
bieden. Ik hoop dat ze die kans met beide handen grijpen. 
Daarover blijft de visienota eigenlijk ook nog vaag, 
terwijl er in de vragen van de RESOC’s ongetwijfeld 
verschillende mogelijkheden zijn om concrete initiatieven 
te ontplooien in het hbo. De activiteiten op die sport 
van de onderwijsladder kunnen we immers niet los 
zien van de ontwikkelingen in het klassieke hoger 
onderwijs. Een strategie voor West-Vlaanderen die een 
hogeronderwijsstrategie is, moet ook rekening houden 
met dat nieuwe deel van de onderwijsladder. 

Concluderend wil ik zeggen dat ik inderdaad positief 
sta ten aanzien van de visienota en dat ik wil meewerken 
aan de uitvoering ervan, uiteraard binnen mijn mogelijk-
heden. Het is nu zaak om de concepten uit de visienota 
om te zetten in heel concrete doelstellingen en acties. 
Om zeker te zijn dat dit geen plannen voor de lade 
worden, lijkt het me raadzaam dat alle betrokken actoren 
daar nauw bij worden betrokken. De formule van de 
rondetafels met de RESOC’s heeft duidelijk gewerkt. 
Ik denk dus dat die kan worden gebruikt voor de verdere 
uitwerking van de visienota. Dat vergt wat organisatie, 
maar het is belangrijk om een stevig draagvlak te  
creëren en de blik ook voldoende ruim te houden. Naast 
vertegenwoordigers van het West-Vlaamse hoger  
onderwijs zie ik ter zake zeker ook een rol weggelegd 
voor de sociaaleconomische partners – die al werden 
geraadpleegd bij de voorbereiding van de visienota – 
en voor de associaties en de andere onderwijsinstellingen, 
zoals de West-Vlaamse centra voor volwassenen-
onderwijs, de Universiteit Gent en de Oost-Vlaamse 
hogescholen. We mogen ook de band met het dossier 
van de grensoverschrijdende samenwerking niet uit het 
oog verliezen. 

Ik wil ten slotte ook voorstellen het politieke overleg te 
verbreden. Ik ben eigenlijk heel blij dat de gouverneur 
in groot vertrouwen in zo’n vroeg stadium al contact 
heeft gezocht met mezelf en mijn administratie. Dat is 
niet alles. Ik denk dat bepaalde initiatieven vroeg of 
laat op de agenda van deze commissie zullen moeten 
komen. Laten we dus het parlement dan ook van meet 
af aan betrekken bij het uitwerken van de visienota. 

Ik denk dat dat helpt om tijdig goede oplossingen uit te 
dokteren voor problemen die zich onderweg kunnen 
voordoen. Dat is goed voor het politieke draagvlak en 
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voor het uitdragen van het project naar actoren buiten de 
hogeronderwijssector en naar de brede samenleving. We 
mogen dit immers niet louter beleidsmatig bekijken. We 
zullen de samenleving toch een beetje moeten mobiliseren. 
We moeten dan ook breed gaan in de ondersteuning. 
Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat inzake het 
traject dat moet worden afgelegd in legistiek en regel-
gevend werk, de nodige eensgezindheid wordt ontwikkeld. 

Het is een interessant en stimulerend project. Zoals altijd 
ben ik redelijk voorzichtig in mijn reactie omdat het nog 
verder moet worden ingevuld. Er zit echter zeker, op 
zijn zachtst gezegd, muziek in. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 

Mevrouw Sabine Poleyn: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw enthousiasme. U zegt dat u doorgaans voor-
zichtig bent. Voor uw normen vind ik u dit keer toch 
heel enthousiast. Het evenwicht Soete-Breyne – rationa-
liseren om te kunnen uitbreiden – is wat iedereen wenst 
die aan de nota heeft meegewerkt. Er is een draagvlak 
voor rationalisatie maar er is ook marge om nieuwe 
unieke of interessante opleidingen bij te creëren. 

Wat de onderzoeksmiddelen betreft, ben ik wat verrast 
door uw concreet voorstel over de PWO-middelen. Dat 
is heel positief. Ik heb die vraag ook gesteld aan minister 
Ceysens. Zij heeft nog iets voorzichtiger gereageerd. 
Nochtans zijn liberalen doorgaans iets extraverter. Mis-
schien zit er dus wel toekomst in het voorstel. Het pro-
bleem is vooral dat de financieringskanalen zo ingewik-
keld zijn en dat er aan heel wat voorwaarden voldaan 
moet worden. Die voorwaarden hebben soms meer te 
maken met de aanvragen van de actor dan met de inhoud 
van het project. Op zich is het de kwaliteit van het project 
dat moet tellen en niet zozeer de aanvrager. Wanneer u 
dus zegt dat u meer middelen in de basisfinanciering 
wilt stoppen, dan is dat heel positief. 

Wat uw bedenking over het grensoverschrijdende betreft, 
wil mijn fractie benadrukken dat er al heel wat kansen 
zijn met de Eurometropool. Het gaat iets trager dan 
verwacht. Frankrijk is dan ook centralistischer dan België. 
Toch moet onderwijs de eerste concrete realisatie zijn. 
Als ik het goed heb begrepen, zal daar binnenkort wat 
beweging in komen. 

Wat de samenwerking tussen de associaties betreft, ben 
ik het met u eens. Ik zou het veeleer hebben over inter-
associatief werken dan over a-associatief werken. Ik heb 
ook begrepen dat de West-Vlaamse instellingen van de 
associaties bereid zijn om samen te werken en niet te 
veel in zuilen te denken. 

Onze voorwaarde is dat niet alleen de associaties maar 
ook de bedrijven daarbij worden betrokken. Zij moeten 
de valorisatie immers gebruiken. 

Wat het hbo betreft, volg ik u wanneer u zegt dat er heel 
wat kansen in de ladder liggen voor het hoger onderwijs. 
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het hoger onderwijs. 
Ook de centra voor volwassenenonderwijs spelen een 
belangrijke rol. De idee was toch dat samenwerking 
tussen al die actoren gestimuleerd moet worden. Die 
kaart moeten we trekken. Waar er al samenwerking is, 
moet dat nog meer gestimuleerd worden. 

Mijnheer de minister, ik ben heel blij met uw positieve 
reactie. Ik veronderstel dat uw partij dit mee zal trekken 
in West-Vlaanderen. Ik ben van plan om daar binnen-
kort nog een resolutie over in te dienen. 

De voorzitter: De heer De Coene heeft het woord. 

De heer Philippe De Coene: Zo voorzichtig de minister 
is in zijn antwoord op de vragen, zo voorzichtig wil ik 
zijn met de beoordeling van zijn antwoord. Vanuit de 
West-Vlaamse rationaliteit wil ik de voeten op de 
grond houden. We moeten op een verstandige manier, 
en liefst provincieoverschrijdend, proberen een goed 
aanbod te hebben. We mogen echter ook niet naïef 
zijn. Op een zeker moment is er concurrentie. Ik geef 
hier het voorbeeld van de bachelor sociaal werk. Dat 
wordt in Kortrijk in twee instellingen aangeboden. Het 
is bijzonder moeilijk om daar een samenwerking te 
krijgen omdat daar dikwijls ook een levensbeschouwe-
lijke onderbouwing is. 

De heer Sannen pleit tegen een wildgroei in de afstudeer-
richtingen. Toch moet men soms initiatieven nemen die 
door de minister en door de administratie argwanend 
worden bekeken. Ik geef het voorbeeld van het keuze-
traject Devine (Digital Design and Media) aan de Hoge-
school West-Vlaanderen. Dat is een keuzetraject binnen 
de bachelor Multimedia en Communicatietechnologie 
(MCT). Dat bestaat eigenlijk niet, maar is ter plaatse 
uitgevonden, en met bijzonder veel succes. Wanneer u 
zegt dat onder meer Howest erin slaagt studenten aan 
te trekken van de andere kant van Vlaanderen, dan 
heeft dat precies te maken met dergelijke unieke initia-
tieven. Het is nu een diploma MCT terwijl het in de 
realiteit een compleet nieuwe formule is. 

Ik wil hier opmerken dat er zelfs binnen de associatie 
sprake is van grote concurrentie. Ik heb zelf gemerkt 
het voor de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 
(KHBO) en de Katholieke Hogeschool Zuid-West-
Vlaanderen (KATHO) moeilijk is om de violen gelijk 
te stemmen. 

Tot slot wil ik nog iets over mobiliteit zeggen. Het is 
een goede ambitie met de trein heen en weer tussen 
Kortrijk en Rijsel te willen rijden. Dat is nu trouwens 
nog veel te duur. We kunnen echter niet met de trein 
tussen Veurne en Kortrijk rijden. De reden waarom 
beduidend minder studenten uit de Westhoek hoger 
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onderwijs volgen, is net dat dit gebied te weinig ontsloten 
is. Die mensen hebben een goede relatie met Gent. Ze 
hebben echter nauwelijks een relatie met Brugge en 
absoluut geen relatie met Kortrijk. Ik weet dat dit niet de 
bevoegdheid van de minister van Onderwijs is. Dit situeert 
zich op een ander bestuursniveau. Indien we succes 
willen boeken, zullen we hier echter iets aan moeten 
doen. De studenten uit Veurne raken niet in Rijsel. Ze 
moeten via Brussel naar Rijsel rijden. 

Minister Frank Vandenbroucke: Misschien moeten de 
bevoegdheidsdomeinen Onderwijs, Werk en Mobiliteit 
in de volgende Vlaamse Regering worden gecombineerd. 
(Opmerkingen en gelach) 

Ik wil nog iets over de programmatie van opleidingen en 
over afstudeerrichtingen zeggen. Ik reageer zeer voor-
zichtig. Ik kan begrijpen dat de heer De Coene voorzichtig 
is in zijn beoordeling van mijn voorzichtigheid. 

Deze situatie biedt ons opportuniteiten. De wildgroei van 
afstudeerrichtingen heeft met het rigide kader inzake 
opleidingen te maken. Iedereen houdt elkaar op een wat 
verkrampte manier in bedwang. Er mag geen expansie 
van opleidingen komen. De instellingen zoeken allerlei 
wegen om dit kader op een innovatieve manier te door-
breken. Daar zijn goede voorbeelden van te vinden. De 
door de heer De Coene aangehaalde ontwikkelingen in de 
media en op het vlak van informatie- en communicatie-
technologie leiden tot mooie voorbeelden van manieren 
waarop het keurslijf van de opleidingenstructuur langs 
zijwegen wordt doorbroken. Innovatieve en goede zaken 
krijgen dan de vorm van nieuwe afstudeerrichtingen. 

We moeten er in een regio als West-Vlaanderen en eigen-
lijk in heel Vlaanderen in slagen op een wat minder 
verkrampte manier over dat opleidingenaanbod te spreken. 
We moeten in een sfeer van overleg openingen creëren. 
Dit moet rationeel en in overleg gebeuren. Hierdoor 
zullen een aantal sluipwegen om het carcan te ontwijken, 
zoals afstudeerrichtingen, zich niet meer zo gemakkelijk 
ontwikkelen en zullen we opnieuw een eigenlijk gebruik 
van opleidingen en afstudeerrichtingen krijgen. 

Dit is interessant omdat we in West-Vlaanderen een wat 
minder gecrispeerde sfeer dan in de rest van Vlaanderen 
zouden kunnen creëren. Er zouden rationaliseringen 
volgen. Er zou echter ook samenwerking volgen. De 
instellingen zouden elkaar openingen voor nieuwe op-
leidingen kunnen bieden. De sluipweg van de afstudeer-
richtingen, die misschien wat verwarrend is, zou dan 
niet langer nodig zijn om tot innovaties over te gaan. 

Met betrekking tot de onderwijsladder wil ik eenzelfde 
algemene overweging maken. Mevrouw Poleyn heeft dit 
terecht benadrukt. Gouverneur Breyne heeft dit voorge-
steld. Een aantal volksvertegenwoordigers uit de regio 
willen hier eventueel samen aan werken. Ik vind dit 

positief. Dit maakt het mogelijk de ontwikkeling van het 
hoger beroepsonderwijs in een sfeer van samenwerking 
en gemeenschappelijke maatschappelijke doelstellingen 
te plaatsen. Op die manier zouden we de concurrentie 
tussen de wereld van de centra voor volwassenenonder-
wijs en de wereld van de hogescholen in goede banen 
kunnen leiden. Het is een opportuniteit om de neuzen 
met betrekking tot het hoger beroepsonderwijs in één 
richting te krijgen en om samenwerkingsverbanden tot 
stand te brengen. Hoewel ik voorzichtig ben, vind ik dit 
een interessant uitgangspunt om het verhaal van het 
West-Vlaams hoger onderwijs te schrijven. De grenzen 
zouden dan wel enigszins flou blijven. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Leo Pieters tot de heer 
Frank Vandenbroucke, viceminister-president van 
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, over de implementatie van 
de meest recente en innovatieve ontwikkelingen in 
het onderwijs 

De voorzitter: De heer Pieters heeft het woord. 

De heer Leo Pieters: Mevrouw de voorzitter, Vlaanderen 
kent heel wat door de Vlaamse overheid gesubsidieerde 
organisaties en verenigingen. Veel organisaties en vere-
nigingen verrichten onderzoek en vergaren informatie 
over tal van onderwerpen en materies. De invalshoeken 
zijn verscheiden. Het kan over technische aspecten of over 
zorgverlening gaan. Deze subsidies worden goed  
besteed. Ze leveren nieuwe kennis en innovatieve ont-
wikkelingen op. Daarnaast wordt ook informatie uit het 
buitenland gebundeld en vergaard. We hoeven niet altijd 
opnieuw het warm water uit te vinden. 

Voor het wetenschappelijk onderzoek bestaan circuits 
en zijn normen vastgelegd. Voor heel wat minder 
schokkende evoluties of kleine verbeteringen is dat 
minder evident. Verbeteringen moeten niet spectaculair 
of uit het buitenland afkomstig zijn om ze voor onze 
eigen welvaart toe te passen. 

We weten dat de ontwikkeling van een medicijn jaren 
vergt. Het medicijn moet op punt worden gesteld. Een-
maal het is goedgekeurd en een licentie is verkregen, 
wordt al het mogelijke gedaan om het product zo snel 
mogelijk te commercialiseren en op de markt te brengen. 
Geneesheren worden ingelicht. Ook geneeskundigen in 
opleiding worden voorgelicht. 

Kleine, innovatieve ontwerpen hoeven niet altijd zo 
groot of spectaculair te zijn. Het zit soms in de kleine 
hoekjes. We hebben dit gezien in het televisieprogramma 
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‘De Bedenkers’. Heel kleine zaken kunnen soms heel 
nieuw of innoverend zijn. Het is de bedoeling dat ook de 
leerlingen en het onderwijs daarin meegaan en dat de 
jongeren bij hun opleiding meteen alle kansen meekrijgen 
voor hun later beroepsleven, niet alleen in het regulier 
onderwijs maar ook in het volwassenenonderwijs en de 
bijscholingen. 

Mijnheer de minister, welke stappen onderneemt u om 
ontwikkelingen van onze eigen gesubsidieerde organisa-
ties en verenigingen zo snel mogelijk te detecteren en te 
implementeren in ons onderwijs? 

In welke mate is er overleg tussen de minister van Inno-
vatie en Ontwikkeling, mevrouw Ceysens, en u als  
minister van Onderwijs om verwerkte informatie en 
ontwikkelingen te laten renderen en te laten doorstromen 
in het onderwijs? 

Mijnheer de minister, welke stappen onderneemt u om 
het onderwijzend personeel, buiten de pedagogische 
vorming, bij te scholen om zowel in middelbaar als in 
hoger en volwassenenonderwijs de nieuwste ontwikke-
lingen te doceren? Ook de leerkrachten worden veel 
bevraagd, ook in de pedagogische begeleiding. Dat komt 
er allemaal extra bovenop. Zeker nu we de crisis mee-
maken – maar dat geldt altijd – is het interessant dat we 
innovatie hoog in het vaandel voeren en dit zo snel  
mogelijk meegeven en meekrijgen. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mijnheer Pieters, uw 
schriftelijke vraagstelling maakt het moeilijk om een 
zeer scherp antwoord te geven. U hanteert wel zeer ruime 
omschrijvingen. U spreekt over ‘gesubsidieerde organi-
saties en verenigingen’. Ik neem aan dat u daarmee meer 
bedoelt dan de gekende onderzoeksinstituten. U hebt het 
dan over degenen die ‘onderzoek doen en informatie 
vergaren over tal van onderwerpen en materies’, wat dan 
leidt tot ‘innovatieve ontwikkelingen en nieuwe kennis’, 
maar ook tot ‘minder schokkende evoluties of kleine 
verbeteringen’. Dat is de hele planeet natuurlijk. 

De vraag is dan op welke wijze die innovaties in onderwijs 
verankerd raken. Er is dus een probleem met de om-
schrijving van wat we als nieuwe kennis en innovaties 
moeten beschouwen in uw vraag en de vraag wat relevant 
is om over te dragen naar wie. Ik wil dit illustreren met 
een voorbeeld. 

Als een van onze linguïsten een baanbrekende ontdek-
king doet over taalontwikkeling, is dat misschien iets 
wat alleen maar bevattelijk en belangrijk is voor zijn 
collega-professoren en eventueel voor aankomende 
linguïsten. Het kan echter ook een ontdekking zijn die 
onze kijk op taalonderwijs aan kleutertjes doet verande-
ren. In dat laatste geval zou ik die ontdekking toch zo 

snel mogelijk naar de dagelijkse praktijk in de kleuter-
klas willen zien doorstromen, en dus naar de kleuter-
juffen. Evengoed echter gaat het om een ontdekking 
waarvan maar gaandeweg blijkt dat ze misschien belang-
rijk is voor onze kijk op taalonderwijs aan kleuters.  
Nemen we die dan toch op in het curriculum van onze 
lerarenopleidingen en van de nascholing? En hoe dwin-
gend doen we dat dan? 

Dat brengt me bij een meer fundamentele bedenking. 
We hebben in ons land nog altijd de vrijheid van onder-
wijs. De overheid bepaalt in het leerplichtonderwijs 
weliswaar de eindtermen, maar houdt zich in principe 
niet bezig met hoe die gehaald worden, wat daar even-
tueel naast of bovenop komt, enzovoort. In het hoger 
onderwijs hebben we evenmin staatscurricula. Dat is 
ook maar goed. 

Van daaruit ziet u meteen het probleem: als wij niet 
opleggen hoe een opleidingsprogramma er precies uit 
moet zien, wat zouden wij dan opleggen welke kleine 
kennis en innovatieve ontwikkelingen van alledag per 
se in de curricula geïntegreerd moeten worden? Ik vind 
dat dus een moeilijke vraag. 

Desalniettemin: hoe stroomt kennis vandaag door? 
Doorstroming van de nieuwste ontwikkelingen in bij-
voorbeeld de technische en wetenschappelijke vakkennis 
naar het hoger onderwijs vindt plaats op verschillende 
wijzen: de docenten-onderzoekers die de wetenschappe-
lijke vakkennis zelf mee ontwikkelen via hun onder-
zoeksopdracht; de begeleiding van eindwerken door 
assistenten en doctorandi die goed op de hoogte zijn van 
de nieuwste wetenschappelijke en technische vakkennis; 
de deelname van studenten aan onderzoeksprojecten aan 
de universiteiten en in de hogescholen, via grensverleg-
gende onderzoeksprojecten maar ook via het project-
matige wetenschappelijk onderzoek in de professionele 
bacheloropleidingen en de onderzoeksprojecten in het 
kader van technologietransfer. 

Deelname aan die projecten leidt overduidelijk tot een 
spill-over van de nieuwste wetenschappelijke en tech-
nische kennis naar de opleidingen via de eindwerken 
maar ook via de docenten zelf. Ook via het decreet over 
de kwalificatiestructuur sijpelt straks nieuwe technische 
info binnen in de scholen, hogescholen en andere, via de 
beroepscompetentieprofielen waarvan de bepalingen op 
herkenbare wijze worden opgenomen in onderwijs-
opleidingen. Dat geldt voor al het onderwijs dat uitein-
delijk naar een of meer beroepskwalificaties leidt. 

Ik weet niet of ik uw vraag hiermee afdoende beant-
woord heb. Voor mijn eigen goede begrip herformu-
leerde ik uw vraag ook zo: er is onderwijsinnovatie in 
scholen, op welke wijze zorgen we ervoor dat we de 
geslaagde voorbeelden uiteindelijk in ons regulier 
beleid opnemen? U weet dat we vandaag vaak werken 
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met proeftuinen en tijdelijke projecten. Scholen kunnen 
op die manier wat uitproberen, soms in een wat luwere 
regelgevende omgeving. Over de regels waarvan kan 
worden afgeweken, bestaan regels in het Lokaal Onder-
handelingscomité. We evalueren dat. Wij zijn nu bezig 
met het kijken naar een rapport van de inspectie over 
proeftuinen. Ik wil dat rapport wel ter beschikking stellen 
van de Commissie voor Onderwijs. 

Een verwante vorm is degene die we hanteren bij het 
project Content and Language Integrated Learning (CLIL), 
waar we in een aantal scholen mee experimenteren. We 
krijgen een voortgangsrapport, wetenschappelijke bege-
leiding enzovoort. 

Ook al vraagt u me hoe we leraren bijscholen buiten de 
‘pedagogische vorming’ om, neemt dat niet weg dat pre-
cies de pedagogische vorming, via nascholing, leraren-
stages of anderszins nu juist wel een formidabele bron van 
updating van pedagogisch-didactische en andere compe-
tentie is waar leraren veelvuldig gebruik van maken. 

De voorzitter: De heer Pieters heeft het woord. 

De heer Leo Pieters: Ik moet de vraag misschien iets 
verduidelijken. Als ik het heb over gesubsidieerde orga-
nisaties en instellingen, dan heb ik het ook specifiek 
over het feit dat de Vlaamse Regering dikwijls subsidies 
geeft aan organisaties. Ik geef het voorbeeld van het 
Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen 
(VIBE). Dat krijgt Vlaams geld. Er zijn een aantal ont-
wikkelingen die het ofwel uit het buitenland haalt, ofwel 
zelf ontwikkelt. Het gaat om organisaties die deels wor-
den gefinancierd met Vlaams geld. Dat zijn geen puur 
wetenschappelijke organisaties of instellingen, maar er 
gebeurt toch aardig wat onderzoek. Hoe wordt vanuit die 
verenigingen, instellingen en organisaties de link gelegd 
met Onderwijs? 

Er zijn veel van die organisaties die zelf voorlichting 
geven en zelf cursussen organiseren, maar waarvan je 
jaar na jaar niets terugvindt in het onderwijs. Pas tien of 
vijftien jaar later wordt er, om commerciële redenen, 
toch op ingepikt omdat er bedrijven zijn die er toch iets 
in zien. Maar de ontwikkelingen die zij voordien hebben 
gedaan en de resultaten van hun onderzoek zijn eigenlijk 
al veel eerder in de maatschappij verkrijgbaar. Hoe kan 
Onderwijs daarop inpikken, om dat sneller, doordachter 
en efficiënter in de scholen te krijgen? 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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