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Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen, ondervoorzitter

Interpellatie van mevrouw Ann Brusseel tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de vraag van Turkije om
homoseksuele pleegouders te mijden en de reactie hierop van de vzw Opvang en de
minister van Welzijn, in het licht van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Regering
- 73 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, collega’s, minister, op 20 maart las ik in De Morgen
een artikel over pleegouderschap en de reactie van de vzw Opvang naar aanleiding van
vragen van de Turkse overheid en de Turkse ambassade. Naar aanleiding van dat artikel heb
ik in eerste instantie in de commissie Welzijn minister Jo Vandeurzen ondervraagd over het
verzoek van de Turkse overheid en de Turkse ouders om homoseksuele pleegouders te
mijden bij de plaatsing van Turkse kinderen in de pleegzorg.

De reactie van de vzw Opvang in de krant was dat zij geen probleem zag in de weigering van
Turkse ouders om aan een holebikoppel een kind in pleegzorg te geven. Men hield daar
rekening mee, was de reactie van de heer Johan Vandersypt. Een mevrouw van Pleegzorg in
Vlaams-Brabant en Brussel bevestigde enkele dagen later op Radio 1 rekening te houden met
de religieuze eisen van de Turkse gemeenschap inzake pleegzorg.

Minister, het antwoord van minister Vandeurzen was voor mij redelijk pijnlijk. Daarom breng
ik vandaag deze materie opnieuw onder de aandacht. In zijn antwoord op mijn vraag om
uitleg 1289 liet hij op 26 maart 2013 verstaan daar geen graten in te zien. Hij verwees naar
het nieuwe decreet inzake pleegzorg en stelde dat in de pleegzorg het belang van het kind en
de morele ontwikkeling ervan centraal moeten staan. Ik denk dat niemand hier aanwezig
betwist – of het nu gaat om pleegzorg of adoptie of om het even welke andere materie
waarvoor wij als overheid verantwoordelijkheid dragen – dat het belang en ook de morele
ontwikkeling van het kind altijd onze eerste zorg zijn.

Onder die morele ontwikkeling wordt, zo expliciteerde minister Vandeurzen, ook de
religieuze beleving verstaan. Ik betwist niet dat het belang van het kind vooropstaat. Volgens
mij gaat het daarin uiteraard ook om morele ontwikkeling. Daaronder versta ik dat je aan een
kind leert hoe het op een open, gelukkige en respectvolle manier leert omgaan met andere
mensen in de samenleving. Voorts denk ik dat het belang van het kind goede zorgen behelst,
onderwijs, een warm en veilig nest, kortom een goed gezin dat zekerheid biedt. Volgens
minister Vandeurzen was mijn opmerking over het belang van het kind te beperkt. Dat belang
houdt volgens hem ook in dat we gevolg moeten geven aan alle religieuze eisen van de
biologische ouders. Hij stelde in zijn antwoord letterlijk dat het ingaan op deze religieuze
eisen, ook al zijn ze compleet homofoob, volledig conform het gelijkekansenbeleid is van de
Vlaamse Regering.

Een aantal van mijn vragen liet minister Vandeurzen onbeantwoord. Hij verwees naar het
Verdrag van Wenen inzake het consulair verkeer. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over
pleegzorg, adoptie enzovoort, voor kinderen van een andere origine. Maar op de vraag of
kinderen van Turkse origine die hier geboren zijn en de Belgische nationaliteit hebben, al dan
niet onder het Verdrag van Wenen vallen, krijg ik geen antwoord. Gemakkelijkheidshalve, zo
kreeg ik de indruk, schoor de minister alle pleegkinderen van Turkse origine over dezelfde
kam, maar volgens mij – en ik denk dat u het daarover met mij eens zult zijn – hebben niet
alle kinderen van Turkse origine per definitie ook de Turkse nationaliteit. De vraag of de
Turkse ambassade, of de Turkse overheid bij monde van premier Erdogan, zich kan moeien
met de zorgen die wij willen geven aan kinderen van Turkse origine, is nog een ander paar
mouwen. Daarnaast stel ik mij de vraag of de antwoorden van minister Vandeurzen conform
zijn met de Jogjakarta-principes, die in het Vlaams Parlement al geruime tijd zijn
goedgekeurd.
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Minister, als ik de doelstellingen van uw gelijkekansenbeleid lees, denk ik dat er reden is om
te vermoeden dat binnen de Vlaamse Regering de visie op het begrip ‘het belang van het
kind’ wel eens zou kunnen verschillen.

Minister, zorginstanties die gehoorzamen aan dogma’s die homofoob zijn en die discriminatie
van holebi’s in de hand werken, dat lijkt mij niet conform het gelijkekansenbeleid van de
Vlaamse Regering. Los daarvan lijkt dit mij ook geen gezonde evolutie in de werkwijze van
de pleegzorg. Ik wens te benadrukken dat ik niet in twijfel trek dat iemand zijn
geloofsovertuiging moet kunnen belijden. Maar dat kan niet betekenen dat we oogkleppen
moeten ophebben voor iets dat manifeste onverdraagzaamheid is, laat staan dat we moeten
toestaan dat die religieuze beweging op bepaalde momenten eigenlijk neerkomt op het niet
aanvaarden van andere mensen in de samenleving, bijvoorbeeld homoseksuelen, of het niet
aanvaarden van het feit dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en dat sommige mensen niet
gelovig zijn.

Minister, ons land en ook de Vlaamse Gemeenschap leveren enorme inspanningen om alle
vormen van discriminatie, vooroordelen en stigmatisering in het algemeen en ten aanzien van
holebi’s weg te werken.

Vindt u vanuit uw bevoegdheid van Gelijke Kansen de eisen van de Turkse overheid en
ouders om ‘hun’ kinderen niet te plaatsen bij homoseksuele pleegouders een gegronde eis in
het belang van het kind’?

Is het feit dat de vzw Opvang rekening houdt met religieuze en homofobe eisen al dan niet
volledig conform het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Regering? Zo ja, hoe verklaart u
dit, zeer in het bijzonder ten aanzien van de door het Vlaams Parlement goedgekeurde
Jogjakarta-principes? Zo neen, welke bijsturingen zijn er nodig om de plaatsing van Turkse
kinderen bij pleegouders volledig te conformeren aan het Vlaamse gelijkekansenbeleid?

Hebt u hierover reeds gesprekken of contacten gehad met uw collega van Welzijn vooraleer
die in de commissie Welzijn van 26 maart jongstleden stelde dat het huidige beleid conform
het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Regering is? Zo neen, sprak de minister van Welzijn
derhalve niet in naam van de voltallige regering?

Zult u initiatieven nemen om, desgevallend in samenwerking met de federale minister van
Gelijke Kansen, deze kwestie ook op Europees niveau aan te kaarten en Europa te vragen om
een openlijke verwerping van dit soort eisen?

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Wim Van Dijck: Collega’s, deze problematiek kwam inderdaad al uitvoerig aan bod
in de commissie Welzijn van 26 maart, naar aanleiding van een vraag om uitleg van mevrouw
Brusseel en een van mevrouw Dillen, een van mijn fractiegenoten.

Voor ons is de essentie dat de Turkse staat meent het recht te moeten hebben zich te
bemoeien met de werkwijze die wij in Vlaanderen toepassen inzake pleegzorg. Turkije vindt
met name de plaatsing van kinderen met ‘een bepaalde Turkse band’ – het gaat dus ook over
kinderen die de Belgische nationaliteit hebben – bij niet-Turkse, niet-moslim-, christelijke
gezinnen of homoseksuele koppels problematisch. Deze uitdrukkelijk geuite bezwaren
vanwege de Turkse overheid leidden in Nederland helaas al tot dramatische toestanden.
Gelukkig is dat bij ons nog niet zo. Toch is er hier al heel wat onrust en commotie ontstaan.
Vanuit het Turkse consulaat waren er zelfs contacten met het Agentschap Jongerenwelzijn,
met als doel de Turkse desiderata duidelijk te maken. Voor ons is het zonneklaar dat Turkije
zich op geen enkele wijze en via geen enkel kanaal in te laten heeft met onze manier van
werken.

Minister Vandeurzen heeft in zijn antwoord terecht gesteld dat er geen enkele reden is om iets
te wijzigen aan de praktijk van onze pleegzorg, die van zeer hoge kwaliteit is. Toch heeft hij
ons niet helemaal gerustgesteld. Hij ontkende dat er vanuit Turkije druk werd uitgeoefend,
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wat ik toch zou durven betwijfelen, gezien de contacten die er zeer zeker geweest zijn. Het
lijkt er ook op dat sommige actoren op het terrein geneigd zijn op enkele Turkse eisen in te
gaan, wat betreurenswaardig is. Maar vooral heeft minister Vandeurzen in zijn antwoord op
geen enkel moment een krachtig signaal gegeven ten aanzien van Turkije of enige andere
vreemde mogendheid dat Vlaanderen niet gediend is met buitenlandse inmenging in zijn
beleid of in de uitvoering daarvan. Minister Smet, ik zou willen dat u dat vandaag wel doet.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, ik was niet aanwezig in de bewuste vergadering van de
commissie Welzijn. Ik zal mij dus niet uitspreken over wat er toen gezegd is.

Eerst was er een probleem in Nederland. Men heeft die problematiek dan naar hier gehaald.

Ik weet niet hoe er in het Europees recht wordt omgegaan met kinderen met een dubbele
nationaliteit. Welk land mag zich dan uitspreken over toewijzing en dergelijke? Misschien
weet u het, minister?

Ik ben lid van de raad van bestuur van de vzw Opvang. Ik heb de indruk dat heel wat
collega’s niet weten wat de doelstellingen van die vzw zijn en hoe de kinderen en jongeren
tijdelijk worden opgenomen in een pleeggezin. Er zijn verschillende interviews verschenen,
ook in De Standaard. In die interviews wordt toegelicht wat er gebeurt bij zo’n tijdelijke
opvang in een pleeggezin.

Ik betreur dat men met de bril van Gelijke Kansen naar die problematiek kijkt. Sorry, collega
Brusseel, het is spijtig dat men dat nu ineens betrekt naar de ouders. In de praktijk worden de
beide ouders betrokken en moet er een matching zijn tussen de twee gezinnen, het gezin waar
het kind ontnomen wordt en het gezin waar het tijdelijk wordt opgevangen. Het is in het
belang van de kinderen dat men met allerlei aspecten rekening houdt. Of dat nu homofoob is
of niet, dat is niet het probleem. Ik heb zo het gevoel, nu men in Nederland druk begint uit te
oefenen, dat we het probleem ook naar hier halen.

Vzw Opvang levert zeer goed werk en probeert om bij om het even welk kind rekening te
houden met de achtergrondsituatie, en houdt bij het plaatsen van een kind, ook rekening met
het terugkeren naar zijn of haar eigen gezin. Dat men nu de criteria, of hoe je het ook noemt,
van de opvangtehuizen in vraag stelt en vraagt of ze nu wel conform zijn of niet, betreur ik.
Ze houden juist wel met heel veel aspecten rekening, in het belang van de kinderen omdat die
uiteindelijk moeten kunnen terugkeren naar hun gezin. Dat heeft niets te maken met Turkse
gezinnen of met Turkse kinderen, maar met alle kinderen waar er problemen zijn. Men moet
daar wel rekening mee houden.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Eerst en vooral: ik ben geen expert in de materie van pleegzorg, maar
onderschrijf uiteraard volmondig het basisprincipe van waaruit de Vlaamse pleegzorg wordt
georganiseerd, namelijk het centraal stellen van het belang van het kind. Dat houdt in dat het
pleegkind terechtkomt in een open en warme leefomgeving, die ontplooiingskansen biedt en
waarin respectvol wordt omgegaan met de culturele, religieuze en filosofische achtergrond
van het pleegkind. Dit laatste impliceert onder meer dat het kind zijn of haar religie moet
kunnen beleven, bijvoorbeeld met betrekking tot voeding of feestdagen.

Respectvol omgaan met cultuur, religie of filosofische achtergrond mag echter geen alibi zijn
voor homofoob gedrag. Het feit op zich dat twee pleegouders van hetzelfde geslacht zijn,
heeft geen enkele invloed op het feit of zij al dan niet de omstandigheden kunnen creëren
waarin een kind zich kan ontplooien en zijn of haar religie kan belijden. De vraag van een
buitenlandse overheid om a priori homoseksuele pleegouders te mijden, strookt dan ook niet
met de basisprincipes van het Vlaamse gelijkekansenbeleid dat deze regering omarmt.

Ik ben niet voldoende vertrouwd met de concrete werkwijze van de vzw Opvang en zal dan
ook geen uitspraken doen over deze specifieke organisatie. Wel vind ik dat er een duidelijk
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onderscheid moet worden gemaakt tussen religieuze criteria enerzijds en eisen die verband
houden met de seksuele identiteit van de pleegouders anderzijds. Pleegzorg is in principe een
tijdelijke situatie. Het is dan ook in het belang van het kind dat het zo weinig mogelijk
vervreemdt van zijn of haar natuurlijk milieu, zodat een terugkeer niet nodeloos bemoeilijkt
wordt. Daarom is het belangrijk dat er bij het onderzoek naar de matching tussen het
pleegkind, het pleeggezin en het gezin van herkomst, rekening gehouden wordt met een
aantal criteria. De religieuze overtuiging van het kind is er daar een van. Het pleegkind moet
in staat gesteld worden om zijn of haar religie verder te blijven belijden in de pleegcontext.
Dat dat dan ook noodzakelijk moet betekenen dat het pleeggezin dezelfde religie als het kind
moet aanhangen, is wellicht een stap te ver.

De seksuele geaardheid van de pleegouders is echter van een andere orde. Onderzoek toont
aan dat kinderen evenveel kans hebben om gelukkig en succesvol op te groeien bij ouders van
hetzelfde geslacht als bij ouders van verschillend geslacht. Daarenboven is er geen enkele
reden waarom de verzorging en begeleiding door holebipleegouders het moeilijker zou
maken om terug aansluiting te vinden bij de oorspronkelijke thuissituatie dan wanneer dit zou
gebeuren bij heteroseksuele pleegouders. De seksuele geaardheid van de pleegouders kan dan
ook geen criterium zijn om hun geschiktheid te bepalen.

Nochtans wil ik er meteen aan toevoegen dat ik er mij goed van bewust ben dat de praktijk
van de matching iets complexer ligt, zeker bij een vrijwillige plaatsing. Ouders hebben
immers, als ik juist geïnformeerd ben, een belangrijke zeg in de selectie, zonder dat zij dat
expliciet moeten motiveren. De impliciete criteria die ouders hierbij hanteren, stroken niet
altijd met de principes die uitgedragen worden door de Vlaamse overheid via onder andere
haar gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Wanneer de pleegzorginstanties dit
vaststellen, moeten zij actief en beargumenteerd proberen om de ouders op andere gedachten
te brengen. Indien de weerstanden van de ouders blijven bestaan, besef ik dat het in het
belang van het kind kan zijn dat er een andere matching wordt voorgesteld. Dit is overigens
een mening die ook binnen de holebigemeenschap breed wordt gedragen.

Artikel 21 van de Jogjakartaprincipes, waar u naar verwijst, stelt dat iedereen het recht heeft
op vrijheid van gedachten, wetenschap en religie en dat de overheid deze rechten niet mag
aanwenden om ongelijke behandeling en discriminatie door de wet, het beleid of diverse
praktijken ten aanzien van holebi’s te rechtvaardigen. Het hanteren van seksuele identiteit als
criterium bij de screening en matching van pleegouders zou mijns inziens een overtreding
zijn van dit verdrag. Zoals ik daarnet al heb opgemerkt, moet deze juridische vaststelling
echter met enige zin voor nuance benaderd worden bij de praktische toepassing en
gevolgtrekking.

Ik weet dat er een tekort is aan pleegouders. Volgens de informatie die we hebben, kunnen
twee op de drie vragen naar pleegzorg niet worden beantwoord. Via verschillende kanalen, en
in het brede spectrum van onze maatschappij, worden vrijwilligers gezocht om zich in de
pleegzorg te engageren. Ook çavaria, de koepelvereniging van holebi- en
transgenderorganisaties, werd in het verleden aangesproken om deze oproep te verspreiden.
Zo heeft het tijdschrift ZiZo in januari 2012 een aantal holebipleegouders geïnterviewd. Hun
ervaringen waren prima. Zij ondervonden niet dat hun seksuele geaardheid als criterium in
aanmerking was genomen, noch bij de screening, noch bij de matching en plaatsing. Ook
çavaria heeft dit recent nagevraagd en uit hun bevindingen blijkt dat het toch niet het geval is.

Maar we weten allemaal dat in de brede samenleving, en ook in deze sector, er hier en daar
wel vooroordelen kunnen sluimeren. Ik heb geen enkele indicatie dat het hier om een
structurele dominante praktijk gaat. Heel wat holebipleegouders zijn heel positief, ook wat
hun samenwerking met de pleegzorginstanties betreft.

Maar het klopt – en ik was een beetje verbaasd om te horen dat het zo op de website van
Pleegzorg Vlaanderen staat – dat er wel verbetering vatbaar is. Ik weet niet of u het heeft
gezien, maar de website Pleegzorg Vlaanderen stelt bijvoorbeeld: “De seksuele geaardheid
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van pleegouders is op zich geen criterium voor pleegoudersschap. De aard van de
aangeboden relatie is dat wel. Pleegouders bevinden zich in een min of meer stabiele periode
in hun leven, en ze kunnen in alle openheid samenwerken aan opvoeding.” Op zich is er geen
probleem met wat er staat, maar dan is de volgende alinea toch merkwaardig: “Ondanks het
voorgaande kan het evenwel voorkomen dat ouders of zelfs verwijzende instanties vragen
stellen bij een levenswijze als holebi of bij de vermeende pedagogische ongerijmdheden als
eigenschap bij holebi’s. Deze bedenkingen kunnen een beslissing tot plaatsing in het
betreffende gezin in vraag stellen, zelfs wanneer ze op vooroordelen gestoeld zijn.” Het is mij
niet duidelijk wat die alinea betekent. Wat wil dat zeggen, ‘Leefwijze als holebi’,
‘Vermeende pedagogische ongerijmdheden als eigenschap bij holebi’s’? Ik ga aan Pleegzorg
Vlaanderen vragen – en ik zal er ook de aandacht op vestigen bij mijn collega Vandeurzen –
om die alinea te schrappen of anders te formuleren. Die kan immers aanleiding geven tot
misverstanden. Ik heb daar met collega Vandeurzen nog niet expliciet over overlegd, maar hij
is het wel honderd procent eens met het antwoord dat ik u nu geef. Dat is toch ook duidelijk.
We hebben dat afgesproken, in de goede verstandhouding die tussen ons beiden heerst – en
die ook zo moet blijven. Hij heeft het beleidskader toegelicht dat voor de Vlaamse Regering
geldt en ik heb daar niet meteen uitspraken gelezen die zouden indruisen tegen het
gelijkekansenbeleid van onze regering. Nogmaals, de wat ongelukkig geformuleerde, maar
allicht goedbedoelde zinnen worden op de website van Pleegzorg Vlaanderen het best
aangepast.

Elk Europees land heeft zijn eigen wet- en regelgeving op het gebied van werving, selectie,
training en ondersteuning van pleegouders. De Europese Unie heeft hieromtrent geen
bevoegdheid. Maar u weet misschien dat ik in mei met mijn Nederlandse collega van
Onderwijs, Gelijke Kansen en Cultuur en ook met andere collega’s gesprekken zal hebben in
het kader van de Internationale dag tegen homo- en transfobie in Den Haag. We zullen laten
agenderen dat we daar zullen bekijken of het mogelijk en zinvol is om hieromtrent
gezamelijk actie te ondernemen.

Wanneer ik in het najaar, naar alle waarschijnlijkheid, naar Turkije zal gaan – overigens op
vraag van Turkije –, zal ik dit uiteraard ook aankaarten.

Samengevat, voorzitter: de seksuele geaardheid mag op zich geen criterium zijn. Maar we
begrijpen, aangezien ouders toch medezeggingsschap hebben, dat, als blijkt dat er toch enige
weerstand blijft staan, het soms in het belang van het kind kan zijn dat er een andere
matching wordt voorgesteld. Dat is overigens de mening die de holebigemeenschap zelf
deelt. U merkt dat ik een genuanceerd, maar toch zeer duidelijk standpunt namens de
Vlaamse Regering inneem.

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel: Minister Vandeurzen is dan blijkbaar tot inzicht gekomen na een
aangenaam gesprek met u. (Opmerkingen van minister Pascal Smet)

Want op 26 maart kreeg ik nog te horen dat ik – een beetje zoals mevrouw Pehlivan nu
beweert – er niks van ken, dat ik de zaken een beetje uitvind, dat ik het buiten proportie stel et
cetera et cetera. Ik heb kennis genomen van een aantal zaken, net als u kennis hebt genomen
van wat op de website van Pleegzorg Vlaanderen staat. Dus, mevrouw Pehlivan, ik denk niet
dat ik het ter plaatse zit uit te vinden. Zo wanhopig ben ik niet, ik heb trouwens werk genoeg.

U geeft een geruststellend antwoord, minister. U formuleert het wel zeer elegant, want uw
passus over de matching laat natuurlijk wel de deur een beetje op een kier. Ik heb er ook wel
alle begrip voor dat pleegouders in zo een moeilijke situatie overeen moeten kunnen komen
met biologische ouders. Ik ben daar niet blind voor, zoals Jo Vandeurzen beweerde. Ik ben
blij, maar ook een beetje verbaasd, dat ik u hoor zeggen dat wanneer men als biologische
ouder onder een religieuze dekmantel criteria naar voren schuift die a priori holebi’s
uitsluiten, criteria die eigenlijk iets te vergezocht zijn, de pleegzorg die ouders dan op andere
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ideeën moet brengen. Uit de artikels en uit het radio-interview bleek dat men dat niet deed,
dat men zei daar begrip voor te hebben. Als het dan toch de regel is dat ze moeten proberen
om de mensen op andere ideeën te brengen, dan moeten ze erop wijzen – zoals u terecht
opmerkte, minister – dat holebi’s goede ouders zijn, dat er niets is dat aantoont dat kinderen
niet even gelukkig zouden opgroeien bij een holebikoppel en dat er niets is dat de terugkeer
van die kinderen bij hun biologische ouders zou kunnen bemoeilijken. Ik verwacht dus dat ik
wanneer ik zaken lees van de vzw Pleegzorg of de vzw Opvang, ze dit adagium op zijn minst
verdedigen.

Toegegeven, ze scheppen onduidelijkheid, dat soort artikels. En als er dan geen problemen
zijn in België, had ik verwacht dat de mensen die werden geïnterviewd, dat ook zouden
zeggen. Ze zeggen dat niet. Ze hebben al wel degelijk vragen in die richting gekregen, maar
gelukkig niet veel – dat zou er nog aan mankeren, er is al een tekort aan pleegouders.

Minister, ik zal samen met u de website van Pleegzorg Vlaanderen in de gaten houden en zien
wat er gebeurt met de vermelding over de leefwijze als holebi.

Mevrouw Pehlivan, als deze vraag niets te maken zou hebben met gelijke kansen, dan moet u
al die interviews ook eens lezen. Wie op basis van zijn geaardheid of zijn geloof niet op
dezelfde zaken aanspraak kan maken in onze samenleving, weze het pleegouderschap,
adoptie of simpelweg het recht om zelf een kind te hebben en dus bijvoorbeeld behandeld te
worden in een fertiliteitskliniek, die wordt gediscrimineerd. Volgens mij hoort dit dus thuis
bij het gelijkekansenbeleid en moet het door de overheid worden aangepakt. Als u dat
ontkent, begrijp ik niet waar u heen wilt. Echt niet.

Misschien moet ik u uitleggen waarom ik hier bezorgd over ben. Dit is niet nieuw. Ook
vroeger waren er religieuze groepen die hun mening probeerden door te drukken. Wie zich
hier in België in de jaren 50 en de jaren 60 manifest als niet-gelovige, als vrijzinnige
opstelde, werd ook uitgesloten van bepaalde zaken. Misschien is het nodig om dit sommige
nieuwe Belgen eens in herinnering te brengen. Misschien begrijpt u dan beter de gevoeligheid
van wat ik hier naar voren breng, van wat ik wil bespreken met de minister.

Maar nogmaals, minister, ik ben blij met uw antwoord. Misschien moet ik straks eens koffie
gaan drinken met minister Vandeurzen, want ik zie toch een groot verschil tussen uw
antwoord en dat van hem.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Voorzitter, ik wil toch reageren op de bedenking van mevrouw
Brusseel. Ik heb geen enkel probleem met het recht dat eenieder, holebi of niet, heeft, maar
hier gaat het over het recht van de kinderen zelf.

Ik ben heel nauw betrokken bij de interne werking. Ik weet waarover ik spreek, ik weet waar
de problemen zich bevinden. Uiteindelijk zijn het de ouders zelf die beslissen waar hun
kinderen terechtkomen, zij hebben het laatste woord. Het gaat hier niet over adoptie, dat is
een andere discussie. Het gaat over een tijdelijke opvang. Het kan soms gebeuren dat de
financiële situatie van de ouders zodanig erg is, dat ze zelf vragende partij zijn om, soms
slechts voor een aantal weken, hun kinderen te plaatsen. En dan is het in het belang van het
kind wel belangrijk dat er tussen de twee gezinnen, de twee koppels, een goede matching is.
De kinderen moeten ook kunnen terugkeren. Tussen de twee ouderparen moet er een akkoord
zijn over de manier van opvoeden van de kinderen. En dit gaat niet over het uitsluiten van
bepaalde groepen van mensen.

Mevrouw Ann Brusseel: Als u weigert dat holebi’s pleegouders zijn, dan sluit u hen uit! Ik
begrijp wel dat dit voor u geen fijne discussie is, maar de gemakkelijkste oplossing voor u is
om u niet in de discussie te mengen in plaats van te ontkennen dat het om discriminatie gaat.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Het gaat niet over discriminatie, het gaat over het belang van het
kind en over het feit dat het kind na een paar weken terug moet kunnen keren. Het gaat ook
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over Vlaamse ouders. Als u de dossiers zou kennen, zou u weten dat de Vlaamse ouders ook
een aantal eisen stellen ten opzichte van anderen, en die zijn misschien nog meer
discriminerend. Geen enkele van de Turkse ouders of ouders van andere origine waarmee wij
geconfronteerd worden, hebben tot nu toe bepaalde eisen gesteld.

De voorzitter: De interpellatie is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Irina De Knop tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het aanhouden van
kampeertoestanden aan scholen
- 1092 (2012-2013)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de wachtrijen in
scholen bij de inschrijvingen
- 1094 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Voorzitter, minister, we hebben op 20 maart al een partiële
discussie gehouden over de kampeertoestanden bij de inschrijving van kinderen. Het ging
toen vooral over kinderen in het buitengewoon onderwijs. U hebt toen aangekondigd dat we
hier uitgebreid op konden terugkomen in de commissie om de bredere problematiek te
bespreken in het algemeen onderwijs. Mijn vraag gaat dan ook vooral hierover.

Minister, u weet beter dan wie ook dat het de bedoeling is geweest van het decreet
Inschrijvingsrecht om ervoor te zorgen dat de kampeertoestanden aan scholen tot het verleden
zouden behoren. Zowel in het geval van een dreigend capaciteitstekort als wanneer er geen
plaatsgebrek is, wordt door de decreetgever aangeraden om in een aanmeldingsprocedure te
voorzien. Op die manier krijgen scholen meer tijd en ruimte om leerlingen en ouders te
informeren over de werking en het reglement van de school.

De inschrijvingen zijn ondertussen van start gegaan en toch blijkt dat er nog altijd heel wat
ouders moeten of willen overnachten om een plaatsje voor hun kind te verzekeren op de
school van hun keuze. Het Inschrijvingsdecreet geeft de scholen nochtans de mogelijkheid
om een aanmeldingsprocedure in te stellen om die fysieke wachtrijen en kampeertoestanden
te vermijden, maar volgens u en het Vlaams Ministerie van Onderwijs hebben de scholen
waar gekampeerd werd, niet altijd gebruikgemaakt van de mogelijkheden die het nieuwe
Inschrijvingsdecreet hun biedt. In een reactie gaf u aan dat de administratie de opdracht kreeg
om de reden daarvan te onderzoeken. U hebt dat herbevestigd in uw antwoord in de plenaire
vergadering van 20 maart.

Minister, wat zijn de resultaten van het onderzoek? Zijn de fysieke wachtrijen aan de scholen
enkel het gevolg van het niet gebruiken van de mogelijkheden van het Inschrijvingsdecreet?
Welke maatregelen zult u nemen om kampeertoestanden in de toekomst te vermijden?

In de plenaire vergadering hebt u over het buitengewoon onderwijs gezegd dat de
eindonderhandelingen over leerzorg in zicht waren. U wou tot een structurele oplossing
komen. U gaf aan dat het een kwestie van enkele weken was. Wat is de stand van zaken?
Wanneer zult u een leerzorgplan voorleggen aan het parlement?

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, deze vragen om uitleg werden al een tijd geleden
ingediend, al bijna een maand. Ik zal niet alles herhalen.

De situatie in Antwerpen interesseert me. Het LOP Antwerpen heeft beslist om te werken met
postcodes, maar dit bleek nadelige gevolgen te hebben voor de Antwerpse basisschool De
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Evenaar. In tegenstelling tot de doelstelling van het Inschrijvingsdecreet zou de school van
een gezonde sociale mix opnieuw evolueren naar een ‘zwarte’ school. Hierover zijn toen ook
actuele vragen gesteld.

Wat is nu de stand van zaken? Hebt u nog van andere scholen gehoord met dit probleem?
Zijn er nog provincies waar het Inschrijvingsdecreet het omgekeerde effect heeft?

Zijn er scholen die geen dossier voor een aanmeldingsprocedure hebben ingediend? Wat is
hun motief? Dat heeft toch ook tot problemen geleid.

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Ik sluit me aan bij de vraag. De cijfers over Antwerpen
stonden een paar dagen geleden in de krant. Daaruit bleek dat 2413 kinderen geen plaats
hadden in een voorkeurschool in de buurt. Dat staat er letterlijk. Dat wil nog niet zeggen dat
die 2413 kinderen geen plaats hebben, maar dus niet in hun eerstekeuzeschool.

Frappant daarbij is dat 62 procent van hen indicatorleerlingen zijn en 17 procent niet-
indicatorleerlingen. Bij indicatorleerlingen, kansarme leerlingen dus, is dat 24 procent of één
op vier. Dat komt gedeeltelijk door het Inschrijvingsdecreet en het nastreven van de sociale
mix. In de gebieden met een hoger aantal indicatorleerlingen waar men een sociale mix
nastreeft, is het gemakkelijker voor niet-indicatorleerlingen om een plaats te hebben. Zo
zullen we nog allochtone kinderen met busjes naar de rand moeten brengen omdat ze geen
plaats hebben in de stadsdelen waar ze oververtegenwoordigd zijn.

Tijdens de hoorzittingen rond het Inschrijvingsdecreet hebben verschillende sprekers daar al
voor gewaarschuwd. Dat zien we nu in de praktijk, en dat is een kwalijke evolutie. Dat kan
maar op één manier worden opgelost en dat is door voldoende plaatsen te creëren zodat we in
totaal eigenlijk een overschot hebben en zodat er dus zeker nog plaatsen over zijn in de
gebieden waar de nood het hoogst is. Ik roep u op om extra capaciteit te realiseren in de
probleemgebieden. De cijfers doen bij mij een alarmbel rinkelen. Eén op vier kansarme
kinderen kan niet in de eigen buurt naar school. Wat is uw reactie op deze cijfers?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: De overheid verzamelt niet systematisch gegevens over welke
scholen potentieel in aanmerking komen voor een aanmeldingsprocedure, dat zijn scholen
met capaciteitsproblemen en/of met wachtrijen en kampeertoestanden en/of met een
ongezonde sociale mix, en toch geen gebruik maken van deze procedure. Ik kan u bijgevolg
ook geen percentage geven van het aantal scholen dat potentieel in aanmerking komt voor
een aanmeldingsprocedure en hiervan geen gebruik maakt.

Naar aanleiding van persberichten over wachtrijen en kampeertoestanden die begin maart
verschenen, heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om een rondvraag te organiseren
bij deze scholen, met de vraag waarom ze geen gebruik hebben gemaakt van een
aanmeldingsprocedure. In Vlaanderen hebben we afgerond 3500 scholen, en voor 25 daarvan
zijn er problemen. Ik wil het niet minimaliseren, maar we hebben soms de neiging om van
uitzonderingen regels te maken en die op te blazen tot ongekende wereldproblemen. De
werkelijkheid is wel dat er in 3475 scholen geen of nauwelijks een probleem was. In 25 is er
iets vastgesteld.

Van die 25 scholen was er één school die een voorstel van aanmeldingsprocedure had
ingediend bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, dat was afgekeurd. Van de 24 andere
scholen bleek dat er 4 niet op de hoogte waren van de mogelijkheden om een
aanmeldingsprocedure in te stellen. 3 van deze scholen gaven aan dat ze in de toekomst
mogelijk wel een aanmeldingsprocedure zouden overwegen. 4 andere scholen wisten dat een
aanmeldingsprocedure mogelijk was, maar ze hadden dat nog niet besproken. Ze sloten niet
uit dit in de toekomst wel te zullen doen. 16 scholen gaven aan dat ze bewust niet gekozen
hadden voor een aanmelding, hetzij door henzelf, hetzij door het LOP of in samenspraak met
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de andere schoolbesturen in de gemeente. Een directeur was voorstander van een
aanmeldingsprocedure, maar er bestond hierover geen overeenstemming binnen het LOP.

De gecontacteerde scholen lagen niet allemaal in regio’s met een algemeen
capaciteitsprobleem. Het ging ook om populaire scholen in regio’s zonder capaciteitsdruk.
(Opmerkingen van mevrouw Irina De Knop)

Ik heb die gegevens niet. Ik ga dat niet school per school geven. Het is zo. De administratie
heeft dat opgevraagd. Ik vind dat niet uit. U kunt dat nadien vragen en dan geven we dat. Het
zijn resultaten van een bevraging.

In de vorige legislatuur kwamen de kampeertoestanden nog meer in het nieuws dan nu. Mijn
voorganger heeft toen gezegd dat het vaak ging om populaire scholen. Sommige scholen
vinden het interessant om een wachtrij te hebben. Ik wil geen oneerbiedige vergelijking
maken, maar het is zoals in sommige restaurants en discotheken die kunstmatige wachtrijen
organiseren. Dat moet dan wel een zeer goed restaurant of een zeer goede discotheek zijn.
Voor sommige scholen geldt hetzelfde mechanisme. Ik wil dat wel nuanceren, maar voor
sommige scholen is dat iets dat al of niet bewust of gewild – dat laat ik in het midden – mee
in het achterhoofd glipt. Dat moeten we durven zeggen.

Uit de bevraging van de scholen blijkt dat op dat moment vijf scholen alle leerlingen hebben
kunnen inschrijven. Negen scholen hebben geen enkele leerling moeten weigeren, maar
hadden wel wat uitgestelde inschrijvingen in hun inschrijvingsregister. Het ging om scholen
die werken met dubbele contingentering. Tien scholen hadden leerlingen moeten weigeren.

Scholen gaven verschillende beweegredenen op om niet aan te melden. Sommigen vonden
dat de vrije schoolkeuze in het gedrang was, dat de ouders geen vragende partij waren voor
een aanmeldingsprocedure. Ouders wilden liever zelf actie ondernemen in plaats van een
aanmeldingsprocedure, die als een loterij zou worden beschouwd. Terwijl alle specialisten
zeggen dat een loterij veel eerlijker is, ook al gaat dat tegen het buikgevoel in. Objectief
gezien is dat wel zo omdat iedereen daar gelijke kansen heeft op dat moment.

Sommige scholen zeiden dat andere scholen of het LOP niet wilden meewerken. Anderen
zeiden dat het aanmeldingssysteem niet voldoende goed was als er in een callcenter
familieleden beginnen te bellen. Of men twijfelde over de betrouwbaarheid van het systeem.

Een school vond dat de decretale ordeningscriteria niet de goede waren. Sommigen zeiden
dat het planlast zou geven. Anderen vonden dat het dossier indienen bij een commissie te
complex en tijdrovend was. Sommigen vonden dat ze dan weer bijkomende ondersteuning
moesten krijgen.

Ik deel uw analyse niet dat de fysieke wachtrijen enkel het gevolg zijn van het niet gebruiken
van de mogelijkheden van het Inschrijvingsdecreet. Sommige scholen hebben een
capaciteitsprobleem. Het aanmeldingssysteem lost het capaciteitsprobleem niet op, het ordent
het wel. Het geeft meer transparantie en eerlijkheid in de toebedeling van plaatsen, maar het
lost het probleem niet op.

In Antwerpen hebben we dat gedaan. Toen is het probleem zeer zichtbaar geworden. Was het
niet gebeurd, dan was het wellicht veel minder of trager zichtbaar geworden. Dat is dan toch
een voordeel dat eraan verbonden is. De redenen die scholen inroepen, gaan over de
capaciteit. Het zou nervositeit veroorzaken bij ouders als je de capaciteit afspreekt. Er
ontstaat ongerustheid als broers en zusjes voorrang krijgen. Als een ouder zich posteert aan
de schoolpoort, worden andere ouders ongerust en willen ze zich daar ook posteren. Soms
werd een campusvoorrang niet goedgekeurd door het LOP, waardoor ouders ongerust
werden. Soms is het gewoon de populariteit van de school, die wordt toegeschreven aan haar
gunstige ligging, haar infrastructuur of haar pedagogisch project.

Het Inschrijvingsdecreet voorziet in een aanmeldingsprocedure, precies om fysieke
wachtrijen aan de schoolpoorten te verhinderen. Deze meerderheid heeft ervoor gekozen om
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dat op basis van vrijwilligheid te doen en van lokale consensus. We geloven ook dat het
Inschrijvingsdecreet alle instrumenten bevat om tot een weerspiegeling te komen, meer dan
vroeger, maar we moeten er wel gebruik van maken.

We hebben meer maatwerk mogelijk gemaakt met het decreet. Misschien komt dit ook omdat
het nog maar het eerste jaar is. Naarmate scholen dit gewoon zullen worden en de
mogelijkheden beter zullen begrijpen, zullen we zien dat dit, in tegenstelling tot wat
mevrouw Meuleman zegt, niet noodzakelijk leidt tot een minder grote sociale mix. Men kan
echt aan engineering doen. Het decreet is zo opgesteld dat men meer kan ingrijpen ter zake,
zelfs op het niveau van scholen. Ik heb echter ook het gevoel dat men de mogelijkheden van
het decreet niet altijd volledig doorgrondt. Dat is geen verwijt, want ik erken ook wel dat dit
niet evident is. Dit is technisch: ik geef dat eerlijk toe. Er zijn echter heel veel mensen van het
Departement Onderwijs die de scholen willen helpen bij het toepassen daarvan. Het is dan
ook een kwestie van het inroepen van hulp, meen ik.

Een aanmeldingsprocedure lost geen capaciteitsproblemen op, maar biedt wel de
mogelijkheid om de plaatsen op een eerlijke en transparante manier toe te wijzen aan
geïnteresseerde ouders, zonder dat ze uren- of nachtenlang in een wachtrij moeten gaan staan.

De aanmeldingen en inschrijvingen aan de hand van dubbele contingentering zijn nog maar
net gestart. Het is te vroeg om de specifieke effecten op de sociale mix na te gaan. Scholen
die werken met een aanmeldingsprocedure, hebben in hun aanmeldingsdossier voor de
Commissie inzake Leerlingenrechten wel moeten aangeven op welke wijze ze de
aanmeldingsprocedure monitoren en evalueren. Ook daar zullen we dan informatie uit
krijgen.

Nogmaals, we zijn uitgegaan van een lokale consensus, van vrijwilligheid. Enkel als er
manifeste capaciteitsproblemen zijn, voorziet het decreet in de mogelijkheid voor de Vlaamse
Regering om het instellen van een aanmeldingsprocedure te verplichten. Momenteel is dat zo
voor Antwerpen, Brussel en Gent. Ik hoop dat na deze eerste ervaring gemeenten met een
capaciteitsprobleem zelf het initiatief zullen nemen en niet zullen wachten tot de Vlaamse
Regering het instellen van die procedure verplicht.

Wat leerzorg betreft, de onderhandelingen met de vakbonden zijn opgestart. U weet dat er in
de paasvakantie niet wordt onderhandeld. Die onderhandelingen zullen de komende weken
met de nodige intensiteit en ernstig worden voortgezet. Het is nog altijd de bedoeling om de
Vlaamse Regering voor het zomerreces definitief te laten beslissen.

Wat de situatie in Antwerpen betreft, ik heb de berichten ook gehoord. Ik kan u alleen maar
zeggen dat de Vlaamse Regering voldoende middelen aan Antwerpen heeft gegeven om de
problemen op te lossen, ook dit jaar, net zoals dat de voorgaande jaren is gebeurd. Dit jaar
zullen we de bijkomende 30 miljoen euro op de begroting 2014 die we hadden
voorafgenomen, nog sneller dan in het verleden toewijzen. Voor volgend jaar moet dat
kunnen.

Wat heel de problematiek van de keuze voor een school in de buurt in steden als Antwerpen
betreft, ik heb al eerder aangegeven, ook in de plenaire vergadering, dat dit inderdaad onder
druk staat, en dat dit ook veel te maken heeft met ruimtelijke ordening, met beschikbare
plaatsen in stedelijke omgevingen. Daar zitten we nu eenmaal mee, maar nogmaals, ik ga
ervan uit dat de bevoegde schepen en het stadsbestuur van Antwerpen alle middelen en ook
alle knowhow in huis hebben, op basis van de ervaring van de voorbije drie jaar, om ook dit
jaar alle kinderen een plaats te geven. Misschien zal dat niet een plaats naar keuze zijn. Dat
hebben we ook nooit beloofd. Het zal echter wel een plaats zijn die niet te ver is van hun
woonomgeving.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.
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Mevrouw Irina De Knop: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Hoewel we een paar
weken verder zijn, vind ik de analyse nog grotendeels dezelfde zijn als die tijdens de plenaire
vergadering. Ik had gehoopt dat die analyse nog iets grondiger zou zijn. Ik zal straks ingaan
op hoe dat voor mij zou moeten of kunnen.

Minister Pascal Smet: We zullen maar een grondige analyse kunnen maken wanneer de
inschrijvingsprocedure is afgelopen. Dat is ook evident. Pas dan kan er een grondige analyse
zijn, ook voor die scholen.

Mevrouw Irina De Knop: Voorziet u daar dan in?

Minister Pascal Smet: Uiteraard.

Mevrouw Irina De Knop: Wanneer komt die er?

Minister Pascal Smet: Pas bij het begin van het schooljaar kunnen we zien hoe die situatie
is. Dat is elk jaar zo.

Mevrouw Irina De Knop: Dus in september.

Minister Pascal Smet: Ja. Dat is elk jaar zo.

Mevrouw Irina De Knop: U begon uw antwoord met de verklaring dat u geen systematische
monitoring hebt van scholen die een potentieel probleem met wachtrijen zullen hebben. Ik
weet niet meteen hoe u dat kunt doen, maar dat is inderdaad enigszins het probleem.
Daardoor lopen we ook altijd achter de feiten aan, en zien we, elke keer als men begint met
de inschrijvingen, hier en daar wachtrijen opduiken, die soms wel en soms niet het gevolg
zijn van capaciteitsproblemen.

Het zou echter goed zijn mocht u daar als beleidsverantwoordelijke proactief en voor de
feiten zich aandienen, wel een zicht op kunnen hebben. Zo zou u kunnen anticiperen. Dan
kunt u eventueel scholen die beter wel met aanmeldingsprocedures zouden werken, daarop
aanspreken. U stelde immers in uw antwoord dat er van de 25 scholen die problemen hadden,
een 10-tal zijn die uiteindelijk hebben moeten weigeren. Als u daarop kunt anticiperen en dan
ook meer kunt inspelen op het feit dat die scholen blijkbaar niet altijd even goed zijn
geïnformeerd of de mogelijkheden van dat systeem kennen, dan kunt u vanuit uw expertise
en die van uw departement die scholen mee begeleiden. Het probleem vandaag is dat we na
de feiten beginnen te analyseren. Ik ben ervan overtuigd dat u het daarover met mij eens bent.
Ik hoop dat u wilt nadenken over een manier om dat mogelijk te maken. Ik vond uw eerste
zin dus eigenlijk de belangrijkste van heel uw antwoord, en ook de meest bruikbare.

U hebt gezegd dat scholen bang zijn voor de betrouwbaarheid en de objectiviteit van
aanmeldingsprocedures. Dat stemt overeen met de kritiek die ik toch al een paar keer heb
geuit ter zake: men zou op een meer toegankelijke manier over dat Inschrijvingsdecreet
moeten spreken met de directies. Elke directie zou perfect de mogelijkheden van dat decreet
moeten kennen. Dat technische moet voor hen worden vertaald. U hebt verwezen naar de
expertise die er is binnen uw departement, maar daarmee geeft u nog altijd de facto aan dat
scholen zelf moeten gaan zoeken naar die informatie, in plaats van dat u die proactief
aanreikt.

Ik ben het ook helemaal met u eens als u zegt dat een aanmeldingssysteem het
capaciteitsprobleem niet oplost, maar het ordent en zichtbaar maakt. Dat is een voordeel,
maar het is een beetje de buil tegen de bluts.

Ik kan best geloven dat een aantal scholen uitzonderingen zijn, dat dat echt populaire scholen
zijn, die geen capaciteitsprobleem hebben of er in de nabije toekomst niet mee
geconfronteerd zullen worden. Maar wat ik in mijn regio heb vastgesteld, me baserend op uw
antwoord op mijn schriftelijke vraag, is dat in de Rand rond Brussel de druk verhoogt. Ik
neem ook aan – maar daar heb ik nog geen vraag over gesteld – dat dat ook in de rand rond
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andere steden met problemen zo is. Dat heeft alles te maken met de bevolkingsgroei in die
steden.

Het zijn nu maar 25 scholen, maar ik denk dat het er in de komende jaren alleen maar meer
zullen worden, zeker in Vlaams-Brabant en Halle-Vilvoorde. Ik kan de situatie in de andere
steden minder inschatten, maar op basis van het aantal weigeringen die ik gezien heb in de
verschillende scholen en de evolutie in twee scholenjaren tijd, denk ik dat dat zeer reëel is.

U geeft dat voor een stuk ook aan, met de middelen die u investeert in bijvoorbeeld Asse en
Vilvoorde. De capaciteitsproblematiek is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is absoluut
noodzakelijk dat de studiedienst zich nog eens grondig buigt over de evolutie van de
bevolkingsaantallen. Ik denk dat de prognoses te voorzichtig zijn. Het is absoluut
noodzakelijk om daar structureel op in te grijpen, om ervoor te zorgen dat het de komende
jaren niet over 50, 60 of 70 scholen hoeft te gaan. Ik vrees dat we dat niet zullen kunnen
vermijden.

U zegt dat er in het Inschrijvingsdecreet al heel wat instrumenten zijn. Dan wil ik toch uw
aandacht vragen voor problemen die ik meen te detecteren met betrekking tot het
inschrijvingsprobleem, onder meer met het criterium ‘woonplaats-school’ en het gebruik van
postcodes in dat verband. Vanuit Dilbeek vernam ik dat men ook wenste te focussen binnen
de grenzen van de gemeente, maar daar stuit men op een gewestgrens, en ik vraag me af of je
kunt zeggen dat leerlingen van een ander gewest niet welkom zijn. Kunt u dat nader
onderzoeken?

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Ik ben blij met uw antwoord, minister. U belooft dat er een
grondige analyse komt. Ik neem aan dat dat eind september zal gebeuren, als de
inschrijvingen volledig zijn afgesloten. Aan de hand van de analyses en conclusies die dan
worden gemaakt, kunnen we beter bekijken waar de problemen zitten en hoe we daarmee
kunnen omgaan.

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: We zitten nu aan het einde van de aanmeldingsprocedure.
Het is dus nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. We zullen zien of de tendens die
we nu zien bij de aanmeldingsprocedure, bevestigd wordt bij de inschrijvingen. En als dat zo
is, zullen we inderdaad zeer goed moeten evalueren. Dat is duidelijk.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de uitvoering van de
resolutie van 5 juli 2012 betreffende de inrichting van een universitaire opleiding
Islamitische Godsdienstwetenschappen
- 1100 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de realisatie van een
professionele opleiding voor imams, in het licht van de recente uitspraken van de
federale minister van Buitenlandse Zaken
- 1107 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de opstart van een Vlaamse
imamopleiding en de internationale politieke betrokkenheid daaraan
- 1158 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Minister, deze vraag dateert al van een tijdje geleden, toen
federaal minister Didier Reynders in de media pleitte voor een strengere controle op de
imams en op de extremistische taal in preken in moskeeën en voor een betere opleiding van
de imams. Hij begeeft zich daarmee minstens voor een deel op het terrein van de deelstaten,
die bevoegd zijn voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en het onderwijs.

Ik spits deze vraag verder toe op onderwijs, en meer bepaald op de inrichting van een
universitaire opleiding godsdienstwetenschappen, die moet toelaten om betere leerkrachten
islamitische godsdienst op te leiden en die ertoe moet leiden dat de moskeeën in Vlaanderen
binnen afzienbare tijd ook imams kunnen aantrekken die in Vlaanderen zijn opgegroeid en er
hun vorming hebben gekregen, eventueel aangevuld met specifieke vormingen in het
buitenland.

Het stuit gematigde moslims tegen de borst dat de Vlaamse Regering al sinds 2004, en dus
voor de tweede opeenvolgende regeerperiode, het probleem van de opleiding van imams en
de inrichting van een academische opleiding Islamitische Godsdienstwetenschappen in haar
regeerakkoord heeft geschreven en dat er nog altijd niets van in huis is gekomen. Al twee
opeenvolgende regeerperioden draagt een socialistische minister de verantwoordelijkheid
voor Onderwijs.

Ook het Vlaams Parlement verliest zijn geduld. Op 5 juli vorig jaar nam het een resolutie aan
betreffende de inrichting van een academische opleiding Islamitische
Godsdienstwetenschappen. Hoorzittingen hadden vooraf de grote noodzaak duidelijk gemaakt
van de oprichting van zo’n universitaire opleiding.

Minister, kunt u puntsgewijs een stand van zaken geven van uw initiatieven om uitvoering te
geven aan elk van de zeven onderdelen van deze resolutie betreffende de inrichting van de
universitaire opleiding Islamitische Godsdienstwetenschappen?

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Gisteren zijn een aantal van deze punten tijdens het actualiteitsdebat
aan bod gekomen. We hadden het over de islamitisch-theologische faculteit die wordt
gevraagd, en daarnaast ook over de noodzaak van een imamopleiding in Vlaanderen. Ik moet
altijd herhalen dat dit niet hetzelfde is.

Het klopt dat ik mijn vraag stel naar aanleiding van de uitspraken van federaal minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Hij kaartte specifiek deze problematiek aan naar
aanleiding van contacten die hij daarover had in andere landen. De zorg voor een preventieve
aanpak klonk gisteren in het debat heel sterk door. Meerdere collega’s en ikzelf hebben
gezegd dat een goede imamopleiding daarin een rol speelt, en daarnaast ook de noodzaak van
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de ontwikkeling van een kritische denkmassa met zelfreflectie en wetenschappelijke kritiek
binnen de islam.

Er zijn in België veel meer moskees en imams actief dan er erkend zijn. Het klopt dat er
erkenningen zijn gebeurd. De voortgang ervan is geblokkeerd door het disfunctioneren van de
Moslimexecutieve. Minister Bourgeois betreurde dat gisteren ook. Maar wat er op dit
moment binnen deze executieve wel functioneert, heeft verklaard akkoord te gaan met de
noodzaak van controle in het kader van de erkenning van de moskees. Zij hebben ook begrip
voor toezicht op imams.

Mevrouw Zamouri verwees al naar de resolutie die wij hebben aangenomen. Dat heeft in
deze commissie heel wat voorbereiding gevergd. Die resolutie is langs alle kanten besproken.
Er is grondig werk rond geleverd. De noodzaak ervan is toen door hoofdinitiatiefnemer Ludo
Sannen zeer goed beargumenteerd.

Minister, u kondigde eind 2011 aan dat u een faciliterend initiatief zou nemen voor de
organisatie van een opleiding voor islamkaders, waarbij de betrokken onderwijsinstellingen
en de islamgemeenschap in haar diverse vormen – ik neem aan dat dit dan ook verder gaat
dan de Moslimexecutieve – worden betrokken. Minister, u stelde als voorwaarde voor de
financiering dat als de opleiding door een universitaire instelling zou worden gegeven, het
over een bestaande en geen nieuwe instelling diende te gaan. Wat is de stand van zaken in dit
dossier, gelet op de recente uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken? Kunt u
toelichting geven bij de verschillende stappen die hij het afgelopen jaar heeft gezet in het
kader van uw aangekondigd faciliterend initiatief? Overlegt u met de minister van
Binnenlands Bestuur over de inrichting van een opleiding voor imams, in het kader van de
erkenning van de islamitische geloofsgemeenschappen? Ook in de commissie Binnenlands
Bestuur, in het kader van inburgering, integratie, enzovoort, komt deze materie wel eens ter
sprake. Minister, overlegt u met de Moslimexecutieve over de oprichting van een
universitaire opleiding Islamitische Godsdienstwetenschappen en de inrichting van een
opleiding voor imams?

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ik hoor hier dat het geduld van het Vlaams Parlement met betrekking
tot dit onderwerp op is. Mijn geduld is absoluut nog niet op. Wees in dit soort dossiers vooral
kalm en rustig. Er zijn in de evolutie van dit dossier toch een paar dingen die mij niet geheel
duidelijk zijn. Dat is ook niet erg. Het gebeurt mij wel meer dat dingen mij niet duidelijk zijn.
Maar ik acht het dan toch nuttig daarover een paar vragen te stellen.

Minister, de uitvoering van de resolutie, die voortvloeide uit de conceptnota van de heer
Sannen, heeft ervoor gezorgd dat u initiatieven hebt genomen om te komen tot de opleiding
Islamitische Godsdienstwetenschappen. Dat is, zoals de heren Sannen en Kennes altijd
zeggen, blijkbaar te onderscheiden van de imamopleiding. Nu verneem ik dat er toch nog een
aparte imamopleiding moet komen. Ik kijk dus ook al uit naar dat dossier, dat waarschijnlijk
in deze club zal passeren.

Minister, naar aanleiding en in de marge van een vraag van een collega hebt u op 7 maart
gezegd dat dit hele dossier loopt. Meer uitleg kwam er niet. Ik vraag mij af wat ik moet
begrijpen onder “dit dossier loopt”. Welke middelen zijn hiervoor intussen vrijgemaakt, en
hoeveel middelen? Hoe zal die opleiding eruit zien? Wie gaat die opleiding organiseren? En
vooral – en dat is nog belangrijker –: wie is verantwoordelijk voor de inhoud?

We weten allemaal dat men wil komen tot een soort westerse islam. Dat was de bedoeling
van de heer Sannen. En de heer Kennes heeft dat gisteren tijdens de plenaire zitting nog eens
duidelijk gemaakt. Dat is de droom van de collega’s die dit voorstel destijds hebben
ingediend.
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Wat is de betrokkenheid van de Moslimexecutieve in dit dossier? Welke rol speelt zij daarin?
Voor zover ik weet, is de Moslimexecutieve in lopende zaken. Als zij een actieve rol speelt in
het opstarten van een dergelijke opleiding, lijkt het mij toch dat dit niet valt onder ‘lopende
zaken’? Dat is ook de reden waarom er geen moskees meer kunnen worden erkend. Ik vraag
mij dus af of een en ander wel correct verloopt.

Minister, het meest opmerkelijke dat ik op 7 maart heb gehoord, is dat u langs uw neus weg
zei dat u over deze opleiding contact had gehad met de Marokkaanse minister voor
Islamzaken. Dat vond ik opmerkelijk omdat het hele pleidooi en de lange debatten die wij
eraan hadden gewijd mij hadden doen inzien dat het initiatief van de collega’s er effectief op
gericht is om tot een verwesterde islam te komen, ingebed in onze waarden en normen en
gebruiken, en om de islam kennis te laten maken met onze verlichting en zo islamkaders te
creëren die effectief westers zijn en zich houden aan onze zaken. Nu, dan lijkt het mij heel
opmerkelijk dat men in het buitenland de mosterd haalt voor zo’n opleiding. We weten
allemaal dat er in de wereld wel wat staten zijn waar het salafisme hoogtij viert, staten die
niet verwesterd zijn en dat ook niet willen.

Minister, in hoeverre kunnen deze buitenlandse collega’s een bijdrage leveren tot deze
opleiding? Wat is de reden dat u die contacteert? Welke andere ministers verantwoordelijk
voor godsdienst hebt u, behalve de Marokkaanse minister voor Islamwetenschappen, nog
gecontacteerd? Van welke landen? Dat kan namelijk wel een invloed hebben op hoe die
opleiding er zal uitzien.

De voorzitter: De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen: Minister, ik kijk vol verwachting uit naar uw antwoord. Ik wil
gewoon laten weten dat, indien ik straks toch zou vertrekken, dat niet uit desinteresse is, maar
vanwege verplichtingen. Ik moet straks namelijk een vraag stellen aan federaal minister
Geens in de Senaat.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Mevrouw Zamouri, ik vond uw inleiding toch wat merkwaardig.
Normaal gezien is het inrichten van een opleiding een zaak van de instellingen, de
betrokkenen en geïnteresseerden. Dat is de normale procedure in dit land. Wij, het parlement
en ikzelf, wijken daar nu van af. In 1996 was ik bezig met asielmigratie. Toen al pleitte ik er,
als een van de eersten in dit land, voor om in België islamopleidingen te organiseren. U hoeft
mij dus niet te overtuigen of zaken te verwijten. Ik stel alleen vast dat de opleiding niet
ontstaat op het veld. Ik heb gisteren in de plenaire vergadering ook gezegd dat er al een
lerarenopleiding is voor islamleerkrachten aan vijf hogescholen. Dat is niet meteen het succes
van de eeuw, verre van.

Niet zo lang geleden stond in een Vlaamse krant dat de Vlaamse minister van plan is te doen
wat in Nederland mislukt is. Ik weet niet of u dat gelezen hebt. Het stond in een
kwaliteitskrant, ik neem aan dat u kwaliteitskranten leest. Er stond dat men in Nederland aan
het afstappen is van het model dat wij nu eigenlijk willen, omdat het totaal mislukt is.
Daarom heb ik mijn medewerkers en administratie de opdracht gegeven naar die Nederlandse
instellingen te gaan, om eerst verkennend werk te doen. Dat is de afgelopen weken en
maanden ook gebeurd.

Op 29 april zal er een werkgroep opstarten. We hebben een heel goede inschatting gemaakt
van wat wel en wat niet kan en wat er nog moet gebeuren. Die stuurgroep is ondertussen
uitgenodigd. Tot die stuurgroep behoren mensen uit de betrokken Vlaamse
onderwijsinstellingen, mensen van de Moslimexecutieve, uit de ruimere moslimgemeenschap
ook, medewerkers van het kabinet van de minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en
Integratie en uiteraard ook medewerkers van mijn kabinet. Het is de bedoeling nog voor het
zomerreces het geheel af te ronden en een concreet voorstel te hebben. We hopen in
september 2014 van start te kunnen gaan met de opleiding. Dat is de datum die we steeds
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hebben vooropgesteld. We hebben daarover al afspraken gemaakt in de regering en daar
100.000 euro voor uitgetrokken.

Belangrijk is dat uit al die contacten is gebleken dat men aanraadt om eerst – en dat staat
eigenlijk ook in de beleidsbrief – te focussen op ‘imamopleidingen’, dan wel tussen
aanhalingstekens. We hebben uit het Nederlandse voorbeeld immers geleerd dat we dat beter
niet zo noemen. Men raadt aan om eerder naar ‘islamconsulenten’ te gaan, die de
Nederlandse taal machtig zijn, de leefwereld van de nieuwe generatie Europese moslims
kennen en kunnen reflecteren over wat het betekent moslim te zijn in een seculiere
samenleving. Sommige van die consulenten zullen imam kunnen worden en anderen zullen
op plaatsen terechtkunnen als gevangenissen of andere plaatsen waar er nood is aan zo’n
islamconsulent. Het is belangrijk daarmee te beginnen en ons nadien te focussen op de
opleiding islamitische godsdienstwetenschap. Het is belangrijk dat we de mensen die een rol
willen opnemen als voorganger, onder welke vorm dan ook – imam of een andere vorm – een
geprofessionaliseerde opleiding kunnen aanbieden.

We hebben heel wat organisatievormen, inhouden, hefbomen en valkuilen in kaart gebracht.
Enkele van mijn medewerkers hebben in Nederland enkele instellingen bezocht. We willen
een opleiding organiseren die zich niet alleen richt op imamopleidingen, maar ook op
jongerenwerking, ouderenzorg en gevangenissen. In Nederland bleek trouwens dat vier op de
vijf van de studenten vrouwen waren. Ook dat was een opmerkelijk gegeven.

Ik heb u daarnet de samenstelling van de stuurgroep gegeven. Het is de bedoeling af te
kloppen rond het zomerreces om in september 2014, met het geld dat reeds is uitgetrokken, te
kunnen opstarten. Uiteraard is ook de minister bevoegd voor het binnenlands bestuur daarbij
betrokken. Het is evident dat ook de moslimgemeenschap erbij betrokken is, omdat zij nadien
die imams moeten erkennen. We beperken ons dus niet tot de Moslimexecutieve, maar
betrekken ook de bredere moslimgemeenschap erbij.

Dan het luik Marokko. Ik ben inderdaad naar Marokko geweest. Ik heb u dat gisteren ook
gezegd. Als ministers naar het buitenland gaan, dan werken zij hard, tenzij het privé is. Dan
ontmoet ik ook graag belangrijke ministers. U weet misschien, of misschien niet, dat de
minister van islamaangelegenheden en staatseigendommen door de Marokkaanse koning
wordt aangeduid. Hij heeft zijn kantoor overigens op het koninklijk domein. Het is ook
indrukwekkend om hem daar te gaan bezoeken. Los daarvan, heb ik een lang gesprek met
hem gehad. Het ene sluit het andere niet uit. De piste die we nu aan het volgen zijn, moeten
we blijven volgen. Maar als daarnaast in volle transparantie, in volle openheid met Marokko,
kan worden samengewerkt in een of andere vorm, instituut, vzw of wat dan ook, om
Belgische en Europese mensen – het zal om een Europees instituut gaan – in Brussel op te
leiden met mensen die de taal spreken, dan lijkt me dat een goede zaak te zijn, zolang dat in
openheid en transparantie gebeurt en we weten wat daar wordt verteld. Dat kan alleen maar
versterken. Daarom ben ik die piste genegen. We wachten op een voorstel van de
Marokkaanse overheid. Die piste moet worden uitgebreid. Ideaal zou zijn dat dat
overschrijdend is, maar dat is niet zo evident. Er is toch wel enig verschil tussen
Marokkaanse en Turkse imams. Ideaal zou zijn dat dat samen kan, maar dat is niet zo evident.

Het is een piste die erin bestaat om de ‘import’ van moskeegemeenschappen uit landen van
herkomst te vermijden. Alles wat daartoe bijdraagt, is goed. Dat is ook de bekommernis van
het Koninkrijk Marokko. Maar we gaan niet wachten op die piste, we gaan ook onze eigen
piste volgen. De voorbereiding is op dit moment volop bezig. Rond het zomerreces zal ik u
dan kunnen zeggen hoever we ermee staan.

We merken dat er binnen de moslimgemeenschap een principiële bereidheid is. De ervaring
die we uit Nederland hebben meegenomen, is dat we hen erbij moeten betrekken. We merken
in Nederland dat de bereidheid van lokale gemeenschappen om de stap te zetten naar de
‘polderimam’ toch niet zo groot is. Dat was wat de landelijke vertegenwoordigers van de
islam voor ogen hadden in Nederland. Het is een belangrijke les die we moeten meenemen
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dat het geen evidentie is om te zeggen: we hebben ze hier nu opgeleid, we hebben er
voldoende, nu zullen ze wel aangenomen worden.

Samenwerking met de federale overheid zal belangrijk zijn. De stelling die ik in 1996 heb
verdedigd is: als we in Vlaanderen voldoende imams hebben die hier zijn opgeleid, dan
moeten we gewoon de inreisvisa weigeren. Uiteindelijk is dat ook een beroep en kan je
perfect de arbeidsmarktregels laten spelen. Als blijkt dat erop onze arbeidsmarkt voldoende
mensen zijn die imam kunnen zijn, dan rekruteer je hen en moet je geen inreisvisa geven. Dat
zal de volgende stap zijn die later moet gebeuren in samenspraak met de federale overheid
om het opgelost te krijgen. Dat is in ieder geval wat de ervaring uit Nederland aantoont.

Nogmaals: de Nederlandse ervaring leert dat het belangrijk is om een groot draagvlak te
hebben in de moslimgemeenschap. Dat is complex, gelet op de diversiteit binnen die
gemeenschap met verschillende herkomstlanden, talen, strekkingen en opvattingen over de
plaats van de islam in de samenleving. We merken in Nederland dat de meeste studenten met
deze opleiding starten vanuit een algemene interesse voor de islam en niet vanwege interesse
om het beroep van imam uit te oefenen. Dat is ook een belangrijke vaststelling.

Er is wel een verschil: in Nederland worden de bedienaren van de erediensten niet bezoldigd
en bij ons wel. Misschien geeft dat een verschil. In Nederland staan de
geloofsgemeenschappen in voor het loon van de bedienaren van de erediensten, de islam
inbegrepen, wat resulteert in een zeer bescheiden salaris waardoor het daar geen groot
maatschappelijk aanzien heeft. Ook al zijn bij ons die wedden bescheiden voor een functie op
het niveau van bachelor of master, maar toch betalen wij meer aan de bedienaars van de
eredienst.

We leren ook uit de evaluatie in Nederland dat de opleiding breder moet zijn dan alleen maar
een imamopleiding, het moet gaan over een opleiding in een breed islamitisch kader, die
eigenlijk tot een soort islamconsument, imam inbegrepen, kan leiden.

Voorzitter, samengevat: we zijn dat niet vergeten. We willen de timing die we hebben
aangekondigd in onze beleidsbrief, houden, dat wil zeggen starten in september 2014. Er is
heel veel voorbereidend werk gebeurd. De werkgroep zal nu minstens drie keer voor de
zomer bijeenkomen. Rond het zomerreces ronden we in principe af. Dan heeft men een jaar
de tijd om het effectief op te starten. Dat is de timing die we altijd voor ogen hebben
gehouden.

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben blij dat er
inderdaad een werkgroep zal samenkomen om een niet eenvoudig dossier erdoor te krijgen.

Ik ben echter nog verwarder dan voorheen. In driekwart van uw antwoord hebt u het over
naar Nederland gaan en zien hoe men het daar doet. Dat is goed, maar u hebt het over
imamopleidingen. Ik heb het in mijn vraagstelling niet over imamopleidingen, ik heb het over
een opleiding theologische wetenschappen aan een universiteit of hogeschool, net zoals een
opleiding theologische wetenschappen voor het christendom of het katholicisme. Ik heb het
niet over een opleiding voor imams. Dat is geen zaak van de overheid.

Minister Pascal Smet: Het andere nog veel minder.

Mevrouw Khadija Zamouri: Jawel, dat bestaat toch aan de KU Leuven?

Minister Pascal Smet: Leg me eens uit hoe de overheid een vrije instelling kan verplichten
om een opleiding aan te bieden. Een universiteit is autonoom en vrij. Het zou ongehoord zijn,
en trouwens totaal in strijd met het liberalisme, dat een overheid gaat zeggen aan een
universiteit: u gaat nu die opleiding aanbieden. Dat kan ik niet. Dat mag ik niet.

Mevrouw Khadija Zamouri: Ik weet dat u dat niet mag. Maar we zijn hier bezig met een
dossier dat werd ingediend door collega Sannen, van uw partij. Wij proberen als liberalen
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mee te werken in dit dossier. Als het van ons afhing, hoefde het inderdaad helemaal niet.
Maar eigenlijk willen wij samenwerken, we willen constructief samenwerken aan deze
maatschappij, omdat wij ook de noodzaak voelen dat er iets moet gebeuren. Als collega
Sannen een voorstel indient waardoor een universiteit eventueel een opleiding kan inrichten,
dan zeggen we dat we er niet tegen zijn. (Opmerkingen van minister Pascal Smet)

Ze willen het, minister, dat weten we toch?

Minister Pascal Smet: Dat ze dan een voorstel op tafel leggen. Ik denk dat de werkelijkheid
toch een ietsepietsie anders is.

Mevrouw Khadija Zamouri: Ik wil gewoon iets duidelijk maken. Het wordt mij een beetje
te veel, ik begrijp het allemaal niet meer zo goed. Wij zijn geen initiatiefnemers geweest in
dit dossier, maar wij ondersteunen dit dossier. Wij ondersteunen waar we kunnen. Aangezien
we er toch voor hebben gekozen om een inbreng te doen, wil ik gewoon verduidelijken waar
het over gaat.

U zegt, terecht, dat de opleidingen tot islamleerkrachten, bijvoorbeeld aan de
Erasmushogeschool, niet zo goed functioneren. Ik dacht dat het net de bedoeling van zo’n
universitaire opleiding zou kunnen zijn om voeding te geven aan eventuele islamleerkrachten.
Want van wie hangen ze nu af? Naar wie moeten ze gaan? Bij wie moeten ze de mosterd
gaan halen? Dat is niet evident. Als er iets bestaat dat gestoeld is op ons onderwijssysteem en
wetenschappelijk is onderbouwd, dan zien wij dat wel zitten. Misschien zullen er dan wel
meer mensen geïnteresseerd zijn om die opleiding te volgen. Het is een vicieuze cirkel. Ik wil
toch duidelijk stellen hoe wij het zien als liberalen.

Minister Pascal Smet: Kunt u het nog eens uitleggen? Als liberaal?

Mevrouw Khadija Zamouri: U hebt ook een duidelijke keuze gemaakt, u wilt er ook voor
gaan. Stel, om het concreet te maken, dat de KU Leuven zegt ervoor open te staan.
(Opmerkingen van de heer Ludo Sannen)

Inderdaad, zij willen dat installeren. Dat hebben ze op de hoorzitting toch gezegd?

Minister Pascal Smet: Wat belet hen dan om een dossier in te dienen?

Mevrouw Khadija Zamouri: Dat weet ik niet.

Minister Pascal Smet: Als ze dat zo graag willen, dan moeten ze maar een dossier opstellen
en een macro-economische doorlichting doorvoeren. Dat zal geen probleem zijn, want er is
behoefte aan. Wij zullen dat goedkeuren. Maar het gebeurt niet.

Er zijn twee instellingen in dit land die het binnen de bestaande opleidingen kunnen
organiseren: de KU Leuven en de Universiteit Gent. Als ze snel willen gaan: niks belet hen
om het te doen. Niks belet hen.

We gaan nu met hun rond de tafel zitten om voorstellen uit te werken, en om de piste voor te
stellen die we voor hen hebben uitgewerkt. Als we dat doen, wil ik de acute nood aanpakken.
De acute nood is in dit land dat we mensen nodig hebben voor imam- en andere opleidingen
op academisch niveau. Dat kunnen we uitwerken. Al de rest kunnen ze doen, maar ze doen
het niet.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord. (Opmerkingen van mevrouw Khadija
Zamouri)

Mevrouw Zamouri, u hebt al twee minuten langer gekregen dan normaal. U hebt al het
dubbele van de tijd gehad.

Mevrouw Khadija Zamouri: Is het zo, voorzitter? Maar dan mag u de minister ook niet
laten interveniëren als ik nog niet ben uitgesproken. Ik wil nog kort één ding duidelijk maken.
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Als er een universitaire opleiding komt, en als er dan imams zijn, waar we als overheid in
feite niets mee te maken hebben, dan kunnen zij een soort inburgeringcursus volgen aan die
instelling om een beetje de normen en de waarden te leren kennen. Maar u gaat toch geen
opleiding ‘imams’ ontwikkelen, minister? Dat kan toch niet?

Minister Pascal Smet: Ik begrijp niet dat u die nog wilt inburgeren. Ik dacht dat het net de
bedoeling was om mensen die hier geboren zijn, die hier zijn opgegroeid, die hier al
ingeburgerd zijn, die opleiding te laten volgen. Je gaat ze toch niet opnieuw inburgeren? Ze
zijn al ingeburgerd!

Mevrouw Khadija Zamouri: Als er anderen komen, van ergens anders, wat doe je daar dan
mee?

De heer Ward Kennes: Daarvoor bestaat nu speciaal een besluit van de Vlaamse Regering
specifiek in het kader van de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen dat zegt aan
welke criteria een imam die uit het buitenland komt, moet voldoen. Daar zijn specifieke
regels over, zoals over het gebruik van het Nederlands. Dat is vrij goed geregeld.

Minister, ik denk dat het interessant is om te horen wat de laatste evoluties in Nederland zijn.
Dat is op zich goed. Ik ben ook tevreden dat die werkgroep, waar we toch al lang op zitten te
wachten, nu van start gaat. Ik ben een beetje sceptisch dat dat tegen de zomer rond zal zijn,
maar goed, we wachten af. We kunnen daar niet op vooruitlopen.

Wat de samenwerking met Marokko betreft: als het de bedoeling is dat ze vanuit andere
landen hier opleidingen komen indienen, dan ben ik wel nog sceptischer. Of heb ik het
verkeerd begrepen?

Minister Pascal Smet: Het is de bedoeling dat mensen die hier zijn, die hier geboren zijn,
hier een opleiding kunnen volgen. Ze zouden dat in Brussel doen, niet alleen voor België
maar voor heel Europa. Brussel is ten slotte het Europees centrum. Er zouden verschillende
afdelingen zijn. Voor de Belgen zou de opleiding in het Nederlands en het Frans zijn, voor de
Engelsen in het Engels, voor de Duitsers in het Duits. Het is de bedoeling om de mensen die
hier geboren en ingebed zijn, een opleiding te geven die erkend wordt, om op die manier de
aanvaardbaarheid door de lokale gemeenschappen en de betrokkenheid te verhogen.

In Marokko loopt het een stukje samen. Ik zal u wel eens uitleggen waarom dat zo is. Maar
dat is een andere piste, die de eerste kan versterken. Het is niet de bedoeling om mensen uit
het buitenland hier op te leiden, dat is niet de bedoeling.

De heer Ward Kennes: De Marokkaanse koning heeft ook de titel van ‘emir van de
gelovigen’. Marokko wil dus ook zoveel mogelijk het contact te behouden met en misschien
zelfs invloed uit te oefenen op zijn onderdanen in andere landen. We hebben al een discussie
gehad in het parlement over de naamgeving, over welke namen Marokkaanse ouders met die
nationaliteit, mogen geven aan hun kinderen en over de vraag of dat kon worden gestuurd
vanuit Marokko. Ik heb dus wel wat voorbehoud. Ik zou niet graag zien dat ze eerst starten
met hun opleiding en dat wij ondertussen nog zitten te wachten op ons eigen initiatief.

U hebt terecht gezegd dat academische opleidingen moeten worden ingericht door de
universiteiten en dat opleidingen voor bedienaars van erediensten moeten starten bij die
erediensten zelf. Dat zijn evidente dingen.

Het dossier zal zeker vervolgd worden de volgende weken en maanden, maar hopelijk geen
jaren. Ik vrees dat het nog een tijdje zal meegaan.

Ik heb nog een vraagje voor de heer Wienen. Hij heeft het over ‘salafistische landen’. Ik ken
wahabitische landen, ik ken landen waar de Moslimbroeders de regering vormen. Ik ken
termen als jihadisme, integrisme, fundamentalisme en salafisme. Ik ken veel landen waar er
salafisten zijn, maar het is me niet duidelijk wat salafistische landen zijn. Dit zal ons
misschien te ver leiden, maar ik wou toch de vraag stellen omdat dit me niet duidelijk is.
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De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Mijnheer Kennes, met salafistische landen bedoel ik heel eenvoudig
landen waar het salafisme eigenlijk als structuur, als staatsvorm geldt, landen waar de
radicale islam beleefd wordt en ook door de staat zelf, door de staatsstructuren, opgelegd
wordt. Dit terzijde.

Minister, ik ben blij dat u in antwoord op een vraag van mevrouw Zamouri zegt dat er hier
wel wat principes zijn, ook wat onderwijs betreft en dat u universiteiten niet kunt verplichten
om een dergelijke opleiding aan te bieden. Ik ben blij dat u dit zegt. Maar u bent nu natuurlijk
een stuk aan het opschuiven in die richting door zelf het initiatief te nemen en door zelf de
partijen aan tafel te brengen. Het gaat nu al over veel meer dan louter een faciliterend
initiatief.

U zegt dat het “niet ontstaat op het veld”. Hoe komt dat? Ik heb daar vermoedens over. Het
lijkt erop dat de interesse en het draagvlak niet zo groot zijn als sommige leden van deze
commissie denken, en daar moet u ook rekening mee houden.

Wat de Marokkaanse minister betreft, ben ik heel blij voor u dat het paleis in Marokko zo
indrukwekkend was. (Opmerkingen van minister Pascal Smet)

Of de gebouwen. U zei dat het heel indrukwekkend was. (Opmerkingen van minister Pascal
Smet)

Het koninklijk domein dan. Ik gun u die ervaring, want dergelijke ervaringen kruiden het
leven. Ik vrees in de samenwerking met buitenlandse ministers voor godsdienstszaken echter
de inmenging. Ik begrijp natuurlijk uw filosofie om het draagvlak bij moslims van
verschillende afkomst groter te maken doordat de staat van hun afkomst mee is in het verhaal.
Maar wanneer zullen ze dat draagvlak geven? Zullen ze het ermee eens zijn dat de islam
kritisch bekeken wordt? En hoe kritisch mag die islam bekeken worden om hun instemming
of samenwerking toe te zeggen? U moet zich ervoor hoeden niet in een soort onderhandeling
terecht te komen over wat er al dan niet mag worden gegeven. Dat is het grote gevaar van
samenwerking met het buitenland.

Ik stel vast dat we nog altijd nergens staan. Het is de bedoeling om voor het zomerreces te
landen. Ik heb daar mijn twijfels over, want wetende hoe de top van de moslim-
vertegenwoordigers werkt, ziet het ernaar uit dat het er niet zo snel zal komen.

De voorzitter: De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen: Voorzitter, ik word hier een beetje moe van. Via de hoorzittingen en
de gedachtewisselingen hebben we geprobeerd om een groot verschil te maken tussen de
meer professionele opleidingen en een academische opleiding. We hebben ook proberen
duidelijk te maken waarom dat nodig is.

Als we vinden dat de lerarenopleiding geen succes is, dan moet we ons afvragen waarom die
geen succes is. Ik geloof nooit dat het lukt wanneer we professionele of eigen
imamopleidingen mee ondersteunen met de moskeevereniging – want het zal vanuit de
vereniging moeten komen – zonder wetenschappelijke academische input, want dan zullen
we over tien jaar vaststellen dat we ontgoocheld zijn. Dat is de reden waarom het nodig is dat
er, naast een imamopleiding, een academische opleiding is waarin nagedacht wordt over
religie, in dit geval de islam, binnen onze samenleving. Het zal zijn input hebben. We kunnen
daarna een eigen imamopleiding organiseren, maar ik ben het met u eens, minister, dat de
hbo-opleiding in Nederland niet zo’n succes zal zijn geweest wat de imams betreft. De imams
zelf moeten natuurlijk vanuit de erediensten opgeleid en gevormd worden. We kunnen wel,
als we subsidiëren, mee veronderstellen en vragen dat ze, ook als ze van elders komen, hier
bijkomend een bepaalde vorming en opleiding genieten. Ook dat zal input moeten krijgen,
ook dat zal ondersteund moeten worden. Dat is het grote gebrek op dit moment. Het is de
reden waarom we de resolutie en de conceptnota gemaakt hebben.



Commissievergadering nr. C184 – OND19 (2012-2013) – 18 april 2013 23

Ik heb al opgemerkt dat we blij zullen mogen zijn als we in het begin enkele studenten aan de
universiteiten zullen hebben. Ik verwacht niet dat we tientallen studenten in een dergelijke
opleiding zullen krijgen. Waarom zou een universiteit dat uit zichzelf doen? Een universiteit
heeft een maatschappelijke opdracht en daarom wil ze dat doen, maar dan hoopt ze ook dat
daar een stuk financiering tegenover staat. De universiteiten van Leuven en Antwerpen willen
meewerken, ze zijn ook op het kabinet geweest, maar ik weet niet wat de resultaten daarvan
zijn. Ze kunnen academische kennis en knowhow aanbieden en ondersteuning geven.

Wij hebben in onze resolutie ook gezegd dat het daarna helemaal zelfbedruipend moet zijn
via de hogeschool of via de universitaire financiering. Waarom zouden ze de opleiding
starten voor vijf studenten? Dat kost geld, alleen al wat de theologische opleiding betreft. Ik
heb het nu nog niet over de psychologie, de sociologie en de filosofie die in zo’n opleiding
aanwezig zijn, maar over de zuiver theologische opleiding. We zullen waarschijnlijk met
gastprofessoren moeten werken. We hebben hier geen of amper professoren die dat kunnen
geven. Ze zullen misschien uit Nederland of Duitsland moeten komen waar al faculteiten zijn.
Als een universiteit dat wil doen, en de KU Leuven heeft dat engagement hier tijdens de
hoorzitting uitgesproken, dan vraag ik om dat te faciliteren, beperkt in de tijd, ook financieel.

Minister Pascal Smet: We zijn dat aan het doen, maar ik hou me gewoon aan de timing:
september 2014. We hebben dat heel goed voorbereid. Dat zal nu met de betrokkenen worden
besproken. Dan zullen we de engagementen zien. Meer kan de overheid niet doen. We
kunnen niemand dwingen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Irina De Knop tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het rapport ‘Een realistische
evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen’ van AGIOn
- 1113 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: In 2007 nam het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
(AGIOn) het initiatief om een evaluatie uit te voeren van het scholenbouwbeleid in
Vlaanderen. Dat zou netoverschrijdend zijn en alle onderwijsniveaus omvatten, met
uitzondering van het hoger onderwijs.

De onderzoeksvraag was duidelijk en klonk als volgt: “Hangen de beleidsinstrumenten
voldoende coherent en logisch samen met de doelstelling om een kwaliteitsvol
schoolgebouwenpark te realiseren en in welke mate en omstandigheden weten de
beleidsinstrumenten vervolgens de succesvolle realisatie van bouwprojecten op het terrein
effectief te ondersteunen?”

Recent bracht het agentschap zijn eindrapport uit. Dat duurde erg lang. AGIOn concludeert
dat het scholenbouwbeleid op een aantal vlakken disfunctioneel lijkt te zijn. Het chronisch
gebrek aan middelen en de lange wachtlijst staan met stip bovenaan op de problemenlijst,
maar ook de subsidieprocedures worden vermeld.

Grote inrichtende machten zouden meer voordeel weten te halen dan kleine inrichtende
machten die minder goed op de hoogte zijn en minder bemiddeld zijn. AGIOn spreekt van
een mattheuseffect en suggereert om verder onderzoek hiernaar te voeren.

Een aantal passages uit het onderzoek hebben me echt gefrappeerd. In de conclusies op
pagina 248 staat vermeld dat een bijsturing van het huidig scholenbouwbeleid meer dan ooit
nodig is, en op de volgende pagina lees ik nog dat afgezien van de vernieuwingsoperatie door
het DBFM-project (design, build, finance, maintain), de respondenten zich onder een
ongewijzigd beleid zeer pessimistisch uitlaten over het schoolgebouwenpark. Het
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patrimonium zou vooral worden opgelapt, nauwelijks nog worden vernieuwd en steeds
minder samenhang vertonen.

AGIOn stelt in zijn rapport verschillende actiepunten voor op het vlak van financiering en
subsidiëring, het regelgevend kader, advisering, sensibilisering en informatieverstrekking.

Minister, onderschrijft u de probleemanalyse die AGIOn in zijn rapport stelt?

Bent u bereid de hypothese van het mattheuseffect verder te onderzoeken? Het gaat erom dat
de grote inrichtende machten die professioneel werken en vaak over eigen middelen
beschikken, structureel meer voordeel uit het beleid zouden halen dan kleine inrichtende
machten die minder goed op de hoogte en minder bemiddeld zijn. Op die manier zal het
scholenbouwbeleid zijn doelgroep waarschijnlijk in ongelijke mate bereiken. In die zin
kunnen we spreken over een mattheuseffect in de scholenbouw.

Met welke voorgestelde actiepunten gaat u akkoord? Met welke niet? Welke conclusies trekt
u uit rapport? En het belangrijkste van al: welke beleidsmaatregelen zult u daartegenover
stellen?

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, het rapport van AGIOn telt 250 bladzijden. Ik
was verrast dat we niet in kennis werden gesteld van het rapport. Voorzitter, kunt u dat
overmaken aan onze vaste voorzitter? Ik wil de commissieleden aanraden om de bundel toch
door te nemen.

Mevrouw De Knop heeft al enkele punten aangestipt. Minister, ik zou het debat niet te veel
willen verengen en hier nog een beetje ruimer op ingaan.

Ik wil ook nog een probleem aankaarten waarover we allemaal een brief hebben gekregen. Ik
begrijp de frustratie die te velde aanwezig is. Het is een brief van een school in Retie. Twee
naburige scholen, een gemeentelijke en een vrije, hebben beide een dossier ingediend in
2006. Het gemeentelijk onderwijs wordt straks bediend terwijl het vrij onderwijs nog tien jaar
of langer moet wachten. De vraag rijst natuurlijk of alle netten op dezelfde manier worden
behandeld.

Ik citeer uit het rapport: “Door een visie op kwaliteit te formuleren, wordt er aan de ene kant
wel een hoog ambitieniveau vooropgesteld, maar aan de andere kant wil men zich niet
engageren om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.”

Verder staat er ook nog: “In 2011 werd 18 procent van de machtigingen aan de verkorte
procedures besteed en 23 procent aan de procedures ‘afwijking chronologie’. In 2012 besliste
het managementcomité van AGIOn dat het overgrote deel van de beschikbare subsidies (148
miljoen euro) zal goedgekeurd worden via versnelde procedures. Slechts 10 miljoen euro zou
worden toegekend aan wachtlijstdossiers.” Dat is toch een merkwaardig verschil.

Ik citeer verder: “We kunnen niet heen om het nijpend tekort aan investeringsmiddelen die de
overheid ter beschikking stelt, en de lange wachtlijsten die dit tot gevolg heeft. Het huidige
budget is totaal onvoldoende om de ambities van de overheid waar te maken.”

Ik citeer nog even: ”Er wordt gesproken van een vicieuze cirkel in de scholenbouw-
problematiek. Hoe meer budget via de versnelde procedures gespendeerd wordt aan
dringende noden, hoe minder geïnvesteerd kan worden in grote bouwprojecten. Het gevolg is
dat het patrimonium verder verloedert en steeds minder samenhang vertoont. Hierdoor
leveren de vele kleine investeringen uiteindelijk niet de kwaliteitsvolle schoolgebouwen die
het beleid beoogt in zijn centrale doelstelling en missie.”

Mevrouw De Knop heeft ook gewezen op het probleem van de grote en kleine inrichtende
machten. Het is niet alleen een kwestie van middelen maar ook van knowhow. Men zegt
daarover: “Moet de hypothese van het mattheuseffect eventueel verder onderzocht worden?”
Men is iets minder affirmatief, men stelt zich de vraag.
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Minister, ik ben me ervan bewust dat het onmogelijk is in enkele minuten in te gaan op de
uitgebreide problematiek die in het rapport wordt geschetst. U kunt een eerste aanzet van uw
visie hierop geven. Maar misschien is het nuttig dat dit rapport aan iedereen ter beschikking
wordt gesteld, en dan kunnen we daar op een ander moment uitgebreid op terugkomen. Ik
wilde toch het actuele probleem aankaarten dat aan u en alle commissieleden is gesignaleerd
over twee scholen die op hetzelfde moment een aanvraag doen. De ene school kan na een
aantal jaren worden bediend, en de ander moet nog meer dan tien jaar op de wachtlijst staan.
Daar wil ik toch even uw aandacht voor vragen.

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: De conclusies zijn natuurlijk niet nieuw, maar steeds weer
ontluisterend. Als je weet dat we in de vakantie een extra commissie hadden over de
begrotingscontrole en dat er ocharme 23 miljoen euro is vrijgemaakt voor de structurele
scholenbouw, en dat het niet eens betaalkredieten zijn maar beleidskredieten, dat er dus geen
extra centen zijn om in 2013 iets te doen aan de structurele wachtlijsten, dan is dat toch
armetierig. De Vlaamse Regering presenteert wel mooie berekeningen, niet alleen met een
evenwicht, maar zelfs met een overschot. Dat hebben we vorig jaar kunnen zien: 241 miljoen
euro.

Het ziet ernaar uit dat de onderbenutting nu nog veel groter zal zijn. Dat is waarschijnlijk met
de bedoeling om op het einde van de legislatuur nog wat mooie dingen te kunnen doen en
cadeaus te kunnen uitdelen. Ik hoop dan maar dat u erbij zult zijn, dat u degene zult zijn die
de cadeaus mag ontvangen. Als er ergens extra investeringen nodig zijn, dan is het in de
structurele wachtlijsten voor de scholenbouw. Ik hoop dat u klaarzit om serieus op tafel te
slaan.

Waar gaat het tenslotte over? Het zijn de extra middelen om het structurele en jarenlange
probleem te blijven afbouwen. Het is wat wrang, als je de begrotingsresultaten ziet en het
verhaal van de begrotingscontrole hoort, dat de Vlaamse Regering maar doet wat ze doet. Dat
is niet te rechtvaardigen. Dat was mijn conclusie na de commissievergadering van vorige
donderdag. Minister, ik hoop dat men zich nu inhoudt om op het einde nog wat zaken te
kunnen realiseren en ik hoop dat u er zeker bij zult zijn.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Om met dit laatste te beginnen, mevrouw Meuleman, ik ben er al bij
geweest. Men gaat er soms gemakkelijk overheen hoeveel geld er al bij is gekomen, ook voor
de scholenbouw. De capaciteit is natuurlijk iets anders, maar het is er wel tussengekomen.
Het is meer dan 128 miljoen euro extra middelen. Dat was niet afgesproken bij de
regeringsvorming. Dat is toch heel veel geld. Ik zeg helemaal niet dat er niet meer moet
gebeuren. We zijn op een moment gekomen dat er fundamentele keuzes moeten worden
gemaakt over hoe we die scholenbouw aanpakken, maar dat kun je niet een-twee-drie doen,
gelet op de hele geschiedenis in dat dossier.

We zijn ook aan het werk met de federale overheid in het kader van een volkslening. We zijn
aan het werken met de verzekeringssector. Hopelijk krijgen we van de stad Antwerpen snel
het antwoord over het pilootproject dat we met de stad willen opzetten om geld te
mobiliseren uit de verzekeringssector. Nadien zullen er bij de vorming van de volgende
regering duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door AGIOn in mijn opdracht en is een onderdeel van
de beheersovereenkomst met AGIOn. Het gaat om een kwalitatief onderzoek naar de werking
van het scholenbouwbeleid via interviews en focusgroepen. Het gaat dus niet om
beleidsaanbevelingen van AGIOn zelf. Het onderzoek werd uitgevoerd onder toezicht van
een stuurgroep waar AGIOn, het GO!, de onderwijsinspectie, het departement Onderwijs en
externe academici deel van uitmaken. Het voldoet aan de voorwaarden van het
wetenschappelijk beleidsevaluerende onderzoek.
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Het hield in dat meer dan vijftig respondenten werden bevraagd in experteninterviews en
focusgroepen. De individuele uitspraken werden op zich ook niet verder onderzocht op hun
validiteit, wat uiteraard niets afdoet aan het feit dat er waardevolle elementen in zitten. Bij het
nader bekijken van de effectiviteit van ons scholenbouwbeleid moet ook worden opgemerkt
dat in het rapport de uitspraken over het huidige beleid voortkomen uit persoonlijke
getuigenissen en dat die uitspraken enkel aanleiding geven tot een beter begrip van de
werking van het scholenbouwbeleid. Ze geven niet aan wat de omvang is van een bepaald
probleem of hoe het over een bepaalde populatie is verspreid. Men heeft me gevraagd dit
eraan toe te voegen, vanuit het oogpunt van de wetenschappelijke relevantie.

Uiteraard zijn alle initiatieven, overleg, en onderzoek welkom die een constructieve bijdrage
kunnen vormen voor de discussie over scholenbouw en de uitdagingen waarvoor we staan.
Dat geldt uiteraard ook voor dit onderzoek.

Wat het mattheuseffect betreft, het gaat om een hypothese. Dit is geen gevalideerd en
objectief bewezen feit. Toch is het inderdaad interessant om dit verder te onderzoeken. Het
probleem is dat dit niet altijd even gemakkelijk te indiceren is, aangezien bijvoorbeeld
informatie over de professionalisering van de bouwheren zeer vaak ontbreekt.

Het rapport werd in december 2012 voorgesteld op mijn kabinet. Het gaat om een bundeling
van verschillende opinies van respondenten over het toekomstig scholenbouwbeleid, en dus
niet om beleidsaanbevelingen op zich. Deze voorgestelde actiepunten kunnen overigens met
elkaar in tegenspraak zijn, wat trouwens ook blijkt. Dat wordt ook expliciet vermeld in het
rapport. Deze opinies kunnen echter wel inspirerend werken voor de uitbouw van het
toekomstige scholenbouwbeleid, waarover we het allemaal eens zijn dat dit er zal moeten
komen. Daarom zijn we dit grondig aan het voorbereiden.

Om te zien op welke manier we tegemoet kunnen komen aan de vele uitdagingen en de
bestaande wachtlijst, is het belangrijk dat er een breed gedragen debat komt. Dat kan dan
resulteren in een pakket aan beleidsinstrumenten, om te komen tot een effectiever
scholenbouwbeleid. Eén enkele wonderformule bestaat niet. Wie die heeft, mag dat altijd
melden. Ik zou daar misschien een prijs voor moeten uitschrijven. Ik heb die wonderformule
echter nog van niemand gehoord. Het zal moeten gaan om vele formules, maar op een
bepaald moment zal er misschien ook een grondige wijziging moeten zijn van de manier
waarop wij scholen bouwen en ter beschikking stellen van inrichtende machten.

Het onderzoeksprogramma is nog niet helemaal voltooid: er komen nog twee
onderzoeksonderdelen. Eerst is er een nieuwe enquête in het kader van de
schoolgebouwenmonitor, waarbij deze keer alle scholen in Vlaanderen zullen worden
ondervraagd over de kwaliteit van de schoolgebouwen. In het andere deel zullen alle
conclusies van het onderzoek worden geïnterpreteerd in het licht van onderwijs- en
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik wil dus het verdere verloop van dat proces afwachten,
om op basis daarvan de juiste beleidskeuzes te kunnen voorstellen.

Ik heb al eerder gezegd dat wij met deze regering inspanningen moeten doen waar we dat
kunnen. Mevrouw Meuleman, dit jaar doen we extra inspanningen voor de reguliere
scholenbouw, net als volgend jaar. Dat zijn inderdaad niet de grote bedragen, maar het zijn
wel belangrijke bedragen en inspanningen. Voor een gewoon persoon is 1 miljard Belgische
frank meer nog altijd heel veel geld. Dat is heel veel geld dat wij in budgettair moeilijke
omstandigheden extra op tafel leggen, en dat die toestand moeilijk is, kunt u ook niet
ontkennen.

Het klopt echter dat er in de toekomst nog extra geld zal moeten worden gevonden. In de
mate dat de Vlaamse Regering dat kan, zal ze dat doen, maar de hoofdbrok zal ook door
volgende regeringen – dus niet alleen de volgende regering, maar meerdere regeringen –
moeten worden aangepakt. Dat is niet de zaken voor ons uit schuiven. Een groot voordeel is
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dat er nu toch ook al een grote maatschappelijke consensus is om onder meer daarvan de
prioriteit te maken voor de toekomst.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan er niet zoveel over
zeggen, want uiteindelijk hebt u vooral gezegd dat dit één rapport is en dat u dat mee in
overweging neemt.

U zegt dat die extra 120 miljoen euro heel veel geld is. Dat is misschien zo in absolute
termen, maar u moet dat natuurlijk plaatsen tegenover het aantal kinderen die erbij komen in
het onderwijs. Dan vraag ik me af of dat veel is. In verhouding tot de schoolpopulatie lijkt dat
me niet zo veel meer.

Ik neem aan dat u zelf ook moet omgaan met die realiteit, maar ik betreur dat u namens de
Vlaamse Regering verklaart dat dit probleem eigenlijk wordt doorgeschoven naar de
volgende Vlaamse Regering, terwijl het mogelijk moet zijn om sneller meer centjes te zoeken
voor dat probleem.

Minister Pascal Smet: Doe een voorstel.

Mevrouw Irina De Knop: Het gaat niet alleen over meer geld zoeken, maar ook over zoeken
naar een nieuw systeem of een aanvullend systeem voor scholenbouw. Dat is toch wat ik leer
uit dit kwalitatieve rapport van een aantal experts. Ik neem aan dat het echte experts zijn en
dat dit wetenschappelijk onderbouwd is. Zij stellen dat het huidige beleid ontoereikend is. U
zou minstens de ambitie moeten hebben om het huidige beleid te herevalueren, maar dat leid
ik uit uw antwoord vooralsnog niet af.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, geachte leden, er werd even verwezen naar de
Goede Vrijdagbeslissing over de begroting. Minister, ik meen dat we in alle objectiviteit
moeten zeggen dat u toen een belangrijke beslissing hebt genomen. Lost dat alle problemen
op? Zeker en vast niet. Is dit belangrijk? Persoonlijk vind ik van wel, zeker in deze
economische en financiële omstandigheden. Sommige van uw voorgangers hebben in betere
financiële en economische omstandigheden deze beslissing niet genomen: laten we dat in alle
eerlijkheid toegeven.

Minister, ik vind het ook heel belangrijk dat, als er bijkomende middelen zouden worden
gevonden, die zouden gaan naar de nijpende capaciteitsproblemen, maar anderzijds ook voor
de helft naar de lange wachtlijsten. Ik heb daar jarenlang voor gepleit. Ik wil de bedragen
enerzijds relativeren, maar ze anderzijds ook naar waarde schatten, gezien de financiële
situatie waarin we leven.

U hebt gelijk, minister: er bestaat niet één toverformule om alle problemen op te lossen. Er
zullen veel alternatieven nodig zijn.

Ik wil nog even verwijzen naar het probleem van Retie, waar u niet op bent ingegaan. Het
geeft de frustratie weer die soms te velde leeft over de verschillende behandeling van de
verschillende netten. Het leert ons ook, minister, dat we niet moeten denken dat alle middelen
voor scholengebouw overhevelen naar de gemeenten dé succesformule is. We horen welke
problemen de grootsteden, de centrumsteden en alle gemeenten in Vlaanderen al hebben op
financieel vlak. Als u hen morgen ook nog verantwoordelijk maakt voor de scholenbouw, en
er hun eventueel zelfs een beetje subsidies voor geeft, zal dat nog altijd totaal onvoldoende
zijn om dit probleem op te lossen. We kunnen dat beter vanuit Vlaanderen blijven beheren.

Er moet inderdaad gezocht worden naar bijkomende alternatieven en middelen. U hebt er een
paar gesuggereerd, maar daar komen we te gepasten tijde zeker nog op terug.
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De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over loopbaanonderbreking
- 1306 (2012-2013)

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, volgens de recent bekendgemaakte plannen van federaal
minister van Werk Monica De Coninck zal de loopbaanonderbreking voor ambtenaren en
personeelsleden van het onderwijs in de nabije toekomst waarschijnlijk beperkt worden tot
maximaal één jaar. Het gaat niet om de loopbaanonderbrekingen wegens speciale
omstandigheden zoals palliatieve zorg. Aan de regeling daarvoor zou geen verandering
komen. Het gaat hem om de gewone loopbaanonderbrekingen, die genomen worden om
burn-out te voorkomen, om als oudere werknemer aan het werk te blijven en om in bepaalde
periodes van de carrière de combinatie gezin en werk te vergemakkelijken.

De onderwijsvakbonden zijn er voorstander van om de huidige regeling zeker te behouden.
UNIZO en Voka pleiten daarentegen voor een nog verdergaande inperking. Ik zou u daarom
wat meer informatie willen vragen, minister. Is er al overleg geweest tussen u en uw federale
collega en partijgenote over deze materie, of moet dat nog gebeuren? Wat is uw standpunt
over het plan? Hoe helpt het om de loopbaan in het onderwijs boeiend en werkbaar te maken?

Minister, ik wil één concreet probleem signaleren dat zich nu reeds voordoet bij de huidige
regelgeving. Er is uw ministeriële omzendbrief over de loopbaanonderbreking van mei 2011,
die u hebt gewijzigd in maart 2012. Dat was noodzakelijk, omdat de federale regelgeving
gewijzigd was. Men signaleert mij volgend probleem. Het betreft personeelsleden tussen 50
en 55 die op dit moment gedeeltelijke loopbaanonderbreking hebben, maar ten gevolge van
familiale omstandigheden moeten overschakelen naar medische bijstand voor palliatieve
zorgen, en daarom volledige loopbaanonderbreking gedurende een beperkte tijd willen
nemen. Indien zij na een aantal maanden opnieuw willen instappen in de vroegere regeling
van gedeeltelijke loopbaanonderbreking, kunnen zij dat niet meer, omdat ondertussen de
voorwaarden op federaal niveau gewijzigd zijn. Nochtans probeerde uw gewijzigde
omzendbrief van 6 november 2012 net aan de mensen uit te leggen op welke manier zij dit
moesten doen, maar blijkbaar weigert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) op dit
moment een aantal mensen om opnieuw in te stappen in het vroegere systeem.

De voorzitter: Mevrouw Martens heeft het woord.

Mevrouw Katleen Martens: Met het lerarentekort in het achterhoofd, moet er zeker over
gewaakt worden dat niet alle aantrekkingskracht uit het onderwijs wordt verjaagd, al mag de
loopbaanonderbreking daar uiteraard niet de kern van vormen.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: De geplande hervormingen inzake loopbaanonderbreking hebben
betrekking op al het overheidspersoneel, dus zowel op ambtenaren als op de personeelsleden
van het onderwijs. Er is al heel wat gezegd over die plannen, maar ze zijn nog niet definitief.

We zijn betrokken bij het overleg in Comité A. Momenteel is het naar een werkgroep
verwezen. We gaan ook vragen dat de medewerkers deel uitmaken van die werkgroep, zodat
ik op die manier mee kan overleggen over de plannen met betrekking tot de hervorming van
de loopbaanonderbreking.

Ik wil er wel op wijzen, net zoals u hebt gedaan, dat de federale overheid bevoegd is voor de
betaling van de onderbrekingsuitkeringen en dat zij dus bevoegd is om daarover autonoom te
beslissen. Tot nog toe zijn alle federale beslissingen steeds gevolgd binnen de Vlaamse
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overheid, omdat er anders een discrepantie zou ontstaan tussen de toekenning van een
loopbaanonderbreking enerzijds en de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen ervoor
anderzijds.

Ik weet dat heel wat personeelsleden binnen onderwijs gebruik maken van een vorm van
loopbaanonderbreking. Uit eerder onderzoek weten we ook dat de vlotte combinatie arbeid-
gezin een van de doorslaggevende factoren is bij de keuze voor een job in het onderwijs.
Anderzijds kampen we momenteel binnen onderwijs, net als in andere sectoren, met een
arbeidstekort en is het aangewezen om personeelsleden meer te laten werken. Bij de
hervorming van de loopbaanonderbreking zal dus een delicaat evenwicht gezocht moeten
worden tussen beide vaststellingen.

Wat uw concrete vraag betreft, mijnheer De Meyer, wil ik u vragen om mij die per mail te
bezorgen. Dan kan ik dat overmaken en kan men dat nakijken. Het is een zeer technische
vraag, maar ook een belangrijk onderwerp. Ik wil dan ook liever een technisch juist antwoord
formuleren.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, ik zal dat laatste uiteraard doen en ik heb er begrip voor dat
u nu geen pasklaar antwoord kunt geven.

Ik zou er wel op willen wijzen dat een snelle beslissing over deze materie uitzonderlijk
belangrijk is en een goede daarbij horende communicatie nog belangrijker. Voor de meeste
scholengemeenschappen moeten personeelsleden die loopbaanonderbreking willen aanvragen,
dit doen voor 1 mei. Schoolbesturen zijn verplicht om binnen de vijftien dagen te antwoorden.
U begrijpt ook dat er in deze periode een aantal aanvragen zullen binnenkomen. Als men de
regelgeving niet kent, wordt het wel bijzonder moeilijk. Een van de grote zorgen is ook hoe het
moet met mensen die nu in loopbaanonderbreking +55 zijn indien het effectief zou worden
beperkt tot een jaar. Ik hoop dat er gepleit wordt voor overgangsmaatregelen, want zullen er
situaties ontstaan die u niet wenst, en met begrip voor het feit dat er mogelijk een hervorming
moet komen. Er moeten toch wel voldoende overgangsmaatregelen aanwezig zijn.

In deze periode moeten de scholen stilaan de lijsten met vacante uren bekendmaken. Het hele
systeem van loopbaanonderbreking – wie is er in loopbaanonderbreking, wie gaat er in
loopbaanonderbreking? – heeft daar consequenties voor.

Als er iets moet wijzigen, is het bijzonder belangrijk dat het dringend gebeurt, met voldoende
communicatie, tenzij men een beslissing neemt die niet heel snel ingaat, anders komt men in
problemen met de regelgeving die er vandaag geldt voor het onderwijs.

Minister Pascal Smet: Mijnheer De Meyer, ik begrijp uw bezorgdheid, maar ik denk dat u
ook begrijpt dat wij alleen maar kunnen aandringen. Diegene die de dans leidt, zit federaal.

De heer Jos De Meyer: Ik heb er begrip voor, maar ik veronderstel dat u bij mevrouw
Monica De Coninck makkelijker toegang hebt dan anderen.

Minister Pascal Smet: Zij is niet de enige in de Federale Regering die zich met dit dossier
bezighoudt.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Elisabeth Meuleman tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de diversiteit in het
Vlaams onderwijs
- 1321 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.



Commissievergadering nr. C184 – OND19 (2012-2013) – 18 april 201330

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Voorzitter, minister, collega’s, het onderwijs in Vlaanderen
hinkt mijlenver achterop inzake diversiteit, zowel wat betreft het eigen personeel – minder
dan 1 procent allochtone leerkrachten – als wat betreft de slaagkansen van allochtone
leerlingen.

In het decreet Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) staan concreet een aantal
uitdagingen voor het onderwijs. De intermediaire organisaties en de Vlaamse diensten – de
respectieve werkgevers van het Vlaamse overheids- en onderwijspersoneel – zijn verplicht om
een evenredig participatiebeleid te ontwikkelen door middel van een jaarlijks actieplan en door 
middel van een jaarlijks voortgangsrapport, kwantitatief en kwalitatief. Dit voortgangsrapport
dient overgemaakt te worden aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Het onderwijs komt deze verplichtingen tot op de dag van vandaag niet na. Dat doet afbreuk
aan de voorbeeldfunctie die de Vlaamse overheid zich middels het EAD-decreet van 2002
heeft gesteld inzake evenredige deelname en gelijke behandeling. Het is hoog tijd om deze
voorbeeldrol waar te maken door middel van een EAD-uitvoeringsbesluit zoals dat van 2004
betreffende het personeel in de Vlaamse administraties.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) schoof in dit verband drie
aanbevelingen naar voren in het advies ‘actielijst allochtonen’. Ten eerste, de opmaak van een
besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende
evenredige participatie op de arbeidsmarkt, wat betreft het onderwijspersoneel. Het EAD-
besluit van 2004 voor de Vlaamse administratie kan hier als voorbeeld dienen. Ten tweede,
een nulmeting van de aanwezigheid van kansengroepen bij het personeel van het onderwijs
en bij de deelnemers aan de lerarenopleidingen. Ten derde is het belangrijk dat
onderwijsnetten, inrichtende machten en scholen een diversiteitsplan opmaken, gericht op het
eigen personeel. We spreken hier over het humanresourcesbeleid en dus niet over
diversiteitsplannen die gericht zijn op het omgaan met allochtone kinderen in de klas. Cijfers
van het departement geven aan dat sinds 2006 een gering aantal diversiteitsplannen werden
opgestart in scholen van het basis- en secundair onderwijs. Hier is dus nog heel wat
vooruitgang mogelijk.

In 2007 zag een ontwerpbesluit EAD betreffende het onderwijspersoneel kortstondig het
licht. Een rapporteringsplicht werd van de hand gewezen door toenmalig onderwijsminister
Frank Vandenbroucke, met het argument dat er eerst gewerkt diende te worden aan de
diversiteit van de lerarenopleiding.

Minister, bent u bereid om de SERV te volgen en het uitvoeringsbesluit alsnog uit te werken?
Hoe en wanneer zal hij dit doen? Bent u bereid om voorbereidingen te treffen voor een
nulmeting van de diversiteit van het onderwijspersoneel? Hoe en wanneer zult u dit doen? Bent
u bereid om diversiteitsplannen te promoten in het onderwijs? Hoe en wanneer zult u dit doen?

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Voorzitter, minister, ik sluit me aan omdat ik heel recent aan de
minister een schriftelijke vraag heb gesteld over tewerkstelling van kansengroepen. Ik moet
het antwoord nog krijgen, maar ik zou de vraag iets ruimer willen stellen en niet enkel pleiten
voor tewerkstelling van allochtonen maar ook van mensen met een arbeidsbeperking. Jammer
genoeg worden zij de laatste tijd iets te veel vergeten.

Minister, u bent uiteraard niet verantwoordelijk voor het aanwervingsbeleid van de scholen,
maar u kunt wel extra aandacht vestigen op die situatie, die motiverend en sensibiliserend kan
zijn.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, over de wijze waarop het decreet EAD zou
worden geïmplementeerd, is na debat in de vorige regeerperiode een keuze gemaakt. Er werd
inderdaad de weg gekozen van het werken aan projecten met betrekking tot studiekeuze, die
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er met name voor moeten zorgen dat de instroom van kansengroepen in de lerarenopleiding
zou toenemen. De weg die in het decreet Evenredige Arbeidsmarktdeelname staat, met
actieplannen en rapporteringsplicht, werd niet gevolgd op basis van de redenering dat het
geen zin heeft om heel het onderwijs die verplichting op te leggen als er op de arbeidsmarkt
onvoldoende kandidaten uit kansengroepen aanwezig zijn waaruit scholen kunnen rekruteren.
Bovendien is ook het debat over de specifieke situatie van identiteitsgebonden
onderwijsinstellingen nooit ten gronde gevoerd.

In het lopende regeerakkoord en de beleidsnota, en in uitvoering van het decreet van 15
december 2006 op de lerarenopleidingen, is de weg van de initiatieven, eerder dan van een
uitvoeringsbesluit, voortgezet.

De volgende initiatieven zijn geheel of gedeeltelijk gericht op diversiteit: projecten in het kader
van het Innovatiefonds, het project ‘Omgaan met diversiteit in de lerarenopleiding’ van
Universiteit Gent en het project ‘Jongens worden (ook) leerkracht’ van de Katholieke
Hogeschool Kempen. Daarbij werd ‘tutoring’ decretaal verankerd in het hoger onderwijs. Het
Platform ‘Allochtone’ Studenten kreeg in 2012 een subsidie van ruim 20.000 euro voor de
cofinanciering van de personeelskosten bij de uitvoering van het project ‘Inclusive leadership’.
Er werden genderbepalingen ingeschreven in de decreten van de universiteiten en hogescholen.
In 2012 finaliseerde de VLIR het actieplan ‘Gender Hoger Onderwijs’, waarmee de Vlaamse
universiteiten hun inspanningen opdrijven om genderongelijkheid weg te werken. Dat is dan
eerder op vrouwen gericht.

Wat de instroom van allochtone studenten in de lerarenopleiding betreft, hebben we in maart
2013 in deze commissie van gedachten gewisseld naar aanleiding van een vraag van
mevrouw Poleyn en een vraag van mevrouw Vermeiren. We hebben gezegd dat we de
evaluatie van de lerarenopleiding moeten afwachten, om op basis daarvan, ook wat het
diversiteitsbeleid betreft, duidelijke beleidsconclusies te trekken. Ik dank u.

Mevrouw Elisabeth Meuleman: Minister, er is al een evaluatierapport geweest over de
verschillende diversiteitsprojecten. Daarin zie je duidelijk dat de projecten een wisselend
resultaat hebben. Een aantal zijn afgelopen, een aantal zijn opgenomen in het beleid van
alledag van de hogescholen. Ik zou niet meteen durven te zeggen dat het een groot succes
was, dat er enorm veel inspanningen worden geleverd voor de diversiteit in de verschillende
opleidingen en dat er zichtbare resultaten zijn, integendeel. Het cijfer ligt zeer laag.

Er is toch een lerarentekort, daarom lijkt het me zinvol om die pool verder aan te boren en
een tandje bij te steken. Ik ben het er niet mee eens dat we de algemene evaluatie van de
lerarenopleiding moeten afwachten om initiatieven te nemen. We kunnen ‘safe and sound’
zeggen dat er absoluut vooruitgang te boeken valt. Daarvoor zijn echt geen cijfers nodig, om
die constatering te maken. Ik pleit er eerder voor om op dat vlak toch nog een aantal
initiatieven te nemen en eens samen te zitten om te kijken hoe we daar een potentieel kunnen
aanboren, dat nodig zal zijn als we ons onderwijs van voldoende leerkrachten willen
voorzien. Dat is maatschappelijk ook zeer belangrijk voor die studenten zelf, natuurlijk. Er
zijn dus redenen genoeg om actie te ondernemen en zeker niet af te wachten. Dat is mijn
mening.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


