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Waarnemend voorzitter: de heer Kris Van Dijck

Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de mogelijke invoering van
islamlessen in het katholiek onderwijs

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter: Voorzitter, minister, collega's, u las ongetwijfeld ook het interview
in het opinieweekblad Tertio waarin de overste van de Broeders van Liefde – een orde die
erom bekend staat erg actief in het onderwijs te zijn – een pleidooi houdt voor de invoering
van islamlessen in katholieke scholen. Ook onze gewezen collega Mieke Van Hecke,
directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs, is gewonnen
voor het idee.

Die vraag uit het katholiek onderwijs is niet nieuw, maar zowel het GOK-decreet als de
nieuwe financieringswijze van het leerplichtonderwijs, waarbij de scholen op zoek gaan naar
kansengroepen die per definitie zijn samengesteld uit allochtonen en dus bij uitbreiding ook
uit moslims, dragen ongetwijfeld bij tot een versterking van deze vraag.

In uw antwoord op een schriftelijke vraag van collega Michiels blijkt dat voor het schooljaar
2008-2009 het aantal scholen met een leerkracht islamitische godsdienst in het vrij
gesubsidieerd onderwijs rond de twintig schommelde in het basisonderwijs en acht in het
secundair onderwijs. In het officieel gesubsidieerd onderwijs bedraagt het aantal scholen met
een leerkracht islamitische godsdienst voor dat schooljaar 215 scholen en een 150-tal
leerkrachten in het basisonderwijs, en een vijftigtal scholen en 64 leerkrachten in het
secundair onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er een tekort aan islamleraars is.

De Vlaamse Regering heeft subsidies uitgetrokken voor de postacademische vorming
‘verdieping in de islamitische godsdienst’, die onder meer aan de Universiteit Antwerpen
wordt gegeven. Die opleiding zal ongetwijfeld extra leerkrachten opleveren. Ook de
Leuvense hogeschool Groep T krijgt subsidies, en ook daar zullen volgend jaar de eerste
moslimleerkrachten afstuderen.

Aangezien er meer dan voldoende aanbod aan islamonderricht in het officieel gesubsidieerd
onderwijs is, zie ik de noodzaak niet in om ook in het katholiek onderwijs islamonderricht
aan te bieden. Bovendien is het zo dat iemand die zich inschrijft in een school het
pedagogische project van die school onderschrijft, en in een katholieke school is dat uiteraard
het katholieke en niet het vrijzinnige of islamitische project. Katholieke scholen verplichten
om islamonderwijs in te voeren gaat overigens in tegen de essentie van de verscheidenheid
van onderwijs, en dat is een principe dat we al heel lang in dit land huldigen.

Artikel 24 van de Grondwet bevat terzake twee evenwichten: enerzijds de vrijheid van het
aanbod van onderwijs en anderzijds de vrijheid van keuze van onderwijs. Door voorstellen
zoals het pleidooi om islamlessen in het katholiek onderwijs in te voeren, worden de
evenwichten die zijn opgenomen in de Grondwet toch wel verstoord. Ouders die bewust voor
het katholieke onderwijsproject kiezen, zouden dus hun recht op de vrije onderwijskeuze
aangetast kunnen zien.

In uw beleidsnota Onderwijs 2009-2014 kunnen we het volgende lezen, in operationele
doelstelling 1.1, waar het gaat over ‘jongeren voorbereiden op actief burgerschap’: “Om
– naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs – een gezamenlijk
aanbod levensbeschouwing mogelijk te maken, zal ik de vrijwillige samenwerking tussen de
aanbieders van levensbeschouwelijke vakken stimuleren.” In het licht van wat ik al zei, rijst
de vraag wat u daar in concreto mee bedoelt.

U lijkt te pleiten voor een algemeen, apart levensbeschouwelijk aanbod waarmee de
verschillende godsdiensten aan bod kunnen komen, opdat leerlingen kunnen kennismaken
met de verschillende godsdiensten en religies en de dialoog kan worden bevorderd. Als ik het
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fout interpreteer, zult u me dat in uw antwoord ongetwijfeld melden. U wilt ook de
“vrijwillige samenwerking” bevorderen. Andere partijen zoals Open Vld hebben al te kennen
gegeven dat ze er voorstander van zijn om alle godsdiensten aan bod te laten komen in een
van de twee lessen godsdienst of zedenleer. Wij zijn daar absoluut tegen gekant, want dat zou
een zoveelste inbreuk op de autonomie van het katholiek onderwijs betekenen.

Wat bedoelt u in uw beleidsnota met “vrijwillige samenwerking”? Hoe wilt u dat in concreto
stimuleren? Blijft dat beperkt tot het officiële onderwijs, of heeft die doelstelling ook
betrekking op het vrij onderwijs? Betekent dit dat u het islamonderricht in het vrij onderwijs
wilt stimuleren? En zo ja, hoe wilt u dat doen? Wat is uw reactie op het pleidooi van
mevrouw Van Hecke en van de overste van de Broeders van Liefde om islamlessen in
katholieke scholen te organiseren, in het licht van de operationele doelstellingen in uw
beleidsnota?

Hoe vallen de islamlessen trouwens te rijmen met het Vlaams inburgeringsbeleid? U kent
onze en mijn stelling hierover die erop neerkomt dat de islam – en dat blijkt ook meer en
meer uit de praktijk – een rem op de integratie van allochtonen in onze samenleving is. Mijn
motieven om dat te onderschrijven, zijn intussen al voldoende bekend. Ik hoef ze
ongetwijfeld niet te herhalen. In het kader van deze discussie lijkt het me toch nuttig dat u
daar ook even uw licht over laat schijnen, want soms heb ik de indruk dat integratie en
inburgering haaks staan op dat islamonderricht.

Mijn fractie is dus absoluut geen voorstander van islamonderricht in het vrij onderwijs. Ik
hoop dat het katholiek onderwijs in Vlaanderen en meer bepaald de Guimardstraat blijk geeft
van gezond verstand en van een minimum aan overlevingsinstinct.

Wij zijn ook geen voorstander van het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende
godsdiensten, wat er de facto op zal neerkomen dat er een versterking zal zijn van de positie
van het islamonderricht in, zeg maar, alle netten.

Wij willen ook geen “algemeen apart levensbeschouwelijk aanbod waar de verschillende
godsdiensten aan bod kunnen komen om leerlingen te laten kennismaken met de
verschillende godsdiensten en religies en de dialoog te bevorderen”, zoals het in de
beleidsnota staat. Ik weet wel dat dit wollig taalgebruik is, maar ik vrees dat in de praktijk dit
alleen maar zal neerkomen op – hoe moet ik het uitdrukken – nog meer pogingen om de
islam in onze samenleving met vlag en wimpel binnen te halen, in plaats van een kritische
houding ter zake te ontwikkelen.

Hoe dan ook, het gaat over de invoering van de islamlessen in het katholiek onderwijs, en ik
kijk zeker graag uit naar uw antwoord.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, de bekommernis van collega
Dewinter voor het vak godsdienst in het katholiek onderwijs was me tot nu toe onbekend.

Complexe problemen kan je alleen aanpakken met genuanceerde antwoorden. Ik heb niet de
ambitie om hier vandaag in een tijdspanne van enkele minuten een antwoord te geven dat
afdoend is en volledig is. Ik wil alleen een beperkt aantal beschouwingen geven om duidelijk
te maken dat het moeilijk is om daar in zwart-wittermen over te spreken. Er zijn ook heel wat
juridische elementen waar rekening moet mee worden gehouden.

De heer Dewinter verwijst ook naar het regeerakkoord. Als ik het goed begrepen heb, spreekt
de minister daar uitsluitend over het officieel onderwijs. Laat dat duidelijk zijn. Het eerste
deel van de vraagstelling van de heer Dewinter gaat over het vrij onderwijs. Louter juridisch
moeten we zeggen dat de islam levensbeschouwelijk erkend is en dat eventueel, in sommige
scholen, het vak islam kan worden gegeven. Of dit al dan niet kan in het vrij katholiek
onderwijs, moet worden beantwoord door de inrichtende machten van de scholen van dit
onderwijsnet. Dit is de juridische situatie vandaag.
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Voor alle duidelijkheid voeg ik er ook nog aan toe dat niet per definitie van een mogelijkheid
gebruik moet worden gemaakt omdat een wet of een decreet iets mogelijk maakt: het is aan
de inrichtende machten van het katholiek onderwijs om er zelf over te oordelen.

Ik wil ook nog meegeven dat waar dit wel gebeurt, het ook verplicht is om het vak godsdienst
te onderwijzen. Volledigheidshalve wil ik ook nog aanduiden dat, volgens de definitie van
een katholieke school zoals bepaald door de Vlaamse bisschoppenconferentie, een katholieke
school enkel het vak islam kan inrichten, na uitdrukkelijke individuele toelating van de
territoriaal bevoegde bisschop.

Ik wil deze beschouwing niet als een sluitend antwoord meegeven, maar alleen om erop te
wijzen dat het probleem complexer is dan het op het eerste gezicht lijkt en dat we mogelijks
in de loop van de volgende maanden, indien we dit wenselijk achten – en het staat ook in het
regeerakkoord –, over deze materie verder van gedachten moeten wisselen.

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Mevrouw Vera Celis: Voorzitter, minister, collega’s, ik wil graag een bedenking uiten bij de
thematiek die collega Dewinter aanhaalt, die een beetje aansluit bij de opmerking van de heer
De Meyer.

Ik wacht het antwoord van de minister af, want voor mij zit er een beetje onduidelijkheid in
het verhaal. Is het de vraag of we de islamlessen in het katholiek onderwijs invoeren zoals ze
gekend zijn in het gemeenschapsonderwijs, namelijk een zuil naast het vak zedenleer of een
keuze met katholieke godsdienst, als een apart staand iets dus? Binnen het katholieke
onderwijs geeft het leerprogramma godsdienstonderwijs de mogelijkheid om naar een
interreligieuze dialoog te gaan.

Het begrip oecumene was mij vanuit het katholiek onderwijs zeer bekend. Oecumene
betekent naar overleg gaan. Moet ik het mij nu voorstellen dat het geven van islamitische
godsdienst wordt geïmplementeerd in het katholiek onderwijs, of gaat het meer naar een
ruimte waarin er een vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende levens-
beschouwelijke vakken? Dat is een onduidelijkheid, waarover eerst moet worden nagedacht
voor er, zoals de heer De Meyer aangeeft, een zwart-witoplossing bij past.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Het staat uiteraard iedereen in het onderwijs vrij om voorstellen te
doen. Het verband met het GOK-decreet en met de vernieuwde financiering, waar u allusie
op maakt, zie ik niet. De kwestie van het godsdienstonderwijs heeft met het GOK-decreet en
de financiering ervan geen echte band.

De heer De Meyer heeft al een begin van een antwoord gegeven. Er moet een onderscheid
worden gemaakt tussen het officieel onderwijs en het vrij of het katholiek onderwijs. In het
officieel onderwijs is een apart vak islam een grondwettelijk recht. Het is neutraal onderwijs,
en als er ouders zijn die dat willen voor hun kinderen, is dat onderwijs verplicht om het te
organiseren. In die zin is het heel goed dat we aan onze hogescholen opleidingen hebben tot
islamleerkrachten. Zo zijn er islamleerkrachten die hier worden opgeleid in de context van
onze samenleving: wonen, werken, studie. Dat heeft enkel voordelen. Dat hadden we al veel
eerder als samenleving moeten doen.

Voor het vrij onderwijs is dat een zaak die tot de vrijheid van de inrichtende macht behoort.
De overheid kan daarin grondwettelijk gezien niet ingrijpen en wil dat ook niet. Hoe vrije
scholen de inhoud van een levensbeschouwelijk vak bepalen, of dat katholieke godsdienst is
of islam, is een bevoegdheid die volgens de Grondwet uitsluitend bij hen ligt.

Er zijn de uitspraken van broeder Stockman en van mevrouw Van Eyken. Ik neem aan dat er
nog anderen in de kerk een mening over hebben. Die invulling verschuift overigens
voortdurend. Ik verwijs naar de polemiek naar aanleiding van uitspraken van monseigneur
Léonard over godsdienstonderricht in het katholiek onderwijs.
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In mijn beleidsnota staat inderdaad dat we vrijwillig willen onderzoeken of er in het officieel
onderwijs naast de bestaande vakken katholieke godsdienst en islam geen nieuw vak moet
komen, namelijk een gezamenlijk aanbod levensbeschouwelijk onderwijs. Het gaat niet om
een vak over godsdiensten, maar in godsdiensten. Katholieke godsdienst moet dus door een
katholieke godsdienstleraar worden gegeven, islam door een imam of een islamleraar,
boeddhisme door een boeddhist, hindoeïsme door een aanhanger van het hindoeïsme. Daar is
vraag naar.

Mijn stelling is – en zo staat het ook in het regeerakkoord –: als er vraag is, laat ons dat debat
mogelijk maken en eventueel faciliteren. We gaan dat niet echt trekken. Als er
eensgezindheid ontstaat over een vak bij de verschillende erkende levensbeschouwelijke
stromingen, kan dat wat ons betreft in het officieel onderwijs. Het zullen dan nog de ouders
zijn die kiezen of een kind godsdienst, islam of dit meervoudig levensbeschouwelijk vak
volgt. We zullen zien hoe ver we komen.

Daarnaast heb ik binnen het Departement Onderwijs en Vorming een interne werkgroep
opgestart. Die reflecteert op dit moment over het geheel van de levensbeschouwelijke
vakken. Daarna gaan we met de erediensten rond de tafel zitten, ook voor de
kwaliteitsbepaling en -bewaking. Dat ligt allemaal gevoelig, net als de rol van de inspectie.

Het is aan het katholiek onderwijs om te beslissen om islamonderricht aan te bieden. Er zijn
al scholen die het hebben gedaan, met toestemming van de bisschop. Als minister van
Onderwijs moet ik daarover zelfs geen mening hebben. Het behoort tot de grondwettelijke
vrijheid. Als de inrichtende macht dat wil aanbieden voor de leerlingen, is dat een recht. Ik
kan en hoef er als minister geen waardeoordeel over uitspreken.

De heer Filip Dewinter: Ik had dit antwoord misschien wel verwacht. U wilt zich in de
functie van minister niet uitspreken over het invoeren van islamlessen in het katholiek
onderwijs. Louter formeel hebt u natuurlijk gelijk dat dit een zaak is van de inrichtende
macht. En in dit geval is de inrichtende macht niet de overheid, maar de katholieke kerk en
het secretariaat van het vrij onderwijs. Het is toegelaten door de Grondwet. Dat weet ik
allemaal wel. Zo ver was ik ook al gevorderd.

Ik had toch een politiek moediger antwoord verwacht. U dwingt het katholiek onderwijs bijna
om dit te doen, via het GOK-decreet, het inschrijvingsbeleid en de nieuwe financiering van
het leerplichtonderwijs. Dat is er deels op gericht om het vrij onderwijs het mes op de keel te
zetten om die doelgroepen met voornamelijk moslimkinderen in hun scholen binnen te halen.
Zij worden dan ook weer verplicht om islamonderwijs aan te bieden. Daardoor komt het
pedagogisch project van die scholen naar mijn bescheiden mening in het gedrang.

In die context begrijp ik uw antwoord. Als Pontius Pilatus zegt u dat u uw handen wast in
onschuld. U bent niet verantwoordelijk. De inrichtende macht moet maar doen wat die denkt
te moeten doen. In de praktijk wordt hen de hand omgewrongen en worden ze bijna verplicht
om het islamonderwijs in hun katholieke scholen aan te bieden, met alle gevolgen van dien.
Dat het al gebeurt, is mij bekend. Ik heb de cijfers voorgelezen die u op een vraag van
mevrouw Michiels ter beschikking hebt gesteld. Ik heb de indruk dat het uw geheime agenda
is om de katholieke scholen zoveel mogelijk te verplichten om dit te doen. U doet dat op een
subtiele manier, zoals een overheid dat met alle middelen die haar ter beschikking staan,
decretale, financiële en andere, nu eenmaal kan. Ik vrees dat dit voor het vrij onderwijs een
slechte zaak is omdat het pedagogisch project in het gedrang komt, zeker weten, maar ook
omdat de vrije onderwijskeuze, die toch wordt gegarandeerd in de Grondwet, hierdoor op de
helling wordt gezet.

Minister Pascal Smet: Waarom wordt de vrijheid van onderwijskeuze hierdoor in het
gedrang gebracht?

De heer Filip Dewinter: Omdat men op de duur zou evolueren naar eenheidsscholen en
eenheidsonderwijs. De verscheidenheid van de verschillende onderwijsnetten zoals we die nu
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kennen, is voor een deel ideologisch. Er zijn verschillende onderwijsprojecten, het katholieke
onderwijsproject, het gemeenschapsonderwijs, en andere projecten. Dat komt in het gedrang.

Ik kan wel enkele scholen opnoemen in het Antwerpse, waar de bisschop de toelating heeft
gegeven om islamonderwijs te geven. Op termijn worden die katholieke scholen
moslimscholen, zo simpel is dat.

Het is toch al te gek dat katholieke scholen op de duur met een meerderheid aan moslims
worden geconfronteerd. Daar zal het moslimonderricht overheersen op het katholieke
onderricht. Iedereen voelt met de ellebogen en wellicht ook andere lichaamsdelen aan dat dit
niet echt de bedoeling was, en ook de bedoeling niet kan en mag zijn. Minister, u dwingt ze
in die richting, u verplicht ze daar bijna toe. Ik ben ervan overtuigd dat u een geheime agenda
hebt, die moet leiden naar wat hier aan de orde is, en dat u langzaam maar zeker de hand
omwringt van het katholiek onderwijs om in die richting te evolueren.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Mijnheer Dewinter, wat is uw optie? Pleit u voor islamscholen? Hoe
moet ik uw uiteenzetting duiden?

De heer Filip Dewinter: Mijnheer De Meyer, ik ben niet vertrouwd met de werking van deze
commissie, maar ik dacht dat het de bedoeling was dat parlementsleden de minister
ondervroegen en niet elkaar, maar ik wil gerust uw vraag beantwoorden.

De heer Jos De Meyer: Dat is evident, maar soms is het goed van elkaar te weten welke
positie we innemen.

De heer Filip Dewinter: Mijnheer De Meyer, ik wil ervoor zorgen dat er in Vlaanderen geen
islam wordt ontwikkeld, dat de islam als rem op de integratie zoveel mogelijk wordt
teruggedrongen. Ik ben voor de afschaffing van de islam als erkende godsdienst in ons land,
zodat we niet meer verplicht zijn het islamonderwijs in het gemeenschapsonderwijs aan te
bieden. Dat is de weg die wij volgen. Dat verschilt nogal van uw voorstel om aparte
islamscholen te organiseren in ons land. Dat is niet echt waar ik aan dacht, integendeel.

De heer Jos De Meyer: Ik heb geen voorstel gedaan om islamscholen in ons land te
organiseren. Toen ik de interpretatie van de heer Dewinter hoorde, heb ik hem enkel
gevraagd naar zoveel mogelijk duidelijkheid in dit debat, en naar zijn optie. Het is nu
duidelijk, hij zegt: ik zou de Grondwet willen wijzigen en de islam willen verbieden. Daar
komt het op neer. Het is nuttig om dit te weten.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik ben het absoluut oneens met de heer Dewinter dat de islam als
godsdienst de integratie in de weg zal staan. Het kan wel zijn dat bepaalde, heel conservatieve
vormen van islamgodsdienstbeleving de integratie in de weg staan. Maar dat geldt ook voor
het katholiek onderwijs of het joods onderwijs. Extreme vormen en belevingen van die
godsdiensten staan ook de integratie in de weg. Dat heeft niets met de islam te maken. Dit
zou betekenen dat een doorsnee aanhanger van de islam, omdat hij gelooft in Allah en niet in
God, niet zou kunnen integreren. Dat is een stelling die op geen enkel wetenschappelijk
bewijs of empirisch onderzoek is gebaseerd.

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Dewinter, pas op met het verbieden van
godsdiensten. We hebben ooit een vorst gehad die dat ook heeft gedaan, en ons vaderland is
daardoor in twee gesplitst.

Heeft Filips II het protestantisme niet verboden?

De heer Filip Dewinter: Ik verbied helemaal niets. Ik stel alleen vast dat er in ons land een
aantal erkende godsdiensten zijn en een hele hoop andere godsdiensten die niet erkend zijn. U
mag de godsdiensten in de praktijk brengen die u wenst. Erkenning betekent alleen dat men
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faciliteiten en subsidies krijgt, dat voor het gemeenschapsonderwijs de verplichting bestaat
om die godsdienst ook te onderrichten.

Dat men een godsdienst niet erkent, betekent niet dat men die godsdienst verbiedt, wel
integendeel. Die kwakkel moet maar eens de wereld uit. Ik wil geen verbod van om het even
wat. Ik meen trouwens – maar dat is een filosofisch debat – dat het zeer moeilijk is om een
godsdienst, die zich vooral tussen de beide oren bevindt, te verbieden. Dat is niet zo
gemakkelijk, niet zo evident en ook niet wenselijk in een democratie als de onze. Dat
onderscheidt ons van onder meer een aantal islamitische landen. Ik zeg alleen dat de
erkenning zou moeten worden ingetrokken. Dat is iets heel anders dan een verbod.

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Dewinter, de islam krijgt subsidies, net als de
katholieke godsdienst en het Humanistisch Verbond. De islamitische Vlamingen betalen
belastingen, net als de andere Vlamingen dat zouden moeten doen. Hoe kunt u verantwoorden
dat islamitische Vlamingen belastingen betalen en niets zouden terugkrijgen via de erkenning
van hun godsdienst, zolang die wettelijk is?

Ik wijs u erop dat er nog een andere oplossing bestaat, namelijk aan geen enkele godsdienst
subsidies geven. Dat is misschien de beste oplossing op lange termijn.

De heer Filip Dewinter: Ik ben het voorstel van de heer Bouckaert zeker niet ongenegen. De
Kirchensteuer naar Duits model draagt ook mijn persoonlijke voorkeur weg. Laat het
duidelijk zijn dat dit mijn persoonlijke voorkeur is: mijn partij heeft daar op zich geen
standpunt over.

Mijnheer Bouckaert, ook daar moeten we echter proberen niet al te demagogisch en te
populistisch te zijn. Ik beweer niet dat dit zo is in uw geval. U zegt dat de islamitische
Vlamingen ook belastingen betalen. Ja, de aanhangers van hare krisjna betalen in dit land
ongetwijfeld ook belastingen. De boeddhisten betalen ook belastingen. Diegenen die de
Heilige Eik aanbidden – ik ken er persoonlijk een paar – betalen ook belastingen en krijgen
daar ook helemaal niets voor terug.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door de heer Dewinter 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.

– De heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter, treedt als voorzitter op.

■ 

Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de scholenbouw-
problematiek in Vlaanderen

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, minister, geachte leden, ik heb deze
interpellatie ingediend op dezelfde dag dat de heer De Meyer zijn actuele vraag heeft gesteld
in de plenaire vergadering. Ik zou hem willen bedanken voor het feit dat hij openlijk zijn
steun heeft betuigd aan het toch laten plaatsvinden van deze interpellatie in deze commissie,
omdat hij deze problematiek ook te belangrijk vond om er maar één vraag over te kunnen
stellen in de plenaire vergadering. Misschien zal ik enigszins in herhaling vallen, maar voor
de volledigheid is dat toch wel nuttig.
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Op 10 juni is eindelijk een definitieve beslissing gevallen over de bouw van nieuwe
schoolgebouwen in Vlaanderen. Het pps-project scholenbouw had in 2008 reeds op
kruissnelheid moeten zijn, maar wordt nu pas ingevoerd. De vennootschap DBFM (Design,
Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen krijgt de opdracht om tegen 2016 over heel
Vlaanderen ongeveer 200 schoolgebouwen te ontwerpen, financieren, bouwen en
onderhouden, en dat voor een totale projectwaarde van 1 miljard euro en verspreid over alle
netten. De vennootschap zal de gebouwen gedurende 30 jaar ter beschikking stellen van de
scholen, die in ruil een zogenaamde beschikkingsvergoeding betalen. Daarna worden ze
eigendom van de inrichtende macht van de scholen.

Het programma is een pps-constructie van het Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs (AGIOn) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) aan de ene kant, en de
privépartners Fortis Real Estate en BNP Paribas Fortis Bank, in samenwerking met Dexia en
KBC, aan de andere kant. De impact op de Vlaamse begroting bedraagt 100 miljoen euro per
jaar. Dat is het bedrag dat de Vlaamse overheid jaarlijks uitkeert aan de scholen om de
beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks te kunnen betalen. In de vorige legislatuur bedroeg dit
bedrag echter nog 75 miljoen euro. Een duidelijke uitleg daarover hebben we nooit gekregen
in de commissie Onderwijs. Waarom is dat gestegen tot 100 miljoen euro, gelet op het feit dat
in de vorige legislatuur de grens van 75 miljoen euro niet mocht worden overschreden? Ik
herinner me nog goed dat voormalig minister Van Mechelen voortdurend zei dat die grens
van 75 miljoen euro niet mocht worden overschreden. Is dit bedrag een vast bedrag of kunnen
er nog verhogingen of verlagingen komen? Valt de grootte van dit bedrag te rijmen met de
huidige negatieve economische conjunctuur?

Over de hoogte van deze beschikbaarheidsvergoeding voor de scholen is tot op heden echter
nog niets bekend. Minister, kunt u ons zeggen wanneer we zullen kunnen vernemen hoe hoog
die vergoeding is voor de scholen? Wat is de invloed van projecten die momenteel reeds
vergevorderd zijn op de hoogte van die vergoeding? Blijft de vergoeding dezelfde voor zowel
deze scholen als de scholen die hun project nog moeten indienen? Ik kan me indenken dat er
al dingen zijn gebeurd en vraag me af of dit een effect heeft op de vergoeding.

Hebben scholen die nu in de prioritaire fase zitten al een zicht op de hoogte van hun
beschikbaarheidsvergoeding? Kan deze vergoeding een richtlijn zijn voor andere scholen om
een raming te maken van hun kosten? Het vrij onderwijs moet voor een deel van de te betalen
beschikbaarheidsvergoeding uit de eigen middelen putten. Bent u er zeker van dat alle
scholen die momenteel op de lijst van de geselecteerde projecten staan, hiervoor over
voldoende middelen zullen beschikken?

Minister, ook de reguliere financiering blijft een puinhoop. Volgens recente cijfers van u, van
eind april 2010, staat er voor 2.207.261.105 euro aan subsidies voor dossiers op de wachtlijst
van AGIOn, en dit voor 2315 dossiers. De aangroei in 2010 bedraagt momenteel bijna 136
miljoen euro aan subsidies, en in 2010 werd bijna 50 miljoen euro aan subsidies uitbetaald.
Er is dus een groot structureel tekort. Zal, deze cijfers in acht genomen, de reguliere
betoelaging van de scholen worden opgevoerd? Ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft
recent een advies gegeven voor maatregelen om de structurele financieringsachterstand aan te
pakken. Ook zij vinden dit zeer belangrijk.

Sommige scholen hebben zich bovendien ingeschreven op beide projecten: zowel op de
reguliere als op de pps-projecten. Zijn er al scholen die van de ene of de andere lijst zijn
geschrapt? Worden de lijsten geactualiseerd en geëvalueerd? Wat is de termijn van de
evaluatie? Het is toch belangrijk te weten of scholen op beide lijsten staan en of ze kunnen
worden geschrapt van een van beide lijsten.

In uw beleidsnota stelt u ook dat u een bijkomende inhaaloperatie zult opzetten inzake
scholenbouw. Vanuit verschillende hoeken horen we dat deze bijkomende inhaaloperatie best
geen kopie wordt van de huidige pps-constructie omdat die te log en te complex is. Het zou
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beter zijn om kleinschalige en bijgevolg lokale projecten zich te laten ontwikkelen. Minister,
bent u deze piste genegen? Wanneer plant u deze bijkomende inhaaloperatie?

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, collega’s, wij hebben hier al heel veel over
gediscussieerd en veel van deze vragen zijn hier al eens gesteld. Het is niet slecht dat ze nog
even gegroepeerd aan bod komen.

De vraag hoe hoog de beschikbaarheidsvergoeding zal zijn, is uiteraard een heel grote zorg
voor veel instellingen. De verdeling 70/30 voor wat betreft het secundair onderwijs en 60/40
voor wat betreft het basisonderwijs en de 30/40 percent die moet worden geput uit de eigen
werkingsmiddelen van deze scholen: is deze regel houdbaar voor het vrij onderwijs? Wij
weten allemaal hoe de reguliere wachtlijst is aangegroeid en welke moeilijke toestand wij op
dit vlak krijgen. Minister, u hebt bij het begin van de legislatuur een bijkomende
inhaaloperatie aangekondigd. Ook daarover hebben wij al een paar keer gediscussieerd.

Met deze drie punten sluit ik aan bij de interpellatie van mevrouw Van Steenberge. Maar,
minister, ik wil nog even stilstaan bij een ander punt. Ik heb het debat hier een paar weken
geleden een beetje aangetrokken, toen wij werden geconfronteerd met de bijzonder
interessante studie van uw administratie over de nieuwe ontwikkeling van grote zorgen in een
aantal steden en gemeenten ten gevolge van de recente stijging van de geboortecijfers.
Daardoor worden wij geconfronteerd met een aantal nieuwe dossiers in Vlaanderen. We
hebben daarover uitvoerig gediscussieerd in de plenaire zitting.

De teneur van de motie die daarna werd goedgekeurd, was dat we ervoor moeten zorgen dat
de wachtlijsten zoals ze nu bestaan worden gerespecteerd en dat er geen voorrang wordt
gegeven aan nieuwe noden. We hebben dit jaar 12 miljoen euro extra gekregen, maar we
weten dat er nieuwe problemen op ons afkomen. Ik wil toch nog eens de redenering
ontwikkelen dat wij in een periode van financiële schaarste, waarmee wij niet alleen in
Vlaanderen maar in heel Europa en zelfs daarbuiten worden geconfronteerd, de moed moeten
hebben om prioriteiten te stellen.

Collega’s, wij hebben een extra financiering voor onze grootsteden, en dat op verschillende
manieren. Dit is meer dan terecht, want die hebben soms grotere noden en meer problemen.
Maar als we weten dat we worden geconfronteerd met nieuwe maatschappelijke problemen,
zoals deze die hier werden genoemd, dan vind ik dat we als parlement de moed moeten
hebben om de regering erop te wijzen dat zij met de beperkte middelen die er morgen zullen
zijn prioriteiten moet durven stellen. Het is voor mij en mijn fractie bijna logisch, en ik
probeer de andere fracties daarvan te overtuigen, dat men zich moet durven te bezinnen over
de extra middelen van het Grootstedenfonds en alles wat daarmee gepaard gaat. Moet men
niet in de eerste plaats extra aandacht hebben voor kinderen en jongeren? Dan denk ik aan
kinderopvang en scholen en onderwijs. Dan kun je de theoretische discussie beginnen of je
die middelen wat moet kleuren. Ja, u hebt de moed om prioriteiten te stellen. Maar is dat nu
net niet de opdracht in de politiek om prioriteiten durven te stellen? Daarom, minister, lanceer
ik nog eens deze oproep tot u, de regering en de collega’s.

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Mevrouw Vera Celis: Voorzitter, ik dank u. Eerst en vooral omdat de problematiek nog eens
naar de commissie komt. Hij is al een paar keer aan bod gekomen in de plenaire vergadering.
De pertinente vragen van mevrouw Van Steenberge en de opmerkingen van de heer De
Meyer zijn hier zeker op hun plaats.

Ik heb nog een bedenking. Mevrouw Van Steenberge zei het ook: de bijkomende
inhaaloperatie wordt best geen kopie van de huidige pps-constructie wegens te log en te
complex. Zo wordt het in de tekst omschreven. U hebt in de plenaire vergadering van 16 juni
gezegd dat de huidige pps-operatie zal worden geëvalueerd, en dat u daaruit de nodige lessen
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zult trekken met het oog op een volgende pps-operatie. Hebt u al enig zicht op de bijsturing
van dat huidig model? Hoe staat u tegenover de aanbeveling van de OVSG om – weliswaar
binnen een pps-constructie – meer in te zetten op de lokale aansturing daarvan?

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Ik ga al die pertinente vragen niet herhalen. De laatste drie vragen
van mevrouw Van Steenberge vond ik het nuttigst. De andere zijn ook nuttig, maar werden al
talloze keren besproken.

De vraag of de reguliere betoelaging van de scholen zal worden opgevoerd, is terecht. Uit het
advies daarover door de Vlor blijkt zeer duidelijk dat we een achterstand moeten goedmaken.
U hebt het al toegelicht, en dat is correct, dat de achterstand zeker niet in deze legislatuur is
ontstaan. Dat is geleidelijk aan opgebouwd. Dat neemt niet weg dat we een serieuze
achterstand hebben. Ik weet het, minister, de middelen zijn beperkt. Precies daarom moeten
we creatief nadenken over de besteding ervan.

Nog een correcte vraag is de controle van de wachtlijsten. Sommige scholen staan op twee
wachtlijsten. Het zou fijn zijn om zicht te krijgen op de effecten van de DBFM-operatie.
Komt er ruimte op de reguliere markten?

De heer De Meyer en mevrouw Celis hadden het over de regierol. Wat mij betreft, geldt niet
zozeer de vraag of die middelen van het stedenfonds gekleurd moeten worden. Er moet
vooral een duidelijke beslissing worden genomen om die regierol helemaal aan de lokale
actoren toe te wijzen, en te maken dat een toekomstige DBFM-operatie op een lokale leest is
geschoeid. Ik denk dat dat de enige manier is, én om ervoor te zorgen dat de nodige middelen
door de steden zelf worden gebruikt, én dat het op een overzichtelijke schaal gebeurt. Zo zal
een DBFM-operatie die in één stad of gemeente niet vooruitgaat, geen hypotheek leggen op
andere steden of gemeenten. Minister, wat is uw engagement en standpunt ter zake?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: U hebt het zelf aangegeven: het gaat hier om een programma met een
heel grootschalige investeringsoperatie waarbij een DBFM-vennootschap verantwoordelijk
wordt gesteld voor de uitvoering van het hele programma. De schoolinfrastructuur wordt ter
beschikking gesteld aan de individuele scholen voor 30 jaar, met de nodige incentives om de
kwaliteit te bewaken en bewaren over die duurtijd. U mag niet vergeten dat de school na 30
jaar nog altijd in heel goede staat zal zijn met die beschikbaarheidsvergoeding. Het is
belangrijk dat te blijven herhalen.

De raming van de subsidie-enveloppe van 75 miljoen euro dateerde van het begin van de
vorige legislatuur, van 2005. Ondertussen zijn we 5 jaar verder en zijn er een aantal
parameters en gegevens gewijzigd. Zo werd bijvoorbeeld beslist dat het onderhoud voor 90
percent zou worden gesubsidieerd, wordt ook de kostprijs om tot een energieprestatieniveau
van E-70 te komen volledig gesubsidieerd, en is de financiële norm die geldt voor de
subsidiëring van scholen jaarlijks geëvolueerd. Op basis van deze gewijzigde parameters
besliste de vorige Vlaamse Regering om de beschikbare subsidie-enveloppe voor het DBFM-
programma te verhogen naar 100 miljoen euro. De verhoging van de subsidie-enveloppe
werd aangewezen geacht teneinde voorzichtigheidshalve in een buffer te voorzien en de
realisatie van het hele programma overeind te houden.

Een voorzichtig budgettair beleid maakte aldus dat een verhoging van de subsidiërings-
enveloppe van 75 miljoen euro tot 100 miljoen euro aangewezen was. De uiteindelijke
enveloppe zal het gevolg zijn van diverse factoren: markt inzake ontwerp, bouw en
onderhoud, resultaat aanbesteding ontwerp, resultaat aanbesteding bouw, resultaat
aanbesteding overige bouwkosten, referentierentevoeten, resultaat aanbesteding onderhoud en
de beslissingen van de inrichtende machten.
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Wat uw vraag betreft of er nog verhogingen of verlagingen kunnen komen, wijs ik erop dat in
het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde
aanpassing van de begroting 2009, nader omschreven is onder welke voorwaarden er een
indexering mag gebeuren van de beschikbaarheidsvergoeding. Er mag voor elk project een
indexering plaatsvinden vanaf het 2e jaar en tot en met het 30e jaar van de beschik-
baarheidstermijn. Enkel het gedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding dat slaat op eigen
werkingskosten van de DBFM-vennootschap, het onderhoud en de verzekeringen kunnen
worden geïndexeerd, op basis van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Verder
wordt ook bepaald dat het gedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding dat mag worden
geïndexeerd, maximaal 35 percent van de initiële beschikbaarheidsvergoeding mag bedragen.

Een laatste begrenzing van de indexering bepaalt dat in geen geval de jaarlijkse indexatie tot
gevolg kan hebben dat de beschikbaarheidsvergoeding meer zou bedragen dan als men de
initiële beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks zou indexeren aan de consumptie-index. Er zijn
dus voorwaarden en grenzen voor de indexering.

Mevrouw Van Steenberge, mijnheer De Meyer, uw vragen met betrekking tot de hoogte van
de beschikbaarheidsvergoeding, zijn pertinent en uiteraard belangrijk, niet het minst voor de
scholen zelf. Door het concept zelf echter van deze inhaaloperatie, is het moeilijk om hier een
antwoord op te geven. In een klassiek, vrij eenvoudig pps-project, wordt er door middel van
publiek-private samenwerking gestalte gegeven aan één individueel en welomlijnd project,
bijvoorbeeld het bouwen van één bepaald gebouw of het realiseren van één welbepaald
infrastructuurproject. Met de inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur heeft men er echter
voor gekozen om via een investeringsoperatie tegemoet te komen aan de grote
infrastructuurnood, want de reguliere betoelaging is op zich niet in staat om voor een
afdoende oplossing te zorgen, gezien de discrepantie tussen budget en infrastructuurnood.
Daarom is er dan ook voor een concept gekozen waarbij men aan de privémarkt een geheel
van potentiële kandidaat-projecten zou aanbieden die samen voor de kandidaat-privé-
investeerders voldoende kritische massa zouden vormen. Dit houdt met andere woorden in
dat er een grote verscheidenheid aan soorten van projecten aanwezig is, en dat het ook haast
onmogelijk is om een standaardantwoord op uw vraag te geven.

Er zal in de gesprekken tussen DBFM-vennootschap en inrichtende macht een goede aflijning
moeten gebeuren van de kenmerken van elk infrastructuurproject en de wensen die de
individuele inrichtende macht heeft, rekening houdend met de specificiteit van elk project.
Dit bedoelen we als we het over de projectdefinitie hebben. Bovendien is bij de vormgeving
van het DBFM-project ook rekening gehouden met het zeer belangrijke principe van de
autonomie van de inrichtende machten. Concreet is er van in het begin steeds gekozen voor
een tweesporenbeleid, waarbij naast de DBFM-piste ook het reguliere systeem blijft bestaan.
In de inhaalbeweging gaat men steeds uit van de autonomie van de inrichtende macht en is er
dus geen verplichting om met de DBFM-vennootschap een individueel DBFM-contract af te
sluiten.

Dit heeft zich vertaald in een concept waarbij inrichtende machten keuzes in de realisatie van
hun project kunnen maken. Zo zullen zowel een meer kapitaalkrachtige inrichtende macht als
een inrichtende macht met meer bescheiden financiële middelen in overleg met de
vennootschap een zo adequaat mogelijke oplossing kunnen vinden voor hun specifieke noden
en wensen. Omdat men dus rekening wil houden met de autonomie van de inrichtende macht
en met de verscheidenheid van de projecten zelf, hangt de beschikbaarheidsvergoeding af van
de specificiteit van de projecten.

De beschikbaarheidsvergoeding is vooral afhankelijk van de bouwkost en het ontwerp. En dat
zal het resultaat zijn van een aanbesteding en van de wensen van de inrichtende machten. Die
aanbestedingen zullen wellicht zeer concurrentieel zijn, allicht concurrentiëler dan wanneer er
in het reguliere circuit slechts één school wordt gebouwd. De DBFM-vennootschap zal de
scholen snel een aanbod voorleggen, en dan zal men zien hoe die reageren. Zoals vroeger al
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herhaaldelijk is gezegd, zijn wij overtuigd van de meerwaarde van de operatie. Hoewel er een
niet te ontkennen lange voorbereidende periode aan is voorafgegaan – omwille van de
complexiteit van deze grote operatie – is er nu een programma dat de infrastructuurnood wil
aanpakken.

De coördinatie van de realisatie ligt in handen van een deskundige, professionele en
geëngageerde vennootschap. De scholen dienen zich niet langer bezig te houden met een
randgegeven van het onderwijs, hoewel belangrijk – de infrastructuur – en zich echt kunnen
concentreren op de onderwijskerntaak.

Ik denk dus dat er voldoende elementen zijn om de scholen te overtuigen van de intrinsieke
meerwaarde van het DBFM-concept. We zullen zien hoe dat de komende weken en maanden
evolueert.

Gezien de grote infrastructuurnood hoop en denk ik dat iedereen zich goed bewust is van het
feit dat we blijvend inspanningen moeten leveren om de scholen te helpen. We verkeren in
budgettair moeilijke tijden en dienen ons dan ook aan te passen, maar een besparing op
budgetten voor schoolinfrastructuur zou ronduit nefast zijn. Het feit dat we met een lange
wachtlijst zitten, is er mee gekomen door een decennialange onderinvestering in
scholenbouw. Daar dragen we nu met zijn allen de consequenties van.

Uw verwijzing naar het feit dat er projecten zijn die zowel zijn ingeschreven op het reguliere
systeem als op het DBFM-piste, klopt. Zoals ik al eerder zei, is bij het vormgeven van het
DBFM-concept van in het begin gekozen voor een tweesporenbeleid. Er waren al inrichtende
machten die reeds op de wachtlijst stonden van het reguliere systeem, maar die zich ook
kandidaat stelden voor nieuwe projecten. Uiteindelijk kiest de inrichtende macht zelf voor het
reguliere circuit of het DBFM-circuit. U weet dat er ook een reservelijst van scholen voor
DBFM-projecten is.

U kunt op basis van mijn beleidsnota inderdaad concluderen dat ik blijvende inspanningen
wil leveren. De Vlaamse Regering heeft reeds beslist dat een nieuwe pps-operatie zal worden
opgezet om aan de capaciteitsproblematiek te verhelpen, maar ook om de bestaande
wachtlijsten weg te werken. Ik wil de komende weken de lopende DBFM-constructies
evalueren, om op basis daarvan een nieuwe pps-operatie uit te bouwen. Ik sluit niet uit dat dit
op het niveau van de scholen, met behulp van kleinschalige pps-constructies, zou kunnen.
Maar ik wil niet op de evaluatie vooruitlopen.

De heer De Meyer had het over de 30/40 percentregeling. Wij zullen de komende dagen,
maanden en jaren met het vrij en het officieel onderwijs een grondig debat voeren over de
toekomst van de scholenbouw, over de bouw van nieuwe scholen en de renovatie van oude.
We zullen debatteren over de mate waarin de overheid daar meer geld voor vrijmaakt, en dan
stelt zich ook de vraag van het eigenaarschap.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord. Het
onderwerp is hier al verschillende keren aan bod gekomen, maar het blijft een belangrijke
zaak. Het is blijkbaar moeilijk te weten te komen hoe hoog de beschikbaarheidsvergoeding
zal zijn.

Minister Pascal Smet: Vooraleer de school tekent, zal ze weten hoe hoog de beschikbaar-
heidsvergoeding is. Dat moet school per school worden bekeken, afhankelijk van de wensen
en van het project. Geen enkele school zal een contract ondertekenen vooraleer ze weet
hoeveel ze jaarlijks moet betalen.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Dat was tot vandaag erg onduidelijk.

De inrichtende macht moet kiezen op welke lijst men terechtkomt. Dat verbaast me. Dat
maakt beleidsvoering toch niet gemakkelijk Hoe kunt u ooit weten hoe lang de wachtlijsten
zullen zijn en hoe groot de budgetten moeten zijn? Kunnen we over die lijsten beschikken?
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Minister Pascal Smet: Wij zullen de komende weken vernemen wie met de DBFM-methode
en wie met de reguliere methode zal werken. Ik heb al eerder gezegd dat de wachtlijst enorm
lang is. Vandaag zijn er al heel wat scholen die nu een aanvraag hebben ingediend omdat ze
weten dat binnen 10 jaar die verbouwingen echt nodig zullen zijn. Die vooruitziendheid
verklaart de huidige spectaculaire stijging. Ik betwist niet dat dit nodig is, maar ik nuanceer
de zaken toch wel een heel klein beetje. Wij hebben nog geld nodig. Er komt een nieuwe pps,
en ik hoop dat we een volkslening kunnen realiseren. Mijn contacten leren me dat de mensen
bereid zijn om de overheid geld te geven om scholen en – waarom niet – ook
kinderopvangruimten – eventueel samen, in één gebouw – te bouwen.

De heer Boudewijn Bouckaert; Is dat het standpunt van de Vlaamse Regering?

Minister Pascal Smet: In het regeerakkoord staat dat wij een methode zullen zoeken om geld
dat op de privéspaarmarkt beschikbaar is, te gebruiken. Of dat nu via een volkslening of een
andere formule zal gebeuren, zullen we nog moeten uitpraten.

De heer Boudewijn Bouckaert: Gisteren is nog over schuldafbouw gesproken.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Kunnen wij die lijsten krijgen zodra de inrichtende
machten hebben beslist?

Ik wil besluiten met een zinnetje uit een tekst van de Vlor. Het sluit aan bij de bespreking van
vanochtend: “Er zijn zeer lange wachtlijsten en beperkte middelen. Maar wij wensen het
belang van een goede schoolarchitectuur toch te benadrukken. De school mag niet worden
gereduceerd tot voorschriften en normen, steeds meer wordt ze ook een leefgemeenschap
waar ervaringen, verwachtingen, herinneringen, en dromen een cruciale plaats moeten
krijgen.” Is dat niet mooi?

De heer Jos De Meyer: Minister, bedankt voor het uitgebreide antwoord en ook voor uw
engagement om op termijn na te gaan of de werkingsmiddelen en de verhoudingen 70/30 en
60/40 voor het vrij onderwijs blijvend haalbaar zijn. We nemen graag nota van uw
engagement om dit bespreekbaar te maken.

Minister, terug naar het inhoudelijke van het dossier. Ik denk dat u een bijzonder zware
erfenis hebt gekregen met het scholenbouwdossier, in uitermate moeilijke financiële
omstandigheden. Ik denk dat uw redenering correct is dat de 75 miljoen euro geëvolueerd zijn
naar 100 miljoen euro, en u hebt aangehaald om welke redenen. Het zou dus ook maar
logisch zijn dat de minister van Financiën u voor de reguliere wachtlijst een derde bijgeeft.
Als 75 miljoen euro 100 miljoen euro wordt, dan is dat een derde meer en dat neemt u
intussen af van de middelen voor de reguliere wachtlijst. Om daar een klein beetje soelaas te
bieden – het is maar een druppel op een hete plaat –, moet er minstens hetzelfde bedrag
bijkomen, los van het bijkomende dat er op termijn moet komen. Eerst moet er een
compensatie komen voor wat men verliest aan DBFM.

Minister, u kent mij: als ik een bepaald dossier aankaart, dan blijf ik het aankaarten tot het
wordt opgevolgd. Daarom wil ik nog iets zeggen over het Stedenfonds. Ik denk dat er een
opportuniteit is, zeker in de economische en financiële omstandigheden van vandaag. Men
moet niet zeggen dat de middelen in het verleden niet gekleurd waren. In het verleden waren
er ook oriëntaties en moest men ze in de eerste plaats gebruiken voor dossiers in verband met
woningbouw. In veel steden is men er – begrijpelijk – creatief mee geweest.

Ik pleit er niet voor dat men in steden en gemeenten waar men geen problemen heeft, deze
middelen moet oriënteren in die richting. Ik pleit er evenmin voor dat, waar dossiers reeds op
de wachtlijst staan, zowel op de reguliere als de DBFM, men daarvoor middelen uit het
Stedenfonds zou gebruiken. Ik pleit er alleen voor dat, waar er nieuwe noden zijn ten gevolge
van de demografische evolutie, men de moed heeft om te durven zeggen: “Als we kinderen
belangrijk vinden, dan gebruiken we vanuit het Stedenfonds middelen voor kinderopvang en
scholenbouw”. Het zou me een genoegen zijn, als u wilt reageren.
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De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Mevrouw Vera Celis: Voorzitter, minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord.

De cijfers die u noemt voor de scholenbouw, zijn voor mij duizelingwekkend. Er wordt met
miljoenen gegoocheld. Het is indrukwekkend. In het parlement valt vaak het woord
voortgangsrapportage. Is het mogelijk dat, als de evaluaties gebeurd zijn, we op de hoogte
worden gehouden van de stand van zaken van het dossier?

De voorzitter: Voor zover ik mij herinner, is dat afgesproken in de commissie.

Minister Pascal Smet: Als de Vlaamse Regering beslist om een nieuwe operatie op te
stellen, dan gebeurt dat op basis van de evaluatie. Ik heb geen enkel probleem om dit in de
commissie te komen toelichten.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door mevrouw Van Steenberge 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.

■ 

Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de openbaarheid van
financieringskenmerken van leerlingen

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Voorzitter, minister, collega’s, ik hou deze interpellatie
op basis van een advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) dat we 14 dagen geleden
hebben gekregen. Het is een advies van 27 mei over de openbaarheid van financierings-
kenmerken van leerlingen.

Als basis voor de financiering van scholen worden volgende leerlingenkenmerken
gehanteerd: het opleidingsniveau van de moeder, de schooltoelage, thuistaal en buurt. In het
kader van de openbaarheid van bestuur zijn deze cijfers toegankelijk voor iedereen, zonder
dat enig belang vereist is of dat er voorwaarden aan gekoppeld zijn. Men kan deze cijfers
zelfs ook voor commerciële doeleinden gebruiken.

In artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
worden uitzonderingen op deze openbaarheid opgesomd. Minister, u wenst hier nu een
bijkomende uitzondering aan toe te voegen, omwille van het pedagogisch belang van de
scholen in het kader van het overheidsbeleid inzake gelijke kansen. Uw motivering zou zijn
dat de openbaarheid van deze gegevens in conflict is met het recht op privacy omdat deze
cijfers in bepaalde omstandigheden herkenbaar zijn tot op het niveau van de individuele
leerling. Het lijkt er voor mij echter op dat u vooral wilt vermijden dat ouders een school
zouden kiezen op basis van de schoolpopulatie en uitspraken zouden doen over de kwaliteit
van scholen, want door de openbaarheid van de leerlingenkenmerken is ook de samenstelling
van de schoolpopulatie gekend. Bovendien worden GOK-uren eveneens verdeeld op basis
van deze gegevens, en iedereen weet hoeveel GOK-uren een bepaalde school heeft. In feite
zijn de gegevens openbaar.

In zijn advies van 27 mei 2010 heeft de Vlor toch een aantal bedenkingen bij uw vraag om
een bijkomende uitzondering. Vooreerst stellen zij dat de uitzondering, namelijk omwille van
het pedagogisch belang, zo vaag is omschreven dat het niet duidelijk is dat het hier gaat over
de openbaarheid van de financieringskenmerken van leerlingen. Pedagogisch belang
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definiëren is op zich al moeilijk en niet voor iedereen eenduidig. Het lijkt erop dat u liever
niet kenbaar maakt dat het om de leerlingenkenmerken in het kader van gelijke kansen gaat.

Omdat het hier gaat over indicatoren die worden gebruikt bij de berekening van de
overheidsfinanciering van scholen, zijn zij per definitie onderworpen aan parlementaire
controle. Dit geldt, mutatis mutandis, lokaal ook voor de gegevens die worden gebruikt voor
de financiering van scholen van gemeenten en provincies. Gemeenteraden en provincieraden
hebben hier inzagerecht.

Uw voorstel heeft ook als effect dat onderwijsverstrekkers, pedagogische begeleidings-
diensten, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en lokale overlegplatforms (LOP)
van deze gegevens worden afgesloten. Nochtans moeten scholen en onderwijsverstrekkers het
recht hebben te verifiëren of de toegekende middelen overeenstemmen met de
financieringskenmerken van hun leerlingen. Bovendien hebben zij deze gegevens nodig om
een beleid te kunnen voeren. Zij moeten weten met welk publiek zij werken. Momenteel
kennen zij deze cijfers pas op het einde van het schooljaar, bij de eindafrekening. CLB’s en
pedagogische begeleidingsdiensten hebben deze gegevens nodig om een eigen beleid te
voeren en om scholen te ondersteunen en bij te staan. Dit is onmogelijk als zij de
samenstelling van de populatie van de scholen niet kennen. LOP’s hebben deze cijfers nodig
om te kunnen werken aan hun decretale opdracht.

Maar boven alles hebben ouders het recht te weten naar welke school zij hun kinderen sturen.
Het bijsturen van schoolkeuzeprocessen door het verzwijgen van cijfers druist compleet in
tegen de idee van democratie en keuzevrijheid en past eerder in een dictatoriaal regime.

Minister, blijft u bij uw voornemen om een uitzondering op de openbaarheid van bestuur te
maken voor het pedagogisch belang van de scholen in het kader van het overheidsbeleid
inzake gelijke kansen? Hoe definieert u het pedagogisch belang van een school? Waarom
bent u niet duidelijk en verwijst u niet onmiddellijk naar de financieringskenmerken van
leerlingen in de plaats van de omweg van het pedagogisch belang?

Impliceert volgens u een beperking van de openbaarheid van financieringskenmerken van
leerlingen niet een beperking van het parlementair controlerecht en een beperking van het
inzagerecht van overheidsinstanties? Indien u deze cijfers toch uitzondert voor de
openbaarheid van bestuur, zal er dan een uitzondering komen voor al wie die cijfers nodig
heeft om een goed pedagogisch beleid te voeren? Welk criterium en welke motivatie zullen
worden gebruikt om te bepalen wie al dan niet gebruik zal kunnen maken van deze cijfers?

Minister, u hebt deze ochtend zelf nog gezegd: meten is weten. U hebt zelf gezegd dat het
belangrijk is om cijfers op te slaan op basis van etnische afkomst voor het te voeren beleid.
Toch wenst u een uitzondering te maken op de openbaarheid omwille van het pedagogisch
belang van de scholen. Ik zie niet hoe dit te rijmen valt.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik wil hetzelfde onderwerp benaderen vanuit een andere invalshoek.
Het inschrijvingsluik van het GOK-decreet is erop gericht om scholen een meer gemengd
publiek te geven, om zwarte scholen minder zwart te maken en witte scholen minder wit. Dat
is de initiële doelstelling van dat decreet. Al jaren uit ik mijn twijfels over de effectiviteit
ervan. Ik geloof niet dat het decreet die doelstelling kan bereiken.

We hebben niet veel instrumenten om na te gaan of dat decreet effectief is of niet. Een
belangrijk instrument is wel de classificatie van scholen op basis van de financierings-
kenmerken van de leerlingen. Dat hebben we ook als parlementsleden tot onze beschikking
om na te gaan of het decreet effecten heeft.

Uit een vraag die ik aan uw voorganger heb gesteld, minister, bleek dat het decreet zeker niet
in Brussel de gewenste resultaten brengt. Als de gegevens over de financieringskenmerken
van de leerlingen en de effecten daarvan op de scholen niet meer openbaar zouden zijn,
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verliezen wij als parlementsleden een belangrijk opvolgingsinstrument om de effectiviteit van
het inschrijvingsluik van het GOK-decreet na te gaan. Daar ben ik bekommerd over.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Totdat ik uw vraag zag, was ik mij niet bewust van dit feit. Ik
moet toegeven dat ik bezorgd ben als ik het advies van de Vlor lees.

Minister, u pleit steeds voor openheid. U zegt vaak dat we nog beschikken over te weinig
kenmerken om een doelgericht beleid te kunnen voeren. Ik herinner u inderdaad aan het
pleidooi van deze ochtend. Het is vreemd dat u hierop een uitzondering wilt maken. Onze
fractie benadrukt het belang van de openbaarheid van deze gegevens, juist om er het beleid
op te kunnen stoelen. Dat geldt niet enkel voor de CLB’s en de LOP’s, maar ook voor de
basisinformatie voor de scholen.

Het lijkt me een verdienste van het GOK-beleid dat het openlegt welke verschillen er zijn
tussen scholen en welke scholen inzetten op dit beleid en welke niet. Daarover ben ik het niet
eens met de heer Delva. Het lijkt me onverstandig om dit te keren.

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens: Een goed bestuur is transparant, efficiënt en doelgericht. Als wij
als overheid, als inrichtende macht van de scholen, als ouders, als gemeenteraadsleden en als
parlementsleden geen zicht hebben op waar ons belastinggeld naartoe gaat, hebben we een
probleem. Uiteraard moet je respect hebben voor het recht op privacy, maar je moet een
afweging maken tegenover het belang van de mensen die geïnteresseerd zijn in het beleid en
volledig geïnformeerd willen worden. Dat u bepaalde informatie wilt verbergen, geeft een
foute indruk.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, ik heb het advies van de Vlor ook gelezen. In deze
kwestie spelen verschillende elementen. Mevrouw Van Steenberge wijst op de keuzevrijheid
en het recht van ouders om geïnformeerd te zijn. Dat kan worden bediscussieerd. Ik weet niet
of de ouders recht hebben om te weten wat de leerlingenkenmerken van de verschillende
scholen zijn. Ik vind dat de keuze moet gaan over de pedagogische projecten, en niet over de
leerlingensamenstelling. Maar als de ouders dat te weten willen komen, zullen ze dat wel op
andere manieren te weten komen. Ik weet niet of dit als een zwaar argument moet gelden.

Een ander punt is dat men die gegevens toegankelijk moet maken voor beleidsvoerende
instanties in de eerste plaats. De CLB’s zijn al vermeld. Zoals mevrouw Stevens zegt, moeten
die in de tweede plaats ook ter beschikking worden gesteld van het parlement om de
parlementaire controle te kunnen uitvoeren.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik heb de indruk dat enkele parlementsleden niet goed op de hoogte
zijn van de huidige situatie. Op dit moment worden de gegevens niet gegeven. Het is niet dat
ik dat wil wijzigen, mevrouw De Knop. Ze zijn nu niet openbaar.

Er is een policy bepaald door de beleidsraad tijdens de vorige legislatuur. Toen is er een
beleid uitgestippeld voor de openbaarheid van gegevens over onderwijs. Al maanden geleden
heb ik aan de nieuwe beleidsraad, die door mij wordt voorgezeten, gevraagd om de policy te
herbekijken. Ik heb zelf vragen bij de houding die tot nu toe is aangenomen.

Op dit moment is het zo: de financieringskenmerken op schoolniveau worden meegedeeld
aan de school over haar eigen leerlingenpopulatie, aan de onderwijskoepels over de scholen
van hun eigen net, aan het LOP over de scholen die tot zijn werkingsgebied behoren, aan
steden en gemeenten over de scholen op hun grondgebied en aan onderzoekers.

Ik wil heel dit beleid over de gegevenswetgeving herbekijken. We hebben aan de Vlor een
advies gevraagd. Als je de praktijk van het verleden doorzet, moet je om in overeenstemming
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te zijn met de regelgeving, een uitzondering aanvragen. We hebben het advies gevraagd in
dat geval. Het antwoord is voor mij een element om mee te nemen.

Binnen de beleidsraad van het onderwijsdepartement kijken we gezamenlijk naar het beleid
van het ministerie van Onderwijs. Dat zijn de minister, de kabinetschef, alle leidinggevende
ambtenaren van het departement en van de agentschappen. Heel de policy staat op de agenda
van de beleidsraad, omdat ik maanden geleden heb aangegeven dat we dat moeten herzien. Ik
bedoel dan in de richting van meer openheid van gegevens en niet meer geslotenheid, want
anders hoef ik het niet te herzien. We hebben nog wat tijd nodig om te landen, maar het zal
niet heel lang meer duren voor de beleidsraad van het ministerie van Onderwijs een beslissing
neemt.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Minister, dit is een zeer vreemd antwoord. Dit is niet wat
ik had kunnen opmaken uit het advies van de Vlor. Uit uw antwoord maak ik wel op dat het
onwettelijk is dat de gegevens niet openbaar zijn of niet gegeven worden, want er is tot op
heden geen uitzondering gevraagd op de openbaarheid van bestuur.

Minister, alle schriftelijke vragen die we stellen om leerlingenkenmerken te krijgen tot op het
niveau van de scholen, worden niet beantwoord. We kregen die tot 4 jaar geleden, maar de
laatste 3 jaar niet meer. Het antwoord op onze schriftelijke vragen is dus onwettelijk. Als u
tot nu geen uitzondering hebt gevraagd op de openbaarheid van bestuur, dan moet dat
antwoord worden gegeven. U en uw departement geven geen antwoord op onze vragen. We
gaan al die schriftelijke vragen opnieuw indienen en zien of we een antwoord zullen krijgen.
We willen niet tot op leerlingenniveau gaan, enkel tot schoolniveau.

Ik ben wel blij dat Open Vld een beetje keert. Op een vraag van mevrouw Homans over de
registratie van de etnische afkomst in het onderwijs in december, was mevrouw Brusseel in
alle staten, toen u zei dat u meer openheid wou geven. Ze zei toen letterlijk: “Ik zie er eerlijk
gezegd het nut niet van in.” Blijkbaar wil de Open Vld nu toch openbaarheid van alle
gegevens.

Ik wil dan ook een motie aankondigen.

Minister Pascal Smet: Ik dacht dat u zou aankondigen dat u verbaasd bent.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Verbaasd? U geeft geen gegevens die u wettelijk moet
geven.

Minister Pascal Smet: Dat is uw interpretatie.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Meestal ben ik verkeerd in uw ogen, maar in sommige
zaken ben ik niet verkeerd. Of de Vlor is mee met mij verkeerd. Ik stel maar vast wat die
mensen zeggen.

Mevrouw Irina De Knop: Minister, u bedoelt dat er een onderscheid is tussen wat scholen,
CLB’s en LOP’s kunnen weten, en wat ouders kunnen weten. In het verleden heb ik ervaren
dat het voor beleidsvoerders gemakkelijk is om op basis van de GOK-kenmerken een beleid
te enten. In die zin was het toch openbaar. Ik dacht dat het zou gaan over het terugschroeven
van die openbaarheid. U stelt me enigszins teleur.

Minister Pascal Smet: De opdracht die ik heb gegeven aan de beleidsraad is na te gaan hoe
we meer openbaarheid kunnen geven. Dan heb je adviezen nodig. Die zijn gevraagd. Tussen
nu en een paar weken zullen we landen met een nieuwe policy over de openbaarheid van
gegevens.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: U moet ze nu openbaar maken, minister. U vraagt
uitdrukkelijk om de mening van de Vlor om een beperking in te voeren in de wet, om
wettelijk te maken waar u nu al mee bezig bent. Daar komt het op neer.

Minister Pascal Smet: Ik ken de argumenten, maar omwille van een procedure moet ik de
procedure volgen om een mening te kennen.
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Mevrouw Irina De Knop: De tijd zal raad brengen en duidelijk maken wat uw precieze
bedoelingen zijn. In elk geval hebben we onze bezorgdheid geuit.

Ik wil het nog even hebben over de opmerking van mevrouw Van Steenberge over de
etnische afkomst. Er is een verschil met de leerlingenkenmerken waarover het hier gaat. Het
gaat over de GOK-criteria, die nu worden gehanteerd om scholen te financieren. Wat onze
fractie betreft, zijn die kenmerken afdoende om een beleid op te stoelen. We hebben
inderdaad gezegd dat het niet noodwendig leek om ook nog eens tot op het niveau te gaan van
de etnische afkomst. Die nuancering wil ik graag nog maken.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door mevrouw Van Steenberge 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 Helga Stevens tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de implementatie van het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens: Voorzitter, minister, collega’s, op 30 maart 2007 was België bij de
eerste landen om het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap plechtig
te ondertekenen. Dit verdrag is een mijlpaal in de geschiedenis van de internationale
beweging van en voor mensen met een handicap. Dat blijkt ook duidelijk uit de memorie van
toelichting bij het wetsontwerp houdende instemming met dit verdrag.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is de juridische
uitdrukking van een bewustzijnswijziging waarbij de medische en beschermende perceptie
van personen met een handicap plaats maakt voor een nieuw model dat is toegespitst op
zelfstandigheid, participatie en een volwaardige en volledige integratie van deze personen in
de maatschappij.

Het verdrag heeft uiteraard niet tot doel aan personen met een handicap nieuwe
mensenrechten toe te kennen. De mensenrechten gelden reeds integraal voor deze personen.
Personen met een handicap zijn echter bijzonder kwetsbaar in de dagelijkse uitoefening van
hun rechten. Het is gebleken dat de systematische nadruk op de mensenrechten op algemene
wijze niet langer volstaat, maar dat een specifieke erkenning van deze rechten voor deze
personen noodzakelijk is.

Het verdrag beoogt personen met een handicap het volle genot van hun rechten te geven en ze
op voet van gelijkheid met anderen te stellen. De verdragsluitende staten engageren zich
daarbij om hun beleid, hun regelgeving en administratieve maatregelen af te stemmen op de
bescherming van de rechten en alle vormen van discriminatie uit te sluiten.

De ondertekening kon op veel bijval rekenen bij mensen met een handicap en hun
belangenverenigingen. De ratificatie van het verdrag liet echter heel wat langer op zich
wachten. Het duurde tot 2 juli 2009, meer dan 2 jaar na de ondertekening, voor de ratificatie
rond was. Maar nu loopt het bij de uitwerking van het verdrag toch wel compleet spaak.

Overeenkomstig artikel 4 zal alle toekomstige wetgeving die direct of indirect betrekking
heeft op mensen met een handicap, voortaan in overeenstemming moeten zijn met de
bepalingen van het verdrag. Ook de al bestaande regelgeving, zowel op federaal als op
regionaal niveau, zal men waar nodig met de verdragsartikels in overeenstemming moeten
brengen. Een studie zou de eventueel aan te passen wetten in kaart moeten brengen.
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Er moet ook een opvolgingsstructuur komen. Zonder opvolging blijft de tekst van het verdrag
immers dode letter. Dat opvolgingsorgaan moet het eerste verslag opstellen dat België aan de
VN zal overhandigen over de situatie van de personen met een handicap ten aanzien van de
inhoud van het verdrag. Dat verslag moet 2 jaar na de inwerkingtreding van het verdrag voor
België afgeleverd worden, op 1 augustus 2011 dus.

Tot op heden lijkt noch van die studie, noch van de opvolging van het verdrag veel
gerealiseerd te zijn. Op federaal vlak staan we nog nergens. Maar ook Vlaanderen draagt ter
zake verantwoordelijkheid voor haar eigen bevoegdheden. Ook daar is er studie- en
opvolgingswerk. In uw beleidsnota en de beleidsnota van minister Vandeurzen lees ik enkel
een schuchtere aanzet. De minister van Welzijn stelt: “Het gelijkekansenbeleid moet gestoeld
zijn op een heldere bevoegdheidsverdeling tussen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(WVG) en de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. Specifiek ten aanzien van personen met
een handicap speelt het VAPH zijn noodzakelijke rol in het gelijkekansenbeleid voor zijn
doelgroep. Dit komt onder meer tot uiting in het rapporteringscomité dat in het licht van de
VN-conventie moet worden opgericht en waarvoor het VAPH de aangewezen contact-
organisatie is.”

In uw beleidsnota klinkt het als volgt: “Het gelijkekansenbeleid voor personen met een
handicap is complementair met de zorg voor deze doelgroep. Het VN-verdrag voor personen
met een handicap is een leidraad. In overleg met mijn collega van Welzijn en met het
middenveld wil ik handicap als een volwaardig thema in alle beleidsdomeinen inbedden. Om
dat op een grondige manier te doen, zal wetenschappelijk onderzoek nodig zijn, en het
uitwerken van indicatoren om inclusie meetbaar te maken.”

Minister, u stelt beleidsgericht onderzoek met betrekking tot handicap als nieuw thema te
willen onderbrengen bij het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Dat zou echter pas lukken vanaf
2012, met de nieuwe beheersovereenkomst. Wat is de stand van zaken op Vlaams niveau met
betrekking tot de toetsing van de nieuwe regelgeving aan het VN-verdrag, de studie van de
bestaande regelgeving en de opvolgingsstructuur in het kader van het eerste verslag aan de
VN? Is er overleg geweest met de federale overheid over de opvolging en de opmaak van het
verslag? Wilt u werk maken van de oprichting van een Vlaamse adviesraad die zich toespitst
op het gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap, zoals de Nationale Hoge Raad
voor Personen met een handicap dat doet op federaal niveau? Ik ben heel benieuwd naar uw
antwoord.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, zonder enige twijfel is de inwerkingtreding van het VN-
verdrag voor de rechten van personen met een handicap in 2006 en de ratificatie ervan door
België een mijlpaal in de geschiedenis van het beleid, ook voor Vlaanderen.

Morgen is het precies een jaar geleden dat België dat verdrag heeft geratificeerd. We hebben
er dan ook aandacht aan besteed in het regeerakkoord en in onze beleidsnota. U weet dat het
verdrag zich uitstrekt over heel wat Vlaamse bevoegdheden, zoals Onderwijs, Cultuur, Sport,
Volksgezondheid, Huisvesting en noem maar op. Het klopt dat de Vlaamse overheid
verplicht is om alle wetgevende, administratieve en andere maatregelen te nemen die nodig
zijn voor de tenuitvoerlegging van het verdrag.

Alle bestaande wetgeving moet dan ook worden gescreend om lacunes en strijdigheden vast
te stellen. Wat Onderwijs betreft, is er al een eerste screening gebeurd van de juridische
gevolgen van het verdrag voor het onderwijs in Vlaanderen, door het Steunpunt Recht &
Onderwijs. Uiteraard is dat slechts een begin: alle beleidsdomeinen zullen een dergelijke
screening moeten doen. U weet dat ik bij de samenstelling van de regering uitdrukkelijk heb
gevraagd dat ik als minister van Gelijke Kansen ook een transversaal beleid zou kunnen
stimuleren en coördineren met betrekking tot personen met een handicap, net zoals we dat al
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eerder hebben gedaan voor thema’s als gender, seksuele identiteit en de toegankelijkheid van
infrastructuur. Ook hier zal de open coördinatiemethode (OCM) uiteraard van toepassing zijn.

We hebben al overleg gehad met de federale overheid, om een eerste rapportage te maken in
2011. Op Vlaams niveau is dat een opdracht voor de Cel Gelijke Kansen. Dat ligt in de lijn
van wat ik daarnet heb gezegd. Op federaal niveau is beslist dat de opdracht zal worden
toevertrouwd aan de Directie-generaal Personen met een handicap binnen de FOD Sociale
Zekerheid. Alle deelstaten zijn vertegenwoordigd bij de eindredactie, net zoals het Ministerie
van Justitie dat doet met zijn Dienst Rechten van de Mens. Die dienst zal ook worden
betrokken bij het opmaken van de rapportage, omdat hij al betrokken is bij soortgelijke
internationale mensenrechtenrapportages. Dat gebeurt in de werkgroep internationale politiek
binnen de interministeriële conferentie met betrekking tot personen met een handicap.

Ik kan u ook meedelen dat er op woensdag 30 juni, gisteren dus, een grote startvergadering is
geweest om het gelijkekansenbeleid met betrekking tot personen met een handicap ook
daadwerkelijk van start te laten gaan. Op die vergadering is de suggestienota van de Dienst
Rechten van de Mens voor de opmaak van een eerste rapport reeds besproken. U weet
immers dat we binnen 1 jaar een eerste rapportage moeten doen.

Dan was er uw laatste vraag, over de oprichting van een Vlaamse adviesraad. We zullen
inderdaad iets dergelijks oprichten. We bekijken dit momenteel. Er moet ook worden
overlegd met het middenveld over de vraag of dat al dan niet via de formule van een hoge
raad moet, of er sprake is van een adviesfunctie, of dit een Vlaamse kamer is van een
interfederale instelling. Er zijn dus nog wel wat vragen, die ik samen met mijn collega van
Welzijn wil bekijken. Ik wil ook bekijken wat de budgettaire gevolgen van die oprichting
zijn. Op basis daarvan zullen we zo snel mogelijk een beslissing ter zake nemen.

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt me zeer te
vernemen dat er toch beweging is. Het werd ook wel tijd om in actie te schieten. Ik zal dat
dus blijven volgen. Ik wacht af wat dat transversaal Vlaams beleid inhoudt, net als het
overleg met de federale overheid. Nu is het immers wat moeilijk, want voorlopig hebben we
daar geen gesprekspartner meer. Er komt dus schot in de zaak en dat verheugt me, net als het
feit dat u ook contact zult opnemen met de Directie-generaal Personen met een handicap om
alles te coördineren en te stroomlijnen. Met andere woorden, dit wordt zeker vervolgd.

Wat de adviesraad betreft, wil ik u aanraden niet dezelfde fout te maken die federaal is
gemaakt. In de Vlaamse adviesraad zouden personen moeten zetelen die zelf een handicap
hebben. Op die manier zou hun inspraak in de praktijk worden waargemaakt. Dat is immers
een knelpunt op federaal niveau.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Deckx tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de oprichting van
Coaching College

De voorzitter: Mevrouw Deckx heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Deckx: Voorzitter, minister, geachte leden, nogal wat Vlaamse
studenten slagen niet in hun eerste jaar hoger onderwijs. Een groot en groeiend deel van
diegenen die achterblijven, lijdt aan wijdverbreide leerstoornissen als ADHD en dyslexie. In
uw beleidsnota hebt u een algemeen engagement op zich genomen om deze jongeren gelijke
onderwijskansen te bieden. Nu al worden er enkele specifieke maatregelen genomen, zoals
het subsidiëren van softwarepakketten voor kinderen die leiden aan dyslexie. Daar moeten we
trouwens later nog eens op terugkomen, denk ik.
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Twee weken geleden werd het initiatief Coaching College voorgesteld. Dat is een privé-
publieke samenwerking, een samenwerking tussen het Centrum voor Volwassenenonderwijs
(CVO) Hoger Instituut der Kempen (HIK), de privéschool Leerwijzer en Corsendonk Hotels.
Vanaf september kan men er een hogere beroepsopleiding Graduaat Marketing van 2 jaar
volgen. Die studies worden gecombineerd met een intensieve begeleiding. Tijdens hun
opleiding van 2 jaar volgen de studenten overdag les in het CVO Hoger Instituut der Kempen
in Geel. Door de samenwerking met de hotelgroep Corsendonk Hotels kunnen ze buiten de
schooluren verblijven in De Linde in Retie, dat dan dienst zal doen als een soort internaat
voor 18-plussers. De jongeren krijgen er intensieve begeleiding bij hun studies. Deze
opleiding richt zich naar eigen zeggen expliciet op personen met voornoemde leerstoornissen,
maar ook op gedemotiveerde en onrijpe studenten. Er wordt plaats geboden aan een twintigtal
jongeren.

Het knelpunt voor mij is dat aan die opleiding – overnachtingen inbegrepen – een prijskaartje
hangt van maar liefst 18.900 euro. Zonder die overnachtingen moet men 15.660 euro per jaar
betalen. In die prijs zijn bepaalde zaken, zoals vervoer, lesmateriaal, therapieën en medische
kosten, dan nog niet eens inbegrepen. Op het eerste gezicht lijkt er dus hoop te zijn voor
kinderen met leerstoornissen, maar wel enkel voor kinderen van zeer welstellende ouders. We
dreigen dan ook te verzeilen in een onderwijs met twee snelheden, namelijk één met veel en
één met minder financiële middelen.

Minister, vandaag vraag ik u dan ook hoe u staat tegenover dit initiatief. Kan die opleiding
stroken met uw doelstelling om in een maatwerkbenadering te voorzien om kinderen gelijke
onderwijskansen te bieden? Wat gaat u ondernemen om dergelijke opleidingen, die zeer duur
en niet voor iedereen toegankelijk zijn, in de toekomst overbodig te maken? Hoe waakt u
erover dat de ouders die hun kinderen naar dergelijke scholen zouden willen sturen goed
geïnformeerd en beschermd worden? Op de website van deze school, en in de kranten die ik
erop heb nagelezen, wordt toch min of meer succes verzekerd. Men spreekt zelfs over het
gemakkelijk behalen van een bachelor- of masterdiploma na het volgen van deze opleiding.

Minister, ik had graag uw visie gehad op deze situatie.

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens: Voorzitter, minister, beste collega’s, ik reageer op de veronderstel-
lingen van mevrouw Deckx. Een groot deel van de achterblijvers zouden volgens haar lijden
onder leerstoornissen als gevolg van ADHD en dyslexie. Misschien is dat wat kort door de
bocht. Ik zou graag die cijfergegevens zien, want er gelden ook andere elementen zoals
motivatie of een foute studiekeuze of een student die nog niet echt rijp is voor een dergelijke
opleiding in het hoger onderwijs. Er spelen veel meer factoren mee dan alleen maar een
leerstoornis. Het zou mij toch bijzonder verwonderen dat ADHD en dyslexie voor het
grootste deel zouden zorgen. Dit is een randbemerking.

Met betrekking tot het idee van kosteloos onderwijs is het heel belangrijk om dit niet te
verwarren met gratis hoger onderwijs. Dat is niet betaalbaar. We kunnen er wel naar streven
om het onderwijs zo kosteloos mogelijk te maken. Maar gratis, dat kan niet. Niets is gratis.
Alleen de zon gaat voor niets op. Mijn partij blijft staan achter de idee van kosteloos
leerplichtonderwijs. Daar mag geen twijfel over bestaan, maar het is financieel niet haalbaar
om alle hoger onderwijs gratis te maken.

Ik kijk uit naar uw antwoord op de vraag over die bijzondere vorm van pps. Waaraan is de
hoge kostprijs te wijten? Er is toch pps? Ik vind het vreemd en zou graag van u vernemen hoe
u die kostprijs kunt verantwoorden.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik wil eerst even nuanceren. De opleiding graduaat marketing aan het
Hoger Instituut der Kempen (HIK) gaat niet van start in september 2010, maar kan al sedert
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2007-2008 gevolgd worden, en dat kan perfect zonder gebruik te maken van het aanbod van
het ‘coaching college’. Die opleiding is modulair opgebouwd. De studenten kunnen de
modules volgen die zij interessant vinden ofwel opteren voor een diploma. Zij moeten
beschikken over een diploma secundair onderwijs, ofwel een toelatingsproef afleggen. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro per jaar en tot 1200 euro voor de hele opleiding.

Wat wel start in september 2010, is de intensieve begeleiding van de privéschool De
Leerwijzer. De 18.900 euro met en de 15.660 euro zonder overnachting in De Linde in Retie,
dat deel uitmaakt van de Corsendonk Hotelgroep, slaan dus vooral op de specifieke
begeleiding die de privéschool Leerwijzer aanbiedt aan studenten die de opleiding volgen én
zich inschrijven in het begeleidingsprogramma van Leerwijzer. Leerwijzer is een vrije, niet-
gesubsidieerde school voor lager en secundair onderwijs, ingericht door privépersonen die
zich verenigd hebben in de vzw ‘Au Petit Lorrain’, die tevens dienst doet als inrichtende
macht. De mensen van Leerwijzer zijn dus op geen enkele manier betrokken bij de
organisatie van de HIK-opleiding en ontplooien geen activiteiten op de CVO-HIK-campus.

De informatie die op de website van het coaching college te vinden is, is dubbelzinnig op het
punt van wie de opleiding geeft en organiseert. De indruk wordt gewekt – het staat er
evenwel niet letterlijk – dat het om een opleiding gaat die Leerwijzer samen met het CVO
HIK organiseert en dat leerkrachten van Leerwijzer ook effectief binnen de opleiding
doceren. In werkelijkheid organiseert het CVO HIK de opleiding en biedt Leerwijzer alleen
extra begeleiding aan.

Op zich kan ik dit niet verbieden, want het is een privé-initiatief dat niets met het CVO te
maken heeft. Het staat privépersonen en organisaties vrij om een begeleidingsaanbod voor
studenten uit te werken en tegen een al dan niet fikse vergoeding aan te bieden. Het staat
mensen ook vrij om op dit aanbod in te gaan en de kosten daarvoor te betalen. Wat niet kan,
is het verspreiden van misleidende informatie. Met betrekking tot Coaching College zitten we
op de rand van wat kan en niet kan. Misschien moeten we eens goed onderzoeken of die rand
hier is overschreden.

Deze opleiding past geenszins binnen mijn doelstellingen inzake maatwerkbenadering.
19.000 euro moeten neertellen om van extra begeleiding gebruik te kunnen maken, heeft
volgens mij niet veel te maken met de gelijke onderwijskansen die mij, mevrouw Meuleman,
zeer dierbaar zijn. (Opmerkingen)

Mevrouw Meuleman heeft gisteren een stout communiqué verspreid.

Het is trouwens nog de vraag of dit initiatief een reële meerwaarde biedt. Men richt zich in
het bijzonder tot studenten met leerstoornissen en ADHD en tot studenten die ‘onrijp’ zijn.
Studenten met leerstoornissen hebben meestal geen nood aan extra begeleiding, wel aan
faciliteiten, zoals meer tijd om het examen af te leggen of de mogelijkheid een laptop met een
specifiek softwarepakket te gebruiken. Dit zijn faciliteiten die alle instellingen voor hoger
onderwijs nu al perfect en gratis kunnen aanbieden aan hun studenten met dyslexie en
dyscalculie. Ook studenten met andere leerstoornissen kunnen onder bepaalde voorwaarden,
zoals attestering van hun functiebeperking, faciliteiten krijgen in het hoger onderwijs. Er is
geen enkele garantie dat de begeleiding die Leerwijzer aanbiedt, ook kwaliteitsvol is. Het
gaat immers niet over een gesubsidieerde instelling die moet beantwoorden aan bepaalde
kwaliteitsnormen en die daar ook op gecontroleerd wordt. Zij mag ook geen diploma’s
uitreiken.

Waar studenten en hun ouders bij Coaching College voor betalen, is de extra begeleiding die
de student krijg. Zij doen dat niet voor het volgen van de opleiding aan het CVO HIK. In het
onderwijs is het onmogelijk om op eenzelfde intensieve manier studenten te begeleiden als
hier wordt vooropgesteld door Leerwijzer. Het is de vraag of die begeleiding wel nodig is.
Studenten met functiebeperkingen, waaronder ook studenten met leerstoornissen begrepen
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zijn, kunnen ook in het hoger onderwijs extra faciliteiten en begeleiding krijgen, afhankelijk
van de aard van hun functiebeperking.

Tot slot ga ik ervan uit dat mensen die bereid zijn 19.500 euro neer te tellen niet meteen
behoren tot de kwetsbare bevolkingsgroepen in onze samenleving. Dat kan natuurlijk wel,
maar dat zullen dan uitzonderingen zijn. Ik ga ervan uit dat mensen die dat betalen ook goed
weten wat ze doen. De overheid moet hier niet echt optreden omdat er vrijheid van
vereniging is.

De voorzitter: Mevrouw Deckx heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Deckx: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik wil eerst reageren op
wat mevrouw Stevens zegt. Ik heb nergens gesteld dat het feit dat heel wat Vlaamse
studenten niet slagen in het hoger onderwijs, te wijten is aan ADHD of dyslexie. Ik heb
gezegd dat heel wat studenten niet slagen en dat dat onder andere te wijten is aan die
problemen.

Minister, u zegt dat de feiten minstens op een dubbelzinnige manier worden weergegeven.
Als ik u hoor, klopt dat, want ik had het helemaal anders begrepen. Ik vraag me af of u
inderdaad gaat onderzoeken of daar de rand van de wettelijkheid wordt overtreden. Gaat u
maatregelen nemen? U zegt dat ouders die dat bedrag kunnen betalen, niet de meest
kwetsbaren zijn en dat ze wel zullen weten waaraan ze beginnen. Maar ik weet dat de meeste
ouders doen wat ze kunnen om voor hun kinderen de nodige kansen te bieden en soms zelfs
meer dan wat ze kunnen. Ik zou dus verwachten dat hier zeer veel duidelijkheid komt zodat
de mensen die beslissingen nemen zonder dat ze zich dat financieel kunnen veroorloven en
daar misschien zelfs leningen voor afsluiten, echt wel weten waaraan zij beginnen. Het moet
heel duidelijk worden gesteld dat het een opleiding op zich is en dat het coaching college
daarbuiten staat.

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens: Mijn collega zegt: het grote deel van de helft. Wat betekent een
groot deel? Dat zijn uw woorden. Die discussie is nu ook niet van belang.

Ik treed de conclusie van mevrouw Deckx bij. Het zou goed zijn dat u onderzoekt wat er
precies gaande is, en dat u ingrijpt als er foute informatie wordt verspreid onder de ouders.
Het is belangrijk dat mensen juist worden geïnformeerd, ook omwille van het kostenplaatje.
Natuurlijk, de meeste ouders zijn meestal goed geïnformeerd, maar niet iedereen. Ze zullen
het maximum doen voor hun kinderen of toch hen zo goed mogelijk proberen te
ondersteunen. Daarom vind ik alle ouders kwetsbaar, het maakt niet uit of ze vermogend zijn
of niet: iedereen wil het beste voor zijn kind. Ouders moeten worden beschermd tegen
beunhazen. Men weet nooit wat er gebeurt. Achteraf verschiet men dan van de hoge kosten
voor de begeleiding, terwijl het onderwijs minder duur wordt. Het klopt gewoon niet.

Uiteraard kunnen we het initiatief niet tegenhouden. Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat
de juiste informatie wordt verspreid.

Minister Pascal Smet: Ik zal dat nakijken en binnen de mogelijkheden optreden.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over afwijkingen op de
programmatiestop in het secundair onderwijs

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.
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Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Met het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2010, artikel 2, is een programmatiestop ingevoerd voor het
secundair onderwijs, in afwachting van de hervorming van dit onderwijsniveau.

In hetzelfde artikel werd echter wel voorzien in de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering
om afwijkingen toe te staan “in uitzonderlijke gevallen”. De minister kon de parlementsleden
op dat ogenblik echter niet informeren over de criteria die zouden worden gehanteerd om de
afwijkingen toe te staan. Hij heeft er zich toen toe verbonden om daarover later te
communiceren of van gedachten te wisselen.

Intussen zijn deze criteria via het besluit van de Vlaamse Regering bekend. Vooral de criteria
1 en 4a zijn voor mij erg vaag. Criterium 1 is de uitbouw van een derde graad bovenop een
reeds bestaande tweede graad zodat de studiecontinuïteit voor de leerlingen binnen dezelfde
opleiding en instelling is gegarandeerd. Criterium 4a is de programmatie van een studie-
richting als noodzakelijke onderbouw van het reeds bestaande bovenliggende studieaanbod.
Uit het besluit blijkt niet altijd waarom deze criteria gebruikt worden. Soms wordt dezelfde
motivering op verschillende criteria gebruikt.

In Onderwijsdecreet XX is bij amendement een artikel goedgekeurd waardoor de dossiers die
vragen om een afwijking vroeger zullen moeten worden ingediend, 30 november in plaats
van 1 maart. Dat is goed, dat hebben we ook gezegd bij de bespreking. Dit doet wel
vermoeden dat er erg veel dossiers werden ingediend en dat het opstellen en afhandelen van
de dossiers veel tijd in beslag genomen heeft. Bijna 80 percent van de aanvragen blijkt
ongunstig beslist te zijn. De Vlaamse Regering heeft ook pas op 11 juni een beslissing
genomen over de gevraagde afwijkingen. Dat is natuurlijk laat. De scholen zijn helemaal niet
gelukkig met deze late informatie, ook omwille van hun opendeurdagen en informatie-
campagnes.

In afwachting van de hervorming van het secundair onderwijs zal deze procedure –
veronderstel ik toch – nog enkele jaren behouden moeten blijven. Het nemen van ad-
hocbeslissingen als deze, jaar na jaar, kan bezwaarlijk een efficiënte werkwijze worden
genoemd, zeker op een ogenblik dat van Onderwijs wordt verwacht kort op de bal te spelen
en snel te kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van de maatschappij.
Daarenboven komt het mij voor dat scholen zelf het beste weten wat hun instelling aan
nieuwe programmaties nodig heeft, en de aanvragen voor afwijking niet ondoordacht
indienen. Daarmee zijn we bij de autonomie van de school.

Wat de toegestane afwijkingen betreft, minister, hebt u bij de bespreking van OD XX in de
commissie gezegd slechts te kunnen en willen communiceren over de afwijkingen na de
beslissing van de Vlaamse Regering. Omdat die beslissing intussen genomen is, heb ik de
volgende vragen. Hoe zijn de elementen van criterium 4 tot stand gekomen? Dat zijn er in
totaal zes. Welke normen worden gehanteerd om criterium 1 of 4a toe te passen? Kan een
eerste graad onder het criterium 1 vallen?

Waarom bent u in een aantal gevallen afgeweken van het voorstel van de administratie en de
inspectie? Is er ook een advies van de Vlor over deze aangevraagde afwijkingen? Is er een
financiële weerslag? Zo ja, hoe groot is die en staat die in de begroting?

Is er bij de beoordeling per dossier rekening gehouden met de grootte van de financiële
impact? Waarom is ‘financiële impact’ niet opgenomen als criterium? Wanneer werden de
scholen in kennis gesteld van het al dan niet positief antwoord op hun vraag tot afwijking?

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Ik heb mijn vraag gisteren in de plenaire vergadering al gesteld,
maar ik herhaal ze hier. Bij de begrotingsbespreking heb ik gevraagd of het de bedoeling was
om de programmatiestop ook toe te passen op de centra leren en werken, omdat zij niet gevat
zijn door een hervorming secundair onderwijs. Dat was toen ook een vraag van de Vlor, om
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dat niet toe te passen op die centra. Zij moeten net kunnen inspelen op vragen van de
arbeidsmarkt. Dat vraagt vaak nieuwe programmaties.

Toen, in de periode november en december, hebt u gezegd dat dat inderdaad niet de
bedoeling is en dat de centra niet aangesproken zijn. Maar nu krijgen dossiers ingediend door
de centra een ongunstig resultaat. Kunt u dat uitleggen? Hoe zit het voor de toekomst met
betrekking tot de programmatie van nieuwe richtingen in de centra voor leren en werken?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: In het secundair onderwijs is er een programmatiestop ingevoerd door
het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. Deze stop werd
ingevoerd deels uit budgettaire overwegingen en deels als bewarende maatregel voor de
geplande onderwijshervorming van het secundair onderwijs. Een programmatie kan zowel
slaan op het oprichten van een nieuwe school als op het uitbreiden van het studieaanbod
binnen de respectieve scholen. In uitzonderlijke gevallen kan de Vlaamse Regering afwijken
van de programmatiestop. De memorie van toelichting bij het decreet gaf een niet-limitatieve
opsomming van wat er onder uitzonderlijke gevallen kan worden verstaan.

AgODi en de onderwijsinspectie hebben nagegaan welke bijkomende criteria kunnen worden
gebruikt ter invulling van de notie ‘uitzonderlijke gevallen’. Ik ben met deze bijkomende
elementen akkoord gegaan. Deze criteria hebben alle te maken met de continuïteit van de
studieloopbaan, de aansluiting van studierichtingen op de arbeidsmarkt, de toegang tot
gereglementeerde beroepen en het nakomen van afspraken met de onderwijsactoren en
-sectoren.

De uitbouw van een derde graad boven op een reeds bestaande tweede graad, zodat de
studiecontinuïteit van leerlingen binnen dezelfde instelling en opleiding is gegarandeerd, of
van eerste naar tweede graad, en de programmatie van een studierichting als noodzakelijke
onderbouw van een reeds bestaand bovenliggend studieaanbod, moeten beide worden gezien
in het licht van het garanderen van de studiecontinuïteit van leerlingen. Criterium 4a heeft te
maken met een hiaat, een anomalie in het bestaande studieaanbod van bepaalde scholen. Ik
denk hier bijvoorbeeld aan het bestaan van beroepsvoorbereidende leerjaren zonder een
logisch onderliggend eerste leerjaar B. Criterium 1 gaat dan weer over de uitbouw van een
bepaald studieaanbod. Bij de operationalisering van de studiecontinuïteit hebben we per
aanvraag nagegaan wat het bestaande studieaanbod was in de aanvragende school en in welke
mate er reeds een volwaardig studietraject binnen het betrokken studiegebied voor handen
was.

Een eerste graad in zijn totaliteit kan nooit onder criterium 1 vallen. Het is wel mogelijk dat
een aanvragende school bijvoorbeeld al een 1B heeft maar nog geen beroepsvoorbereidende
leerjaren. Het programmeren van een beroepsvoorbereidend leerjaar valt in dat geval wel
onder criterium 1.

In een beperkt aantal gevallen ben ik afgeweken van het advies van de administratie en
onderwijsinspectie omdat ik oordeelde dat andere overwegingen ook in aanmerking moesten
worden genomen. Ik kan hier niet op ieder specifiek geval ingaan. Daarvoor verwijs ik naar
de nota aan de leden van de Vlaamse Regering waarin ik steeds per dossier een toelichting
heb gegeven.

De procedure voorziet zowel in een advies van de Vlor als van de administratie en de
inspectie. De Vlor heeft zijn advies gegeven op 1 en 20 april 2010.

De programmatie van structuuronderdelen staat op zich niet voor financiële meerkosten
aangezien de leerlingen reeds worden geteld op 1 februari van het voorafgaande schooljaar.
Ook voor de volgende schooljaren is er geen financiële meeruitgave, aangezien het aantal
programmaties het globale aantal leerlingen niet verhoogt. Omvormingen hebben op zich ook
geen financiële weerslag, maar de programmatie van scholen daarentegen, geeft wel vaak
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aanleiding tot een meerkost voor de overheid omwille van het berekeningsmechanisme van
de personeelsomkadering dat kleinschaligheid bevoordeelt.

De programmatiestop van scholen werd ingevoerd met de bedoeling deze meerkost te
vermijden. Het zal u dan ook niet verbazen dat bij elk aanvraagdossier werd nagegaan of er
sprake was van een meerkost. De financiële impact werd dus wel degelijk als criterium
behouden, maar enkel voor de dossiers waar dit relevant kon zijn. Principieel werd geen
enkele aanvraag die aanleiding geeft tot een meerkost, behouden. Voor de enkele gevallen
waar er geen meerkost is, heb ik nagegaan in welke mate de herstructurering/programmatie
van scholen noodzakelijk is, dit in het belang van de leerlingen, een optimalisering/behoud
van het studieaanbod of het behoud van een bestaande school.

De eerste werkdag volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering, namelijk 14 juni
2010, werden alle noodzakelijke brieven naar de betrokken inrichtende machten verstuurd. Ik
erken ootmoedig dat dit iets te laat is, vandaar dat we de bepaling hebben laten opnemen in
OD XX om dat vroeger te kunnen krijgen en om ook vroeger te kunnen beslissen.

Mevrouw Helsen, er werd inderdaad geen enkele aanvraag behouden. Er werden negen
aanvragen uit de vier centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s) ingediend, maar die werden
niet goedgekeurd. Dat is allemaal gebeurd met dezelfde motivatie, want rekening houdend
met dunbevolkte opleidingen en de hoeveelheid reeds ingerichte rubrieken, was het niet
opportuun om bijkomende rubrieken te programmeren, om een versnippering van het aanbod
te vermijden. Het ging bijvoorbeeld over CDO-vestigingen over onderhoudswerken
gebouwen, opleiding retoucheerder. In Heist-op-den-Berg ging het over logistiek helper in de
zorginstellingen, verzorgende, in Hoboken ging het om een stratenmaker, in Gent om
hovenier en hovenier-onderhoud, in het vierde centrum over hovenier-aanleg en
tuinbouwarbeider.

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Minister, ik heb nog enkele vragen. Ik moet het
antwoord nog eens goed nalezen, maar ik mis toch al wat transparantie. Het advies van de
Vlor staat niet in de nota van de regering, maar dat is misschien wel ergens te vinden.

Minister Pascal Smet: Alle adviezen van de Vlor staan op de website van de Vlor.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Dat zal ik dan eens nakijken, maar bijvoorbeeld een
eerste graad beroepenveld verzorging/voeding valt onder het criterium 1, terwijl criterium 1
eigenlijk is: de uitbouw van een derde graad bovenop een reeds bestaande tweede graad. Ik
kan me moeilijk voorstellen dat een eerste graad iets te maken heeft met studiecontinuïteit.

Minister Pascal Smet: Wel als het om een voorbereidend jaar gaat, want dan zit er wel
logica in.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Waarschijnlijk heeft het daar dan mee te maken, maar
ik mis toch transparantie in het geheel van de nota.

Mijn aandacht werd gewekt omdat ik inzake de financiële weerslag lees dat er een
budgettaire weerslag kan zijn in verband met de inspecteur van Financiën. Dat heeft dan niet
te maken met de programmatie, zegt u, maar met de scholen.

Minister Pascal Smet: Ja, we zijn ervan uitgegaan dat we nu geen meerkost zullen hebben,
in principe.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, ik wil u bedanken voor het antwoord. Mijn
vraag gaat ook heel specifiek over een van de opleidingen die u hebt vernoemd, namelijk
‘wegenbouw’. Het is een vraag van Don Bosco, het centrum voor leren en werken. Deze
mensen zijn wel erg verrast met het resultaat omdat het een opleiding is die specifiek
ingericht wordt op vraag van de bouwsector en heel concreet van de stad Antwerpen. Zij



Commissievergadering nr. C284 – OND29 (2009-2010) – 1 juli 201028

zeggen heel duidelijk dat de opleiding die ze vandaag aanbieden in het centrum, onvoldoende
inspeelt op de specifieke nood om wegenbouwers af te leveren. Momenteel is er vanuit het
dagonderwijs geen opleiding die eigenlijk tegemoetkomt aan de concrete vragen van de
bedrijven. Vanuit het centrum leren en werken probeert men in te spelen op de specifieke
vragen van opleiding van de sector zelf. Er zijn reeds een aantal afspraken gemaakt met de
bouwsector. Ook de VDAB is daarbij betrokken, evenals de stad Antwerpen. Daar is een hele
voorbereiding aan voorafgegaan, er is echt een tekort aan krachten, vandaar dat ze het raar
vinden dat de opleiding niet wordt goedgekeurd. Het bestaande aanbod biedt geen antwoord
op de vraag, maar er is wel degelijk een vraag. Ze blijven daarom met een groot vraagteken
zitten en ze beschouwen het ook als een gemiste kans omdat er noden zijn op het terrein.

Minister Pascal Smet: Ik neem dat mee voor de volgende keer.

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 negatieve verband
tussen het promoten van de etnische diversiteit op school en het stimuleren van de
onderwijsprestaties enerzijds en de verslechterende schoolprestaties van jongeren in
Vlaanderen anderzijds

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Voorzitter, minister, collega’s, deze ochtend hebben we
naar aanleiding van de interpellatie van de heer Van Dijck een debatje gehad over de stijging
van de ongekwalificeerde uitstroom. Over de cijfers waren er wel diverse gegevens, maar de
cijfers van professor Van Damme tonen toch een heel duidelijke stijging aan. Een van de
oorzaken die hij vernoemt, is de mogelijke toename van vroegtijdige vertraging in de school-
loopbaan en van het percentage jongeren met een andere thuistaal. Deze ochtend hebben we
het ook al gehad over de problematiek van allochtone jongeren.

Nu, mijn vraag sluit daar een beetje bij aan, maar gaat eigenlijk over een onderzoek in Neder-
land, en dat is nu toch geen land aan de andere kant van de wereldbol. Het ligt dicht bij ons
en dus kunnen gegevens uit Nederland relevant zijn voor ons beleid. Het gaat om een onder-
zoek gevoerd door professor Jaap Dronkers – de man heeft zijn naam niet mee, maar goed –,
een bekende socioloog met veel autoriteit. Hij hield een inaugurale rede in de universiteit van
Maastricht. Ik moet zeggen dat ik een beetje verrast was door de resultaten van zijn onder-
zoek. De titel ervan luidt: “Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in
scholen op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale PISA-data”.

De rede blijkt toch een aantal interessante invalshoeken aan te reiken voor de evaluatie van
het Vlaamse onderwijsbeleid. Meten is weten en studies moeten toch altijd eens bekeken
worden en eventueel kunnen ze leiden tot bijsturingen. Het zou geen verstandige houding zijn
om ze maar gewoon opzij te leggen als cognitief dissonant omdat ze nu eenmaal niet passen
in de gangbare opvatting. Men moet altijd kritisch blijven.

Kort samengevat zegt hij het volgende: “15-jarige leerlingen van scholen met een grote etni-
sche diversiteit presteren minder goed dan vergelijkbare leerlingen van scholen met een ho-
mogene samenstelling. Dat geldt zowel voor allochtone als voor autochtone leerlingen.” Het
gaat dus niet over autochtoon of allochtoon, maar over heterogeniteit of homogeniteit.

Hij vervolgt: “Dit negatieve effect is voor autochtone leerlingen het sterkst in onderwijsstel-
sels, zoals het Nederlandse, waarin een hiërarchie van schooltypen bestaan. Daarnaast speelt
het aantal en de herkomst van allochtone leerlingen een belangrijke rol. Een hoger aandeel
leerlingen uit islamitische landen op een school beïnvloedt de prestaties van alle leerlingen
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negatief, terwijl een hoger aandeel van leerlingen uit Zuid- en Oost-Azië een positief effect
heeft op de schoolprestaties van leerlingen. Een hoger aandeel allochtone leerlingen op een
school bevordert de onderwijsprestaties van allochtone leerlingen alleen dan, wanneer die
allochtone medeleerlingen uit dezelfde regio komen.” De homogeniteit geldt dus ook nog
eens voor allochtonen van de verschillende groepen.

Vervolgens stelt hij: “Dit geldt met name voor allochtone leerlingen uit islamitische landen
en uit Zuid- en Oost-Azië. Dit positieve effect van etnische homogeniteit in scholen kan de
aantrekkingskracht van bijvoorbeeld islamitische, witte en joodse scholen verklaren.”

De heer Dronkers is een wetenschapper. Dit is wat hij zegt: “Ik ben een socioloog die onder-
wijs bestudeert. De kern van wat ik doe, is onderwijs en ongelijkheid bestuderen. Op de eer-
ste plaats ben ik een empiricus. Ik vind niks, ik reken uit. Mijn rol is het goed doorrekenen
van aannames en veronderstellingen die mensen hebben over hoe de dingen in elkaar zitten.
Dus als men zegt, zoals onlangs ‘Nederland kiest kleur’ deed, ‘de onderwijsachterstand van
migrantenkinderen komt door het slechte milieu waar ze uit komen’, dan zeg ik: dat wil ik
graag narekenen. En dan luidt de uitkomst dat leerlingen afkomstig uit islamitische landen
lagere onderwijsprestaties hebben dan andere vergelijkbare allochtone leerlingen. Die achter-
stand kan niet door de sociaal-economische achtergrond, schoolkenmerken of onderwijsstel-
sel verklaard worden. Het eenzijdig hameren op de sociaal-economische achterstand of
kenmerken van scholen of onderwijsstelsels heeft dus geen empirische basis.”

Hij zegt ook het volgende: “Er is onvoldoende empirische steun voor een afgedwongen ver-
groting van diversiteit van scholen in het voortgezet onderwijs: het zal de schoolprestaties
niet verhogen, vooral niet in sterk gedifferentieerde onderwijsstelsels.” Het empirisch onder-
zoek pleit tegen aangestuurde vormen van diversiteit in scholen.

De heer Dronkers zegt wel dit: “Ondanks deze onderzoeksresultaten kan men uiteraard nog
steeds voorstander zijn van de vergroting van etnische en sociaal-culturele diversiteit op
scholen. Alleen kunnen betere onderwijsprestaties niet meer als argument gebruikt worden
om deze opinie kracht bij te zetten. Wel kan men van mening zijn dat etnisch en sociaal-
cultureel meer diverse scholen de sociale afstand tussen etnische groepen verkleint en weder-
zijdse discriminatie vermindert, in overeenstemming met de intergroepen-theorie.” Het is
belangrijk dat ook die dimensie in beeld komt.

Hij zegt ook nog dit: “Maar zelfs als het beleid van vergroting van de etnische diversiteit van
scholen toch de sociale afstand tussen etnische groepen verkleint, is dat niet automatisch een
reden dat beleid door te zetten. Er moet namelijk dan een politieke keuze gemaakt worden, en
wel de volgende: ‘Wat is belangrijker voor onze samenleving, een kleinere sociale afstand
tussen etnische groepen of betere onderwijsprestaties van immigrantenleerlingen?’ Dit is een
politieke vraag, die niet met wetenschappelijk onderzoek beslecht kan worden, omdat het
antwoord afhangt van de normen en waarden van de kiezende burgers.” Ik denk dat dit een
eerlijk statement van een wetenschapper is.

Minister, in het licht van de hierboven beschreven uiteenzetting had ik graag van u een ant-
woord gekregen op de volgende vragen. Kent u deze bevindingen en erkent u het beleidsrele-
vant karakter ervan voor Vlaanderen? Bent u bereid een gelijkaardig onderzoek voor het
Vlaamse onderwijs op te starten? Aanvaardt u deze verrassende onderzoeksresultaten als een
belangrijke mogelijke verklaring van de verslechterende schoolprestaties van jongeren, voor-
al jongens, in Vlaanderen? Indien neen, waarom niet? Bent u bereid het Vlaamse onderwijs-
beleid inzake het promoten van diversiteit op scholen, zoals het GOK-decreet en School in
zicht, aan te passen aan de resultaten van een gelijkaardig onderzoek? Indien neen, betekent
dit dan dat de minister kiest voor het verkleinen van de sociale afstand tussen etnische groe-
pen, ten koste van de onderwijsprestaties van allochtone leerlingen? Ik wil hierbij nogmaals
benadrukken dat volgens dit onderzoek de heterogeniteit beide groepen benadeelt.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.
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Mevrouw Fatma Pehlivan: De discussie van vanochtend wordt heropend. Ik ben geen we-
tenschapper, maar kom zelf, zoals mijn kinderen, uit een islamitische cultuur. Ik heb erg vlug
dat onderzoek doorgenomen. Betekenen de resultaten dat kinderen afkomstig uit islamitische
landen minder presteren? Zegt hij dat? (Opmerkingen van de heer Boudewijn Bouckaert)

Oké. Er wordt in dat onderzoek geen rekening gehouden met de sociaal-economische achter-
grond van die kinderen. Ik neem mijn kinderen als voorbeeld. In hun school was 30 percent
van de leerlingen van allochtone afkomst. Misschien hebben ze het als enige goed gedaan.
Sociaal-economisch behoor ik niet tot de groep van allochtonen die doorgaans voor proble-
men zorgen. Zegt u nu dat de aanwezigheid van mijn kinderen in de school het onderwijsni-
veau naar beneden haalt? (Opmerkingen van de heer Boudewijn Bouckaert)

Er zijn onderzoekingen en onderzoekingen. Men kan met een specifieke input de resultaten in
een bepaalde richting duwen.

Hij pleit voor een homogene school. Het gaat alleszins wel die richting uit. Voor mij gaat het
om de samenleving. Ook al laten we jongeren en kinderen niet met elkaar in gemengde scho-
len samen opgroeien, uiteindelijk worden we toch met elkaar geconfronteerd. Hij pleit met
zijn onderzoek eigenlijk voor een apartheidsregime.

Ik denk dat we het debat breder moeten voeren en niet alleen op basis van dit onderzoek.

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Mevrouw Vera Celis: Voorzitter, ik ben niet van plan om het debat van deze voormiddag
opnieuw aan te zwengelen. Bij gelegenheid zal dat nog wel eens kunnen.

Ik ben altijd blij als ik een boek of een onderzoek van een socioloog lees. De interpretatie van
bepaalde gegevens kunnen van socioloog tot socioloog bijzonder sterk variëren, evenals
standpunten. Het is daarom aangenaam om dat te lezen en zeker niet naast zich neer te leg-
gen.

Het feit dat professor Dronkers Nederlander is, zal er zeker toe leiden dat hij voor een stuk
over de gemeenschap in Nederland spreekt. Daarom vind ik de vraag van collega Bouckaert
zeer pertinent: wat zou het, als je het vertaalt, voor Vlaanderen kunnen betekenen? Wat ik
mis, is dat professor Dronkers niet spreekt over de kennis van taal. Wij zetten bijzonder in op
de kennis van het Nederlands. Misschien is het in zijn onderzoek niet aan de orde geweest,
maar voor de prestaties van de allochtone leerlingen in Vlaanderen is het toch een factor die
voor ons zeker moet worden meegenomen.

Minister, ik kijk uit naar uw antwoord, want ik denk dat de vragen van collega Bouckaert wel
pertinent zijn.

Mevrouw Kathleen Helsen: De professor zegt eigenlijk: het is het een of het ander. De poli-
tiek kiest ofwel om de afstand te verkleinen, ofwel om de studieresultaten te versterken. Mijn
vraag is of de keuze echt of-of is, of kan er niet worden gekozen voor en-en en men op zoek
gaat naar manieren van aanpak waardoor de studieresultaten gunstig zijn maar ook de afstand
wordt verkleind?

Minister, zijn er andere onderzoeken die ons toch wel tot andere inzichten brengen? Zijn de
resultaten van PISA-onderzoeken wel geschikt om deze conclusies te trekken?

Minister Pascal Smet: Ik denk dat uw vraag heel pertinent is, zeker de laatste opmerking.

Ik heb kennis genomen van de studie van de heer Dronkers. Het is een onderzoek van een
Nederlandse socioloog, maar de gegevens komen niet uit Nederland, maar zijn gebaseerd op
PISA-data uit 15 westerse landen, waaronder België maar zonder Nederland.

In Vlaanderen is reeds veel onderzoek verricht naar diversiteit en onderwijs, zowel op basis
van internationaal vergelijkend onderzoek zoals PISA, als op basis van Vlaamse empirische
gegevens, onder meer door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. We hebben nu niet de
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tijd om dit toe te lichten, maar ik kan u in elk geval wel de lectuur aanbevelen van ‘Wit krijt
schrijft beter’ over de schoolloopbanen van allochtone jongeren in Vlaanderen, geschreven
door onderzoekers van de VUB, alsook ‘Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de
Turkse en Marokkaanse tweede generatie’ van de hand van onderzoekers van de K.U.Leuven.

Uit deze laatste studie citeer ik: “Zo heeft een Turkse Antwerpenaar die in het lager middel-
baar onderwijs minstens één autochtone vriend had, dubbel zoveel kans om later door te
stromen naar hoger onderwijs na controle voor sociale achtergrond, startniveau in het mid-
delbaar, en onderwijsachterstand in het lager en middelbaar onderwijs.”

Toch is het verhaal van ‘concentratiescholen’ in Vlaanderen niet uitsluitend negatief. Uit
Vlaams onderzoek is gebleken dat veel concentratiescholen erin slagen minstens evenveel
vooruitgang te boeken met hun leerlingen als zogenaamde ‘witte scholen’. Ook het omge-
keerde wordt vastgesteld: er zijn scholen met een concentratie aan kansrijke kinderen waar de
kwaliteit van het onderwijs beter kan.

Het Vlaams onderwijs, in het bijzonder in de Vlaamse steden, kent de laatste decennia een
toenemende instroom van allochtone leerlingen. Uit onderzoek is intussen voldoende gekend
dat allochtone jongeren vaak problematische schoolloopbanen hebben. Over het oorzakelijk
verband tussen de toename van allochtone jongeren in het Vlaams onderwijs en de toename
van de ongekwalificeerde uitstroom hebben we geen exacte gegevens. Dat is ook moeilijk te
onderzoeken. Maar ik erken in elk geval dat dit een deel van de verklaring kan zijn. Wat de
etnische herkomst van de jongeren ook is, het onderwijs kent ook al langer een kloof tussen
jongens en meisjes.

De analyse van professor Dronkers maakt één ding heel duidelijk: diversiteit stelt scholen
voor heel grote uitdagingen. Een te grote mate van diversiteit kan de draagkracht van scholen
overschrijden. Maar tegelijk is de draagkracht van scholen geen onveranderlijk gegeven. Als
beleidsmaker vind ik het daarom belangrijk dat we scholen ondersteunen om te leren omgaan
met diversiteit.

Professor Dronkers lijst in zijn analyse een hele reeks mechanismen op die zowel positieve
als negatieve effecten van etnische diversiteit op schoolprestaties kunnen veroorzaken. Zoals
hij zelf ook aangeeft, kan hij de verklaringen voor elk van de mechanismen afzonderlijk niet
toetsen, maar wel de totale som van de negatieve en positieve mechanismen. Die balans blijkt
negatief uit te vallen: een grotere etnische diversiteit van scholen correleert negatief met de
onderwijsprestaties van leerlingen.

De opmaak van die balans is uiteraard niet gebonden aan vaste natuurwetten. Ik vind het bij-
voorbeeld bijzonder interessant dat hij vaststelt dat de negatieve effecten van diversiteit ster-
ker zijn in onderwijsstelsels met sterke differentiatie. Dat wil zeggen: onderwijsstelsels waar
jongeren al op relatief jonge leeftijd in aparte onderwijsvormen terechtkomen. Dat lijkt me
ook vrij logisch. Landen met sterk gedifferentieerde onderwijsstelsels hebben immers minder
leren omgaan met verschillen en diversiteit in de brede betekenis van het woord dan landen
met zwak gedifferentieerde onderwijsstelsels. Ik denk dat we hier voor fundamentele maat-
schappelijke keuzes staan: bouwen we systemen uit met sterke differentiatie, specialisatie,
segregatie en gescheiden ontwikkeling, of kiezen we voor de – weliswaar moeilijke – weg
van het leren omgaan met diversiteit en verschil?

Ik deel dan ook niet de beleidsimplicaties die de heer Dronkers uit zijn studie trekt. Hij stelt
dat etnisch homogene scholen onderwijsachterstanden beter verkleinen dan etnisch diverse
scholen. Vanuit het perspectief van het Vlaamse onderwijsbeleid wil ik hier volgende kantte-
keningen plaatsen. Het Vlaamse onderwijs kent een groeiend aandeel jongeren met allochto-
ne islamachtergrond, vaak van Turkse en Marokkaanse origine. Vlaams onderzoek toont aan
dat deze jongeren vaak een problematische schoolloopbaan hebben, resulterend in een pro-
blematische aansluiting op de arbeidsmarkt. Ik vind in zijn studie ook argumenten om de
oprichting van bijvoorbeeld aparte moslimscholen te problematiseren. Het gemiddelde oplei-
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dingsniveau van de ouders van de leerlingen van dergelijke scholen zal immers zeer laag zijn,
wat, zoals Dronkers zelf ook duidelijk aangeeft, helemaal niet bevorderlijk is voor de school-
prestaties.

Voor alle duidelijkheid: het vergroten van etnische diversiteit op scholen is geen doel op zich.
Maar etnische diversiteit is een realiteit waar we niet omheen kunnen. We moeten die diversi-
teit ook laten weerspiegelen in het onderwijs. Dat is een keuze van sociale mix. Daarover
hebben we het vanmorgen ook al gehad. Sociale mix mag dus niet verward worden met ‘hoe
meer diversiteit hoe beter’. Het is niet de bedoeling van het beleid om scholen te hebben waar
minstens twintig talen worden gesproken. We willen een betere spreiding, onder meer juist
om te vermijden dat te veel etnische en sociale diversiteit de draagkracht van een aantal scho-
len overstijgt, terwijl andere scholen met weinig of geen diversiteit worden geconfronteerd.

De analyse van Dronkers is volledig gebaseerd op effecten op schoolprestaties. Ik vind het
bijzonder relevant dat hij zelf ook aangeeft dat er ook andere argumenten kunnen worden
gebruikt in dit debat. Jongeren moeten leren samenleven. Hij haalt trouwens ook de inter-
groepentheorie aan. We moeten de diversiteit in het onderwijs in een brede maatschappelijke
context en een ruimer tijdsperspectief zien. Gescheiden ontwikkeling in aparte scholen heeft
geen zin meer. In de huidige multiculturele context is dat trouwens contraproductief voor het
samenleven en het opgroeien.

Onderwijs moet jongeren helpen voorbereiden op een volwaardige participatie in de samen-
leving. Uiteraard zijn de elementen die gemeten worden in het PISA-onderzoek, zoals taal-
vaardigheid en wiskunde, belangrijk. Maar onderwijs moet ook andere sleutelcompetenties
vervullen. Openstaan voor andere culturen is er daar maar een van.

Bij de hervorming van het secundair onderwijs wil ik juist een uitstel van differentiatie reali-
seren, waarbij de keuze die leerlingen maken tussen – voorlopig zo genoemd – arbeidsmarkt-
gerichte en doorstroomgerichte onderwijstrajecten op een latere leeftijd wordt gemaakt.
PISA- en andere onderzoeken tonen aan dat vroege differentiatie heel ongunstig is voor gelij-
ke onderwijskansen. Maar gedifferentieerd onderwijs is op zich uiteraard ook goed.

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, ik dank u voor het uitvoerige antwoord. De heer
Dronkers legt inderdaad een correlatie tussen etnische homogeniteit en schoolprestaties. De
etnische diversiteit kan ook een belangrijke kost betekenen inzake verminderde schoolpresta-
ties voor de allochtone jongeren, wat op uitgestelde termijn eventueel een rem kan betekenen
op integratie. Slechtere schoolprestaties kunnen immers betekenen: geen diploma, zwakkere
diploma’s en een probleem van toetreding op de arbeidsmarkt.

Er kan dus inderdaad over gediscussieerd worden welke beleidsprioriteiten men daar gaat
leggen. Wat ziet men als het voornaamste theater van integratie? Zijn dat de scholen? Is dat
de arbeidsmarkt? Zijn dat verenigingen? Dat is volgens mij een discussie die gevoerd moet
kunnen worden. De vraag of dat per se de school moet zijn, is volgens mij niet zomaar dog-
matisch te beantwoorden, als blijkt dat die kost enorm is. Deze studie moet mijns inziens
worden meegenomen in de verdere beleidsvoorbereiding.

Ik wil nog even ingaan op de opmerking van mevrouw Helsen. Is het een en-enverhaal? Ik
zou het liefst hebben dat het een en-enverhaal zou kunnen zijn. Ik ben persoonlijk ook voor-
stander van etnisch diverse scholen voor integratie, maar natuurlijk moet men daar ook de
kost van afwegen.

Wat interessant is in de studie van Dronkers, is ook dat hij wat speculeert over de mechanis-
men die een negatief effect zouden kunnen geven van diversiteit, en welke mechanismen een
positief effect hebben. Dat kan hij natuurlijk niet uittriëren. Hij kan niet traceren hoeveel
percent daar precies aan te wijzen is. Dat is een beetje speculatief, maar hij zegt daar intuïtief
toch goede dingen. Hij zegt dat homogeniteit als voordeel heeft dat de leerkrachten zich kun-
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nen specialiseren. Je weet heel goed welke groep je voor je hebt, je kunt beter inspelen op die
groep, je moet minder tijd stoppen in het overbruggen van etnische en sociaal-culturele ver-
schillen. Als je je daar moet mee bezig houden, kun je je immers niet met iets anders bezig
houden, en de tijd is niet ongelimiteerd.

Het vertrouwen van leerlingen, ouders en leerkrachten is groter, en dus ook effectiever. Aan-
gezien je een homogeniteit hebt, heb je meer vertrouwen van de ouders. Ik heb dat ook ge-
merkt bij mijn bezoek aan het Lucernacollege: het klikt heel goed tussen ouders, leerkrachten
en leerlingen. Dat heb je minder in een etnisch diverse school. Ten slotte heb je ook minder
discriminatie. De leerlingen zijn minder geremd, toch in de school.

Mechanismen die een positief effect van diversiteit geven, zijn de volgende. Er is een grotere
variëteit, en dat leidt tot een meer uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Er is het tutor-
effect. Wanneer men diversiteit heeft, ook in zwakke en sterkere leerlingen, dan krijgt men
het effect dat sterkere leerlingen de zaken kunnen uitleggen aan de zwakkere leerlingen. Tot
slot is dat ook aantrekkelijk voor leerkrachten. Etnisch diverse scholen zijn uitdagende werk-
omstandigheden voor leerkrachten. Zij trekken de goede leerkrachten aan. Dat werd ook in
School in Zicht gezegd.

Ik vind dat die studie van Dronkers ernstig moet worden bekeken. Als we die mechanismen
bekijken, kunnen we nagaan hoe de negatieve kanten kunnen worden weggewerkt en de posi-
tieve kanten kunnen worden gestimuleerd. Ik vind dat dit deel moet uitmaken van het beleid.
We moeten ons daar niet dogmatisch in opstellen.

Minister Pascal Smet: Ik heb me daar niet dogmatisch in opgesteld. Indien ik dit onnozel
zou vinden, had ik niet zo’n lang antwoord gegeven. Als ik dat onzin zou vinden, dan had ik
dat ook gezegd. Dan moet ik daar geen speeksel aan vuilmaken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


