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Voorzitter: de heer Boudewijn Bouckaert 

Interpellatie van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over knelpunten in de uitvoering van 
het decreet Leren en Werken en de opvolging van de uitvoering 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, tijdens de vorige legislatuur hebben wij het 
decreet Leren en Werken goedgekeurd. Een van de belangrijke elementen van dat decreet 
was het voltijds engagement. 

Sinds 1 januari 2010 is het aanwervingsplan van de federale regering voor jonge en oudere 
werkzoekenden van kracht. Een van de doelstellingen is het opzetten van een jongeren-
banenplan om de meest kwetsbare groepen en in het bijzonder de jongeren te helpen een job 
te vinden. Zo werd onder meer beslist dat voor 2010 en 2011 de werkgevers die een min-26-
jarige in dienst nemen die ten minste 6 maanden is ingeschreven als werkloze en die over 
geen hoger diploma beschikt dan dat van het hoger secundair onderwijs, tijdens die periode 
kunnen genieten van een activering van de werkloosheidsuitkering van 1000 euro per maand. 
Voor jongeren die jonger dan 26 jaar zijn, geen diploma hoger secundair onderwijs hebben en 
minimum 3 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende, geldt de uitkering van 1100 euro. 

Deze regelgeving geldt niet voor jongeren in het deeltijds onderwijs. Dit zou kunnen 
betekenen dat een voltijdse aanwerving voor een werkgever ongeveer de helft kost van de 
aanwerving van een leerling met bijvoorbeeld een industrieel leercontract die halftijds werkt, 
terwijl de industriële leercontracten de minst dure contracten voor werkgevers zijn. 

Gaan werken is een gewoonte die men jongeren in het deeltijds onderwijs moet aanleren. Dat 
is een zeer duidelijke keuze die in het decreet is gemaakt met de invoering van het voltijds 
engagement. Het gaat om een kwetsbare groep van jonge mensen die extra begeleiding nodig 
hebben via aangepaste methodieken en aangepaste trajecten die vanuit de systemen worden 
aangeboden. 

In de geest van het decreet Leren en Werken roept het federale banenplan vragen op. Op 8 
juli 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het stelsel van leren en werken 
in de Vlaamse Gemeenschap goed. De vraag is in welke mate dat decreet in de werkelijkheid 
ten volle kan worden toegepast. In de beleidsnota Onderwijs stelt u dat ernaar moet worden 
gestreefd om de trajectbegeleiding vanuit de school naadloos te laten doorlopen in de 
begeleiding naar en op de arbeidsmarkt en dat hierover afspraken zullen worden gemaakt met 
de Vlaamse minister van Werk. 

In het antwoord op een schriftelijke vraag die ik vorig jaar heb gesteld, zegt u dat de overheid 
momenteel geen centraal overzicht bijhoudt met betrekking tot instroom- of uitstroom-
gegevens van de jongeren in een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT). U zou de 
administratie vragen om in samenwerking met de sector na te gaan in hoeverre een centrale 
opvolging mogelijk en wenselijk is. Deze opvolging van doorstroming is voor alle vormen 
van trajecten interessant. Vandaag komen er vragen vanuit de Centra voor Leren en Werken 
om meer aandacht te hebben voor de aanbieding van bepaalde trajecten. Momenteel 
beschikken we niet over de informatie die we nodig hebben om te weten of we voldoende 
trajecten aanbieden. 

Met de crisis die we vandaag meemaken, hebben de centra te maken met steeds meer 
moeilijkheden om de jongeren te plaatsen in trajecten binnen het gewone arbeidscircuit. Dit 
heeft niet voor alle, maar wel voor een aantal centra tot gevolg dat ze overgaan tot het 
plaatsen van jongeren die in aanmerking komen voor een traject binnen het normale 
arbeidscircuit, in bijvoorbeeld brugprojecten. Omdat het aantal daar aangeboden trajecten 
beperkt is, zien we een verschuiving van de reguliere tewerkstellingsmogelijkheden naar de 
brugprojecten en van de brugprojecten naar de voortrajecten, terwijl een groot aantal jongeren 
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vanuit de centra wordt doorverwezen naar de POT’s. We zien dus op het terrein een aantal 
bewegingen, maar we beschikken vandaag niet over de cijfers die nodig zijn om dat goed op 
te volgen en te kijken of we ook voldoende aanbod hebben. 

Nog niet zo heel lang geleden werden we uitgenodigd in het arrondissement Turnhout. Daar 
werd het probleem geschetst dat er weinig aanbod is van bijvoorbeeld brugprojecten. Men 
heeft ook te maken met steeds meer jongeren die nog niet in staat zijn om te functioneren in 
het gewone arbeidscircuit. Het is heel erg nodig om na te gaan hoe de overheid beter kan 
inspelen op die noden, omdat de centra bereid zijn dat voltijds engagement waar te maken. 

Over de persoonlijke ontwikkelingstrajecten krijgen we steeds meer signalen dat de jongeren 
die er terechtkomen, een persoonlijke begeleiding nodig hebben. De mogelijkheden die er 
vandaag bestaan, maken dat de kwaliteit niet kan worden geboden in de omstandigheden 
waarin de centra moeten werken. Nu al wordt aangegeven dat het een goede keuze is van het 
decreet om met verschillende trajecten te werken. Vandaag is dat een probleem, in het 
normale arbeidscircuit, door het gebrek aan brugprojecten en voortrajecten en door de 
omstandigheden waarin de organisaties die de POT’s realiseren, aan de slag moeten. De 
kansen die ze krijgen om expertise op te bouwen die nodig is om de POT’s te realiseren, 
kennen heel wat knelpunten. Het is nodig om veel aandacht te schenken aan de implementatie 
van het decreet Leren en Werken, en aan de knelpunten. 

Tijdens het overleg tussen de Vlaamse en de federale regering in februari 2010 kwam ook het 
element van leren en werken aan bod. Het federale niveau is verantwoordelijk voor het 
statuut van de deeltijds lerende, deeltijds werkende. Het Vlaams beleid kan, naast een 
regionalisering van de nog resterende federaal gebleven onderwijs- en opleidingsaspecten, 
ook worden versterkt met een eengemaakt of geïntegreerd statuut voor mensen die deeltijds 
leren en werken. 

De Vlaamse Regering dringt erop aan dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn oefening over 
het statuut op korte termijn kan afwerken en dat hierover, waar nodig, overleg kan worden 
gevoerd vooraleer er definitieve beslissingen worden getroffen. 

Minister, in het licht van al deze elementen en van de problemen in het veld, heb ik enkele 
vragen. Is er overleg geweest tussen de Vlaamse en federale regering om de tewerkstelling 
van jongeren in het deeltijds onderwijs mee op te nemen in het federale aanwervingsplan? 
Hoe staat u tegenover de vaststelling dat jongeren in het deeltijds onderwijs niet opgenomen 
zijn, terwijl ze toch een kwetsbare doelgroep zijn, rekening houdend met onze verwachtingen 
ten aanzien van die jongeren? Waarom werden de jongeren in het deeltijds onderwijs niet 
opgenomen in het federale aanwervingsplan? Welke stappen overweegt u om het voltijds 
engagement van jongeren in het deeltijds onderwijs ook in moeilijke economische tijden te 
realiseren binnen het normale arbeidscircuit? 

Minister, welke verdere concrete initiatieven overweegt u om op korte termijn tot een 
eengemaakt of geïntegreerd statuut van de deeltijds lerende, deeltijds werkende te komen? 
Werden er reeds concrete afspraken voor overleg gemaakt? Welke concrete aanbevelingen of 
aandachtspunten wilt u aan de federale overheid overmaken voor een eengemaakt of 
geïntegreerd statuut? Welke initiatieven overweegt u om een kwaliteitsvolle trajectbege-
leiding vanuit de school mogelijk te maken? Hoe staat u tegenover een monitoring van 
leerlingen in het deeltijds onderwijs in het doorlopen van de verschillende trajecten? Het is 
zinvol dat dit zou gebeuren om toe te zien op een juiste doorstroming. Bent u bereid om een 
doorlichting te maken van de trajectbegeleiding in de verschillende centra om hieruit de 
nodige conclusies te trekken? 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Niemand betwist dat het federale plan op zich een goede zaak is, 
zeker voor de laaggeschoolde jongere werklozen. Toch zien we maar weer eens het perverse 
effect van een federale maatregel, die voornamelijk is geschreven op Waalse maat, en die het 
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Vlaamse beleid doorkruist. Bij de invoering van het decreet Leren en Werken waren we het 
er allemaal over eens dat het voltijds engagement noodzakelijk was. Iedereen was zich toen 
‘bewust’ van het probleem om te zorgen voor voldoende plaatsen en mogelijkheden voor die 
jongeren, omdat ze al te vaak worden gezien als probleemgevallen. 

Het deeltijds systeem is vaak een laatste keuze in een problematische onderwijssituatie. 
Jongeren die bewust en doordacht voor dat systeem kiezen en er enthousiast instappen, zijn 
een kleine minderheid. De rest komt daar na een weg vol problemen terecht, en is zeer 
gedemotiveerd. Om dan dat voltijdse engagement op te nemen, vraagt heel veel, niet alleen 
van de jongere maar ook van iedereen die hem daarin begeleidt. We waren het er toen 
allemaal over eens dat het heel erg noodzakelijk was om daar zeer sterk de nadruk op te 
leggen. Ik wil mij dan ook ten volle aansluiten bij de vragen van collega Helsen. 

Ik zou vooral de noodzaak willen benadrukken dat we hier vanuit Vlaanderen een antwoord 
op moeten vinden. We mogen ons niet verschuilen achter het feit dat dit een federale 
maatregel is met een verkeerd effect in Vlaanderen. Dat is te gemakkelijk. Het is uw taak, 
minister, om snel een oplossing te vinden. Het moet nu echt snel gaan. U moet ervoor zorgen 
dat het voltijds engagement ook effectief kan worden waargemaakt. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, eind oktober vorig jaar werd mijn administratie vanuit het 
Departement Werk en Sociale Economie op de hoogte gebracht van mogelijke nieuwe 
werkgelegenheidsmaatregelen en een nieuw banenplan voor jongeren van federaal minister 
van Werk, Joëlle Milquet. Daarin stonden ook enkele initiatieven met betrekking tot stages en 
statuten. We formuleerden daarop een antwoord dat ook werd meegenomen voor een 
VESOC-overleg (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) in november. 

Tegelijk met onze reactie op de initiële plannen, vroegen we een verduidelijking van de 
doelgroepen waarvoor de vooropgestelde maatregelen bedoeld waren. Het was immers niet 
duidelijk of bijvoorbeeld ook deeltijds lerende jongeren daarbij hoorden. Nu we duidelijk 
weten dat deeltijds lerende jongeren uit de boot vallen, kan ik niet anders dan dit betreuren. 
Door een gebrek aan overleg – een gebrek aan wil tot overleg – konden we dit echter niet 
rechtzetten. Het is ons niet duidelijk waarom de federale regering dit niet wou opnemen in 
een plan. 

Momenteel buigt een projectteam zich over de mogelijkheden om het voltijds engagement 
binnen de systemen van leren en werken te versterken. Er zullen verdere acties ter 
ondersteuning van de jongeren worden opgezet. 

De verantwoordelijkheid voor het statuut van ‘de deeltijds lerende, deeltijds werkende’ ligt 
bij de federale overheid. We wachten op het advies van de federale sociale partners, dat 
gepland was tegen het einde van 2010. In de voorbereiding van het beleid rond werkplekleren 
wil ik werk maken van een harmonisering en vereenvoudiging van de verschillende statuten. 
Om dat mogelijk te maken, zal ik overleg organiseren met mijn federale collega’s. 

We zullen proberen afspraken te maken voor het einde van het schooljaar. Het is net zoals 
met de tango, voor een afspraak moet men met twee zijn. ‘It takes two to tango’ en ‘it takes 
two to make a deal’. We kunnen echter niet voorspellen hoe de federale collega’s daarop 
zullen reageren. 

Reeds vorig jaar bezorgden we een aantal aandachtspunten aan de federale overheid. Net 
zoals de werkgevers, vakbonden en het onderwijsveld, ben ik voorstander van een 
vereenvoudiging van de bestaande statuten en contracten waarmee leerlingen worden 
tewerkgesteld in het kader van deeltijds onderwijs. In eerste instantie moet worden 
verduidelijkt voor welke doelgroepen een geïntegreerd statuut geldt. Het is belangrijk dat de 
informatie omtrent doelgroepen zoals beschreven in het decreet Leren en Werken van 10 juli 
2008 hierbij wordt gehanteerd. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor wat we op het 



Commissievergadering nr. C167 – OND15 (2009-2010) – 18 maart 2010 

 

6 

niveau van de gemeenschappen nog kunnen regelen, indien de harmonisering wordt 
gerealiseerd. Ten slotte moeten we grondig onderzoeken of één enkel statuut haalbaar en 
wenselijk is. Een grondige vereenvoudiging is allicht de eerste drempel die we moeten 
nemen. 

Het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw (SNPB 
vzw), dat is opgericht in uitvoering van artikel 97 van het decreet Leren en Werken, heeft een 
aantal activiteiten opgezet met als doel de trajectbegeleiding vanuit de centra deeltijds 
onderwijs te ondersteunen en verder te professionaliseren. Ik verwijs hierbij concreet naar het 
project @TrActief met als doel de continue vorming van trajectbegeleiders en 
leertrajectbegeleiders in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd en de deeltijdse 
vorming. Dit samenwerkingsverband blijven we financieel ondersteunen. Daarnaast moeten 
projectorganisatoren, om ESF-subsidiëring (Europees Sociaal Fonds) te kunnen krijgen, 
kunnen aantonen dat zij expertise bezitten op het vlak van trajectbegeleiding. In de toekomst 
zal het hebben van een degelijk uitgewerkte trajectbegeleidingsmethodiek een voorwaarde 
vormen om voor verdere ESF-subsidiëring in aanmerking te komen. 

Ik ben zelf vragende partij om het doorlopen van verschillende trajecten, zoals u suggereert, 
in kaart te brengen en op te volgen. Dit gebeurt nu al voor de projecten rond 
arbeidsdeelname, brugprojecten en voortrajecten. Op dit ogenblik beschikt mijn administratie 
over een aantal cijferreeksen en kwalitatieve gegevens in verband met de invulling van het 
voltijds engagement en het doorlopen van de verschillende trajectfasen door een jongere. In 
het kader van de registratie van die gegevens werden onlangs concrete afspraken gemaakt 
met de VDAB, AgODi, de netten en het departement Onderwijs. De afspraken hebben 
betrekking op het verder verzamelen en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens en op het 
geven van feedback vanuit die ontsloten gegevens naar de betrokken actoren, waarbij de 
privacywetgeving volledig wordt gerespecteerd. 

Het aspect van de trajectbegeleiding zal worden meegenomen door de inspectie. Op basis van 
hun bevindingen zullen we de gepaste acties ondernemen. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Ik dank u voor uw antwoord, minister. Ik begrijp goed dat de 
communicatie tussen de Vlaamse en de federale overheid u niet tevreden stemt over de 
manier waarop dit gelopen is, en nog minder over de beslissing die dan uiteindelijk genomen 
is met alle consequenties voor de jongere die meedraait in het deeltijds onderwijs. U zegt dat 
u verdere acties gaat ondernemen zodat het voltijdse engagement wel kan worden 
gerealiseerd. Het is mij natuurlijk niet duidelijk welke acties u vandaag mogelijk acht. De 
federale maatregelen zullen toch wel de nodige problemen opleveren voor die specifieke 
doelgroep waar we het vandaag over hebben. 

Ik sta er voor 100 percent achter dat u samen met uw collega’s in de Vlaamse Regering 
inspanningen levert voor jongeren in het deeltijds onderwijs. Maar het is me niet duidelijk 
wat de inhoud is van de concrete acties die u zult ondernemen. 

U zegt dat u overleg pleegt over een eengemaakt statuut. Dat was altijd de vraag en de 
bedoeling van Vlaanderen. Ik stel voor dat u dat punt zeker en vast blijft opnemen. U geeft 
aan dat Vlaanderen de elementen die voor ons belangrijk zijn, heeft doorgegeven aan de 
federale overheid. Is het mogelijk ons te zeggen welke elementen Vlaanderen heeft 
overgemaakt, zodat we weten wat onze specifieke vraag is? U zegt dat een belangrijke vraag 
van Vlaanderen gaat over de mate waarin het realistisch en haalbaar is om tot één statuut te 
komen. Het zou echter goed zijn als we een zicht zouden hebben over de informatie die onze 
regio heeft overgemaakt aan de federale overheid. Het is belangrijk te blijven aandringen op 
een snelle voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot een eengemaakt statuut. 

Met betrekking tot de trajectbegeleiding verwijst u naar de initiatieven van de pedagogische 
begeleidingsdiensten en de opvolging op dat vlak. U zegt dat u daar een voorstander van bent 
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en dat u kijkt op welke manier een opvolging mogelijk is. Hoe moeten we dat inschatten? 
Binnen welke termijn kan er een eerste output zijn? Er worden immers al enkele knelpunten 
aangegeven met betrekking tot die trajecten. De reglementering daarover is vrij strak. 
Bepaalde periodes moeten worden gerespecteerd, waarbinnen jongeren binnen een traject 
kunnen lopen. De instellingen ervaren nu al dat dat een goede begeleiding in de weg staat. 
Hoe moeten we dat concreet inschatten? 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik onthoud vooral dat het 
overleg met de federale overheid altijd op hetzelfde neerkomt. Wij willen wel, maar ginds 
botst het, stopt het, eindigt het. Dan komt weer eens dat fameuze samenwerkingsfederalisme 
op de proppen. Ik kan daar maar één conclusie aan vastknopen. Het is hoog tijd dat 
Vlaanderen eindelijk eens vraagt naar die homogene bevoegdheidspakketten, zodat we die 
zaken niet meer nodig hebben. Het overleg loopt telkens weer vast. We moeten ervoor zorgen 
dat het niet meer vastloopt. Tijdens de vorige legislatuur hebben we enorm veel van die 
voorbeelden gehad. Die werden telkens communautair ingekleurd. Dit is ook weer zoiets dat 
op de duur communautair zal worden ingekleurd, hoewel dat absoluut niet de bedoeling is. 
Vlaanderen zou toch eens een vuist moeten maken en zeggen dat het dat niet langer wil, dat 
het daar niet meer mee verder gaat. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: We hebben juist het projectteam om die acties uit te werken. Ik wacht 
op het voorstel van het projectteam. Wat de timing van de evaluatie betreft, kan ik u zeggen 
dat de afspraken nog maar heel recent op punt zijn gesteld. Ik zal nagaan in welke mate we de 
gegevens die we al hebben, kunnen overmaken. Ik neem aan dat u toch nog enkele maanden 
moet wachten vooraleer de gehele gegevensverzameling en de analyse er zijn. Ik stel voor dat 
we dat over een jaar of zo opnieuw opnemen. Er is dan voldoende tijd overgegaan om de 
gemaakte afspraken in de praktijk te brengen. Ik engageer me wel om na te gaan in welke 
mate we beleidsrelevante informatie kunnen geven over de trajecten die we nu wel al kunnen 
opvolgen. 

Met redenen omklede motie 

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

Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Brusseel tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de jaarlijkse VN-conferentie 
van de ‘Commission on the Status of Women’ 

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord. 

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, minister, collega’s, de VN-conferentie ‘Commission on 
the Status of Women’ (CSW) ziet toe op de naleving van de richtlijnen met betrekking tot 
vrouwenrechten die tijdens de VN-Wereldvrouwenconferentie van 1995 in Beijing zijn 
opgesteld. Ieder jaar komt de commissie rond de Internationale Vrouwendag op 8 maart 
bijeen op het VN-hoofdkwartier in New York. 

Dit jaar kwamen vertegenwoordigers van regeringen, parlementen, niet-gouvernementele 
organisaties en de VN voor de 54e keer bijeen om de rechten van de vrouw op politiek, 
economisch en sociaal gebied wereldwijd te evalueren. Doel van deze langere bijeenkomst – 
van 1 tot 12 maart – was om 15 jaar na de VN-Wereldconferentie van Beijing een balans op 
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te maken van de implementatie van de richtlijnen die in 1995 werden afgesproken. De 
klemtoon werd gelegd op het uitwisselen van ervaringen en goede voorbeelden. De 
belangrijkste doelstellingen waren enerzijds het wegwerken van de resterende knelpunten en 
problemen en anderzijds een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen, met inbegrip van 
deze gerelateerd aan de millenniumdoelstellingen. De conclusies van deze conferentie moeten 
leiden tot concrete beleidsafspraken om de gelijkheid en de emancipatie van vrouwen 
wereldwijd te verbeteren. Aangezien de minister deze conferentie heeft bijgewoond, zou ik 
hem graag een aantal vragen stellen. 

Minister, welke specifieke vraagstukken hebt u tijdens deze conferentie besproken? Welke 
positie hebben Vlaanderen en België in verband met genderdoelstellingen tegenover andere 
landen ingenomen? Zijn er opmerkelijke verschillen tussen deze standpunten? Welke ‘lessons 
learnt’ hebt u mee naar huis gebracht? Hoe zult u de conclusies van deze conferentie in uw 
beleid implementeren? 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, de bijkomende vragen van mevrouw Brusseel 
hebben me enigszins verrast. In de oorspronkelijke tekst van haar vraag om uitleg stonden 
maar twee vragen. 

Mevrouw Ann Brusseel: Ik denk dat de commissiesecretaris dat kan uitleggen. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Ik werp geen steen. Ik wil enkel opmerken dat ik van 
plan was die bijkomende vragen zelf te stellen. Toen ik de vragen van mevrouw Brusseel las, 
dacht ik dat we 3 dagen tijd zouden moeten hebben. Ik denk dan aan de implementatie van de 
conclusies van de conferentie in het beleid. Ik heb 5 jaar geleden en 10 jaar geleden het 
voorrecht gehad deze conferentie zelf bij te wonen. We waren toen uitgenodigd. 
(Opmerkingen) 

Het Bureau heeft die informatie ditmaal niet doorgestuurd. 

Minister Pascal Smet: Ik heb dit mondeling gesignaleerd. Ik heb gemeld dat ik zou gaan en 
ik heb gevraagd of er interesse was. Daarna heb ik er niets meer over gehoord. Ik wil dat ook 
niet zelf organiseren. Ik heb het enkel gemeld. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Het Bureau moet hiervoor zorgen. Ik kan sowieso 
melden dat ik steeds geïnteresseerd ben om mee te gaan. (Opmerkingen) 

Ik heb al tweemaal het voorrecht gehad die conferentie bij te wonen, meer bepaald 5 jaar 
geleden en 10 jaar geleden. De ‘lessons learnt’, zoals mevrouw Brussel het in het Engels 
noemt, de conclusies en alle informatie die iemand daar kan opvangen, zijn enorm uitgebreid. 

Ik vraag dan ook niet hoe de minister de conclusies van de conferentie in zijn beleid wil 
implementeren. Ik vraag me vooral af welke conclusie überhaupt is genomen. Ik vind het 
hallucinant dat vorige keer na 10 dagen geen conclusie is getrokken. De aanwezigen vielen 
toen vooral over het begrip ‘sexual rights’. Zijn ze hier nu ook weer over gevallen? Is ditmaal 
wel een conclusie getrokken? 

Ik heb nog een bijkomende vraag. De Millennium-doelstellingen uit 2000 lijken me 
belangrijker. Die doelstellingen zouden tegen 2015 moeten worden gerealiseerd. Dat is niet 
lang meer. Een van de doelstellingen luidt dat de armoede minstens moet worden verminderd 
en liefst moet worden weggenomen. De afgelopen weken hebben we echter vastgesteld dat de 
armoede ook in ons land veeleer stijgt. Ik vraag me af hoe de Vlaamse Regering de 
Millennium-doelstellingen binnen een termijn van 5 jaar zal bereiken. Dat valt nog binnen 
deze legislatuur. 

De voorzitter: De vraag over de conclusies van de conferentie stond oorspronkelijk ook in de 
vraag om uitleg van mevrouw Brusseel. We hebben die vraag geschrapt. We vinden dat de 
conclusies van de conferentie allicht in de pers of op een website te vinden zijn. Die vraag 
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moet niet aan de minister worden gesteld. Dit belet de minister uiteraard niet hier eventueel 
op in te gaan. 

Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, aangezien het om een herdenkingsbijeenkomst 15 jaar na 
de conferentie in Peking ging, heb ik dit jaar de VN-conferentie van de Commission on the 
Status of Women bijgewoond. Als hoofd van de Belgische delegatie had ik trouwens een 
officiële reden om daar te zijn. 

Ik ben 3 dagen in New York geweest. Mijn programma was gevuld met drie soorten 
activiteiten. Ten eerste, ik heb de Commission on the Status of Women bijgewoond. Ten 
tweede, ik heb enkele bilaterale ontmoetingen met Europese ministers bevoegd voor het 
gelijkekansenbeleid gehad. Ten derde, in het kader van mijn bevoegdheden als minister van 
Onderwijs en Gelijke Kansen heb ik in New York een aantal werkbezoeken afgelegd. 

Op 1 maart 2010 heb ik de openingsceremonie bijgewoond. Tijdens die ceremonie is de 
nadruk gelegd op de verwezenlijkingen, maar vooral op de knelpunten in de implementatie 
van het Peking Actieplatform. Tijdens de openingsceremonie is in naam van alle lidstaten van 
de Commission on the Status of Women een politieke verklaring voorgelezen. Deze 
onderhandelde verklaring heeft het belang van het Peking Actieplatform bevestigd, heeft de 
vooruitgang in de implementatie van het Peking Actieplatform erkend en heeft de knelpunten 
en de uitdagingen voor de toekomst benadrukt. In die verklaring is bovendien duidelijk de 
link met de Millennium Development Goals en met het Verdrag ter uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen gelegd. Daarnaast zijn de VN, internationale en 
regionale organisaties, het middenveld en alle mannen en vrouwen opgeroepen om een 
bijdrage tot de volledige implementatie van de Peking-Verklaring en van het Peking 
Actieplatform te leveren. 

Wat de mate van implementatie van de doelstellingen van het Peking Actieplatform betreft, is 
al snel gebleken dat er een zeer grote kloof tussen de verschillende lidstaten bestaat. De 
verwezenlijkingen die in 1995 in Peking tot stand zijn gekomen, zijn nog steeds geen 
gemeengoed. Er spelen immers een aantal zeer sterke conservatieve krachten die, indien hen 
vrijspel zou worden gegeven, een enorme backlash zouden veroorzaken. Ik denk dan onder 
meer aan de seksuele en reproductieve rechten, aan de traditionele en cultuurgebonden 
praktijken die al dan niet als geweld tegen vrouwen worden aanzien, aan de invulling van de 
empowerment van vrouwen en aan de rol van mannen en jongens. 

Op 2 maart 2010 heb ik tijdens de plenaire zitting in naam van het koninkrijk België een 
nationale verklaring voorgelezen. Deze verklaring was gebaseerd op de Belgische interventie 
tijdens de Peking+15 Regional Review Meeting van de United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE), op het Belgische Peking+15-rapport dat bij de VN is 
ingediend en op input vanuit het middenveld en de betrokken kabinetten en administraties. In 
de Belgische verklaring werd stilgestaan bij de verwezenlijkingen, zoals de versterking van 
institutionele mechanismen, de samenwerking met het middenveld, de herziening van de 
antidiscriminatiewetgeving op alle niveaus en de gendermainstreaming in alle beleids-
domeinen, en bij het gecoördineerd actieplan ter bestrijding van geweld op vrouwen. In de 
verklaring stond ook duidelijk dat er nog veel ruimte is voor verbetering, onder meer met 
betrekking tot het gebrek aan kennis over gendermechanismen bij beleidsmakers en burgers. 

Naast het officiële gedeelte heb ik ook deelgenomen aan het side-event over lesbische, 
biseksuele en transgender vrouwen (LBT-vrouwen). Dit side-event werd georganiseerd door 
de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Portugese overheid, het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in België en de Gelijke Kansen-cel in Vlaanderen. Ik 
heb daar vooral aan deelgenomen om onze Vlaamse ambtenaar, die dat had voorbereid, een 
hart onder de riem te steken. Zij vond het natuurlijk heel fijn dat ik kwam luisteren naar wat 
zij te vertellen had. Voor het eerst was er een gouvernementeel, dus niet door een ngo 
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georganiseerd, side-event over dit onderwerp. Er werd stilgestaan bij de ervaringen met LBT-
beleid, gay-straight alliances, samenwerking beleidsmaker-middenveld, de visibiliteit van 
lesbische vrouwen, hun algemeen welbevinden, enzovoort. 

Tijdens bilaterale ontmoetingen met andere ministers van Gelijke Kansen besprak ik een 
aantal voor Vlaanderen relevante thema’s zoals het onafhankelijke monitoringmechanisme in 
het kader van het non-discriminatiebeleid, de wijze waarop een transversaal gelijke-
kansenbeleid wordt gevoerd, het voorstel van Europese richtlijn “betreffende de toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid” en uiteraard ook het Belgisch voorzitterschap van 
de EU. Zo ontmoette ik onder andere Herman Kues, staatssecretaris voor Gezin, Ouderen, 
Vrouwen en Jongeren van Duitsland, Stefan Wallin, minister van Cultuur, Sport en 
Gendergelijkheid van Finland, Gabriele Heinisch-Hosek, minister voor Vrouwen en 
Administratie van Oostenrijk. 

Ten slotte heb ik een aantal werkbezoeken afgelegd om een idee te krijgen van de manier 
waarop in de VS gewerkt wordt rond een aantal thema’s die onder mijn bevoegdheden vallen. 
Zo bezocht ik onder meer het Gender Equity Project in het Educational Equity Center. Het 
was heel interessant om te zien hoe een vrouwelijke professor probeert vrouwen te laten 
doorstromen in de bestuursorganen van de universiteit. Zij was bovendien gespecialiseerd in 
linguïstiek. Zij kende België en ook Brussel en de Brusselse situatie. Mevrouw Brusseel, zij 
was het eens met de eenderderegeling. Ik bezocht het Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
and Queer (LGBTQ) Community Center en het Dutch Studies Program aan Columbia 
University. Dat is overigens een heel mooie universiteit. Ik had voorts een ontmoeting met 
Boris Dittrich, LGBT advocacy directeur bij Human Rights Watch. De heer Van Dijck zal 
hem wel kennen: hij is een voormalig Nederlands politicus van D66. Ik bezocht ook het 
Flanders House. Dat kon niet ontbreken. Mevrouw Brusseel, je hebt daar een heel mooi zicht 
over New York, en zij beschikken over heel wat ruimte. Ik heb er een les bijgewoond van ’t 
Klokhuis, dat Nederlandse les geeft aan kinderen. Ook in New York wordt er Nederlandse les 
gegeven aan kleine kindjes. 

Ik heb bovendien ook deelgenomen aan een receptie in het wonderbaarlijk mooie 
appartement van de Belgische consul-generaal, met een prachtig zicht op Central Park. Heel 
de Belgische delegatie was daar. Ik heb ook geluncht op de residentie van de Belgische 
ambassadeur, de permanente Belgische vertegenwoordiger bij de VN, samen met de twee 
collega-ministers die daar waren en de vrouwenverantwoordelijke van de VN. Met haar had 
ik heel interessante gesprekken. Mevrouw Brusseel, zij was bijzonder gecharmeerd door wat 
in mijn beleidsverklaring staat over het bewustmaken van gendermechanismen. Zij wou 
absoluut daarover met ons samenwerken. Zij vond dat een heel mooie insteek. Wij gaan dat 
uiteraard doen. Ik was heel blij dat daar interesse voor bestond. Ik heb ook met heel veel 
plezier een executive summary van mijn beleidsverklaring aan die mevrouw overhandigd. Ik 
hoop dat zij het leest. 

Zo weet u alles wat ik heb gedaan, of toch bijna alles. 

Deze Peking +15-conferentie stond in het teken van de evaluatie van de vooruitgang sinds 
1995. Er werd dan ook geen prioritair thema gekozen waarover agreed conclusions worden 
aangenomen. Dit is een onderhandeld document waarin de algemene tendensen, knelpunten 
en/of verwezenlijkingen over dat thema worden neergeschreven. In de onderhandelingen over 
dergelijke agreed conclusions komen de nationale en regionale verschillen uiteraard heel 
sterk tot uiting. Dit was dit keer dus niet het geval. Tijdens deze sessie werd een uitgebreide 
plenaire zitting gehouden, waarbij lidstaten de kans kregen hun implementatie te belichten. 
Niet zozeer de knelpunten of uitdagingen kwamen aan bod, maar vooral de 
verwezenlijkingen. De verschillen kwamen wel tot uiting tijdens de onderhandelingen over 
resoluties. Dit jaar werden resoluties getafeld over volgende onderwerpen: Eliminating 
maternal mortality and morbidity; Female Genital Mutilation; Women, the girl child and 
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HIV/aids; The situation of Palestinian women; The economic empowerment of women; 
Women and girls taken hostage; Gender Equality Architecture Reform (GEAR). 

De kloof tussen de conservatieve en progressieve landen zorgde ervoor dat deze 
onderhandelingen een lange uitputtingsslag werden – waaraan ik niet heb deelgenomen 
omdat ik toen al terug in Brussel was. Vooral in de onderhandelingen van de eerste drie 
resoluties blijven jaar na jaar dezelfde knelpunten voor problemen zorgen. Deze resoluties 
hebben stuk voor stuk te maken met de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen en meisjes. Een consensus binnen de EU is al geen sinecure. Ierland, Polen en Malta 
hebben op dit vlak niet dezelfde ambities – dat is diplomatiek uitgedrukt – als onder andere 
België, Nederland, Zweden en Denemarken. Dat bemoeilijkt de consensus binnen de EU. 

Uiteraard zijn er in de mondiale onderhandelingen ook opmerkelijke verschillen. Landen als 
Iran, Syrië, Jemen, Jordanië en Qatar, en enkele Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, 
houden elke vorm van vooruitgang tegen. Ook Vaticaanstad loopt daar rond. Elk jaar 
opnieuw is er een gevecht om de agreed language van de voorbije jaren en zelfs van het 
Peking Actie Platform te vrijwaren. Men is daar dus al bezig met wat men dacht van Peking 
te hebben behouden. Vooruitgaan is nog iets anders. De belangrijkste meningsverschillen 
gaan telkens over hetzelfde. 

De formele, wettelijke situatie is in vele landen geregeld, maar dit betekent niet dat er ook 
werkelijk gelijke kansen zijn voor vrouwen en meisjes. Er blijven bovendien nog steeds 
enkele doelgroepen in de marge staan: lesbische, biseksuele en transgendervrouwen, en 
vrouwen en kinderen met een handicap. Er is een nieuwe evolutie dat die eerste doelgroep 
steeds meer aandacht krijgt binnen de VN-systemen, maar u weet dat het dezelfde landen zijn 
die destijds in Peking moeilijk deden. Het zijn ook die landen die de rechten van holebi’s niet 
snel zullen erkennen. In die zin was het ook belangrijk dat België, en Vlaanderen meer in het 
bijzonder, heeft deelgenomen aan het eerste side-event dat georganiseerd werd voor lesbische 
vrouwen en ook mee de organisatie ervan op zich heeft genomen. 

Het Belgische voorzitterschap van de EU zal dan ook worden aangegrepen om internationale 
aandacht te vragen voor het thema seksuele diversiteit en voor het feit dat homofobie vaak 
gepaard gaat met en zelfs een uiting is van weerstanden tegen het afwijken van traditionele 
genderpatronen. Er zal in dat kader een side-event worden georganiseerd naar aanleiding van 
de Equality Summit in november 2010. 

De economische en financiële crisis moet worden aangewend als een opportuniteit om 
genderbewuste beleidsmaatregelen te treffen. Niet alle problematieken, zoals toegang tot 
eigendom, moedersterfte en opleiding zijn even urgent in België als in andere delen van de 
wereld, toch zijn er ook in België en Vlaanderen actiepunten die om een beleid vragen: 
horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt, de loopbaankloof, beleidsparticipatie 
van vrouwen, de ongelijke verdeling van taken tussen mannen en vrouwen in de combinatie 
arbeid-gezin. 

Ik heb gemerkt dat onze wens om te werken aan de creatie van een genderbewustzijn in alle 
geledingen van de maatschappij heel sterk in de smaak viel bij de vrouwencoördinator van de 
Verenigde Naties. Dat zet mij natuurlijk aan om samen met het middenveld het actieplan ter 
zake, dat voor het einde van dit jaar gepland is, verder uit te werken. 

Ik heb daar dus veel zaken geleerd en gemerkt dat steeds meer landen de noodzaak ervan 
inzien om mannen bevoegd te maken voor het genderbeleid. Bij wijze van boutade zou je 
kunnen zeggen dat het moment belangrijk is om dat genderstereotype te doorbreken. Ik weet 
niet of u het gemerkt hebt, maar voor het debat over Vrouwendag nodigde men vrouwen uit. 
Daar is op zich niets verkeerds mee, maar dat is een bevestiging van een genderstererotiep 
vooroordeel. Als je in de wereld iets wilt veranderen – en daarvoor heb ik applaus gekregen, 
mevrouw Brusseel – zal het uiteindelijk van mannen moeten komen. 

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord. 
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Mevrouw Ann Brusseel: Minister, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord. Ik heb begrepen 
dat u met heel veel mensen hebt gepraat over uw beleid en dat ze u allemaal een zeer warm 
hart toedragen en uw plannen allemaal geweldig vonden. Uiteraard vinden wij dat hier ook, 
vooral inzake genderbewustzijn en zo. (Opmerkingen van mevrouw Gerda Van Steenberge) 

Kan ik een kopie krijgen van de nationale verklaring die u hebt afgelegd? 

Minister Pascal Smet: Ik denk dat die op de website staat, maar ik kan ze u ook laten 
bezorgen. 

Mevrouw Ann Brusseel: Ik wil nog even terugkomen op uw afsluiter, dat het met het 
genderbeleid pas de goede richting zal uitgaan als mannen zich ermee bezighouden. 
(Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck) 

Fijn dat er aandacht komt van bij de mannen, maar ik ben toch niet zo gelukkig met de 
uitspraak dat het pas beter zal gaan als er meer mannelijke ministers worden aangesteld voor 
dit thema. Ik hoop dat de commissie mij toestaat dat ik even die kritische noot maak. Die 
uitspraak kan namelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. En het is niet altijd 
de gelukkigste interpretatie die de pers zal halen. 

Ik zie dat u veel thema’s behandeld hebt, minister, maar uit uw ‘lessons learnt’ heb ik toch 
niet veel concrete ‘lessons’ kunnen distilleren. Kunt u nog even in de verf zetten wat de 
precieze ‘lessons learnt’ zijn? U hebt zelf uw beleid goed kunnen toelichten en daar 
toehoorders voor gevonden, maar hebt u ook zaken kunnen oppikken die nog niet in uw 
beleidsnota voorkwamen of die u tot voor kort niet als beleidsinitiatief had? 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Minister, bedankt voor uw inderdaad zeer uitgebreide 
antwoord. Het was het antwoord dat ik door mijn ervaring had kunnen verwachten. Ik had er 
zelf ook al een aanzet toe gegeven. 

Op mijn bijkomende vraag over de millenniumdoelstellingen heb ik geen antwoord gekregen. 
U hebt het één keer vernoemd in het Engels, maar daar is het ook bij gebleven. Ik begrijp wel 
dat de tijdspanne hier te kort is. Ik zal nog een aantal schriftelijke vragen stellen aan de 
verschillende ministers, hoe zij de millenniumdoelstellingen willen implementeren. Dat is 
misschien het eenvoudigste. 

Wat ik wel jammer vind, minister, is dat u één zaak over het hoofd blijft zien, namelijk 
geweld tegen vrouwen, toch een erg belangrijk onderwerp bij de vrouwen. 

U bent naar een side-event over holebi’s geweest en ik begrijp dat dat u na aan het hart ligt. 5 
jaar geleden ben ik naar een side-event geweest over geweld op vrouwen. Het werd 
georganiseerd onder het voorzitterschap van Oostenrijk. U zegt dat u met de minister van 
Oostenrijk hebt gepraat. Ik heb dan ook een bijkomende vraag voor u. Oostenrijk heeft een 
heel interessant model, het wordt ‘het Oostenrijks model’ genoemd, inzake hun wetgeving 
over geweld op vrouwen. Ik heb dat 5 jaar geleden voorgesteld aan minister Vervotte en zij 
heeft het overgemaakt aan minister Onkelinx, want dat was haar collega. Minister Onkelinx 
was er echter niet echt mee opgezet. 

Ik vraag daarom aan u of u samen met de minister van Welzijn eens zou willen bekijken wat 
het Oostenrijks model juist inhoudt. Ik heb toen de wetgeving overgemaakt aan de diensten. 
Het is een heel interessant model. Ik zou u willen vragen om evenveel aandacht te blijven 
vestigen op die problematiek, want er zijn heel veel vrouwen, ook in ons land, die te maken 
krijgen met geweld, fysiek en psychisch en ook met geweld op hun kinderen, maar dit wordt 
hier nooit opgenomen in de millenniumdoelstellingen. Ik wil u vragen om daar blijvend 
aandacht voor te hebben. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 
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Minister Pascal Smet: Mevrouw Brusseel, ik heb daar niet echt nieuwe ideeën gehoord. 
Veel ervan is al gezegd en komt vooral neer op het realiseren ervan. Het was natuurlijk wel 
interessant om er te zijn, om het te zien, om er contacten te leggen en om de gevoeligheden te 
detecteren. 

Mevrouw Van Steenberge, ik zal het Oostenrijks model over het geweld op vrouwen 
opvragen, want dat ken ik niet. Uiteraard ben ik bereid om daar verder iets tegen te doen. Het 
is absoluut waar dat het een aandachtspunt moet zijn, maar ik vind dat we dan ook aandacht 
moeten hebben voor geweld tegen mannen, want dat is nog een van de taboes in de 
samenleving. (Opmerkingen van mevrouw Gerda Van Steenberge) 

Inderdaad, in het gezin. Er zijn mannen die geweld gebruiken tegen vrouwen, maar er zijn 
ook vrouwen die geweld gebruiken tegen mannen. Het is een van de grote taboes in onze 
samenleving, dat mogen we niet ontkennen. Ik ben bereid om vanuit een genderperspectief op 
te treden tegen geweld tegen vrouwen, maar ook tegen geweld tegen mannen. Elke vorm van 
geweld in relaties moeten worden aangepakt, want ze kunnen in elke soort relatie voorkomen. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Minister, ik dank u, want dit was mijn suggestie tijdens 
de bespreking van de beleidsbrief 2 jaar geleden. Ik dank u omdat u mijn suggestie nu ook ter 
harte wilt nemen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Sophie De Wit tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de contingentering bij artsen 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Voorzitter, ik wil u vooreerst bedanken voor het toelaten van deze 
vraag. Ik ben me ervan bewust dat er een raakvlak is met een federale bevoegdheid en een 
raakvlak met Welzijn. Toch is er ook een duidelijk raakvlak met Onderwijs. 

Inzake de contingentering van het aantal studenten geneeskunde werd in 1995 een maatregel 
genomen op federaal niveau. Toen werd beslist om tot contingenteren over te gaan. Er werd 
een beperking ingesteld op het aantal artsen dat mag afstuderen. Het aantal uitgereikte 
RIZIV-nummers is beperkt. De redenen hiervoor zijn duidelijk, men wil de gezondheidszorg 
betaalbaar houden en medische overconsumptie tegengaan, maar men wilde er ook voor 
zorgen dat mensen die 7 jaar, binnenkort 6 jaar, gestudeerd hebben nadien daadwerkelijk hun 
job kunnen uitoefenen. 

Er werd een quotum bepaald, aanvankelijk van 600 artsen en hierbij wordt de 60/40-sleutel 
gehanteerd: 360 Nederlandstalige en 240 Franstalige artsen. Dat quotum werd gaandeweg 
verhoogd. 

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de uitwerking daarvan en de Vlaamse overheid is een 
goede leerling: ze gaat ervan uit dat federale regelgeving gerespecteerd moet worden en 
draagt haar steentje bij om het aantal studenten bij overaanbod effectief te beperken. Zij doet 
dat via een ingangsproef, dat is logisch, want het is nuttiger om te beperken bij de instroom 
dan bij de uitstroom na 6 of 7 jaar dure studie. 

Daartegenover staat dat de Franse Gemeenschap een minder goede leerling is. Zij heeft geen 
ingangsproef. Er werd wel even met A- en B-attesten gewerkt, maar die werden afgevoerd en 
in feite is er geen enkele beperking. Het gevolg daarvan was dat in de Franse Gemeenschap 
aan de eindmeet veel meer artsen afstudeerden dan dat er RIZIV-nummers waren. Het gevolg 
daarvan is dat het contingent systematisch werd verhoogd. Vandaag zitten we op 1230: 738 
Nederlandstaligen en 492 Franstaligen. 
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De ontsporing gaat verder. Er is geen oplossing. Als we de huidige cijfers bekijken, zien we 
dat de Franse Gemeenschap dit jaar maar liefst 2608 eerstejaarsstudenten heeft toegelaten, dat 
is 2,5 maal meer dan de 1034 die Vlaanderen liet starten. Daarvan halen in Vlaanderen 
ongeveer 800 mannen of vrouwen de eindmeet, wat maar 10 percent meer is dan het 
toegelaten aantal. In Wallonië studeren ongeveer 1000 studenten af, dat is meer dan het 
dubbele van het toegelaten aantal, want het zouden er maar 492 mogen zijn. Ik denk dat de 
Vlaamse student die twee keer nadenkt, zal beslissen dat hij zich beter in Wallonië kan 
inschrijven, want daar heeft hij veel meer kans om toegelaten te worden. 

Bij de tandartsen stelt het probleem zich nog scherper. In Vlaanderen studeren er ongeveer 
100 af, er zijn er 96 toegelaten, tegenover 200 in Wallonië, terwijl er daar eigenlijk maar 64 
toegelaten zijn. 

Het systematisch verhogen van het quotum is geen oplossing. In het andere landsgedeelte 
blijft men de federaal uitgewerkte regelgeving naast zich neerleggen waardoor het beleid aan 
geloofwaardigheid inboet. 

Men heeft dat in 2008 willen oplossen met een regularisatie, voornamelijk voor de 
Franstalige studenten, waardoor men al RIZIV-nummers voor de toekomst mag gebruiken. 

Dat kan nu al tot het jaar 2018. Men schuift het probleem dus gewoon voor zich uit. Het 
systeem van lissage is geen oplossing, want die nummers geraken op een bepaald moment op, 
en wat zal men dan ondernemen? Wellicht wordt het contingent dan opnieuw verhoogd. Dat 
gebeurt eigenlijk al, want de Franstalige universiteiten drijven hun studentenaantal op. 

Wat moeten we doen? Moet Vlaanderen zich aan de regels blijven houden terwijl de 
Franstaligen dat niet doen? Of moet men eisen dat de Franstaligen de wet toch naleven? Of 
doet Vlaanderen beter gewoon hetzelfde, en dan gewoon kijken wat het oplevert? We zouden 
dan niet langer een goede leerling in de klas zijn. Maar er zijn redenen tot bezorgdheid, want 
de huidige toestand ondermijnt het systeem van de contingentering. Er is geen oplossing en er 
is sprake van discriminatie. De uitvoering van de regelgeving is en blijft een 
gemeenschapsbevoegdheid. De selectie van studenten in geval van een overaanbod moet hier 
gebeuren. Aan de andere kant doet men dat evenwel niet. 

Ik heb dus enkele vragen. Hoe beoordeelt u deze situatie en de nieuwe cijfers? Deelt de 
minister mijn bezorgdheid? Het cdH en Ecolo, twee regeringspartijen van de Franse 
Gemeenschap, dienen nu al resoluties in die de herziening van het contingent vragen. Welk 
standpunt zal de minister verdedigen wanneer binnenkort daarover wordt overlegd? 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Voorzitter, dit probleem is in deze commissie al enkele keren ter sprake 
gekomen, ook in de vorige legislatuur. Ik ben blij dat u deze vraag hebt goedgekeurd, want ik 
heb zelf al met het idee gespeeld om een dergelijke vraag te stellen. Ik was verwonderd dat u 
ze goedkeurde, want er wordt toch een beetje gepeild naar intenties, en ik heb altijd 
onthouden dat men in een vraag om uitleg niet naar intenties mag peilen. Ik heb er geen 
probleem mee hoor. 

Ik vind het eigenaardig dat de Franse Gemeenschap geen enkele maatregel wil nemen om in 
de toekomst het aantal artsen te beperken. Wat vindt u van de houding van de Franse 
Gemeenschap? Kan dat zomaar? U kunt het probleem aankaarten. Maar kunt u daar iets aan 
doen? Dit gaat onze portemonnee aan, want het is bekend dat hoe meer artsen er zijn, hoe 
meer er sprake van overconsumptie is. De kostprijs van de gezondheidszorg is nog altijd een 
federale materie. Als de Franse Gemeenschap niet ophoudt met artsen op te leiden, dan zal 
Vlaanderen daar in de toekomst voor betalen. 

Naast het probleem van overaanbod in Franstalig België zal er een jaar komen waarin zowel 
de artsen zullen afstuderen die een opleiding van 6 jaar moesten volgen, als diegenen die 7 
jaar moesten studeren. Hoe zal dat in het kader van de contingentering worden opgevangen? 
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De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, minister, collega’s, ik sluit me graag aan bij de vraag 
van mijn fractiegenote De Wit en bij de bekommernis van de heer Tack. Het is inderdaad zo 
dat dit probleem zich al van bij de invoering van dit systeem stelde. Tijdens de 
regeringsonderhandelingen is daarover gesproken, maar als ik me niet vergis, is daarover niks 
in het regeerakkoord opgenomen. 5 jaar geleden was dat wel zo. Toen stond in het 
regeerakkoord een passus waarin werd gezegd dat men het probleem op de voet zou volgen. 

De artsenopleiding in het algemeen en de manier waarop Vlaanderen dat aanpakt, stelt ons 
voor problemen. Ik trap een open deur in als ik zeg dat we jaren geleden een grote discussie 
hebben gevoerd over de optie om met ingangsexamens te werken, op een moment dat een 
numerus clausus of een numerus fixus onbespreekbaar waren. Terecht besliste men dat de 
gezondheidszorg binnen financiële perken moet blijven, en dat daarover afspraken nodig zijn. 

Ik heb nog twee opmerkingen. Een van mijn grootste bemerkingen toen was of het 
vastgestelde cijfer wel voldoende garanties biedt om in de toekomst de basisgezondheidszorg 
in Vlaanderen te kunnen verzorgen. Er zijn immers spelbrekers. Een: men kan wel aan een 
artsenopleiding beginnen, maar daarom werkt men ze nog niet af. Twee: er zijn studenten die 
uit het buitenland komen. Drie: er zijn studenten die het diploma behalen maar niet een 
RIZIV-nummer aanvragen en bijvoorbeeld naar het buitenland trekken. 

Mijn hoofdbekommernis was om er straks voor te zorgen dat er nog voldoende 
basisgezondheidszorg is. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid. Het 
gaat ook over de verhouding binnen de contingentering tussen het aantal specialisten en het 
aantal huisartsen. Dat is niet aan de orde gebracht in deze cijfers. Het is misschien 
ondergeschikt. Ik weet niet hoe het in jullie omgeving is, maar in mijn gemeente is het huilen 
met de pet op. Ik vrees dat we binnen enkele jaren serieuze problemen hebben voor 
huisartsen en tandartsen. Veel tandartsen, zeker in de grensstreek, kiezen voor een job van 8 
tot 5 en gaan de grens over. Ze houden tandartspraktijken in Helmond, Eindhoven, Breda en 
noem maar op. 

De grote bekommernis in de vraag van mevrouw De Wit is terecht, dat is die wanverhouding. 
Of gaan we straks dokters uit Charleroi, Namen en Luik importeren naar Mol, Turnhout en 
Aalbeke? Hopelijk hebben ze dan tweede taal Nederlands gehad zodat ze hun patiënten een 
beetje verstaan. Daar dreigen we op af te stevenen. 

Minister, de vinger moet heel nauw aan de pols worden gehouden: bij de noodwendigheden 
in Vlaanderen en bij het strikt nakomen van die afspraken. Het is heel gemakkelijk om de 
teugels te vieren als je ervan uit kunt gaan dat anderen de zaak betalen. Ik wil niet 
krampachtig overkomen, maar dit gaat over verantwoordelijkheid nemen en dragen. 

De heer Boudewijn Bouckaert: De contingentering zoals die is uitgewerkt is een voorbeeld 
van slechte overheidsplanning. In het stellen van het quotum rekent men in personen en gaat 
men ervan uit dat de artsen allemaal evenveel zullen werken in de toekomst. We hebben te 
maken met een heel sterke vervrouwelijking van het artsenberoep. Vrouwelijke artsen willen 
minder uren presteren dan de vroegere mannelijke artsen die heel lange rondes draaiden. Daar 
heeft men geen rekening mee gehouden, waardoor een artsentekort dreigt. 

Deze kwestie is een duidelijk voorbeeld van het falen van ons federaal systeem. Dit is een 
aspect van de contrafederatie. In dit systeem bepalen de gemeenschappen de contingentering, 
maar vallen de kosten van de al of niet contingentering federaal. Door het gestegen 
voorschrijfgedrag is er een grotere consumptie van de sociale zekerheid. Zo is één 
gemeenschap door niet te contingenteren in staat de kosten voor een deel af te schuiven op de 
andere gemeenschap. Ofwel wordt de contingentering geherfederaliseerd omdat de sociale 
zekerheid een federale bevoegdheid is, ofwel zal men de gemeenschappen voor de beslissing 
om al dan niet te contingenteren moeten responsabiliseren door een of andere splitsing van de 
sociale zekerheid. Dit is er een voorbeeld van dat de staatshervorming dringend nodig is 
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zodat het niet meer mogelijk is dat één gemeenschap ‘free rider’ speelt op kosten van de 
andere. 

Minister Pascal Smet: Uiteraard volg ik dat op. Onlangs heb ik een gezamenlijke 
persconferentie georganiseerd met federaal minister Onkelinx en Frans Gemeenschaps-
minister Marcourt. We hebben een akkoord en realiseren daarmee meteen ook een punt uit 
het Vlaamse regeerakkoord, namelijk het herleiden van de artsenopleiding van 7 tot 6 jaar. In 
het kader daarvan hebben we ook over de hele problematiek van de contingentering 
gesproken. 

De situatie is heel complex. U stelt bijvoorbeeld, mevrouw De Wit, dat de cijfers van het 
contingent door de jaren heen verhoogd zijn op vraag van de Franstaligen. Het klopt dat die 
verhoging hen heel goed uitkwam en dat er aan die zijde van de taalgrens geen beperking op 
de instroom in de opleiding is geweest. Er was inderdaad politieke druk om te vermijden dat 
studenten of pas afgestudeerden alsnog uit de boot zouden vallen. 

Ik heb daarbij twee opmerkingen. Door de evolutie van het aantal instromende studenten aan 
Vlaamse kant kwam het ons ook goed uit dat we niet meer werken met de contingenten van 
de beginjaren. We moeten eerlijk zijn: die verhoging van de contingenten was ook een goede 
zaak voor Vlaanderen. Al die beslissingen worden met akkoord van Vlamingen genomen. De 
Franstaligen leggen dat niet eenzijdig op. Ik stel enkel vast dat Vlamingen dat mee 
goedkeuren. Het is een federale bevoegdheid. Ik zeg dat niet met plezier, ik stel dat vast. De 
verhoging houdt verband met prognoses en meestal eenparige adviezen van de 
Planningscommissie Medisch Aanbod, waar opnieuw Vlamingen deel van uitmaken. 

De heer Van Dijck heeft gelijk dat je moet opletten met die prognoses en adviezen. Als je 
weet dat ‘en cours de route’ vastgesteld wordt dat 30 tot 40 percent van de bij het Riziv 
geregistreerde huisartsen niet of nauwelijks nog als huisarts actief is, werpt dat toch een ander 
licht op het reële medische aanbod. Het toont ook aan dat een goed functionerend medisch 
kadaster dat aangeeft wie wat precies doet, meer dan nodig is om accuraat te kunnen plannen. 
Mevrouw Onkelinx heeft beloofd dat dat kadaster quasi in orde is. 

Uiteraard ben ik bezorgd om wat er gebeurt. Ik heb dat ook geuit tegenover mevrouw 
Onkelinx en de heer Marcourt. Ik heb er overigens met de heer Marcourt nog over gesproken 
toen we vorige week samen in Wenen en Boedapest zaten om de Europese hogeschoolruimte 
af te kondigen samen met 45 andere Europese ministers van Hoger Onderwijs. Ik was daar 
om de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen. Mevrouw Onkelinx heeft gezegd dat ze 
niet wil afstappen van het systeem van de contingentering. Maar je moet oppassen dat je het 
systeem niet zo opblaast dat het ontploft. Daar zijn we het allemaal over eens. 

Mijnheer Tack, in het jaar dat de laatste studenten van de 7-jarige opleiding en de eerste van 
de 6-jarige afstuderen, 2017 als ik me niet vergis, zul je inderdaad een eenmalige aanpassing 
van het contingent moeten doen. Op dat moment krijg je een dubbele instroom van het aantal 
artsen. Dat hebben we al afgesproken met de Franse Gemeenschap en de federale overheid. 

Mijn collega Marcourt heeft me dus laten weten en heeft publiekelijk bevestigd dat er in de 
Franse Gemeenschap gewerkt wordt aan een soort bekwaamheidsproef voor het begin van de 
opleiding geneeskunde. Op dit moment wordt het niet bekeken in het licht van een beperking 
van de instroom of een alignering op wat Vlaanderen doet. Het past in zijn table ronde sur la 
réussite et l’échec scolaire. Ik heb de indruk dat dat lijkt op onze realiteit. We zullen zien 
waarin het uitmondt. In de Franse Gemeenschap denken ze na hoe ze het systeem kunnen 
aanpassen en op zich is dat een positieve evolutie. 

Mevrouw Sophie De Wit: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben het met u eens dat 
het systeem niet zo opgeblazen mag worden dat het ontploft, ik vrees alleen dat we daar niet 
meer zo ver af zijn. Er is de ontsporing van het federale gezondheidsbudget. Daar moet geen 
tekening bij worden gemaakt. 



Commissievergadering nr. C167 – OND15 (2009-2010) – 18 maart 2010 

 

17

Het idee van het kadaster is een zeer interessant idee. Ik ben ook benieuwd naar de verdere 
uitwerking daarvan. 

Ik wil afsluiten met een randbemerking. Het wordt hoog tijd dat iedereen niet alleen zegt 
verantwoordelijkheid te zullen nemen, maar dat ook daadwerkelijk doet. Ik hoop dat u dat 
signaal ook zult geven bij toekomstig overleg. Dat is belangrijk, in de huidige context van 
budgettaire schaarste. Het kan niet dat kosten van de ene worden afgewenteld op een andere 
gemeenschap, die wel een goede leerling is. Laten we daar duidelijk over zijn: we doen wel 
ons best om ons aan die regelgeving te houden. We zijn altijd zo braaf, maar krijgen daar ook 
altijd de rekening van gepresenteerd. Het is hoog tijd dat er van onze zijde een sterk signaal 
wordt gegeven dat er een limiet is, of het systeem blaast zichzelf inderdaad op. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Minister, neem me niet kwalijk, maar u hebt veel gepraat, maar weinig 
gezegd. (Opmerkingen van minister Pascal Smet) 

Ik heb goed naar u geluisterd. Ik heb niet gepraat ondertussen. Ik hoor u zeggen dat minister 
Onkelinx bijna klaar is met dat kadaster. Ik hoor nu al 2 à 3 jaar dat men bezig is met dat 
kadaster. Ik begrijp dat niet goed. Elk jaar krijg ik van het RIZIV mijn profiel. In dat profiel 
staat hoeveel mensen bij mij zijn ingeschreven met een globaal medisch dossier. Daarnaast 
zijn er ook nog eens de personen die mij als huisarts hebben geconsulteerd. Het RIZIV kan 
me exact, tot op de eenheid zeggen hoeveel doosjes van elk soort pillen ik heb 
voorgeschreven. Het informaticasysteem van het RIZIV lijkt me bijzonder goed te 
functioneren. Een paar jaar geleden is een inspectrice van het RIZIV me komen ondervragen 
over een geval van valsheid in geschrifte, uiteraard niet door mij gepleegd, maar door een 
paramedicus. Zij was ook geneesheer. Ze kon me originele voorschriften voor paramedische 
zorg voorleggen, die jaren oud waren. Ze heeft niet alleen mij bezocht, maar ook veel 
collega’s. 

Laten we de rekensom maken. Het is wellicht een veelvoud, maar stel gemakshalve dat er 
10.000 artsen actief zijn in dit land. Stel dat ze gemiddeld twintig patiënten per dag zien. Dat 
maakt 200.000 patiënten. Stel dat ze per contact vijf documentjes schrijven: een medisch 
voorschrift, een radiografie, verpleging enzovoort. Dat zijn 1 miljoen documentjes per dag. 
We nemen 250 dagen per jaar: 1 miljoen maal 250 is 250 miljoen. Voor 5 jaar gaat het dus 
over meer dan 1 miljard documentjes. Uit al die documenten vindt men precies die enkele 
originele documenten die men zocht. Blijkbaar functioneert dat systeem bijzonder efficiënt.  

Het blijkt echter onmogelijk te zijn om een kadaster op te stellen. Men hoeft maar een grens 
te bepalen: vanaf hoeveel patiëntencontacten wordt men als actief huisarts beschouwd, vanaf 
hoeveel contacten wordt men als actief internist beschouwd, vanaf hoeveel operaties wordt 
men als actief chirurg beschouwd? Het enige dat men moet doen, is een norm vastleggen en 
dat kadaster is gemaakt. Ik denk dat dit op een paar dagen kan. Men is er nu al jaren over aan 
het kletsen, en dat is er nog altijd niet. Als men aan een contingentering en aan een exact 
cijfer wil werken, moet men natuurlijk rekening houden met een aantal variabelen, en zeker 
met het aantal actieve artsen, in de planning voor de komende jaren. Zonder dat kadaster is 
dat nattevingerwerk. Nogmaals, ik hoor dat al jaren zeggen. Ik vraag me af hoelang het nog 
zal duren voor het klaar is. Minister, u kunt daar niets aan doen. Dat is niet uw fout. 

Minister Pascal Smet: Minister Onkelinx heeft me gezegd dat het er bijna is. Dat is dus op 
zeer korte termijn. 

De heer Erik Tack: Ze heeft u dat gezegd. Ik vraag me af of u alles gelooft wat men u als 
minister vertelt. 

Minister Pascal Smet: Als minister Onkelinx me iets zegt, klopt dat gewoonlijk. Ik kan 
alleen spreken op basis van mijn ervaringen. Tot nu toe klopt dat. 
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De heer Erik Tack: Ik hoor al een tijdje dat het bijna klaar is. Ik geloof niet altijd klakkeloos 
wat men me zegt. Eerlijk gezegd, en het is misschien lelijk, maar als het van politici komt, 
geloof ik het zeker niet altijd. 

Minister Pascal Smet: Ken uzelf, zal men waarschijnlijk daarop zeggen. Ken uzelf en spreek 
voor uzelf. 

De heer Erik Tack: Ik ben echter ook dokter, en in die functie ben ik wel betrouwbaar. 

Wat kunt u eigenlijk doen aan de problematiek die mevrouw De Wit heeft aangekaart? Het 
enige dat ik u heb horen zeggen, is dat uw Franstalige collega werkt aan een systeem. Dat is 
natuurlijk heel weinig concreet. Men is ermee bezig. Is er een planning? Tegen wanneer zal 
die beslissing worden genomen? Hebt u enige druk uitgeoefend of gevraagd dat er tegen een 
bepaalde datum iets concreets zou zijn? Ik heb u dat niet horen zeggen. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Minister, de enige boodschap die we u willen geven, is de 
volgende. U moet er mee zorg voor dragen, vanuit Onderwijs, in de opleidingen, dat de 
basisgezondheidszorg in Vlaanderen gegarandeerd kan blijven. Dat aandachtspunt blijft als u 
over getallen en planning moet spreken. Senator Ide volgt deze materie ook op de voet. 
Samen met hem vrees ik dat er in Vlaanderen wel eens een leemte zou kunnen ontstaan, 
terwijl er in Franstalig België een overaanbod is. Dat is onze bekommernis, die we u mee in 
overweging willen geven. Als de input wordt bepaald, moet daar mee zorg voor worden 
gedragen. Dat is onze hoofdbekommernis. Als u dat in het achterhoofd houdt, dan zijn we op 
de goede weg. 

Minister Pascal Smet: Absoluut. Die bekommernis deel ik. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, u stelt ook mij teleur. Dit is eigenlijk een 
schandaal in de werking van federaal België. Ik stel vast dat de Vlaamse Regering heel 
weinig assertief optreedt ter zake. Ze zou er veel sterker op moeten aandringen bij de federale 
regering en de Franse Gemeenschap dat aan dit gebrek aan federale loyaliteit een einde wordt 
gemaakt. 

Over 6 jaar zal er op de markt een dubbele instroom van afgestudeerde artsen zijn: diegenen 
die een opleiding van 6 jaar afwerken en diegenen die een opleiding van 7 jaar afwerken. Het 
zou onrechtvaardig zijn om dat jaar een eenmalig contingent toe te passen, want dan zullen de 
studenten die 6 jaar gestudeerd hebben, voor het grootste deel een jaar in de wachtkamer 
moeten gaan zitten. Ik vraag me af waarom men dan aan studiekorting heeft willen doen, als 
ze dan toch nog een jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ik denk dat op dat moment – maar 
het is nog toekomstmuziek – het contingent moet worden verhoogd om rekening te houden 
met de dubbele instroom van de studenten. Anders begaat men een historische 
onrechtvaardigheid. 

Minister Pascal Smet: Natuurlijk zal het contingent eenmalig moeten worden verhoogd voor 
de dubbele instroom in dat jaar. Dat spreekt voor zich. Het is trouwens ook afgesproken dat 
dat gaat gebeuren. Het is nogal evident om dat in dat ene jaar te doen. 

We hebben de bevoegdheid die we hebben. Ik kan de Franse Gemeenschap ook niet dwingen 
om dingen te doen. Ik stel alleen vast dat men dat daar nu wel aan het doen is, terwijl het 
lange tijd niet ter sprake is gekomen. In de officiële ‘table ronde’ ligt dat nu op tafel. 

De Vlaamse Regering zal ook nog een brief sturen naar de Franse Gemeenschap, met de 
federale regering in kopie, om aan te dringen om dat te doen. We blijven dit opvolgen. 

Er is al een grote stap voorwaarts gezet van 7 naar 6 jaar. Dat was lange tijd ook niet 
mogelijk. Ik stel vast dat het nu wel mogelijk is. We hebben dat gerealiseerd. 
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Laat ons nu afwachten wat er de komende weken en maanden gebeurt. Nogmaals, als de 
federale overheid beslissingen wijzigt, dan is het altijd met instemming van de Vlamingen die 
er deel van uitmaken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

– Mevrouw Kathleen Helsen, ondervoorzitter, treedt als waarnemend voorzitter op. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het stijgend aantal 
gewelddelicten op school 

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Voorzitter, minister, collega’s, deze ochtend hebben we een 
heel interessant debat gehad over de lerarenloopbaan en de aantrekkelijkheid van het 
lerarenberoep. Er is onder meer gesproken over discipline op school en het feit dat dit een 
problematisch punt is in de aantrekkelijkheid van het beroep. Er zijn in de kranten ook 
geïsoleerde berichten verschenen over incidenten tussen ouders en leraren. Een leraar die een 
nota over een kind had geschreven, werd door de ouder een blauw oog geslagen. Het zijn 
geïsoleerde incidenten die niets goed laten vermoeden. 

Op maandag 8 maart 2010 verscheen er in De Standaard een bericht over een systematische 
stijging van gewelddelicten op school. Het gaat niet over geïsoleerde feiten of anekdotes, 
maar over een statistische trend die blijkt uit criminaliteitsstatistieken van de federale politie. 
Het aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom op school is toegenomen 
van 2400 in 2000 tot 3000 in 2008. Dat zijn significante stijgingen. Misdrijven tegen de 
lichamelijke integriteit binnen onderwijsinstellingen – zowel van leerling tot leerling als van 
leerling tot leerkracht – zijn toegenomen van 2010 in 2000 tot 2900 in 2008. Dat is een 
stijging met bijna 50 percent. Dat zijn significante stijgingen die verontrustend zijn. 

Ik hoop dat u zich er niet van afmaakt met te zeggen dat er nu veel meer misdrijven worden 
geregistreerd dan vroeger. Dat antwoord krijgen we regelmatig wanneer we wijzen op 
stijgende cijfers van negatief ingeschatte fenomenen. 

Het fenomeen ‘steaming’ kent een forse groei. Steaming is een vorm van agressie van een 
groep jongeren tegenover een individu, een leerkracht of een medeleerling. Centraal hierbij 
staat de kuddegeest van een groep waarbij de leden van deze groep elkaar ophitsen tegen een 
individueel slachtoffer en hun individuele verantwoordelijkheid kunnen ontlopen door zich 
weg te steken in het collectief van de groep. Dit fenomeen komt hier meer en meer voor. 

In de krant verschenen reacties van deskundigen: ‘deskundigen inzake geweldpreventie’. 
Minister, die reacties ontstellen me toch een beetje. Ze wijzen vooral op de 
verantwoordelijkheid van leerkrachten. De bal wordt eenzijdig in het kamp van de 
leerkrachten gelegd bij het beteugelen van deze vormen van geweld. Leerkrachten zouden 
moeten leren hoe ze deze situaties moeten ontzenuwen en zo geweld in de klas moeten 
voorkomen. Hun stelling luidt: “Een kind dat agressief is, zit vaak met iets. Het is aan de 
leraar om uit te zoeken wat de onderliggende oorzaak van de boosheid van de leerling is.” 

Ik vind dit een fraai staaltje van ‘pamperpolitiek’. De kinderen hebben hierin dus geen 
verantwoordelijkheid, de ouders ook niet. De problemen worden afgeleverd bij de school en 
de leerkrachten moeten deze eenzijdig oplossen. 

Het wordt nog erger wanneer deze experts soms de verantwoordelijkheid voor geweld-
plegingen bij de leerkrachten zelf leggen. De leerkrachten zijn blijkbaar de ‘agents 
provocateurs’ van deze vorm van geweld. De specialisten inzake geweldpreventie zeggen: 
“Leerkrachten lokken ook soms zelf geweld uit. De belangrijkste valkuil: de emoties van de 
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leraar. Hij moet zijn boosheid en angst aan de kant kunnen zetten.” Alsof leerkrachten geen 
emoties meer mogen hebben en zich niet langer bedreigd mogen voelen wanneer ze 
tegenover een agressieve groep jongeren komen te staan. De experts zijn blijkbaar van 
oordeel dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen of beheersen van de agressiviteit van 
leerlingen volledig bij de school en de leerkrachten ligt en nooit bij de ouders en/of de 
leerlingen zelf. Deze teneur blijkt uit de opmerkingen. 

Minister, in het licht van deze uiteenzetting had ik graag een antwoord vernomen op volgende 
vragen. Staat u achter de analyses en aanbevelingen van deze deskundigen inzake 
geweldpreventie en, zo ja of zo neen, waarom? Hebt u nadere gegevens over de spreiding en 
de herkomst van het geweld in de scholen? In welke scholen gebeurt dat meer of minder? 
Welke categorieën van leerlingen zijn daar meer of minder bij betrokken, en van welke 
leeftijd zijn ze? Of en in welke mate ziet u bij de beteugeling van deze geweldplegingen een 
belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de ouders van agressieve kinderen weggelegd, 
zodat er meer sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid? Zult u overleg plegen met het 
federale beleidsniveau – het is tenslotte een justitieel punt – om steun te zoeken vanuit de 
gerechtelijke wereld voor het tegengaan van deze stijging in gewelddelicten op school? 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, minister, in het verleden zijn in verschillende 
politiezones lokale samenwerkingsinitiatieven ontstaan tussen onderwijs en politie of justitie 
om geweld op school tegen te gaan. Die lokale samenwerkingsinitiatieven zijn altijd gestart 
vanuit een plaatselijke dynamiek en plaatselijke noden. Er was zeker nood om de 
samenwerking te hebben tussen scholen en de politie of justitie in verband met geweld op 
school. De overheid heeft zich tot hiertoe daar altijd een beetje achter verscholen. Het laatste 
wat ik daarover heb gelezen was een schriftelijke vraag van 2006 waarbij de Vlaamse 
minister van Onderwijs zei: “Vermits de lokale initiatieven goed werken, zie ik geen nood 
aan actie vanuit de Vlaamse overheid.” 

Minister, als we de cijfers zien, kunnen we nog moeilijk spreken van plaatselijke noden. De 
gewelddelicten stijgen spectaculair en hebben plaats over heel het land. Ook het 
spijbelactieplan voldoet in dezen niet aangezien geweld maar zijdelings wordt vermeld, het 
gaat vooral over schoolverzuim. 

Minister, gaat u als minister van Onderwijs eindelijk uw verantwoordelijkheid nemen en een 
actie ondernemen die van toepassing is in heel het Vlaamse landsgedeelte en dit niet meer 
overlaten aan lokale samenwerkingsinitiatieven? 

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. 

Mevrouw Lies Jans: Minister, de vraag van de heer Bouckaert is terecht. Geweld in onze 
samenleving is en blijft er. De cijfers tonen aan dat geweld in de samenleving stijgt. Het 
onderwijs is in zekere mate een weerspiegeling van onze samenleving door de kinderen en 
leerkrachten die er aanwezig zijn. 

Zelf heb ik een schriftelijke vraag ingediend naar gewelddelicten op school. Ik heb nog geen 
antwoord ontvangen, en daarom ben ik vandaag aanwezig om me aan te sluiten bij de vraag 
van de heer Bouckaert. 

Ik denk dat er een tweesporenbeleid moet worden gevoerd. Ik zie bij Onderwijs een 
belangrijke rol. Het is belangrijk om de leerkrachten bewust te maken van de problemen en 
hoe ze op een eenvoudige manier geweld op school kunnen voorkomen. Dat is een zeer 
belangrijke piste die verder moet worden uitgezet. Daarnaast is er het belangrijke aspect van 
het gezin en de opvoeding in het gezin, waarbij vooral moet worden gekeken naar de minister 
van Welzijn. Er moet de nodige aandacht besteed worden aan opvoedingsondersteuning en de 
verdere uitbouw van opvoedingswinkels waarbij de ouders moeten worden ondersteund bij 
de opvoeding van de kinderen. 
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Minister, over het spoor dat u in het kader van Onderwijs kunt voeren, wil ik graag weten wat 
uw visie is en welke stappen u zult zetten om verdere ondersteuning van de leerkrachten te 
bieden. Welke intenties hebt u nog meer in het kader van het toenemende geweld ten aanzien 
van de leerkrachten? 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: De probleemsituatie die de heer Bouckaert schetst, moeten we niet 
wegmoffelen of totaal relativeren, maar we moeten ook niet overdrijven. We moeten de 
probleemsituatie erkennen. Zoals daarnet gezegd, is deze situatie niet typisch voor het 
onderwijs alleen, het is een situatie die jammer genoeg bestaat in onze samenleving. Het 
onderwijs is slechts een van de vele spelers in de samenleving. 

Voor mij is het duidelijk dat leerkrachten en directies dat probleem niet alleen kunnen 
oplossen. Ik sluit me aan bij de tussenkomst van daarnet. Er zijn heel wat andere spelers die 
mee de verantwoordelijkheid moeten nemen, en in de eerste plaats de betrokkenen zelf, 
afhankelijk van hun leeftijd. Gaat het over kinderen of over jongeren? Wat de 
verantwoordelijkheid is van de ouders en de gezinnen, zal mede afhankelijk zijn van de 
leeftijd van de betrokkenen. De samenleving in zijn geheel is de verantwoordelijkheid van de 
betrokkenen, maar ook van de politiek. En ook de media hebben een belangrijke rol te spelen. 
Over de vraag of dat altijd de beste rol is, kunnen we lang discussiëren. We moeten er durven 
over praten en nadenken. 

Essentieel is dat de samenleving deze probleemsituaties aanpakt. Als het gaat over de rol van 
onderwijs, dan is het essentieel dat leerkrachten en directies die verantwoordelijkheid durven 
nemen, worden ondersteund door het beleid, zowel pedagogisch als mentaal. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Mijnheer Bouckaert, van de mening van één deskundige in de pers 
kun je bezwaarlijk zeggen dat het de mening is van alle deskundigen ter wereld. Dit is een 
kleine nuancering. 

Geweldincidenten in een school kunnen vele oorzaken hebben. Ze kunnen telkens een andere 
oorzaak hebben, er kunnen ook meerdere oorzaken aan de basis liggen. Een van de oorzaken 
kan de houding of het gedrag van de leerkracht zijn, maar dat is zeker niet altijd zo. Er zijn 
ook heel wat andere oorzaken, die soms te vinden zijn in de privésfeer, of tussen leerlingen 
onderling. Er kunnen allerlei andere redenen zijn die geweld triggeren. 

Het is wel belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen, 
onbewust of bewust, in het uitlokken van agressieve reacties. Het is nog belangrijker dat ze 
weten hoe ze met dergelijke situaties kunnen omgaan. Ik ben het met die ene expert dan wel 
eens dat de school best ingaat op de oorzaak van de agressie. Daarmee zeg ik niet dat de 
school die oorzaak kan of moet aanpakken. Ook anderen, in het bijzonder de welzijnswereld 
en ouders, zullen daar een rol in moeten spelen. Het is altijd belangrijk het incident te kaderen 
in zijn context. 

Het is ook belangrijk dat scholen aandacht hebben voor het herstel na een incident. Om 
scholen bewust te maken van het belang van herstelgericht werken bij incidenten, heb ik voor 
het komende schooljaar het thema herstelgerichte methodieken opgenomen als een van de 
thema’s voor de prioritaire nascholing. Dat is een van de manieren waarop het beleid 
aantoont dat het zich bewust is van het probleem en van de rol van de leerkrachten, maar ook 
de mogelijkheid heeft om zichzelf te versterken om die rol op te nemen. 

De oproep voor nascholingsorganisaties om hierop in te tekenen, is afgelopen. Binnenkort zal 
een jury de aanvragen beoordelen en wordt er een selectie gemaakt. Indien er projecten voor 
dit thema worden geselecteerd, zullen scholen zich in 2010-2011 kunnen inschrijven voor een 
gratis nascholingsaanbod over dit thema. Het is belangrijk dat dit gratis is. 
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Op de cijfers heb ik geen zicht. Ik wil nog wel benadrukken dat de cijfers die u las in de 
media, cijfers zijn van de politiediensten. Het gaat om gegevens uit politiestatistieken. Voor 
de juiste cijfers en de interpretatie ervan, is de federale minister van Binnenlandse Zaken het 
best geplaatst. 

De vraag naar cijfers over geweldincidenten in scholen keert regelmatig terug. Zoals ik al 
enige keren heb aangekondigd, heb ik onlangs een onderzoeksopdracht uitgeschreven en 
toegekend over dit onderwerp. Het gaat om een onderzoek naar de wenselijkheid en de 
haalbaarheid van een monitor voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens bij 
leerlingen en voor onveiligheidsgevoelens bij leerkrachten. De onderzoeksopdracht werd 
toegewezen aan een gemengde equipe van de VUB en de UGent. De resultaten van dit 
onderzoek worden verwacht tegen juli 2011. 

Het lijkt me evident dat scholen, wanneer ze reageren op een dergelijk incident, de ouders 
van de leerlingen in kwestie hierbij betrekken. De ouders zijn altijd de eerste 
verantwoordelijken voor de opvoeding en begeleiding van hun kind. Hoe men een dergelijk 
incident afhandelt, hangt af van de oorzaak. De school heeft vandaag al een aantal wettelijk 
geregelde kapstokken om ouders in dergelijke gevallen om medewerking te vragen: in het 
decreet op de engagementsverklaring die wordt afgesloten tussen de school en de ouders bij 
de inschrijving in de school, is bepaald dat de ouders een engagement opnemen voor 
deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding. 

Ouders moeten worden ingelicht over het beleid van de school bij leermoeilijkheden of 
andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. De ouders zelf 
moeten zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school. 
Dit kan dus ook gaan over situaties waarin een begeleiding voor de leerling wordt opgestart 
omwille van een geweldincident. Een van de reacties die kan volgen op een ernstig incident, 
is een tucht- of ordemaatregel. Als een school een dergelijke maatregel wil opleggen aan een 
leerling, moet ze een bepaalde procedure volgen. In deze procedure worden uiteraard de 
ouders van de leerling betrokken. 

Zoals u wellicht weet, is er al de omzendbrief PLP 41 van 7 juli 2006, die bepaalt dat scholen 
en lokale politie moeten samenwerken aan veilige schoolomgevingen. In deze omzendbrief, 
die werd uitgevaardigd door de minister van Binnenlandse Zaken, wordt aan de lokale 
politiezones de uitdrukkelijke opdracht gegeven om samen met de scholen jeugdcriminaliteit 
aan te pakken. Het gaat dan om problemen zoals steaming, drugsgebruik, drugsverkoop, 
geweld en spijbelen. 

Elke lokale politiezone moet een aanspreekpunt jeugdcriminaliteit voor de scholen 
aanduiden. De meeste politiezones hebben dit ook gedaan en hebben samen met de scholen in 
hun politiezone afspraken gemaakt en die al dan niet vastgelegd in een samenwerkings-
protocol. Het is de bedoeling dat de politie en de scholen samen bekijken welke problemen 
prioritair moeten worden aangepakt. Dit kan dus verschillen van zone tot zone. Deze 
samenwerking werd altijd aangemoedigd, en ik zal ze blijven aanmoedigen. 

Deze samenwerking loopt op het terrein, ik vang hier positieve signalen over op. Dit verklaart 
voor een deel ook de stijgende cijfers in de politiestatistieken. Als men goed samenwerkt, 
wordt er meer gemeld, en wordt er meer geregistreerd. Scholen weten nu bij wie ze terecht 
kunnen binnen de politie. Hierdoor wordt er gemakkelijker aangifte gedaan van incidenten. 
De politie gaat hiermee aan de slag, indien de school dit wenst. De politie heeft in deze zaak 
een subsidiaire rol, de ondersteuning van het beleid van de scholen. 

Ook op het niveau van het parket hebben scholen tegenwoordig aanspreekpunten, wanneer ze 
zelf stappen hebben ondernomen, maar vastlopen met een bepaalde jongere. Er zijn 
parketcriminologen beschikbaar op de parketten, die afspraken maken met de lokale actoren 
om te komen tot een sluitende aanpak van jeugdcriminaliteit. In de meeste gerechtelijke 



Commissievergadering nr. C167 – OND15 (2009-2010) – 18 maart 2010 

 

23

arrondissementen zijn er stappenplannen en actieplannen opgesteld, waardoor het voor elke 
actor duidelijk is wanneer hij of zij bij wie terecht kan. 

Geweld op school verdient onze blijvende aandacht. Indien nodig, zal ik nogmaals 
overleggen met mijn federale collega’s. Op dit moment is er niet onmiddellijk een aanleiding. 
Uiteraard ben ik bereid om samen een evaluatie te maken van de afspraken en na te gaan of 
ze desgevallend moeten worden herbevestigd of opnieuw gecommuniceerd. 

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik dank u voor uw antwoord, minister. Het is vooral 
interessant omdat u wijst op een aantal bestaande mechanismen die de problematiek moeten 
opvangen. 

Toch heb ik een paar bemerkingen. U hebt het over de interpretatie van de cijfers van de 
federale politie. Dat valt onder de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is eigenaardig. Die 
cijfers zijn niet voor interpretatie vatbaar. Uit de cijfers blijkt een brutale stijging – punt aan 
de lijn. Dat is een indicatie voor de beleidsmakers om toch iets te ondernemen. De cijfers zijn 
relevant voor het Vlaamse onderwijs. Mijn voorspelling is uitgekomen: u wijt het aan de 
betere registratie van de misdrijven. 

Minister Pascal Smet: Dat is geen voorspelling, mijnheer Bouckaert, dat is realiteit. ‘That’s 
a fact’, zoals mevrouw Brusseel zegt. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Wie zegt dat? Hoe kunt u dat weten? U kunt niet traceren in 
welke mate de stijging van die cijfers te wijten is aan een reële stijging of aan een stijging van 
de registratie. Als het alleen maar te wijten is aan een betere registratie, nu, dan verloopt die 
registratie potverdorie goed. We zitten met een stijging van 50 percent. Het is 
onwaarschijnlijk dat die alleen maar aan een betere registratie te wijten is. Goed, als het te 
wijten is aan een betere registratie, dan kunnen we voor de komende jaren een soort 
plafonnering in de evolutie verwachten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. 

De initiatieven die u opsomt, zijn goede initiatieven. Die moeten uiteraard worden voortgezet. 
De aanspreekpunten bij de lokale politiezones en bij het parket zijn een goede zaak, ik hoop 
dat dat wordt gestimuleerd. 

Een aspect dat een beetje ontbreekt, is de responsabilisering van de ouders. De oorzaken van 
geweld ontstaan, denk ik, voornamelijk binnen het gezin. Er zijn heel veel probleemgezinnen, 
samengestelde gezinnen, uiteengevallen gezinnen. De responsabilisering van de ouders zou 
moeten worden versterkt. Dat kan door de ouders nog sterker te betrekken via de 
oudercontacten. Ouders met probleemkinderen moeten daar sterk op worden gewezen, ze 
moeten daar echt iets aan doen, op straffe van eventuele wegsturing en tuchtmaatregelen. 
Men moet veel preventiever gaan optreden. 

Ten slotte moet het element discipline weer meer centraal worden gesteld. Als er disciplinaire 
maatregelen worden genomen, moet iedereen principieel achter de leerkracht gaan staan. 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Ik sluit me aan bij de repliek van de heer Bouckaert. Ik 
moet vaststellen dat het inderdaad bij de lokale samenwerkingsinitiatieven blijft. Dat zijn 
natuurlijk goede initiatieven, maar ik vraag me af in welke mate de politie de scholen kan 
betreden. Men moet daarvoor sterk in zijn schoenen staan. Men krijgt al snel de hele 
gemeenschap over zich heen als men een school durft binnen te gaan. De vertrouwensrelatie 
met de jeugd wordt daardoor beschadigd. In de vorige legislatuur heb ik een vraag gesteld 
over het M.E.G.A.-project (Mijn Eigen Goede Antwoord). Dat was een antidrugsproject dat 
door de scholen werd gesteund. Dat is afgevoerd omdat men geen politieagenten meer op 
school wou. Dat zou de vertrouwensrelatie met de leerling schaden. Waar gaan we naartoe? 
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Om leerlingen een tuchtmaatregel te kunnen opleggen moet de school al een stevig dossier 
hebben. 

Er ligt inderdaad een grote verantwoordelijkheid bij de ouders, maar ouders kunnen hun 
kinderen alleen opvoeden als ze er effectief bij zijn. Ouders die niet of te weinig thuis zijn, 
kunnen hun kinderen niet opvoeden. De combinatie van arbeid en gezin moest juist zitten. 

Minister Pascal Smet: Uiteraard moeten ouders de verantwoordelijkheid opnemen voor de 
opvoeding van hun kinderen. Daar hebt u absoluut gelijk in. Maar u gaat erg kort door de 
bocht. Als ik u letterlijk neem, zegt u dat veel politici hun kinderen niet goed kunnen 
opvoeden. Die zijn toch weinig thuis? Ze zouden hun kinderen niet goed kunnen opvolgen. 
We moeten dus genuanceerd redeneren. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck) 

Ik ben het absoluut met u eens dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. 

Uiteraard mag de politie, zeker een wijkagent, geen vijand zijn op school. Scholen moeten 
samenwerken met de politie. Daar is niets verkeerd aan, zeker als men een wijk- of 
buurtgerichte politie heeft. Orde en tucht zijn nodig. Discipline is nodig. Daar heb ik allemaal 
niets op tegen. Mag ik u er wel op wijzen dat men – zoals de statuten van een vereniging – 
die enkel nodig heeft als er problemen zijn? Voorkom liever de problemen. 

Natuurlijk moet er in sommige situaties worden opgetreden. Ik vind het een beetje vreemd, 
als ik dat mag zeggen, wat u aanbrengt. Het is niet zo dat we dat van hieruit of vanuit het 
departement Onderwijs gaan oplossen. Ik denk dat de scholen die dag in dag uit met de 
kinderen bezig zijn, het best geplaatst zijn om iets te doen. 

De kinderen die problemen veroorzaken, zijn nog altijd in de minderheid. U mag niet doen 
alsof ze plots allemaal vechtend met de leerkrachten over de speelplaats rollen. Dat is nu ook 
weer niet waar. Ik ga ook niet ontkennen dat er moeilijkheden bestaan. Ik vraag alleen dat u 
genuanceerd reageert en de zaken in het juiste perspectief ziet. We hebben alles om de 
moeilijkheden goed aan te pakken. Als ik signalen krijg van problemen, zal ik mijn 
verantwoordelijkheid nemen. 

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, ik heb nog één algemene, en eigenlijk filosofische 
opmerking, die ik ook heb gemaakt bij de bespreking van de beleidsnota. Ik denk dat de 
samenleving te veel verwacht van de scholen, waardoor de complementariteit tussen de taak 
van de ouders, de taken van het sociale middenveld, zoals jeugdbewegingen, en de taken van 
de school te veel uit het oog werd verloren. Daardoor is het verwachtingspatroon ten aanzien 
van de scholen te groot. Ouders nemen te weinig hun verantwoordelijkheid en leveren hun 
probleemkinderen af aan de school in de hoop dat de school zorgt voor een oplossing. Dat is 
een algemene trend. Die trend moet gecorrigeerd worden. We moeten teruggaan naar de 
filosofie van gedeelde verantwoordelijkheid. Er moet naar allerlei institutionele middelen 
gezocht worden om de ouders meer dan nu het geval is te responsabiliseren voor het gedrag 
van de kinderen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

– De heer Boudewijn Bouckaert treedt opnieuw als voorzitter op. 

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gedeeltelijke 
vernietiging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de 
bescherming van stagiairs 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de problematiek van 
leerlingenstages in het schooljaar 2010-2011 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, in mijn vraag om uitleg heb ik vrij 
uitgebreid geschetst waarover het gaat en om welke reglementeringen het gaat. Ik denk dat 
het niet nodig is om dat hier allemaal te herhalen. We hebben de zaak de afgelopen dagen 
kunnen volgen. De Raad van State heeft de genoemde KB’s vernietigd. Dat heeft toch wel 
wat consequenties, zowel voor werkgevers als voor onderwijsinstellingen. 

Minister, we zouden op het terrein toch op vrij korte termijn duidelijkheid willen hebben. 
Sinds wanneer bent u op de hoogte van het beroep van Co-Prev tot vernietiging van de 
genoemde KB’s? Werd u door uw federale collega van Werk geraadpleegd in het kader van 
haar verweer tegen dit beroep? Welke initiatieven neemt u of hebt u genomen om te komen 
tot een haalbare overgangsregeling tot het eind van dit schooljaar, in het bijzonder in de loop 
van het derde trimester, als het ultimatum van Co-Prev verstreken is? De datum verstrijkt 
eind april 2010. De stagiairs voor het derde trimester hebben toch wel grote vragen over wat 
hen te doen staat. Dat geldt ook voor de onderwijsinstellingen en de werkgevers is. Is er 
overleg gepland met Co-Prev, of is dat er al geweest? 

Het is van groot belang dat het gezondheidstoezicht van stagiairs op 1 september 2010 bij de 
start van het nieuwe schooljaar opnieuw op punt staat. Welke contouren ziet u voor een 
coherent, efficiënt en betaalbaar regelgevend kader voor leerlingenstages bij grote en kleine 
ondernemingen, en bij zelfstandige ondernemingen? Hoe kan de beschikbaarheid van een 
voldoende aantal kwaliteitsvolle stageplaatsen gegarandeerd worden zonder dat de veiligheid 
van de stagiairs in het gedrang komt? Wie zal de kosten van het gezondheidstoezicht en de 
eventuele vaccinaties en bepalingen voor zijn rekening nemen? 

Terecht worden steeds meer nieuwe vormen van werkplekleren als belangrijke vormen van 
leren verkend. U neemt dat ook op in de beleidsnota. Deze werkvormen voldoen niet aan de 
federale definitie van stage, maar laten leerlingen in het kader van hun leerprogramma toch 
een vorm van arbeid verrichten binnen een bedrijfsomgeving. Wat de gezondheids-
beoordeling van deze jongeren betreft, bevinden we ons hier in een grijze zone, omdat een 
regelgevend kader ontbreekt. Hoe staat u hiertegenover? Zal een regeling voor de stagiairs 
ook deze nieuwe werkvormen omvatten? 

Hebt u al initiatieven genomen om op wetenschappelijke wijze de opportuniteit, de 
haalbaarheid, de rechtsgeldigheid en de rendabiliteit te laten onderzoeken van de oprichting 
van een eigen externe dienst voor onderwijsinstellingen of van een afdeling belast met het 
medisch toezicht op de scholen, zoals in juni 2009 voorgesteld werd door de 
onderwijskoepels? De voorwaarden waaronder de onderwijsinstelling belast kan worden met 
de verplichtingen van de werkgever, zoals beschreven in afdeling IV van het KB 
Bescherming Stagiairs, zijn nog niet in werking gesteld. Bent u er in deze situatie voorstander 
van dat dit alsnog gebeurt? Zo ja, welke maatregelen overweegt u daartoe, onder meer wat de 
financiering betreft? 

De bepalingen met betrekking tot het passend gezondheidstoezicht voor leerlingen en 
studenten die in de onderwijsinstelling zelf, in het kader van hun opleidingsprogramma, een 
vorm van arbeid verrichten, zoals beschreven in afdeling V van het KB Jongeren op het werk 
zijn nog niet in werking gesteld. Bent u er voorstander van om dat nog te doen? Zo ja, welke 
maatregelen overweegt u daartoe, onder meer wat de financiering betreft? 
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Deze leerlingen vallen evenmin onder de arbeidsrechtelijke bepalingen inzake de 
moederschapbescherming en de arbeidsongevallen. Overweegt u een initiatief te nemen om 
hiervoor een billijke regeling tot stand te brengen? 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, mevrouw Helsen heeft de problematiek correct geschetst. 
Ieder van ons die regelmatig contact met het onderwijsveld heeft, of hij in de Kempen, het 
Waasland of in een andere Vlaamse regio woont, is hierover zeker al door bezorgde directies, 
leerkrachten of stagebedrijven aangesproken. Dit is wat we hier proberen te vertolken. De 
minister is uiteraard zelf ook al veelvuldig over dit probleem aangesproken. 

Ik zal de eerste reeks vragen niet herhalen. Die vragen betreffen de maatregelen die de 
minister op korte termijn wil nemen om dit prangend probleem op te lossen. Dit moet heel 
snel, voor het volgend schooljaar of nog sneller, worden opgelost. 

Daarnaast vraag ik me af of de minister ondertussen al contact met de FOD Werk-
gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en met de bevoegde federale minister heeft 
gehad. Heeft hij hierover al een gesprek gevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten van dat 
gesprek? 

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord. 

De heer Willy Segers: Voorzitter, ik wens me bij de vraagstellers aan te sluiten. De 
inhoudelijke thematiek, het belang van de stages in het onderwijs, hoeven we hier niet te 
beklemtonen. Ik zou hier echter nog iets aan willen toevoegen. 

Voor zover ik weet, vallen de studenten van het hoger onderwijs ook onder de bepalingen van 
dit KB. Dit leidt tot het probleem dat de hogescholen en de universiteiten in het licht van hun 
accreditatie net een band met het beroepsveld moeten aantonen. 

Ik ben zelf lange tijd bij professionele bacheloropleidingen betrokken geweest. Uit ervaring 
weet ik dat ongeveer 70 of 80 percent van de contacten tussen de hogescholen en het 
bedrijfsleven via die stages verloopt. Die contacten komen onder druk te staan. Zoals daarnet 
al is verklaard, zullen de bedrijven minder geneigd zijn stagiairs te aanvaarden. Bepaalde 
opleidingen richten zich veel tot de non-profit sector. Zoals daarnet al is gesteld, zullen de 
eenmanszaak helemaal uit de boot vallen. Heel wat medische of semi-medische opleidingen 
richten zich vooral tot non-profitorganisaties. Dit vormt een ernstig probleem dat nader moet 
worden bekeken. 

Ik wil de problematiek ook nog vanuit een tweede invalshoek benaderen. Deze vraag is 
eigenlijk voor een andere commissie bestemd. Het zal voor de bedrijven een probleem 
worden om jonge professionals kansen te bieden en in hun systeem op te nemen. Het 
interesseert me te horen vanuit welke invalshoek de minister hierop wil ingaan. 

De minister zal in elk geval overleg met de federale minister van Werk moeten plegen. Ik 
denk dat het probleem zich vooral daar situeert. 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, het arrest 198873 van 14 december 2009, dat een aantal 
artikelen van het KB van 21 september 2004 en van het KB van 30 september 2005 tot 
wijziging van het KB van 21 september 2004 vernietigt, is me sinds midden februari 2010 
bekend. Zoals hier al is aangegeven, zijn de gemeenschappen niet bij deze rechtsgang 
betrokken. De federale overheid heeft het standpunt van de Vlaamse overheid overigens niet 
gevraagd. De recent opgerichte begeleidingscommissie voor het convenant betreffende de 
preventie en de bescherming in het Vlaams onderwijs zal in de toekomst de mogelijkheid 
bieden sneller over dergelijke problemen te communiceren. 

Er is geen overleg met Co-Prev gepland. Het is maar de vraag wat een dergelijk overleg zou 
opleveren. De scholen en de bedrijven zullen zich aan de regelgeving moeten conformeren. 



Commissievergadering nr. C167 – OND15 (2009-2010) – 18 maart 2010 

 

27

Een doorschuifoperatie van het bedrijf naar de school, met een terugbetaling van de kosten 
door het Fonds voor Beroepsziekten, is niet meer mogelijk. Hierdoor zullen de 
stagebedrijven, wanneer dit vereist is, de volle kostprijs van het gezondheidstoezicht moeten 
dragen. Bovendien liggen de minimumtarieven vast. Veel ruimte voor overleg is er dan ook 
niet. We mogen overigens niet vergeten dat net Co-Prev de nietigverklaring van de betrokken 
artikelen heeft gevraagd. 

Veeleer dan energie in overleg met Co-Prev te steken, heb ik bij de federale overheid op een 
zo goed mogelijk herstel van de vroegere regeling aangedrongen. Dit houdt in dat de federale 
overheid een nieuw KB uitvaardigt. Onze contacten met de FOD WASO leren ons dat een 
dergelijk KB wordt voorbereid. 

Voor de periode tot een nieuwe regeling in werking treedt, zal ik de begeleidingscommissie 
voor het convenant betreffende de preventie en de bescherming in het Vlaams onderwijs 
vragen hoe we de huidige regelgeving kunnen interpreteren om zo veel mogelijk van de 
voorziene stages gewoon plaats te laten vinden. Aangezien de FOD WASO deze 
besprekingen heeft bijgewoond, hoop ik dat het nieuwe KB dat momenteel wordt voorbereid 
hierbij reeds in rekening kan worden gebracht. 

Daarnaast pleit ik ervoor het probleem in de juiste proporties te zien. Voor een belangrijk 
aantal stages is het gezondheidstoezicht niet vereist, of hebben de leerlingen vroeger al een 
gezondheidstoezicht ondergaan en houdt hun nieuwe stageplaats geen bijkomende risico’s in. 

Ik zou hier willen benadrukken dat het hier om federale regelgeving gaat. Uiteindelijk zal de 
federale regering een beslissing moeten nemen. Het KB van 21 september 2004 bood de 
stagegevers de optie om het vereiste gezondheidstoezicht, met een financiële bijdrage van het 
Fonds voor Beroepsziekten, naar de externe dienst van de school door te schuiven. Dit lijkt 
me nog steeds de meest hanteerbare werkwijze. Het belangrijkste twistpunt was immers de 
tariefregeling en niet zozeer de werkwijze op zich. Ik zal er bij de federale overheid op 
aandringen deze werkwijze zo spoedig mogelijk en zeker voor de start van volgend 
schooljaar te herstellen. Voor alle zekerheid heb ik die vraag schriftelijk gesteld. Ik heb me 
niet tot mondelinge contacten beperkt. 

Er is me ook gevraagd de federale regelgeving te interpreteren en aan te duiden hoe een 
exhaustieve regeling er zal uitzien. Ik kan dit niet doen. Ik kan hier enkel mijn persoonlijk 
standpunt en het standpunt van mijn departement geven. Het KB van 2004 definieert 
‘stagiair’ als volgt: “Art.2, 1°, stagiair: elke leerling of student die in het kader van een 
leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling daadwerkelijk arbeid verricht bij 
een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die 
werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring”. Deze definitie komt me 
over als veel meer omvattend dan wat we in het Vlaams onderwijs als een leerlingenstage 
beschouwen, met name: “een op een leerlingenstageovereenkomst gebaseerde extramurale 
vorm van opleiding en vorming voor de leerling-stagiair, door begeleide confrontatie met 
en/of begeleide participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost. Onder ‘reële 
arbeidspost’ wordt een deel van het arbeidsproces verstaan waarvoor een werknemer een 
reeks taken heeft uit te voeren.” De definitie die het KB hanteert, lijkt me veel dichter in de 
buurt te komen van de definitie die de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) hanteert voor 
werkplekleren in zuivere zin, met name “een op ervaring gebaseerd leren, een actief en 
constructief proces dat plaatsvindt in een reële arbeidssituatie als leeromgeving, met de 
werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject”. Mij komt het dan 
ook over dat wat u ‘grijze zone’ noemt onder de toepassing van het KB van 2004 valt. Dat 
maakt de huidige problemen er niet kleiner op, integendeel. Maar het gaat hier om federale 
materie, die met de federale overheid moet worden doorgesproken. 

Bij het voorstel van de koepelorganisaties en het gemeenschapsonderwijs om over te gaan tot 
de oprichting van een eigen externe dienst moeten een aantal vraagtekens worden gezet bij 
zowel de haalbaarheid als de wenselijkheid van een dergelijk initiatief. Hoewel het 
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ongetwijfeld waar is dat zo’n eigen dienst zich qua dienstverlening wat meer kan toespitsen 
op wat binnen het onderwijs gebruikelijk is, garandeert niets dat scholen deze dienst zullen 
gebruiken. Ze hebben op dit moment contracten, zelfs meerjarencontracten, met externe 
diensten en kunnen, wanneer zij ontevreden zijn over de dienstverlening, overstappen naar 
een andere dienst. Deze keuzevrijheid is een belangrijk gegeven. Een eigen dienst, met in het 
achterhoofd een verplicht gebruik door de scholen, is daarom niet meteen of minder 
wenselijk. Bovendien worden de door de externe diensten verplicht te gebruiken 
minimumtarieven vastgelegd door de federale overheid. Een kostenbesparend effect, wat in 
deze tijden welkom zou zijn, gaat er van dergelijke dienst dus ook niet uit. 

Verder studeren jaarlijks slechts een zeer beperkt aantal arbeidsgeneesheren af. De vraag 
moet dus ook gesteld worden of een nieuwe dienst voor onderwijs wel de wervingskracht zal 
hebben om voldoende personeel te vinden. Tot slot moet ook de vraag gesteld worden wat de 
rol van de overheid hierin zou moeten zijn: externe diensten nemen verplicht de rechtsvorm 
van een vzw aan. Niets staat de koepelorganisaties in de weg om zelf over te gaan tot de 
oprichting ervan. Vanuit de Vlaamse overheid lijkt het moeilijk deel uit te maken van een 
dergelijke vzw. Laten we immers niet vergeten dat voor het eigen overheidspersoneel de 
Vlaamse overheid met een van de bestaande externe diensten werkt. Het lijkt een beetje 
vreemd dat de Vlaamse overheid een eigen dienst voor onderwijs zou oprichten. 

Principieel zie ik geen reden waarom op scholen niet zou kunnen gebeuren wat in 
ondernemingen wel gebeurt. Het mag zelfs verwacht worden dat jongeren op de scholen beter 
beschermd zijn dan in de bedrijven. Anderzijds kan worden opgemerkt dat in het onderwijs 
schoolartsen actief zijn in het kader van de CLB’s. Het is me niet steeds even duidelijk 
waarom voor het gezondheidstoezicht, zeker binnen de scholen, steeds naar de externe 
diensten zou moeten worden gestapt en naar de daar aanwezige arbeidsgeneesheren, en 
waarom deze activiteiten technisch niet zouden kunnen gebeuren door de schoolartsen. Ik ben 
geen arts, dus ik kan hier moeilijk over oordelen. Maar ik wens deze discussie wel aan te 
gaan met de federale overheid. Indien uit deze discussie zou blijken dat inderdaad enkel 
arbeidsgeneesheren dit soort beoordeling kunnen doen, kan ik instemmen met een 
inwerkingtreding, op voorwaarde dat ook hier het Fonds voor Beroepsziekten bijdraagt in de 
kosten. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Dank u, minister, voor het antwoord op alle vragen. Het is op 
basis van uw antwoord op dit moment toch nog niet 100 percent duidelijk op welke manier de 
onderwijsinstellingen, de werkgevers, dit schooljaar nog verder moeten werken. Wij zijn niet 
ver af van de paasvakantie. Na de paasvakantie hebben toch nogal wat stagiairs een stage 
lopen. Het is belangrijk dat dan voor alle betrokken partners duidelijk is wat er precies moet 
gebeuren en hoe zij met deze situatie moeten omgaan. Daarom wil ik erop aandringen om 
daarover te communiceren, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. 

U geeft heel duidelijk aan dat het weinig zinvol is om in te gaan op de vraag van de 
onderwijskoepels om zelf een externe dienst op te richten. U hebt daarvoor een aantal 
argumenten gegeven. Ik begrijp dat u dan ook niet van plan bent om dat verder te 
onderzoeken. U bent daar zeer duidelijk in. 

U geeft aan dat u overweegt om de schoolartsen de opdracht te geven. Het is zeer de vraag of 
zij dat kunnen. Een schoolarts is toch anders opgeleid dan een arbeidsgeneesheer. Als ik kijk 
naar de opdracht die zij nu hebben, stel ik vast dat zij nu al niet in staat zijn om te doen wat 
van hen in het kader van het decreet kan worden verwacht. Ik stel ook vast dat het niet in elke 
regio haalbaar is om voldoende schoolartsen te hebben om binnen de CLB’s te werken, en ik 
heb er dan ook grote vragen bij of dat een haalbare piste is. Er moeten andere alternatieven 
worden onderzocht. 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 
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De heer Jos De Meyer: Voorzitter, ik kom nog even terug op mijn tweede vraag. Minister, ik 
heb begrepen dat er nog geen contact is geweest met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg? 

Minister Pascal Smet: Er is enkel mondeling contact geweest. Ik heb wel de opdracht 
gegeven om het schriftelijk te bevestigen ten aanzien van de bevoegde minister. 

De heer Jos De Meyer: Als dat gebeurt, mag ik dan suggereren dat wij ook een kopie krijgen 
van dat schrijven? Zo kunnen we onze collega’s in het federale parlement aanmoedigen om 
ook daar hun verantwoordelijk op te nemen. 

Minister Pascal Smet: Dat zal ik doen. 

De heer Jos De Meyer: Ik denk toch dat er enige spoed mag uitgaan van de acties die nog 
moeten gebeuren, als we willen dat er tegen 1 september een oplossing wordt gevonden. Ik 
zou dan ook aandringen op snelheid in handelen. 

Minister Pascal Smet: Absoluut, we zijn ons daarvan bewust. 

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord. 

De heer Willy Segers: Minister, wat de rol van de CLB’s en het combineren van medisch 
schooltoezicht betreft, kan eventueel eens worden gedacht of er niet voor groepen van CLB’s 
een arbeidsgeneesheer kan worden aangesteld, die dan per groep precies dat specifieke 
medische toezicht kan doen. Maar ik heb begrepen dat we het daar in de toekomst nog 
uitgebreider over zullen hebben. 

Ik dank u voor de toelichting bij de reeks vragen, maar ik wil toch ook aandringen op een 
zekere spoed. U was iets te vaag in de timing; ik neem dat we daar zeer binnenkort iets meer 
over zullen vernemen. Het is natuurlijk federale materie, maar het treft de gemeenschappen. 
In die zin kan het misschien een schoolvoorbeeld van samenwerkingsfederalisme worden. 
Het zijn niet alleen Vlaamse scholen, scholieren, studenten en bedrijven die ermee 
geconfronteerd worden, maar ik vermoed dat men dit aan Franstalige kant ook meemaakt. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gemeenschappelijke 
verklaring inzake de integratie van welzijn in het onderwijs 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, veiligheid, gezondheid en welzijn 
zijn belangrijke thema’s in onze samenleving. Maar ook in de onderwijssector wordt men 
daarmee geconfronteerd. Ik geef een paar voorbeelden. U herinnert zich allemaal het recente 
nieuws in verband met voeding op school en schoolkeukens. Ongetwijfeld wordt daar de 
aandacht gevestigd op een probleemsituatie. Enkele weken geleden werden we 
geconfronteerd met de berichten over de schoolbrand die zich maanden geleden spijtig 
genoeg heeft afgespeeld in het Antwerpse gemeenschapsonderwijs. En het hoeft uiteraard 
niet allemaal zo ernstig of dramatisch te zijn. Welzijn moet een dagelijkse zorg zijn in onze 
samenleving, en ook op school. 

Op 17 juni 2008 ondertekenden de vier grote onderwijsverstrekkers in aanwezigheid van 
toenmalig minister van onderwijs Vandenbroucke de ‘Gemeenschappelijke verklaring inzake 
de integratie van welzijn in het onderwijs en de opleidingen van de Vlaamse Gemeenschap’. 
Een dergelijk initiatief was en is geen overbodige luxe, als je er de ongevallencijfers op 
naslaat. Jaarlijks noteert het onderwijs gemiddeld 90.000 geregistreerde aangiften van school-
ongevallen met leerlingen, dat wil zeggen meer dan 500 per dag. Ik wil u onmiddellijk 
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geruststellen, collega’s: veel van die ongevallen zijn zonder enig verder gevolg, gelukkig 
maar. 

Op 23 mei 2008 werd daarom voor de eerste maal een netoverschrijdende welzijnsconferentie 
georganiseerd over het thema welzijn in de betekenis van veiligheid en gezondheid. Tijdens 
die conferentie werd de aandacht gericht op een aantal knelpunten rond veiligheid en welzijn 
op school en gaven verschillende sprekers vanuit hun werkveld een visie op een of meer 
doelstellingen. 

Er werden zeven doelstellingen naar voren geschoven. Een: permanente aandacht voor een 
veilige schoolomgeving en -infrastructuur met het ter beschikking stellen van de nodige 
structurele en financiële hefbomen. Twee: een Vlaams welzijnsdecreet naast de federale 
welzijnswet, dat een minstens gelijkwaardig beschermingsniveau biedt voor alle leerlingen en 
cursisten. Drie: het integreren van welzijnsdoelstellingen in de curricula. Vier: het valoriseren 
en erkennen van de functie ‘preventieadviseur’ in de onderwijswetgeving. Vijf: het 
kwalitatief beoordelen door de onderwijsinspectie van de wijze waarop de welzijnswetgeving 
voor de leerlingen en cursisten wordt toegepast. Zes: preventiemaatregelen in de bedrijven 
die afgestemd zijn op het risicoprofiel van de beginnende werknemer en de stagiair, met 
aandacht voor onthaal en begeleiding. Zeven: het heroriënteren van het arbeidsgeneeskundig 
toezicht en het medisch schooltoezicht. 

De toenmalig bevoegde minister gaf de netoverschrijdende werkgroep Welzijn een formeel 
mandaat mee. Men kreeg de opdracht om een document voor te bereiden dat bij de 
aankomende regeringsvorming in het regeerakkoord kon worden opgenomen. 

Doelstelling nummer vier is in dit rijtje zeker niet de onbelangrijkste. De preventieadviseur is 
in elke organisatie immers de spil van het preventie- en welzijnsbeleid. Toch lijkt deze taak in 
de Vlaamse onderwijsregelgeving, als we niet opletten, zich tussen wal en schip af te spelen. 
Een op de vier preventieadviseurs is aangesteld via een ander ambt, een op drie doet het via 
BPT-uren (bijzondere pedagogische taken), dus bijna altijd ten koste van andere opdrachten 
en opdrachten die normaal moeten worden vervuld. Voor zover de aanstelling deeltijds is, 
gaat ze zelfs ten koste van de wettelijk voorgeschreven onafhankelijkheid van de 
preventieadviseur. 

Ook in het eisencahier voor de negende Vlaamse onderwijs-cao van de vakorganisaties wordt 
gevraagd functies die worden opgericht in uitvoering van onderwijsvreemde regelgeving, niet 
ten laste van de pedagogische omkadering te nemen. Goed om weten is dat de Franse 
Gemeenschap bij decreet van 26 maart 2009 de functie van preventieadviseur wel organiek in 
de onderwijsregelgeving heeft ingeschreven. 

Minister, welke stappen werden in tussentijd genomen om de zeven doelstellingen die 
geformuleerd werden in de ‘Gezamenlijke verklaring inzake de integratie van welzijn in het 
onderwijs’ te concretiseren? Hebt u weet van het gebrek aan kader en statuut waarbinnen de 
preventieadviseurs in onze scholen moeten functioneren? Zult u initiatieven ondernemen om 
hieraan te verhelpen? 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Voorzitter, dames en heren, de gemeenschappelijke verklaring inzake 
de integratie van welzijn in het onderwijs heeft de sterke verdienste de welzijnsproblematiek 
op een uitgebreide manier onder de aandacht te brengen. Toch moet worden opgemerkt dat 
het gaat om voorstellen van de koepelorganisaties en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) van 
de Vlaamse Gemeenschap, waarvan sommige aspecten binnen de Vlaamse bevoegdheden 
liggen, andere bij de federale overheid en nog andere bij de inrichtende machten van de 
scholen zelf. 

Ik zal de zeven doelstellingen overlopen en ik zal punt per punt de vorderingen meedelen. 
Inzake de eerste doelstelling trachten we vanuit de onderwijsoverheid bij alle maatregelen het 



Commissievergadering nr. C167 – OND15 (2009-2010) – 18 maart 2010 

 

31

aspect welzijn in te calculeren en een aantal gerichte acties op te zetten. Dat gebeurde in het 
verleden bijvoorbeeld bij de maatregelen rond de investeringsoperaties in machineparken en 
meer recent kunnen we wijzen op de ondertekening op 12 januari jongstleden van het 
convenant betreffende de preventie en bescherming in het Vlaamse onderwijs tussen het 
departement Onderwijs en Vorming, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg (FOD WASO), de koepelorganisaties en het GO!. In een aantal gevallen 
worden gerichte acties opgezet, zoals de Sobane-sessies rond risicoanalyse, sessies rond 
omgaan met agressie of recentelijk, een geplande dvd over noodprocedures voor brand in 
scholen. 

Ik kom tot de tweede doelstelling. Hoewel het duidelijk is dat alle leerlingen en cursisten 
moeten kunnen genieten van een gelijkwaardig beschermingsniveau, kan dit niet worden 
geregeld met een Vlaams Welzijnsdecreet. Het Grondwettelijk Hof bevestigde immers al tot 
tweemaal toe dat de federale overheid inzake arbeidsveiligheid bevoegd is, ook wanneer het 
gaat over arbeidsveiligheid in scholen of op het vlak van stages. De werking binnen de 
begeleidingscommissie – die samengesteld is uit vertegenwoordigers van het Departement 
Onderwijs en Vorming, de FOD WASO, de onderwijsinspectie en de vertegenwoordigers van 
de inrichtende machten – van het zonet vermelde convenant, lijkt me in eerste instantie een 
meer zinvolle wijze om na te gaan welke onderwijsspecifieke interpretatie aan de huidige 
federale regelgeving kan worden gegeven. Wanneer hieruit hiaten zouden blijken of wanneer 
nieuwe regelgevende initiatieven nodig zouden zijn, zal ik overleggen met mijn federale 
collega, bevoegd voor werk. 

De derde doelstelling betreft het integreren van welzijnsdoelstellingen in de curricula. De 
huidige eindtermen bevatten al heel wat aanzetten om welzijnsdoelstellingen in de leer-
plannen te integreren. Het komt dan ook de leerplanmakers toe ze verder in hun leerplannen 
in te schrijven. Vanuit de Vlaamse overheid worden verdere inspanningen ondersteund om 
jongeren het VCA-B-attest te laten behalen: via de Regionale Technologische Centra (RTC’s) 
worden VCA-examens georganiseerd en worden gratis B-VCA-handboeken ter beschikking 
gesteld. Scholen kregen de kans in te tekenen op Safestart, een programma dat eveneens 
voorbereidt op het VCA-examen. Tot slot bieden RTC’s ook andere opleidingen rond 
veiligheid gratis aan scholen aan, bijvoorbeeld over veilig werken op hoogte. 

De vierde doelstelling betreft het valoriseren en erkennen van de functie ‘preventieadviseur’ 
in de onderwijswetgeving. Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de Welzijnswet genoemd, is elke 
werkgever verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te 
richten. Vanaf twintig werknemers mag de werkgever deze functie niet meer zelf uitvoeren 
en moet hij iemand aanstellen. De preventieadviseur wordt door de werkgever aangeduid na 
voorafgaand akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De 
preventieadviseur moet bovendien over voldoende tijd beschikken om opdrachten en taken 
naar behoren te vervullen. De minimumprestatieduur die preventieadviseurs moeten besteden 
aan hun opdrachten en taken wordt, na voorafgaand akkoord van het Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk, bepaald door het ondernemingshoofd. Scholen zijn eveneens 
werkgever voor leerkrachten, maar ook voor leerlingen die als gelijkgestelde werknemers 
voor wat betreft de welzijnsaspecten kunnen worden beschouwd. Inrichtende machten 
moeten dus preventieadviseurs kunnen aanstellen. De facto gebeurt dit ook: het GO! heeft 
een eigen interne dienst, een aantal vrije scholen hebben gemeenschappelijke interne 
diensten, provinciale scholen en die van steden en gemeenten maken gebruik van de 
preventiediensten van de provincie of het gemeentebestuur. 

Binnen bepaalde kringen bestaat de wens om het ‘ambt’ van preventieadviseur in het 
onderwijs in te voeren. Mijn departement is daar niet zo’n groot voorstander van, want om te 
beginnen voorziet het KB van 27 maart 1998 erin dat een preventieadviseur door de 
werkgever, na advies van het comité, moet kunnen worden verwijderd uit zijn functie. Dat 
lijkt me moeilijk te rijmen met een benoeming in een ambt van preventieadviseur. We zouden 
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eveneens een aantal punten of uren ‘preventie’ kunnen toekennen, maar dat strookt niet met 
de beleidsoptie om middelen te ‘ontkleuren’. Bovendien zou foutief de indruk kunnen 
worden gewekt dat scholen het dan ook met die verkregen ‘uren of punten’ zouden moeten 
klaren, terwijl de wetgeving er net zelf in voorziet dat het de werkgever, in casu de 
inrichtende macht, is die beslist welke tijd en middelen de preventieadviseur ter beschikking 
krijgt. Het uithollen van de bevoegdheden van de inrichtende macht lijkt me niet wenselijk. 

Om de scholen en scholengemeenschappen toe te laten daarover zelf een beleid te voeren, 
kunnen ze momenteel gebruikmaken van de punten van het ondersteunend personeel en van 
het beleidskader die worden samengevoegd tot één globale puntenenveloppe. Het gaat om de 
forfaitaire puntenenveloppe van de door iedere school apart gegenereerde punten voor de 
selectie- en bevorderingsambten en voor het ondersteunende personeel. Zo ontstaat ruimte, 
zowel voor een geprofileerd eigen beleid gericht op gezamenlijke noden, als voor de 
versterking van het beleidskader in de scholengemeenschap en in elk van de scholen. De 
scholengemeenschap krijgt aldus een coördinerende rol in de verdeling. Op deze manier 
worden kansen geboden om een gericht beleid te voeren, een beleid waarbij de beperkte 
middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Het thema preventie en 
bescherming lijkt me een uitstekend voorbeeld van gerichte besteding van de punten van dit 
beleidskader. Op die manier kunnen scholen, ook binnen de bestaande regels en met de 
bestaande middelen, aan hun verplichtingen voldoen. Bovendien moeten ze hiervoor niet naar 
middelen grijpen die bedoeld zijn voor het lesgeven zelf. 

Ik kom tot de vijfde doelstelling. Hoewel de onderwijsinspectie een aantal aspecten op het 
vlak van welzijn kan nagaan in scholen, is het duidelijk dat op dit moment de federale 
inspectiediensten bevoegd zijn. Dat is logisch omdat het over de toepassing van federale 
regelgeving gaat. Zowel de onderwijsinspectie als de bevoegde federale inspectie zijn 
vertegenwoordigd binnen de begeleidingscommissie van het hoger vermelde convenant. Dat 
zal ongetwijfeld tot een kruisbestuiving leiden. Bovendien bestaat steeds de mogelijkheid dat 
bij schooldoorlichtingen leden van de federale inspectiediensten als expert de doorlichting 
bijwonen. 

De zesde doelstelling: het spreekt voor zich dat beginnende werknemers en stagiairs binnen 
bedrijven, grotere risico’s lopen dan de ervaren werknemers. Daarom zijn bedrijven ook nu al 
vanuit de federale regelgeving verplicht aandacht te geven aan onthaal en begeleiding. Hoe 
dan ook moet worden opgemerkt dat het hier over federale bevoegdheden gaat waarvoor de 
onderwijsoverheid niet bevoegd is. Concrete acties op dit terrein worden door de 
onderwijsoverheid dan ook niet gepland. Wel kunnen bepaalde sectoren extra aandacht 
opbrengen voor deze problematiek, bijvoorbeeld in het kader van de sectorconvenants. Dat 
zou toe te juichen zijn. Bij de bouwsector is dat bijvoorbeeld in het huidige sectorconvenant 
al het geval. 

Wat de heroriëntering van het arbeidsgeneeskundig toezicht en het medisch schooltoezicht 
betreft, is het duidelijk dat de federale regelgeving in een aantal gevallen specifieke aspecten 
zoals bijvoorbeeld het gezondheidstoezicht toewijst aan de externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk en de daar aanwezige arbeidsgeneesheren. Ik heb het al gezegd: we 
moeten nagaan of het absoluut nodig is dat een arbeidsgeneesheer bepaalde daden stelt, dan 
wel of bijvoorbeeld de schoolarts dit niet zou kunnen. We zullen zien wat dat onderzoek 
oplevert. 

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord. 

De heer Jos De Meyer: Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord en voor zijn grote 
belangstelling voor dit thema. Ik zal me hier niet uitspreken over de opvolging van de 
Welzijnsconferentie. Ik ben geen expert, en zal die materie met experts bespreken. Het is 
essentieel dat deskundigen in het veld zelf zeer goed weten wat de overheid van hen verwacht 
en hoe ze de regelgeving moeten interpreteren. Nog veel belangrijker is het voorkomen van 
probleemsituaties in het veld en de dagelijkse realisatie van het welzijnsbeleid. 
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Mijn tweede vraag ging over het kader en statuut van de preventieadviseurs. Ik ben het met u 
eens om te stellen dat dit een complex probleem is. En complexe problemen kunnen we enkel 
op genuanceerde wijze oplossen. Ik stel wel vast dat de vakorganisaties voor de volgende cao 
vragende partij zijn dat onderwijsvreemde regelgeving niet wordt opgelost met lestijden van 
het normale lestijdenpakket voor de pedagogische werking. Mijns inziens is dat niet ten 
onrechte. Dat is een verdedigbare stelling. Uiteraard hebben de koepels en de schoolbesturen 
een belangrijke rol te vervullen. Zij zijn partners voor de gesprekken. 

Ik heb even verwezen naar het decreet van 26 maart 2009 van de Franse Gemeenschap. Ik 
stel niet voor om het te kopiëren. Misschien zitten er elementen in die ons kunnen inspireren. 
We zijn dus niet aan het einde van dit debat. Vandaag houden we ermee op, maar we zullen 
daar in de loop van de komende maanden zeker en vast nog op terugkomen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de uitvoering van de 
taaltest door centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, collega’s, het decreet betreffende de 
toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen 
de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs is aan het eind van de vorige 
legislatuur goedgekeurd. Dat decreet blijft me bezighouden. Toen al, in de bespreking in het 
parlement, had ik daar heel wat vragen bij. Ik betwijfelde of dit decreet wel voor een 
oplossing zou zorgen. 

Ik heb daar dit jaar al een vraag over gesteld, en wil dat nu opnieuw doen. Want 1 september, 
als duidelijk moet zijn wie is geslaagd voor de taaltest en wie niet, komt naderbij. De afname 
van de toets en de bespreking van de resultaten met onderwijsinstellingen en ouders moet dan 
achter de rug zijn. Ik ben dus bezorgd, vooral omdat die test toch beslissend is voor kleine 
kinderen die op basis daarvan al dan niet de stap naar het eerste leerjaar zullen zetten. Als het 
kind niet slaagt in de taaltoets, zal er niet onmiddellijk een persoonlijk traject voor dat kind 
worden uitgewerkt, en dat zal dus betekenen dat het kind de derde kleuterklas zal overdoen. 
Is dat laatste dan wel de goede oplossing? 

We ontvangen al geruime tijd cijfers vanuit Antwerpen. Ze komen van het Lokaal Overleg 
Platform (LOP), dus we gaan ervan uit dat de cijfers correct zijn. Vorig jaar is vastgesteld dat 
voor het schooljaar 2007-2008 1296 niet-ingeschreven kleuters een taaltest moeten ondergaan 
om de stap naar het eerste leerjaar te kunnen zetten. Zullen we dat allemaal tegen 1 september 
kunnen regelen? 

De afgelopen weken vernamen we dat ik niet de enige ben die zich daar zorgen over maakt. 
De betrokken organisaties maken zich zorgen en vragen zich af wanneer de taaltest er zal zijn 
en wanneer de CLB’s met de test aan de slag kunnen. Kunnen de CLB’s die bevoegd zijn om 
de taaltest af te nemen, verplicht worden om de test af te nemen? Wij hebben decretaal wel 
opgenomen dat de CLB’s verplicht zijn, maar zij hebben toch ook wel de vrijheid om te 
werken met de instrumenten die zij verkiezen. Wat als de CLB’s beslissen om niet te werken 
met het instrument dat wordt ontwikkeld, omdat het niet volledig strookt met de werkwijze 
die zij tot nu toe gebruiken? 

De CLB’s werken vooral begeleidend en gebruiken diagnostisch materiaal in functie van 
handelingsgericht werken. Dit is een totaal ander instrument en een totaal andere werkwijze. 
De CLB’s hebben de gewoonte om zodra het resultaat van een test gekend is, begeleiding en 
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ondersteuning te bieden. Dat is nu niet verplicht bij de taaltest. Wat kan er gebeuren? Hoe 
gaan we ermee om, of hoe kunnen we ermee omgaan? 

Minister, hebt u reeds zicht op het aantal kinderen dat getest zal moeten worden? Hebt u zicht 
op wat dat betekent voor de betrokken CLB’s? Het is vooral belangrijk voor de werkbelasting 
en om een idee te krijgen of het zal lukken of niet. 

De CLB’s hebben beleidscontracten met de scholen die moeten worden uitgevoerd. Het is 
een duidelijke overeenkomst. De taaltest is daar niet in opgenomen. Volgens het decreet op 
de CLB’s is het geen verplichte opdracht. Het is ook niet opgenomen in de beleidscontracten 
omdat er toen nog niets over was beslist in het Vlaams Parlement. Kan een CLB dus verplicht 
worden om voorrang te geven aan een taaltest, terwijl een school perfect de mogelijkheid 
heeft om in het kader van een afgesloten contract, andere prioriteiten te stellen? Hoe moet 
daarmee worden omgegaan? 

Hoe moeten we de taakbelasting van de CLB’s inschatten? Dat is natuurlijk gekoppeld aan 
het aantal kinderen dat moet worden getest. Bovendien behoort binnen het CLB niet iedereen 
tot een discipline die testen mag afnemen. We mogen er niet van uitgaan dat alle disciplines 
kunnen worden ingezet om dit werk te doen. Er is slechts één discipline die testen afneemt, 
interpreteert, ondersteuning biedt en verdere begeleiding uitwerkt. Hoe zit het bij deze 
opdracht? Is het duidelijk welke discipline daarvoor mag en kan worden ingezet en welke 
niet? 

Minister, zullen we klaar zijn? Zullen we het decreet dat we hebben goedgekeurd, kunnen 
toepassen? 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, minister, ik ervaar bij de vraag van collega Helsen een 
grote bekommernis over de uitvoering en de realisatie van iets wat we allemaal beogen en 
onderschrijven: kwaliteitsvol de Nederlandse kennis testen van kinderen die aan hun 
schoolloopbaan beginnen en zorgen dat ze goed worden geplaatst. 

Er zijn enerzijds inderdaad afspraken gemaakt en contracten gesloten tussen CLB en scholen 
en anderzijds zijn er de bijkomende opdrachten die decretaal aan het CLB gegeven zijn. Ik 
hoop dat we niet in een semantische discussie vervallen, want ik denk dat de opdracht wel 
duidelijk is. 

Minister, ik meen mij te herinneren dat we ongeveer dezelfde discussie hebben als het gaat 
over de faciliteitenscholen, maar van een totaal andere orde. Waar moet een CLB voor staan 
als we er een contract mee sluiten? Wat zijn de zaken waarbij scholen zich kunnen laten 
begeleiden en waarbij ze zelf kunnen beslissen over wie, wat en hoe? 

Misschien is het goed als u duidelijkheid geeft over de eerste vraag van collega Helsen, 
namelijk in hoever dit een bevoegdheid van het CLB is. Mijn aanvoelen is altijd het volgende 
geweest: we hebben dit bij decreet goedgekeurd, dus de decretale bepaling doorkruist de 
samenwerkingsakkoorden tussen scholen en CLB. Het is dus een bijkomende opdracht. 

Ik kan de vraag of de CLB’s voldoende uitgerust zijn, onderschrijven. Het is belangrijk dat 
daar aandacht aan wordt besteed. 

Ik heb ook al mijn bekommernis geuit over de kwaliteit van de testen. Ik denk dat er vrij 
recent duidelijkheid is gekomen in die zin dat de juiste test er komt voor wat wordt beoogd. 
Volgens mijn informatie zit dat op de goede weg. 

Nogmaals, ik hoop dat wat we voor ogen hebben, op een vlotte manier kan worden 
uitgevoerd en dat ervoor wordt gezorgd dat de CLB’s bij machte zijn om de taak die hen 
wordt toegewezen, naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Minister Pascal Smet: Eerst wil ik even het brede kader van de taalproef schetsen. De taal is 
het sluitstuk van een breder verhaal van kleuterparticipatie. Als je de afgelopen dagen de 
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berichtgeving hebt gehoord, zou je bijna gaan geloven dat de taalproef een doelstelling op 
zich is. Ik zeg niet dat u dat zegt, mevrouw Helsen. Ons streefdoel is dat leerlingen die starten 
in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige school, een goede basis hebben van het 
Nederlands, maar evengoed van sociale en andere vaardigheden. Onderzoek wijst immers uit 
dat kinderen die geen of nauwelijks kleuteronderwijs hebben genoten, een grote achterstand 
in het eerste leerjaar hebben, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de onderwijstaal. Dat is de 
doelstelling van ons beleid. 

Die is vertaald in het decreet door de formulering van een nieuwe toelatingsvoorwaarde die 
zegt: als ouders hun kleuter in de loop van het volgend schooljaar voor het eerste leerjaar 
willen inschrijven, moet het kind de derde kleuterklas in een Nederlandstalige basisschool 
volgen en daar minstens 220 halve dagen aanwezig zijn. Als ouders deze verplichting niet 
kunnen waarmaken, bijvoorbeeld als ze terugkomen uit het buitenland, zullen de kinderen 
een taalproef kunnen afleggen om alsnog aan de toelatingsvoorwaarden te kunnen voldoen. 
De taalproef is dus het achterpoortje van het vele ruimere en belangrijkere verhaal van de 
kleuterparticipatie. 

De CLB’s kunnen niet beslissen om de test niet af te nemen. Er is de rechtsbasis van het 
decreet. Het is een verplichting die van rechtswege wordt opgelegd. U weet dat in de 
hiërarchie der normen de wet altijd voorrang heeft, ook op een contract. Het CLB heeft 
volgens dit decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon 
lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en 
secundair onderwijs, een opdracht gekregen om de taalproef af te nemen. Dit is geen 
vrijblijvende, maar een decretaal opgelegde opdracht. 

Wij hebben op dit moment geen zicht op het aantal kinderen per CLB dat de taaltest zal 
afleggen, aangezien we pas weten welk CLB de taaltest zal moeten afnemen op het moment 
dat het kind zich gaat inschrijven in de school. Het is namelijk het CLB van de lagere school 
waar de leerling zich wil inschrijven in het eerste leerjaar, dat de taaltest zal moeten afnemen. 

Uiteraard beschik ik wel over een raming van het totale aantal kinderen waarvoor een 
taalproef zal moeten worden afgenomen. Mijn administratie baseert zich hiervoor op het 
aantal kinderen dat dit jaar ingeschreven is in het eerste leerjaar en vorig jaar onvoldoende 
aanwezig was in de kleuterklas. Hierbij wordt ook het aantal kinderen geteld dat vorig jaar 
nergens in het Nederlandstalig kleuteronderwijs kon worden teruggevonden. 

Voor heel Vlaanderen zou dit neerkomen op ongeveer 1400 leerlingen. Voor de stad 
Antwerpen zou dit neerkomen op 250 leerlingen, voor Gent op 100 leerlingen, voor Brussel 
op 40 leerlingen en vervolgens worden dat er 20, 10, 8 en 5 per CLB. Dat is een inschatting. 
Het uiteindelijke aantal kan anders liggen, maar we gaan ervan uit dat er een gunstig effect 
zal zijn van de communicatie die over het belang van kleuterparticipatie al werd gevoerd. In 
de grootste stad gaat het om 250 kinderen van wie een test moet worden afgenomen. Dat lijkt 
ons mogelijk. 

Het klopt dat deze taak buiten de beleidscontracten staat, omdat die tot stand komen binnen 
de contouren van het CLB-decreet, maar het is geen contractuele opdracht maar een 
rechtstreeks decretale opdracht. 

De cesuurbepaling van de taalproef heeft ondertussen plaatsgevonden, en er is een 
expertengroep. Op dit moment is er overleg met de koepels. Er is niet in extra middelen 
voorzien voor de CLB’s voor deze opdracht omdat het naar onze mening een beperkte 
bijkomende opdracht is. 

De CLB’s ontvangen uiterlijk 31 mei 2010 een handleiding waarin alle richtlijnen voor de 
afname van de taalproef en de beoordeling uitvoerig beschreven worden. Alle CLB’s zullen 
uitgenodigd worden voor een toelichting bij de handleiding. In Schooldirect van deze week is 
hierover ook naar de CLB’s, naar de kleuterscholen en naar de lagere scholen 
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gecommuniceerd. Dat doen we met een vaklijst waarin men op de meest voorkomende 
vragen een antwoord krijgt. 

De directeur van het CLB beslist welke personeelsleden hiervoor zullen worden ingezet. Hij 
is immers de meest geschikte persoon om te bepalen welke personeelsleden beschikken over 
de nodige competenties om de taalproef in de beste omstandigheden af te nemen. 

Het gaat niet om een kennisproef, het gaat om eenvoudige vragen, zoals ‘Hang uw jas aan de 
kapstok’, waarna men kan zien hoe het kind reageert. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben blij dat u cijfers 
hebt genoemd. Ik hoop voor de CLB’s dat het inderdaad om dit beperkt aantal toetsen gaat 
om het ook te kunnen waarmaken. De cijfers die wij zelf hebben gekregen, gebaseerd op het 
schooljaar 2007-2008, en heel specifiek van de stad Antwerpen, zijn totaal anders. Ik hoop 
dat wij verkeerde cijfers hebben, namelijk 1296 niet-ingeschreven kleuters in Antwerpen in 
2007-2008. Dat wil zeggen dat 1296 kleuters moeten worden onderworpen aan de taaltoets. 
Ik hoop echt dat deze cijfers niet kloppen. 

Ik hoop voor de CLB’s dat de cijfers die u geeft, wel de correcte cijfers zijn. Als ik aan het 
kind denk, stel ik me de vraag: waar zijn we mee bezig? Zijn we niet verstandiger bezig als 
we investeren in ondersteuning en begeleiding zodat het kind niet een volledige kleuterklas 
moet overdoen? Als ik u hoor, is het geen moeilijke test en moet je niet veel Nederlands 
kennen. Als ik zie wat de mogelijkheden zijn van jonge kinderen om op korte tijd te leren, 
dan bieden we de kleuters betere en gelijkere kansen door te investeren in begeleiding en 
ondersteuning van hun ontwikkeling, zodat ze snel voldoende Nederlands kennen en zo vlug 
mogelijk kunnen starten in de lagere school. Eerlijk gezegd, als dat de cijfers zijn waarover 
we spreken, is dit een betere keuze dan vanuit een CLB te investeren in het afnemen van 
toetsen. 

Investeren in begeleiding en ondersteuning past ook beter bij de opdracht die de CLB’s voor 
de rest van hun activiteiten opnemen. Dat is een bedenking bij de nieuwe cijfers, waarover ik 
hier hoor. Ik ging uit van andere cijfers. Dan was ik vooral bezorgd over de uitvoerbaarheid 
van de opdracht. Mocht ik ouder zijn van een niet-Nederlandstalig kind, dan zou ik zo laat 
mogelijk inschrijven en zo laat mogelijk een test vragen, omdat de ontwikkeling van het 
Nederlands op heel korte tijd vooruit kan gaan, als je daarop inzet. Dat betekent voor de 
CLB’s dat ze, op basis van de cijfers waarover ik beschikte, net voor september een enorme 
opdracht hebben. Ik vraag me af of ze erin zullen slagen tegen 1 september te bepalen wie 
wel en wie niet in het eerste leerjaar kan starten. 

Inzake de Antwerpse situatie maak ik me zorgen over de kinderen die eind augustus 
vernemen dat ze niet naar het eerste leerjaar kunnen gaan. We hebben de voorbije dagen de 
cijfers gehoord over de capaciteit van het kleuteronderwijs. Als de kinderen verplicht zijn om 
de stap terug te zetten naar de kleuterschool, dan vraag ik me af in welke school ze een plaats 
gaan krijgen. We moeten die consequentie onder ogen zien. Ik vraag me af hoe we dat gaan 
oplossen. Het zijn effecten van het toepassen van dit instrument. Hoe zal dat lopen? Het is 
belangrijk om dat nu onder ogen te zien en om er nu over na te denken. 

Veronderstel dat ouders in juni de test door hun kind laten doen, maar het resultaat is slecht 
en hun kind mag niet naar het eerste leerjaar. Wat zal het antwoord zijn als die ouders eind 
augustus een nieuwe test vragen in de veronderstelling dat de taalontwikkeling van hun kind 
wel voldoende is en dat het wel de stap kan zetten naar het eerste leerjaar? Zijn we daarop 
voorbereid? Dit kan zich voordoen. Zullen de CLB’s dan een tweede test afnemen? Zo ja, 
met welk materiaal? 

Minister, bij alle informatie die ik heb gekregen, zijn deze vragen toch blijven hangen. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 
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De heer Kris Van Dijck: Het moet worden onderlijnd dat de taaltest de sluitsteen is van een 
volledig systeem. Een sluitsteen is maar één steen, maar die is cruciaal om heel de zaak te 
dragen. Als er weinig kinderen moeten worden onderworpen aan de taaltoets, dan kan het zijn 
dat de inspanningen van de voorbije jaren voor kleuterparticipatie resultaat hebben gehad, dat 
we erin slagen om kinderen vóór de leerplichtleeftijd te laten participeren aan het 
kleuteronderwijs. Dat was ook de betrachting van de vorige minister, het vorige beleid en de 
vorige commissie. Dat is misschien een verklaring voor het verschil in deze cijfers. 

Mevrouw Helsen vreest dat een groep kinderen niet zou kunnen starten in het eerste leerjaar. 
Misschien is dat ook met andere tests, zoals de schoolrijpheidstest, het geval. Ik kan me 
indenken dat het een momentopname is, die enkele maanden later een ander resultaat kan 
opleveren. 

Ik roep toch op om de taaltoets als sluitsteen van het geheel te beschouwen. Hoe kleiner de 
groep, hoe beter we erin slagen de kleuterparticipatie op punt te zetten. 

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Van Dijck en 
verwijs naar de discussie die we hadden over Brussel. Daar is de kwestie van de taaltoets ook 
ter sprake gekomen. De heer Verkens, die thuis is in die materie, zegt dat je een taaltoets 
nodig hebt om de taalkennis van de jongeren op de een of andere manier te objectiveren. Zo 
kun je op een objectieve manier een signaal geven aan de ouders dat hun kind qua taalkennis 
niet rijp is om in het eerste leerjaar te stappen. Je hebt dat geobjectiveerd signaal nodig, ook 
al is het een momentopname. Het is een momentopname in een proces van begeleiding. Zo’n 
toets heb je nodig, alleen al om de ouders te overtuigen. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen, het is een heel interessante discussie. Een van mijn eerste 
bezoeken als lid van de commissie voor Onderwijs was dat aan een CLB in het oosten van 
Brussel. Er komen nog gelegenheden om het hierover te hebben. 

Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Ik begrijp de bezorgdheden. Mevrouw Helsen, als minister ben ik er 
natuurlijk toe gehouden om decreten uit te voeren. Ook u hebt dat decreet goedgekeurd in de 
vorige legislatuur. Ik neem aan dat die bezorgdheden toen ook aan bod zijn gekomen. Dat 
zijn keuzes die gemaakt worden. Ik stel voor dat we dat nu doen, dat we, uiteraard, evalueren 
en dat we op basis daarvan zien of we al of niet moeten bijsturen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 


