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Voorzitter: de heer Boudewijn Bouckaert

Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het organiseren van debatten met
politieke partijen op school
- 840 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, mijn vraag om uitleg is eigenlijk een vervolgvraag. Een tijdje
geleden, in november van vorig jaar, stelde ik u een schriftelijke vraag over een incident dat op
25 oktober 2013 had plaatsgevonden in het Koninklijk Atheneum van Denderleeuw, over een
debat voor de leerlingen van het vijfde jaar dat paste in een lessenseminarie politieke vorming.
Alle in het Vlaams Parlement vertegenwoordigde partijen waren op dit debat aanwezig, minus
één. Het zal geen verrassing zijn dat ‘minus één’ gaat over het Vlaams Belang. Volgens de
school was dit omdat mijn partij de waarden van de school niet zou delen.

Namens de directie stelde de woordvoerster van de school: “Wij vinden dat we als school vrij
waren om de partijen uit te nodigen die we willen uitnodigen. Als school van het
gemeenschapsonderwijs vinden we het ook belangrijk dat de partijen die aanwezig waren alle
waarden van het gemeenschapsonderwijs ondersteunen. We streven naar een open geest,
zonder vooroordelen, met respect voor iedereen, waarbij gelijkwaardigheid van alle mensen
centraal staat. Dat is de reden waarom Vlaams Belang er niet bij was. Met het aantal
allochtonen heeft het niets te maken. Zij zijn een democratisch verkozen partij, maar dat ze
een democratische partij zijn, vinden we nogal sterk uitgedrukt. We vinden dat ze niet alle
waarden van ons pedagogisch project onderschrijven.”

Dat citaat alleen al kan toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen. Het zou betekenen dat
democratische partijen die verkozen zijn in het parlement, maar die een probleem hebben met
hoe het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wordt bestuurd of welke waarden het uitdraagt, bij
politieke debatten op school georganiseerd voor leerlingen, niet meer welkom zouden zijn.
De woordvoerster heeft het niet alleen over de koepel GO!, maar ook over het pedagogisch
project van de school. Als we dat laten gebeuren, komen we in een situatie dat de totale
willekeur van elke school zal regeren wanneer ze politieke partijen uitnodigen voor een debat
dat voor leerlingen in een politieke opleiding wordt georganiseerd. Dat is natuurlijk wel
problematisch. Willekeur kan niet omdat neutraliteit in de politiek en van het onderwijs
belangrijk is. Het is natuurlijk aan de school om iemand uit te sluiten.

Minister, ik heb u daarover een schriftelijke vraag gesteld. U hebt geantwoord dat er eigenlijk
geen vuiltje aan de lucht is. Er was een klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Dat hebt u ook opgemerkt en gezegd dat het voor u wat moeilijk was om daarover
uitspraken te doen, maar op het eerste gezicht was er toch geen probleem, want dit behoort tot
de autonomie van de scholen enzovoort.

Ondertussen is er wel een uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, en die stelt
letterlijk: “De Commissie oordeelt dat het organiseren van een politiek debat in een
onderwijsinstelling in het kader van het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen
toelaatbaar is op voorwaarde dat alle partijen die in de gemeenteraad zetelen,” – in
Denderleeuw was het zo dat de partijen die aanwezig waren, ook in de gemeenteraad zitten –
“vertegenwoordigd zijn. Het uitsluiten van één of meerdere partijen gaat in tegen het
decretaal verbod tot het voeren van politieke actie of propaganda.”

Eigenlijk zegt de Commissie Zorgvuldig Bestuur dat de school aan politiek doet, dat de
school politieke propaganda voert door zo’n statement te maken, door een of andere partij uit
te sluiten. Dit roept toch wel wat vragen op, vooral die laatste zin. Dat is tegen het decreet,
dat is politieke actie of propaganda voeren.
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Dit doet me besluiten dat er bij het GO!, gelet op de uitspraken van de woordvoerster, toch
een gebrek aan kennis is over de decretale regels die moeten worden gevolgd. Ik vraag me af
in hoeverre de uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur voldoende is doorgedrongen
bij de scholen, zodat ze ervan doordrongen zijn dat zo’n manier van werken niet kan.

Minister, staat u nog steeds achter uw antwoord dat een en ander valt onder de autonomie van
de scholen? Ik vermoed dat uw antwoord fout was. Klopt dat of niet? Wat is uw houding ten
aanzien van de uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur? Bent u het daarmee eens of
niet? Vindt u dat het mogelijk moet zijn om bij politieke debatten op scholen, georganiseerd
voor de leerlingen, partijen uit te sluiten? Zult u hiervoor maatregelen nemen? Een maatregel
die ik graag zou zien, is dat er op z’n minst een brief naar de scholen gaat om hun duidelijk te
maken dat die uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur bestaat. Het is belangrijk dat,
zeker in verkiezingstijd maar ook op weg naar vele volgende verkiezingen, scholen ervan
doordrongen zijn dat uitsluiten van democratisch verkozen partijen die vertegenwoordigd zijn
in het Vlaams Parlement, in verschillende gemeenteraden enzovoort, niet kan. Als u dat niet
wilt doen, verneem ik graag waarom u dat niet wilt doen.

De heer Boudewijn Bouckaert: Mijnheer Wienen, er is een beslissing genomen in de
school. We hebben in ons systeem van onderwijs een vorm van hoger beroep, namelijk die
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Ik zie dat die Commissie Zorgvuldig Bestuur heel
zorgvuldig geoordeeld heeft en de beslissing van die school heeft rechtgezet. Ik vind dat ons
systeem werkt en dat de kerk opnieuw in het midden is geplaatst. Dat geeft mij voldoening.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Mijnheer Wienen, uw schriftelijke vraag luidde toch een beetje
anders. U vroeg of de neutraliteit van de gemeenschapsschool niet geschonden was. Daarop
heb ik geantwoord dat de bevoegdheid over het invullen van de neutraliteit door de
decreetgever via een bijzonder decreet is gedelegeerd aan de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs. Ik heb daarmee gewoon een zestien jaar oude beslissing van de
bijzondere decreetgever toegelicht.

Een bevoegdheid delegeren gaat moeilijk samen met het in vraag stellen van bevoegdheden,
tenzij je die wilt veranderen. Ik heb niet gezegd dat er geen vuiltje aan de lucht was. Ik heb
gewoon geantwoord op uw vraag over de neutraliteit.

Ik heb ook gezegd dat er enige terughoudendheid moet zijn omdat er een commissie is die
zich daarover zal beraden.

Die bevoegdheid past inderdaad binnen ons concept van onderwijs. Daarin heeft de heer
Bouckaert gelijk. De decreetgever legt algemene regels vast waarbinnen scholen dan hun
beleid voeren. Ik heb vastgesteld – en ik heb dat gisteren ook in de plenaire vergadering
gezegd – dat er een voortdurende spanning is. Naargelang het onderwerp interessant, sexy of
wat dan ook is, zullen vertegenwoordigers van politieke partijen zelfs tegenovergestelde
standpunten innemen over wanneer een decreetgever al dan niet moet optreden en wanneer
het een bevoegdheid van de scholen is. In ons concept is het duidelijk: er zijn algemene regels
vastgelegd, scholen voeren hun beleid en concrete vragen of klachten zullen die principes
concreter aflijnen.

U herinnert zich vast nog dat we in 2011 een interessant debat hebben gevoerd over het
Onderwijsdecreet XXI, waarbij de meerderheid op mijn voorstel de regelgeving betreffende
politieke activiteiten op school heeft aangepast. Dat betekent dat we het kader verder hebben
verfijnd waarbinnen de commissie verder uitspraak kan doen.

De commissie heeft vandaag uitspraak gedaan. Politieke debatten, georganiseerd door de
onderwijsinstelling, in de onderwijsinstelling, tijdens de schooluren, kunnen, voor het
realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen. Maar, zoals u zelf hebt geciteerd, moeten
alle partijen die in de gemeenteraad zetelen, vertegenwoordigd zijn. Het uitsluiten van een of
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meerdere partijen gaat in tegen het verbod op politieke actie of propaganda. Dat is de
uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

De adviezen en beslissingen worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid. Ik
weet dat alle koepels en het Gemeenschapsonderwijs dat goed bekijken. Men ordent dat
bovendien ook nog even thematisch, om het allemaal nog gemakkelijker te maken. Dat
betekent dat alle beslissingen in verband met politieke activiteiten gegroepeerd staan. Ook in
de jaarverslagen van de commissie komt dit naar voren.

Ik ga ervan uit dat de koepels weten wat er beslist is. Het is nu aan hen om hun beleid met die
uitspraak aan te passen. Gebeuren er dingen waarmee mensen niet akkoord gaan, dan moet
men naar de commissie gaan.

Ik dank u.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister Smet, bij het laatste deelt u toch enigszins de kromme
redenering die de heer Bouckaert ook maakt.

Ik zal u zeggen waarom het een kromme redenering is. De heer Bouckaert zegt dat de
Commissie Zorgvuldig Bestuur daarvoor bestaat. Die Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft
niet minnetjes geoordeeld. Ik heb het citaat voorgelezen. Ik vind het een redelijk sterke
uitspraak. De heer Bouckaert zegt dat het zo is rechtgezet.

Ah neen. Want dat debat is natuurlijk al lang voorbij. Het Vlaams Belang – in de toekomst
misschien nog andere partijen – heeft nooit meer de kans gehad om terug deel te nemen aan
dat debat, omdat het niet meer heeft plaatsgevonden.

Minister, u zegt dat men bij problemen maar naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur moet
trekken. Daarmee zet je er de deur voor open dat scholen daar nog altijd rustig mee voort
kunnen doen. Bij problemen moet je dan maar naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur
trekken. Als er enigszins een rode draad door de uitspraken loopt, zal de Commissie
Zorgvuldig Bestuur dezelfde uitspraak doen. Maar op die manier is het gebeuren weer niet
rechtgezet, want partij x of y zal weer een debat aan zijn neus hebben zien voorbijgaan en zal
weer niet vertegenwoordigd zijn bij debatten die voor leerlingen worden georganiseerd. Op
dat moment blijf je dus met een probleem zitten. Dat is dus niet rechtgezet.

De school is op de vingers getikt. Daarmee ben ik het eens. De school is zelfs stevig op de
vingers getikt, gelet op de toch sterke uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Maar
er is niets dat nu garandeert dat scholen een dergelijke werkwijze niet meer zullen hanteren.
In het slechtste geval krijg je een uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, die een
morele slag in het gezicht van de school is. Niets kan echter worden teruggedraaid. Niets zal
de scholen ervan weerhouden dat te doen, want de scholen worden niet bestraft. Er wordt
enkel gezegd dat ze fout waren. Niets zal de scholen ervan weerhouden om die werkwijze op
die manier voort te zetten.

De heer Boudewijn Bouckaert: Ik wil even reageren omdat u mij beschuldigt van een
kromme redenering. Dat is helemaal geen kromme redenering. Ik vind dat er recht is gedaan.
In ons systeem is er een instantie die ervoor zorgt dat eventuele fouten op schoolniveau – ik
ben een beetje misvormd als jurist – kunnen worden rechtgezet. Fouten uit het verleden
kunnen inderdaad niet worden rechtgezet.

Minister, ik neem aan dat de beslissingen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur een soort
precedentswaarde hebben. Ik mag er toch van uitgaan dat de scholen van het
gemeenschapsonderwijs er rekening mee houden? Als ze in de toekomst nog debatten gaan
organiseren, gaan ze dat toch doen in navolging van die beslissing?

Als blijkt dat dit systematisch niet het geval is, en dat men die beslissingen aan zijn laars lapt,
dan is er een politiek probleem. Dan moet worden ingegrepen, maar we moeten eerst
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afwachten. Ik reken op het gezond verstand van de scholen om de beslissingen van de
Commissie Zorgvuldig Bestuur na te leven.

Minister Pascal Smet: Ik heb daar niets meer aan toe te voegen.

De heer Wim Wienen: Dat is het natuurlijk: “u rekent op”. Er is geen enkele garantie dat dit
nu zal worden nageleefd. Dat is mijn bezorgdheid. De uitspraken van de Commissie
Zorgvuldig Bestuur zijn altijd uitspraken post factum. Dat is een probleem, vind ik.

De heer Boudewijn Bouckaert: Als een auto uw been eraf rijdt, kan een beslissing van de
rechter dat been er niet meer terug aan zetten. Dat is altijd zo, mijnheer Wienen.

De heer Wim Wienen: In dat geval wordt er schadevergoeding gegeven.

De heer Boudewijn Bouckaert: Ja, er wordt schadevergoeding betaald.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, als jurist weet u dat de schade in dit geval niet meer
vergoed kan worden.

De heer Boudewijn Bouckaert: Dat wordt zo goed mogelijk gedaan, maar dat kan nooit
volledig gedaan worden. We moeten naar de toekomst kijken.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de eerste resultaten van de
onderwijsinspectie in Brussel
- 1039 (2013-2014)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de resultaten van de doorlichting in
de Brusselse scholen
- 1094 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, in de commissie Onderwijs van 11 juni verleden jaar hebben
we gesproken over de doorlichting van de Brusselse scholen door de onderwijsinspectie.
Tijdens deze vergadering hebt u geantwoord op parlementaire vragen van de heer Segers,
mevrouw Brusseel en mezelf over het al dan niet behalen van de eindtermen in het Brussels
Nederlandstalig onderwijs. Deze vragen kwamen er na de organisatie van een
leerkrachtenparlement door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Een
aantal leerkrachten trok toen aan de alarmbel omdat de inspectie meende dat de eindtermen in
sommige Brusselse scholen niet werden behaald.

U benadrukte in uw antwoord dat de in de Brusselse scholen geplande ronde van de
onderwijsinspectie losstond van de bevindingen van het leerkrachtenparlement. Het ging om
een globale doorlichting die om de zes jaar plaatsvindt, de laatste algemene doorlichting voor
de Brusselse scholen dateerde van 2007. Er was geen link tussen dat leerkrachtenparlement
en de inspectieronde. Die inspectie kreeg natuurlijk wel een bijzondere kleur vanwege de
uitspraken van het leerkrachtenparlement en ook vanwege het debat dat we hierover voerden
in deze commissie een negental maanden geleden.

Ondertussen heeft de onderwijsinspectie haar werk gedaan, er sijpelden resultaten door. De
eerste verslagen zijn te lezen op www.doorlichtingsverslagen.be. De stadskrant Brussel Deze
Week besteedde er aandacht aan. Daaruit bleek dat enkele secundaire scholen heel wat
opmerkingen te verwerken kregen van de inspectie.

http://www.doorlichtingsverslagen.be/
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Een aantal onderwijsverantwoordelijken in Brussel, directeurs bijvoorbeeld, waren niet
opgezet met de resultaten van deze inspectieronde. De kritiek was niet mals. Volgens hen
hebben de inspecteurs veel te weinig voeling met de Brusselse realiteit. In feite zouden de
inspecteurs beter enkele weken les komen geven in Brussel, zodat ze weten hoe het eraan
toegaat, welke uitdagingen er zijn en hoe de leerkrachten daarop ingaan.

Minister, heeft de onderwijsinspectie ondertussen haar Brusselse huiswerk nu volledig
voltooid? Wat zijn de belangrijkste conclusies ervan?

Mijn kernvraag is de volgende: scoren de Nederlandstalige scholen in Brussel significant
anders op een aantal domeinen dan de scholen in Vlaanderen? Zo ja, dan moeten we dat
fenomeen de komende jaren met heel veel aandacht volgen. Zijn er merkwaardige verschillen
tussen het basis- en het secundair onderwijs? Op welk gebied?

Het is altijd interessant om een inspectie te vergelijken met de voorgaande rondes om de
tendensen en evoluties te peilen. Zijn er nieuwe evoluties merkbaar in vergelijking met de
onderwijsinspectieronde van 2007?

Welke consequenties trekt u uit deze inspectieronde? Welke belangrijke aandachtspunten
moeten absoluut worden meegenomen naar de volgende inspectieronde? Wanneer wordt deze
gepland? Of is het te vroeg daarvoor?

Hoe gaat u om met de stelling die geponeerd wordt door die Brusselse directeurs over het
‘tekort aan voeling met Brussel’ bij de inspecteurs?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Enkele Nederlandstalige katholieke secundaire scholen uit Brussel
kregen bij de voorbije doorlichtingen stevige kritiek van de onderwijsinspectie. Zij reageren
met onbegrip op deze doorlichtingen en stellen dat de onderwijsinspectie te weinig rekening
houdt met de specifieke Brusselse realiteit. Dit debat sluit aan bij onze bespreking in de
commissie Onderwijs van 11 juni 2013 over de eindtermen in het Brussels Nederlandstalig
onderwijs. Minister, toen kondigde u peilingen aan om na te gaan of Brusselse leerlingen al
dan niet de eindtermen behalen. U toonde zich toen overigens geen voorstander van
specifieke Brusselse eindtermen.

Minister, hoe staat u globaal bekeken tegenover de resultaten van de voorbije doorlichtingen
in het Brussels Nederlandstalig onderwijs? Kunt u deze resultaten globaal toelichten? Hoe
staat u tegenover de kritiek ten aanzien van de onderwijsinspectie? Zijn de peilingen omtrent
de eindtermen al uitgevoerd? Zo ja, wat waren de resultaten? Blijft u bij uw standpunt ten
aanzien van specifieke Brusselse eindtermen?

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Voorzitter, ik sluit mij graag aan bij de vragen naar de
resultaten van de inspectie. Ik zou vooral graag weten wat u daarvan denkt, minister. Welk
antwoord gaat u daarop geven? Ik ben heel specifiek benieuwd naar wat u gaat zeggen over
de eindtermen. Ik denk persoonlijk dat we daar niet aan mogen tornen. De eindtermen zijn er
voor iedereen. Als we een kwalitatief Nederlandstalig onderwijs willen, geldt dat voor
iedereen. Misschien moeten we daar op een andere manier toe komen dan ergens anders. Er is
diversiteit in heel Vlaanderen en in Brussel. Minister, ik wacht nog wel uw antwoord af, maar
ik pleit er toch al voor om niet te tornen aan de eindtermen, maar om toch voor de pedagogen,
de scholen en de leerkrachten een zekere vrijheid te behouden voor de manier waarop ze
worden bereikt.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: De onderwijsinspectie heeft haar doorlichtingswerk nog niet voltooid.
Ik kan dan ook nog niet de resultaten toelichten, laat staan syntheses maken of conclusies
trekken. Ik heb dat ook gelezen, maar ik kom ook veel andere scholen tegen, of
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vertegenwoordigers van die scholen, die bijzonder opgezet zijn met de onderwijsinspectie. Je
hoort dus beiden. Dat moet ook gezegd worden. Dat verschijnt dan niet in de krant, want zij
lopen niet naar de krant. Misschien lopen er sommigen wel naar de krant omdat er misschien
wel iets aan de hand is.

Sommigen, niet allemaal, maar sommigen pleiten voor het erkennen van een Brusselse
realiteit. Dat is eigenlijk een eufemisme om te zeggen dat we het gemakkelijker zullen
maken. Dat is wat mijn ervaring mij leert.

Het rapport zal voor of tijdens of na de zomer klaar zijn. Ik hoop zo snel mogelijk. Ik heb
daarop aangedrongen bij de inspectie. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat ze beter een
goed analyserapport maken in plaats van zeer snel een rapport op te stellen.

We zullen een globaal zicht op Brussel hebben. Het zou nuttig zijn om dat in de toekomst ook
in Antwerpen te doen. Dan zou je Brussel en Antwerpen ook al eens kunnen vergelijken. Dat
is volgens mij de enige zinvolle vergelijking die je kunt maken. Niet alleen op het vlak van
onderwijs, maar ook van mobiliteit, De Lijn, de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB). Je moet Brussel niet met Vlaanderen maar met Antwerpen
vergelijken.

Als de adviezen 2 er zijn (gunstig beperkt in de tijd), zal de inspectie dit in de toekomst
opvolgen. Ook de verbeteringsplannen na advies 3 (ongunstig) moeten worden opgevolgd.
Als ze bepaalde dingen voorstellen aan andere scholen, zal dat ook duidelijk moeten worden
opgevolgd. Als het nodig is, komen er uiteraard paritaire colleges.

De criteria gelden voor het hele Nederlandstalige onderwijs. Of het nu in Vlaanderen of in
Brussel is, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de criteria: het nastreven van de
ontwikkelingsdoelen, het realiseren van de eindtermen en de leerplandoelstellingen. Ook de
beoordeling van de processen en het algemeen beleid gebeuren met eenzelfde kijkwijzer.
Uiteraard zal bij elke doorlichting de onderwijsinspectie rekening houden met de lokale
context. Dat is nogal evident. Maar dat betekent helemaal niet dat hierdoor tekorten moeten
worden goedgepraat. Iedereen is het er toch over eens dat er in heel Vlaanderen, dus ook
Brussel, goede onderwijsresultaten moeten kunnen komen.

De planning van de peilingen kunt u terugvinden op de website van het Agentschap voor
Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV):
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/index.htm.

Met betrekking tot de Brusselse eindtermen ben ik altijd duidelijk gebleven, en ik wil dat ook
blijven. Dat is trouwens een van de redenen waarom ik eigenlijk tegen een overdracht van de
onderwijsbevoegdheid naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ben. Ook al ben ik een
groot-Brusselaar, ik ben daartegen. Ik vind echter dat de Vlaamse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschap bevoegd moeten blijven voor het onderwijs. Wel kunnen de beide
gemeenschappen samen dingen doen, onder coördinatie van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. Dat is nog iets anders. Daar ben ik wel voor. Voor mij moeten de eindtermen in
Vlaanderen en in Brussel hetzelfde blijven, maar de weg om de eindtermen te bereiken moet,
denk ik, anders zijn in Brussel. In die zin hebben we wél een Brussels curriculum nodig. Dat
geldt trouwens ook voor Antwerpen, zij het in iets mindere mate dan voor Brussel, omdat de
Brusselse situatie verschilt. De omgevingstaal is er niet het Nederlands. Het Nederlands is
pas de derde taal voor veel van die kinderen, zij het niet voor alle kinderen. De context is
anders. Er is de taalproblematiek. Vaak is er ook een thuisstructuur, vaak gekoppeld aan
sociaal-economische kenmerken, die niet altijd stabiliteit biedt of voldoende ondersteuning
biedt om op school te kunnen slagen. Dat moeten we ook erkennen. Dat betekent dat een
school daarop moet kunnen inspelen, op een andere manier. Dat is nu precies waarom we met
het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (pIE.O) zijn begonnen.

Voor mij is dat moeilijk. U weet immers dat door de onderwijsvrijheid de pedagogie, het hoe,
volledig de bevoegdheid is van de koepels en het Gemeenschapsonderwijs. Ik heb hen er

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/index.htm
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echter toch van kunnen overtuigen om mee te doen aan dat project, wetenschappelijk
ondersteund, met nulmetingen en jaarlijkse metingen, niet alleen in Brussel, maar ook in
Antwerpen, Gent en de mijnstreek, om precies tot een nieuwe methode te komen om kinderen
die eindtermen te doen bereiken.

Ik denk dat dit voor Brussel zal betekenen dat men handboeken grondig zal moeten
herwerken. Dat zal ook betekenen dat er in begin meer aandacht zal moeten worden gegeven
aan de context, aan de thuistaal soms ook, aan het goed beheersen van het Nederlands, soms
ook aan structuur, soms ook aan psychologische problemen. Mijnheer Delva, ik heb ook zo’n
pIE.O-school bezocht, met een u bekende vrouw die dat op dit moment coördineert.
Misschien hebben de leden dat in de krant gelezen of op tvbrussel gezien. In die school was
men bijzonder enthousiast over het ‘teamteaching’. Ze pleiten absoluut ook voor
differentiatie in de klas. Bij teamteaching staan er twee leerkrachten in de klas, ook al zijn de
klassen wat groter, in dit geval soms tot dertig kinderen. Dat vonden ze wel goed. Net zo
kunnen ze gedifferentieerd inspelen, rekening houdend met de context.

Wat dat moet worden, zal uit die pilootprojecten blijken. We geven daar heel wat geld aan.
Het doel is wel dat dit de komende jaren wordt veralgemeend in Brussel. In die zin is het
duidelijk complementair aan wat het Onderwijscentrum Brussel (OCB) doet. Daar zijn
vroeger nog vragen over gesteld. Het is niet hetzelfde. In dit geval gaat men veel dieper. Men
maakt gebruik van de kennis, de ervaring, de expertise die er is bij het OCB om te komen tot
een totaal nieuwe benaderingswijze qua lesgeven.

Voorzitter, ik vat samen: geen eigen eindtermen voor Brussel, wel een eigen methode om de
eindtermen te bereiken. Het is nog een beetje wachten op een gedegen, naar ik verwacht goed
genuanceerd rapport over de onderwijskwaliteit in Brussel.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Het is nog even wachten op het algemene rapport. Minister, u stelt dat,
als sommige mensen zeggen dat inspecteurs te weinig voeling hebben met de Brusselse
realiteit, dat erop gericht is om een aantal opdrachten in Brussel gemakkelijker te maken.
Neen, ik meen dat men bedoelde dat de startsituatie zodanig is dat, ondanks de gigantische
leerwinst die veel kinderen boeken, ze niet altijd de eindtermen op een geschikte manier
kunnen behalen, en dat we daar aandacht aan moeten blijven besteden. Ik meen niet dat
iemand heeft willen zeggen dat we in Brussel de lesopdrachten of wat dan ook gemakkelijker
willen maken. Dat lijkt me niet de achterliggende bedoeling te zijn.

Ik onthoud een aantal elementen uit uw antwoord, voeg die samen en trek er een conclusie
uit. U pleit er heel terecht voor om geen aparte eindtermen te hebben voor Brussel. Ik meen
dat er een consensus ter zake is binnen de commissie. Dat is een prima antwoord, en daarin
kunnen we ons allemaal terugvinden, denk ik.

U zegt ook dat de startsituatie van heel wat kinderen in Brussel – maar dat geldt
waarschijnlijk ook voor Antwerpen en Gent – sociaal-economisch, sociaal-cultureel soms
zwak is, door de familiale situaties.

Nog een element is dat u hebt aangegeven, ook verleden jaar, dat de resultaten van de
kinderen in Brussel algemeen genomen “significant slechter” zijn dan de resultaten in
Vlaanderen. U hebt dat zo gezegd in de commissie. U had allemaal mooie cijfers, percentages
per vak waarmee u dat kon staven. Dat is een gegeven.

Leggen we die puzzelstukken bij elkaar, dan is het heel duidelijk welke weg Vlaanderen de
komende jaren zal moeten bewandelen voor het onderwijs in Brussel en de andere
grootsteden. Als Vlaamse Gemeenschap kunnen we het ons niet permitteren dat in bepaalde
stukken van Vlaanderen kinderen zwakker aan de eindmeet van het onderwijs belanden, en
dus een zwakkere startsituatie hebben bij het begin van een professionele loopbaan. We
kunnen dat niet aanvaarden. Willen we dat de eindtermen behouden blijven en dat kinderen in



Commissievergadering nr. C168 – OND18 (2013-2014) – 27 maart 201410

Brussel, Antwerpen en Gent op eenzelfde manier die eindtermen kunnen behalen als kinderen
in de rest van Vlaanderen, dan zullen we daarin moeten investeren. We zullen daar creatief in
moeten zijn, via het pIE.O-project, maar dat zal ook een prijs hebben.

Mijn betoog is al jaren hetzelfde: zeker in de grote steden zullen we scholen moeten
bijbouwen en plaatsen erbij creëren, gezien de demografische ontwikkeling, maar naast die
kwantitatieve evolutie zullen we ook absoluut de aandacht voor de kwalitatieve evolutie
moeten behouden, voor de blijvende ondersteuning van de leerkrachten en de leerlingen die
uit zwakkere situaties komen, die thuis andere talen spreken. Dat betekent dat Vlaanderen de
komende jaren en misschien decennia een gigantische opdracht heeft op dat vlak. Die
kwantiteit – het optrekken van het aantal plaatsen – en die kwaliteit – het verhogen van het
niveau dat leerlingen hebben bij het verlaten van de school – zullen niet zomaar uit de lucht
komen vallen.

Minister, ik, en met mij heel veel mensen, zijn u dankbaar dat die pIE.O-projecten zijn
opgestart. Dat was niet evident. Je kunt daar vanuit verschillende hoeken scherpe kritiek op
leveren, maar ik hoop dat er duidelijke resultaten uit zullen komen. Het blijft een serieus
prijskaartje, maar ik ben blij dat we dat hebben gelegd. Het is een eerste stap. Omdat
Vlaanderen zich nooit kan permitteren dat er een verschil in onderwijs is tussen scholen
vanwege de locatie van de scholen in het Vlaamse gebied, is de boodschap voor de volgende
minister van Onderwijs, wie dat ook zal wezen, heel duidelijk: de lijn doortrekken die we
vandaag hebben gelegd, uit respect voor alle leerlingen uit de steden wier startsituatie minder
gemakkelijk is.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik ben verheugd over bepaalde elementen uit uw antwoord.
Het eerste is het feit dat er ook positieve signalen zijn vanuit Brusselse scholen over de
inspectie. Dat krijgt niet de nodige aandacht, maar het is minstens even belangrijk als
alarmsignalen. Het zou goed zijn om die ook in het geheel op te nemen. Die doorlichting mag
naar andere steden, wat mij betreft ook naar de Vlaamse Rand, want de problematiek is daar
deels gelijklopend. Dat is dus zeker een goed idee.

Minister, u bevestigt dat er geen specifieke Brusselse of Antwerpse of Gentse eindtermen
komen, maar dat u het verhaal naar het curriculum brengt. Daar kan de N-VA achter staan.
Differentiatie moet mogelijk zijn. In die context zullen we de pilootprojecten zoals pIE.O
verder opvolgen. Ik sluit me dan ook aan bij de redenering van de heer Delva dat een
volgende commissie daar prioritair aandacht moet aan schenken.

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Ik heb ongelooflijk grote verwachtingen van het pIE.O-
project. Het OCB werkt heel intensief rond differentiatie, ouderbetrokkenheid,
taalvaardigheidsonderwijs in de scholen. Voorrangsbeleid Brussel heeft heel intensief 119
scholen begeleid, eerst begeleiding en daarna vraaggestuurd, naargelang van de problematiek
die de school zelf ervaart. Nu is er pIE.O. Wat is de absorptiecapaciteit van scholen en
leerkrachten in Brussel om een nieuw begeleidingsinitiatief te nemen dat naast die twee
andere bestaat? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat dat positief zal aflopen en een
meerwaarde zal betekenen in plaats van een gewicht voor de leerkrachten.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

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

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de mogelijke invoering
van een time-outregeling voor leraren
- 1085 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, steeds meer leraren kampen met te ernstige
problemen zoals alcohol of een depressie om nog voor de klas te staan. Dat is algemeen
geweten. Vandaag is er trouwens een rapport verschenen dat zegt dat een op acht Belgen
kampt met alcoholproblemen. Dat blijkt toch wel een algemene plaag te zijn en niet alleen
van de leerkrachten. Maar soms weigeren ze dat zelf te erkennen. De scholen willen daarom
een time-out kunnen verplichten.

Alvast een voorstander hiervan is Patriek Delbaere, algemeen directeur van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).
Hij zegt: “Steeds meer leraren kampen door de grote druk met zware stress, maar ze
ontkennen vaak dat ze een tijdelijk probleem hebben waar de klas onder lijdt”. Die
negatiefase is heel normaal.

De twee klassieke systemen om de leraren uit de klas te halen – de tuchtprocedure of de
negatieve evaluatie – zijn daarom niet voldoende volgens het OVSG aangezien een
bestraffing niet de juiste manier is om een tijdelijk probleem op te lossen. Daarom zou er
nood zijn aan een derde optie, zoals een time-out met een begeleidingstraject. Op die manier
geeft men de leraren de kans om buiten de school eerst met zichzelf in het reine te komen om
daarna opnieuw voor de klas te gaan staan.

Hieromtrent rijst nu echter een probleem. De time-out is onder meer een alternatief voor wat
men nu de ‘terbeschikkingstelling (tbs) in het belang van de dienst’ noemt. Dat systeem liet
de scholen toe om leerkrachten of directeurs voor onbepaalde duur op non-actief te zetten,
maar onder meer door het vele misbruik werd het vorig jaar opgeschort. Mevrouw Celis heeft
daar vorig jaar een vraag om uitleg over gesteld.

Volgens het gemeenschapsonderwijs (GO!) is dat omstreden systeem gelukkig afgevoerd,
maar wacht men intussen nog altijd op een nieuwe derde weg, zoals de time-out. Die moet er
dus dringend komen. Bij de onderwijsvakbonden zijn de meningen verdeeld. ACOD
Onderwijs (Algemene Centrale der Openbare Diensten) is niet blind voor die problematiek,
maar dit zou slechts over enkelingen gaan waardoor de huidige systemen moeten volstaan.
De Christelijke Onderwijscentrale (COC) is wel te vinden voor het idee, maar dan moet de
nadruk van de time-out wel liggen op de zorg en de herintegratie van de leraren: “Zolang het
geen nieuw strafinstrument wordt, is de time-out een goed idee.”

Minister, een werkgroep bij uw kabinet buigt zich intussen al over het plan, maar voorlopig
komt er weinig schot in de zaak. Volgens het kabinet kan het dossier in gang worden gezet
zodra de sociale partners concrete voorstellen kunnen voorleggen. Dat kan zelfs nog voor de
verkiezingen gebeuren.

Minister, deze gegevens nopen mij ertoe u de volgende vragen te stellen: wat is uw mening
over de invoering van een time-outregeling? Beschouwt u dit als een soort tbs of als een
volwaardig instrument tot re-integratie van de leraar? Hebt u een idee over hoeveel leraren
het hier kan gaan? Kan deze time-outregeling nog voor de verkiezingen worden ingevoerd?

De voorzitter: Mevrouw Vermeiren heeft het woord.

Mevrouw Goedele Vermeiren: Soms is het inderdaad een probleem als leerkrachten niet
meer functioneren in de klas en de school. Het is niet altijd vanzelfsprekend om daar iets mee
aan te vangen, om hen bijvoorbeeld uit de school te zetten. Minister, ik begrijp het verschil
niet goed tussen dit systeem en ziekteverlof.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.
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Minister Pascal Smet: In de werkgroep geïntegreerd welzijnsbeleid wordt met de sociale
partners gesproken over de time-outregeling als de derde weg, namelijk iets dat naast de
tucht- en evaluatieregelgeving staat. De tucht- en evaluatieregelgeving werkt in de eerste
plaats sanctionerend en lijkt dus niet van toepassing te zijn voor personeelsleden met dit soort
problemen. Het gaat om mensen die ziek zijn, maar tegelijk ook niet ziek zijn. Dat is een
bijzonder gegeven.

Bij het onderzoek van dit dossier is het allemaal niet zo evident. Waarom? Hoe ga je de
doelgroep afbakenen? Wanneer is iemand ziek? Wanneer is iemand niet ziek? Wanneer is die
persoon ziek en toch niet ziek? Die afbakening is niet zo gemakkelijk. Bovendien zijn er
nogal wat personeelsleden die daarmee worden geconfronteerd, maar het probleem niet
herkennen, en dus ook geen geneesheer gaan opzoeken. Mochten ze dat doen, dan is er
uiteraard geen probleem. Werkgevers van hun kant kunnen de betrokken personeelsleden niet
verplicht naar een geneesheer sturen. Het is dus altijd de leerkracht zelf die het initiatief moet
nemen.

De koepels en het GO! hebben nu zelf een voorstel ingediend, dat binnenkort met de overheid
en nadien in de werkgroep Geïntegreerd Welzijnsbeleid zal worden besproken. We weten dat
in cao 10 het engagement is opgenomen om de gesprekken hierover voort te zetten, maar
daarnaast ook over de re-integratie van langdurig zieke personeelsleden. Dat staat ook op de
agenda van de werkgroep.

De timing hangt af van hoe het voorstel wordt aanvaard. Indien het goed is en iedereen ermee
akkoord gaat, kan het snel gaan, althans wat de principebeslissingen betreft. De volledig
uitgewerkte regelgeving zal toch nog iets meer tijd vergen. Is er minder consensus, dan zal er
verder over moeten worden gepraat. Het is dus wachten op de reacties, maar er ligt een
concreet voorstel op tafel, dat is uitgewerkt door de koepels en het GO!

Ik kan geen cijfers bezorgen, maar naar wat ik hoor vanuit de koepels en het GO!, zal het
toch eerder om een beperkt aantal personeelsleden gaan.

De voorzitter: De heer Bouckaert heeft het woord.

De heer Boudewijn Bouckaert: Voorzitter, ik ben tevreden met het antwoord van de
minister. Ik beschouw die time-outregeling als een moderne manier om om te gaan met
problemen van leerkrachten, burn-outverschijnselen die vaak geen echte burn-out, maar
tijdelijke problemen zijn. We kampen al met een lerarentekort. Het is dus echt van groot
belang dat we de leraren binnen het onderwijs kunnen houden en dat eventuele problemen,
zoals depressie of alcoholgebruik, kunnen worden gerepareerd, zodat de leerkracht opnieuw
in de school kan worden geïntegreerd. Tucht en tuchtmaatregelen werken dikwijls averechts.
Ziekteverlof is voor echte ziekten. U hebt het dus zeer terecht gezegd. Het gaat vaak niet om
een echte ziekte in de ware zin van het woord, maar over grote problemen inzake het
functioneren.

Minister, u spreekt over de afbakening. U hebt gelijk, dat is een heikel punt. Er zitten daarin
inderdaad waarschijnlijk heel veel grijze zones.

Minister, moet daarin ook geen grote rol worden toebedeeld aan de directeur? U weet dat ik
voorstander ben van grotere schoolgemeenschappen, waarbij bepaalde taken die vooral van
logistieke aard zijn op een hoger, wijder niveau worden geregeld. Het is dan echt aan de
directeur die bij wijze van spreken met zijn neus op de leerkrachten zit, om eventueel die
problemen te detecteren en die time-outregeling in te stellen. Als de directeur ontlast wordt
van allerlei logistieke beslommeringen kan hij deze vaak persoonlijke problemen misschien
met meer kennis van zaken aanpakken.

De voorzitter: Mevrouw Vermeiren heeft het woord.

Mevrouw Goedele Vermeiren: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het was duidelijk. Ik
sluit mij aan bij de heer Bouckaert. Het is een heel interessante piste, die verder moet worden
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bekeken. Het is een dunne lijn die moet worden bewandeld. Het is inderdaad moeilijk vast te
leggen wanneer iemand ziek is en wanneer niet. Het is absoluut de moeite waard om daaraan
voort te werken. Tuchtmaatregelen zijn volgens mij in dit geval niet op zijn plaats. Voor
sommige scholen is dat soms wel een probleem. Het kan dan een mogelijke oplossing zijn om
die leerkracht opnieuw te integreren.

Ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

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

■ 

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over capaciteitsproblemen in
opleidingsvormen 1 en 2
- 1119 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Minister, naar aanleiding van de bespreking van het M-decreet heb
ik hier in mijn betoog even naar verwezen, maar ik wilde toch graag mijn vraag om uitleg
stellen om ter zake wat meer duidelijkheid te krijgen.

Minister, een tijdje geleden was ik zelf getuige van het gebrek aan plaatsen. Op een
infoavond op een buso-school heeft men boudweg gezegd tegen mensen wier kinderen het
bijzonder lager onderwijs hadden doorlopen en vervolgens richting opleidingsvormen (OV’s)
1 en 2 werden georiënteerd, dat er een serieus gebrek is aan plaatsen. Er zijn zelfs scholen
waar er voor 1 september 2014 geen enkele plek is. Dat is gewoon te wijten aan het feit dat er
op het einde van het curriculum geen enkele uitstroom is, omdat er voor veel van deze
jongeren geen plaats is in beschutte werkplaatsen of opvanginstellingen. Daarom blijven ze
dan maar in het buso. Dat komt natuurlijk slecht aan bij de ouders. Anderzijds begrijp ik heel
goed dat dit niet alleen een probleem van Onderwijs is, maar dat het ook te maken heeft met
Welzijn.

Minister, ik was toen getuige van één casus. In hoeverre doet dit zich in heel Vlaanderen
voor? Klopt het dat er veel scholen zijn met capaciteitsproblemen voor die specifieke
opleidingsvormen 1 en 2?

Indien dat zo is, op welke manier worden ouders dan wel naar open plaatsen geloodst? Zijn er
instrumenten waardoor zij dan toch niet op de dool moeten, op zoek naar een plaats?

We hebben in het M-decreet vastgelegd dat scholen jongeren ouder dan 21 jaar kunnen
uitschrijven. Mijn pertinente vraag is dan ook of er ter zake afspraken werden gemaakt met
welzijn. Ik wil noch 13-jarigen, noch 22- of 23-jarigen gewoon op de straatstenen zetten. Het is
een complex verhaal. In die optiek had ik toch graag wat meer duidelijkheid gekregen van u.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Minister, ik sluit mij volledig aan bij de vraag om uitleg van de
heer Van Dijck. In onze regio is het een probleem. Verschillende leerlingen vinden geen
school die past bij wat zij nodig hebben. Dat is eigenlijk schrijnend.

Ik heb vastgesteld dat kinderen in het buitengewoon onderwijs voor de derde keer het zesde
leerjaar van het basisonderwijs overdoen omdat ze niet kunnen overgaan naar een volgende
stap. Ik denk dat dat echt niet is wat we willen. Daarom vraag ik u om in kaart te brengen
waar de problemen zich voordoen en om te bekijken hoe ze kunnen worden opgelost. Ook
voor deze kinderen is er recht op aangepast onderwijs.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.
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Minister Pascal Smet: Het buitengewoon onderwijs kent sinds 2002 een inschrijvingsrecht
dat in grote mate gelijkloopt met het inschrijvingsrecht van het gewoon onderwijs. Zo geldt
ook voor het buitengewoon onderwijs het algemene principe dat een school kinderen of
jongeren die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, moet inschrijven, tenzij een van de
reglementair geregelde weigeringsgronden geldt.

In het buitengewoon secundair onderwijs is het inschrijvingsrecht uiteraard ook gekoppeld
aan de typologie en de opleidingsvormen. Een leerling met een attest en inschrijvingsverslag
voor het buitengewoon secundair onderwijs, van een bepaald type en een bepaalde
opleidingsvorm, die geweigerd wordt wegens capaciteit – het volzet zijn – in één school
behoudt uiteraard het recht op inschrijving in een andere school voor buitengewoon
onderwijs van het type en de opleidingsvorm vermeld op het attest bij het
inschrijvingsverslag.

Voor sommige groepen is de vraag vandaag inderdaad groter dan het aanbod. Dat verschilt
erg per regio. En net zoals in het gewoon onderwijs is het wegens de complexe problematiek
niet zo evident om daar als minister meteen een antwoord op te geven.

Er is inderdaad specifieke aandacht nodig voor de groep van leerlingen uit het buitengewoon
basisonderwijs die de overgang willen maken naar het buitengewoon secundair onderwijs
met een attest bij het inschrijvingsverslag voor opleidingsvorm 1 van type 2. Soms is in die
buso-school geen of zeer weinig plaats voor deze leerlingen omdat daar steeds meer plus-21-
jarige leerlingen ingeschreven blijven met een verlenging van de commissie van advies voor
het buitengewoon onderwijs (CABO) omdat er geen plaats is voor de plus-21-jarigen in de
post-schoolse voorzieningen van welzijn. In het M-decreet is daarom de bevoegdheid voor al
dan niet verlenging na 21 jaar voor leerlingen van opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2
gegeven aan de klassenraad van de school.

Bij niet-verlenging zal de klassenraad moeten aantonen dat de capaciteit in de school
onvoldoende is om die verlenging toe te staan. Hij moet dat consequent blijven toepassen
voor alle plus-21-jarigen, waarbij hij voorrang kan geven aan andere leerlingen.

De hierboven beschreven maatregel geeft een school meer autonomie om haar in- en
uitstroombeleid te voeren, en ze kan daarbij rekening houden met de eventuele vraag in haar
regio om meer plaatsen voor nieuwe instromers vrij te maken. Dit behoort tot de autonomie
van de school, dat is de uitdrukkelijke keuze van de decreetgever, van u dus.

Het CLB van de leerling heeft de opdracht de ouders bij te staan in de zoektocht naar een
nieuwe school, maar er bestaat geen centraal register waarop alle lege plaatsen in kaart
worden gebracht. Misschien moet dat maar worden opgestart.

Binnen Onderwijs monitoren wij hoeveel plus-21-jarigen er worden opgevangen in OV1 en
OV2. We monitoren nu ook reeds hoeveel officiële weigeringen er zijn in OV1 en OV2 van
nieuwe leerlingen. Dit zullen we blijven doen. Bovendien willen we, door de scholen zelf
verantwoordelijk te maken voor hun in- en uitstroombeleid, de scholen ook aanzetten om –
waar nodig – sneller leerlingen aan te melden bij een voorziening van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap, en hiermee niet te wachten tot de leerlingen reeds 21 jaar of
ouder zijn.

Uiteraard is Welzijn op de hoogte van deze problematiek. U weet dat in deze legislatuur de
samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs voor het eerst optimaal verloopt. Er wordt
gepraat, tussen de ministers om te beginnen, maar ook tussen de kabinetten. Er is een
duidelijke wil tot samenwerking en die wordt gerealiseerd. Er zal met hen verder worden
overlegd.

Natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er een impact van het M-decreet zal zijn. Ik denk
dat de komende maanden en jaren goed moet worden gekeken waar de noden liggen en of er
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al dan niet bijkomende scholen moeten worden opgericht. Dat heeft uiteraard een budgettaire
keerzijde.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Minister, uit uw antwoord blijkt dat er voldoende instrumenten
moeten zijn om een juiste toeleiding te realiseren. Deze mensen zijn momenteel radeloos. Het
is in het belang van eenieder dat het buitengewoon basisonderwijs die jongeren en hun ouders
in de richting stuurt om naar oplossingen te gaan.

Los van de uitdagingen op termijn zijn dit acute problemen. Op 1 september 2014 worden we
daarmee geconfronteerd. We kunnen niet plots ontelbaar nieuwe plaatsen creëren. We moeten
wel de nodige inspanningen leveren zodat die mensen de juiste informatie krijgen en de juiste
toewijzing.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Mevrouw Kathleen Helsen: Minister, ik heb dezelfde vraag. Er zijn momenteel problemen.
U hebt altijd gezegd dat in september 2014 elk kind een stoel zou hebben. Deze problematiek
is niet zo groot als de totale capaciteitsproblematiek, maar ze is wel des te schrijnender.

We komen nog enkele keren samen, maar nadien kunnen wij u niet meer ondervragen,
minister. Ik zou u echt willen vragen om dit te blijven opvolgen zolang u minister van
Onderwijs bent en om dit met heel veel zorg te begeleiden. Een van deze weken komt er wel
zicht op de mogelijkheden. Ik zou u toch willen vragen om dat zolang als u kunt, heel
concreet mee op te volgen en ervoor te zorgen dat die kinderen op 1 september in een school
terechtkunnen.

Het gaat over niet zo heel veel kinderen. In het arrondissement Turnhout is er een probleem
voor bepaalde doelgroepen. De scholen hebben niet altijd de mogelijkheid om uit te breiden.
Ze willen dat wel, maar de reglementering inzake ruimtelijke ordening verhindert hen dat.
Dat maakt de zaak nog complexer. Het zou goed zijn om dat te bekijken en na te gaan hoe we
ervoor kunnen zorgen dat die kinderen echt op hun plaats zitten in een vorm van
buitengewoon onderwijs waar ze op een gepaste manier worden opgevangen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het nieuwe vakoverschrijdende
lessenpakket ‘Jeugdbeweging in de klas’
- 1142 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: We hebben het geluk om in Vlaanderen en Brussel heel sterke
jeugdbewegingen te hebben. Dat is niet in alle omliggende regio’s en landen het geval. Het is
goed om ze te koesteren en de werking eens voor het voetlicht te plaatsen.

Om meer kinderen kennis te laten maken met de jeugdbewegingen bestaat er voor het
basisonderwijs een lespakket. Het werd ontwikkeld door alle jeugdbewegingen samen. Dit
lespakket wordt online ter beschikking gesteld van de leerkrachten. Het wordt vaak gebruikt
naar aanloop van de jaarlijkse ‘Dag van de jeugdbeweging’. Dat voor wat het basisonderwijs
betreft.

Enkele weken geleden, minister, maakte u bekend dat er een lespakket werd uitgewerkt voor
het secundair onderwijs. U maakte daarvoor een budget vrij. Het is interessant dat de
jeugdbewegingen zich via de school kenbaar kunnen maken en dat ze hiervoor ook de handen
in elkaar slaan.
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Jeugdbewegingen zijn er overal, niet alleen in de grote steden. Het is niet altijd evident om in
een grootstad als jeugdbeweging naar buiten te komen, om verschillende redenen, onder meer
omdat er minder groen aanwezig is. U hebt het zelf aangegeven in een artikel: het concept
jeugdbeweging is vooral bekend bij de Vlaamse jongeren. Ik denk dat u daarmee de
autochtone jongeren bedoelt. Mijn vragen gaan daarover.

We zijn in Vlaanderen heel veel bezig met de brede school. Dat is een heel toffe evolutie. Ik
ben ervan overtuigd dat de jeugdbeweging daar een grote rol in zou kunnen spelen.

Is het lespakket voldoende afgestemd op leerlingen van het secundair onderwijs in Brussel en
andere grote steden met inbegrip van de kinderen van allochtone origine? Acht u een
eventuele verfijning naar deze realiteit wenselijk of mogelijk? Werden er bij de uitwerking
van het pakket Brusselse of andere grootstedelijke actoren betrokken? Welke?

Wordt lessenpakket voor het basisonderwijs jaarlijks geüpdatet en/of geëvalueerd? Hoe wordt
dat gepercipieerd door de kinderen zelf?

Op welke manier zou het lessenpakket voor basis- en secundair onderwijs kunnen worden
ingebouwd in de bestaande bredeschoolprojecten? Een brede school heeft al haar nut en krijgt
al haar zin als ze ertoe bijdraagt dat meer kinderen dan vandaag interesse hebben voor een
jeugdbeweging. Hoe kunt u dit aanmoedigen?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Uit onderzoek in 2010 bleek dat vier op vijf van de kinderen in een
jeugdbeweging ouders hebben die zelf lid waren van een jeugdbeweging. Natuurlijk zit je dan
in een vicieuze cirkel.

Oorspronkelijk was het logisch dat mensen die hier woonden, Vlaamse Vlamingen waren. De
cultuur van jeugdbewegingen is daar heel sterk gegroeid. Heel weinig migrantenkinderen
hebben de weg gevonden naar de jeugdbeweging. Ze worden ouder, krijgen zelf kinderen,
maar aangezien ze zelf niet in de jeugdbeweging zaten, geven ze het niet door. Dat is, wat ik
met een boutade heb gezegd, een erfelijkheidsmechanisme in het lidmaatschap van een
jeugdbeweging.

Om dit te doorbreken hebben we een lespakket laten ontwikkelen, want al die kinderen zitten
natuurlijk wel op school. Dit lespakket heeft de ambitie om jongeren die de jeugdbeweging
niet van thuis uit kennen, te overtuigen om lid te worden. Ik maakte daarvoor 30.000 euro
vrij. Het lespakket is ontwikkeld met de acht jeugdbewegingen, onder coördinatie van
Chirojeugd Vlaanderen. Ze hebben dat goed gedaan.

Het is een vakoverschrijdend lespakket. Via een reeks opdrachten kruipen de leerlingen in de
huid van verschillende personages, en leerkrachten uit alle graden en richtingen kunnen
aantonen waarom een jeugdbeweging een optie is voor elke jongere. Aan de hand van een
kaartspel en een stellingenspel krijgen leerlingen in één uur een scherp beeld van
jeugdbewegingen en ontdekken ze wat de meerwaarde is van samen spelen. De
ontdekkingstocht wordt bekeken door de ogen van het gekozen personage, wat het voor
sommige leerlingen makkelijker maakt om een afwijkende mening te verkondigen. Daarna
focust het stellingenspel op het aspect ‘bewust keuzes maken’ en op vooroordelen als ‘je
komt altijd vuil thuis achteraf’ of ‘je speelt alleen maar voetbal’. Het blijkt dat deze
vooroordelen met een korrel zout moeten worden genomen.

We hebben geen lessenpakket dat enkel voor Brussel geldt of voor steden. We hebben een
multi-inzetbaar pakket gemaakt. Het is ook in de grote steden en dus ook in Brussel
inzetbaar. Met het pakket kan elke leerkracht diversifiëren in alle opdrachten en afstemmen
op de klasgroep en doelgroep. Aangezien het pakket met personages werkt, hangt dit ook
samen met de samenstelling van de klas.

In de werkgroep die het lespakket samenstelde, zat een leerkracht uit het Brusselse. Brussel
was dus wel degelijk vertegenwoordigd in de groep. Een eerste versie van het lespakket werd
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uitgetest in een Brusselse school onder het motto ‘Als het werkt in Brussel, werkt het overal’.
Mooi gezegd, hé? Ik vind dat we dit meer moeten gebruiken.

Het lespakket is duurzaam ontwikkeld. Dit betekent dat er geen jaarlijkse update nodig is.
Daardoor is het pakket voor het basisonderwijs nog altijd actueel.

Het lespakket basisonderwijs werd in de brede scholen van Brussel gepromoot bij de
leerkrachten. In Brussel werken al een aantal jeugdbewegingen samen met enkele brede
scholen. Dat zijn enkel basisscholen omdat er momenteel weinig brede scholen in het
secundair onderwijs bestaan.

Op 29 april komt er in Brussel een studiedag. Samen met collegelid Vanhengel zal ik er dit
als een goed voorbeeld naar voren schuiven. Ook de leiding uit de jeugdbeweging kan
uitgenodigd worden op scholen. Jeugdbewegingen zijn dus bij dit project een partner.

Ik vat samen. Het project wordt als zeer goed beoordeeld door de jeugdbewegingen zelf. Ik
denk dat ook de mensen op het terrein dat doen. Door de manier waarop het werd ontwikkeld,
is het perfect inzetbaar in Brussel. Als we na verloop van tijd zouden merken dat het nodig is,
belet niets natuurlijk dat de Brusselse takken van de jeugdbewegingen zouden samenzitten
om er eventueel een extra Brusseldimensie aan toe te voegen. Daar kunnen we in de evaluatie
binnen twee, drie jaar rekening mee houden.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Dit is een interessant thema en een interessant antwoord. Minister, ik
ben blij met uw antwoord. We moeten inderdaad op termijn bekijken of we nog iets kunnen
ontwikkelen voor de grote steden. Het is ook belangrijk dat de jeugdbewegingen zoveel
mogelijk de kans krijgen om zichzelf voor te stellen. Maar dat gaat een beetje deze vraag te
buiten. Dat is de meest wervende factor van allemaal. Bij het begin van het schooljaar zouden
ze zichzelf moeten kunnen voorstellen. Ik zal daar de komende weken nog een beetje rond
werken. Dat is de meest wervende factor: als een jongere een andere jongere rechtstreeks kan
aanspreken. Maar dit lessenpakket kan in ieder geval ook een zeer interessante factor zijn om
meer kinderen dan vandaag, en zeker ook kinderen van een andere origine, in onze sterke
jeugdbewegingen te krijgen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gebrekkige kennis
van de Vlaamse jeugd over de Eerste Wereldoorlog
- 1143 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering engageerde de
regering zich om in het kader van een beleidsdomeinoverschrijdend plan rond ‘100 jaar
Groote Oorlog’ initiatieven in Vlaanderen te nemen en te ondersteunen die inspelen op de
eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog, specifiek in de frontstreek. Dat wervende
project wordt – met toerisme als trekker – als een hefboom gebruikt in het beleid voor onder
meer onderwijs. In de beleidsnota Onderwijs 2009-2014 staat dan ook vermeld dat “de
eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog eveneens een plaats krijgt in de
herinneringseducatie. De onderwijsinitiatieven rond ‘100 jaar Groote Oorlog’ zullen samen
met het onderwijsveld tot stand komen.”

Omdat de kennis over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in het algemeen en die
over de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen in het bijzonder bij de leerlingen van het
secundair onderwijs in Vlaanderen erg belangrijk is en nog verbeterd kan worden, heb ik een
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voorstel van resolutie ingediend om klasreizen naar sites gerelateerd aan de Eerste
Wereldoorlog aan te moedigen voor leerlingen van het secundair onderwijs. Met het voorstel
van resolutie vragen we onder meer om de basisinzichten en basiskennis over de Eerste
Wereldoorlog aan te scherpen, om in te zetten op internationale vredeseducatie, en om de
koepels en netten aan te moedigen om de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op te
nemen in de leerplannen van het basis- en secundair onderwijs.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik de resultaten zag van de test die het Eén-
programma Volt op woensdag 19 februari 2014 uitzond. Hieruit bleek dat de Vlaamse jeugd
maar bitter weinig afweet van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb nadien diezelfde tests met een
aantal vragen uitgevoerd bij kinderen van vrienden en in scholen waar ik soms eens
spreekbeurten geef. De antwoorden liepen een beetje gelijk. Dat was wel een bange
vaststelling, zeker omdat er vandaag zoveel media-aandacht voor is. Hieruit bleek dat maar
bitter weinig jongeren iets afweten van de Eerste Wereldoorlog.

Aan de hand van een vragenlijst die het programma samen met het In Flanders Fields
Museum had opgesteld, werden meer dan duizend laatstejaarsscholieren van het secundair
onderwijs ondervraagd. Uit die test bleek dat er tussen de verschillende richtingen geen
merkbaar verschil is, maar wel bleek dat in de scholen in en rond Ieper iets beter wordt
gescoord. 5 procent van de leerlingen kon niet antwoorden op de vraag wanneer de Eerste
Wereldoorlog was begonnen. Er werd gegokt op 1830, 1903, zelfs op 1968. 12 procent wist
niet wanneer de Groote Oorlog eindigde. 17 procent wist niet waarom de Eerste
Wereldoorlog op 11 november wordt herdacht. Ik wil hier toch even zeggen dat in Australië
elke leerling weet dat op 11 november de wapenstilstand en het einde van de Eerste
Wereldoorlog worden herdacht. In Canada weten de meesten dat ook.

Bij ons weten ze dat niet. De voorbije week vroeg ik het tijdens een rondleiding nog aan
studenten van het middelbaar onderwijs en aan studenten van de normaalschool. Ook daar
was het betreurenswaardig om vast te stellen dat men niet wist wat 11 november betekent.
Men wist wel dat er dan een dag congé is. Maar waarom, dat wist men niet meteen. In
Australië hebben ze geen dag congé, maar ze houden er wel één minuut stilte. Ook auto’s
stoppen dan aan een groen licht. De sirenes gaan af en die één minuut stilte gaat door merg en
been.

Voor 15 procent van de ondervraagden zegt de datum 11 november helemaal niets. Als dag
waarop de ‘Groote Oorlog’ wordt herdacht, kozen zij onder meer voor 6 december en 14
februari. Zowat 80 procent van de jongeren wist dat de IJzer een bepalende rol speelde in de
Eerste Wereldoorlog. Toch werd er ook gegokt op rivieren zoals – hou u vast aan de takken
van de bomen – de Nijl, de Seine en de Rijn. Op de vraag welke rol de IJzer dan wel speelde,
bleef 50 procent van de scholieren het antwoord schuldig. Het gaat over Vlaamse studenten!
Iemand gokte “Omdat de Duitsers niet konden zwemmen”, een ander was van mening dat “de
rivier vergiftigd werd en dat zo de vijand werd uitgeschakeld”. In Ieper, waar de klaproos of
‘poppy’ toch alomtegenwoordig is, weet 18 procent van de Vlaamse scholieren niet dat die
bloem het symbool is van de slagvelden. 22 procent van de scholieren van scholen uit andere
regio’s gaven onder meer cactus, waterlelie en zelfs bloemkool als antwoord.

Het is hilarisch om te lezen, maar toch wel zielig.

Minister, hoe komt het dat het, bij het begin van de eeuwherdenking van ‘100 jaar Groote
Oorlog’, zo triestig gesteld is met de basiskennis over de Eerste Wereldoorlog bij
laatstejaarsscholieren secundair onderwijs in Vlaanderen? Welke initiatieven hebt u al
gerealiseerd, en welke initiatieven zijn er nog mogelijk om de basiskennis over de Eerste
Wereldoorlog bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs aan te scherpen? Op welke
manier wordt de recente brochure met educatief materiaal verspreid in de scholen en kunnen
leerkrachten kennismaken met deze brochure?

De voorzitter: Mevrouw Vermeiren heeft het woord.
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Mevrouw Goedele Vermeiren: Voorzitter, ik heb de vraag van de heer Verstreken gelezen
en ik heb nu ook geluisterd. Tot ik vier jaar geleden naar hier kwam, gaf ik geschiedenis. Ik
deed dat heel graag.

In het vijfde jaar staat inderdaad de Eerste Wereldoorlog op het programma. Wij beginnen in
het vijfde jaar in 1815, en we eindigen in 1945. We begonnen bij het Congres van Wenen en
eindigden met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen zagen we de opkomst
van het nationalisme, het liberalisme, het socialisme, zagen we de eenmaking van Italië en
Duitsland, zagen we de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, zagen we de Eerste
Wereldoorlog, zagen we de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. De negentiende eeuw zou
immers eindigen op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog is maatschappelijk
ongelooflijk belangrijk. Dan was er het Verdrag van Versailles. Er was de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog, wat toch ook niet onbelangrijk is. Dan zagen we de Tweede
Wereldoorlog. En dan was ik aan het einde van het schooljaar. (Opmerkingen)

De Russische revolutie kwam er ook nog tussen. Dank u voor de aanvulling, collega’s.

Het is dus een overvol programma voor alle leerkrachten. Ik wil hier zeker de verdediging
van de leerkrachten op mij nemen. Ik heb altijd lesgegeven en zal dat misschien opnieuw
gaan doen. Die leerkrachten zien dat op een zeer ordentelijke manier, maar moeten dat ook
inpassen in een hele tijdslijn.

Ik heb dat programma niet gezien. Als 5 procent van de leerlingen niet kon antwoorden, dan
betekent dat toch dat 95 procent dat wél kan. Als 12 procent niet wist wanneer de Groote
Oorlog was geëindigd, dan wist 88 procent dat dan toch wel. Als 17 procent niet wist waarom
de Eerste Wereldoorlog op 11 november werd herdacht, dan wist 83 procent dat wel. Dan
krijg je toch een heel ander beeld van onze jongeren. Iemand antwoordde dat het om een
bloemkool ging. Dat zijn jongeren die dan ook eens een grapje maken, denk ik. Jongeren zijn
jongeren, en dat ga je niet veranderen.

Wat moeten we dan schrappen in de leerstof van dat vijfde jaar? Ik ga er volledig mee
akkoord dat leerlingen een aantal ankerdata moeten kennen. Zo is er 1830: voor sommigen is
dat een heel belangrijke datum, voor anderen iets minder. (Gelach)

Er is 1815. Er is 1789. De voorzitter zei bij het begin dat ik het kort moest houden, maar het
is misschien mijn laatste betoog in de commissie Onderwijs. Het is belangrijk ankerdata te
hebben, maar ik heb ervaren dat het voor leerlingen heel moeilijk is om een tijdsbeeld te
hebben en daar bepaalde dingen in te schuiven. Ze hebben niet altijd dat zicht. Nu zitten we
met een generatie voor wie die Eerste Wereldoorlog dode leerstof is, jammer of niet. Dat is
honderd jaar geleden. Voor 18-jarigen van nu is dat enorm lang geleden. Dat is bijna
Napoleon. Voor hen is dat een heel moeilijke oefening: wat komt er eerst, wat komt er
daarna? Dan moeten ze een inzicht hebben in tijdsbesteding. Dat is niet zo evident en dat
moeten we inderdaad bijbrengen in die lessen geschiedenis, en ook vakoverschrijdend.

Er is hier inderdaad een voorstel van resolutie goedgekeurd om een bezoek te brengen aan de
Westhoek. De collega heeft dat aangehaald. Dat is absoluut interessant. Dat is absoluut aan te
moedigen. Ik meen me echter te herinneren dat we hier ook nog een ander voorstel van
resolutie hebben goedgekeurd dat het bezoeken van de Dossinkazerne vraagt. Dat valt dus in
één schooljaar. In de praktijk zal de geschiedenisleraar vragen twee bezoeken te mogen doen,
terwijl leerkrachten van andere vakken ook buiten de school op bezoek willen gaan.

Ik wil hier maar de verdediging van de leerkrachten op mij nemen. Het is in de praktijk niet
altijd even gemakkelijk om alles in te passen. Die Eerste Wereldoorlog ís heel belangrijk.
Daar gaat nu heel veel aandacht heen. Ik ben ervan overtuigd dat er nu in de scholen ook
meer aandacht aan zal worden besteed, dat ze die data zullen moeten kennen. Bij mij moesten
ze die trouwens kennen. Van alle verlofdagen moesten ze het waarom weten, en 11 november
zit daarbij. We moeten daar zeker voor blijven pleiten, maar als we die cijfers omdraaien, dan
geven die wel een iets ander beeld. Natuurlijk wil ik me wel aansluiten bij de andere vragen.
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Minister, zijn er al andere dingen gebeurd? Ik vond echter toch dat ik de verdediging van
onze leerkrachten even op mij moest nemen.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik meen dat de vraag van de heer Verstreken ook helemaal niet tegen de
leerkrachten was gericht, maar ik wil hier wel nog een element aan toevoegen. Er werd
terecht gewag gemaakt van leerstof van het vijfde jaar, maar in het derde jaar van de lagere
school wordt deze leerstof beknopt, maar heel duidelijk aangeleerd, met een paar kernpunten,
zoals de IJzer, 1914-1918. De poppies worden dan ook al besproken.

Ik vind de vraag van de heer Verstreken dus wél relevant. Men kan zeggen dat maar 5 of 10
procent van die jongeren van 18 jaar dat niet weet, maar eigenlijk gaat dat over leerstof van
het derde jaar van de lagere school, voor kinderen van 8 jaar.

Ik zal de laatste zijn om de leerkrachten met de vinger te wijzen. Dat is helemaal niet de
bedoeling. Ik vind het echter frappant dat het gaat over leerstof die aan kinderen van 8 jaar
wordt aangereikt, en dat zoveel procent van de jongeren die ongeveer tien jaar later
afstuderen, die leerstof van het derde jaar niet kent. Dat maakt me toch wat sprakeloos.
(Opmerkingen)

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Voorzitter, ik kan me aansluiten bij het betoog van
mevrouw Vermeiren. Ik heb ook geschiedenis gegeven. Het is al wat langer geleden,
namelijk tot 1995.

De heer Kris Van Dijck: Dat was van na de Eerste Wereldoorlog. (Gelach)

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Dat scheelt niet zo heel veel.

De voorzitter: Een hoffelijke opmerking. Dat zult u moeten goedmaken, mijnheer Van Dijck.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Ik vind dat niet zo erg.

Minister Pascal Smet: Ik vind dat hij de afwas moet doen als we samen gaan eten.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Dat vind ik wel een goed voorstel. Ik heb dit echter niet
beschouwd als een negatieve opmerking.

We moeten de vraag zeker nuanceren. Trouwens, in het televisieprogramma werd het ook
genuanceerd door een leerkracht die was uitgenodigd. Die schetste de hele zaak toch een
beetje en plaatste dit in een goed perspectief. Natuurlijk zal het altijd een beetje afhangen van
de school en de leerkracht hoeveel aandacht er naar bepaalde onderwerpen gaat, ook al staan
ze in het leerprogramma, in het schoolwerkplan en dergelijke. Ik vind dat lokale besturen
absoluut ook een rol daarin hebben. Als organisaties binnen de gemeente iets aanbieden en ze
nodigen de scholen uit om aan zeer voordelige voorwaarden te komen kijken, dan gaan
sommigen daar heel gemakkelijk op in en slagen anderen er toch wel in om redenen te vinden
om daar niet heen te gaan, heb ik gemerkt. Die inbreng van school en leerkracht zal natuurlijk
altijd wel blijven gelden. Ik meen dus dat we dit alles in een juist perspectief moeten plaatsen
en het toch ook een beetje moeten nuanceren.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Mevrouw Vanderpoorten heeft gelijk dat we dat in een juist
perspectief moeten plaatsen. Ik ben het met mevrouw Vermeiren eens dat het niet de schuld is
van de leerkrachten. Ik vermoed echter dat we met onze samenleving in het algemeen in een
evolutie terecht zijn gekomen waarbij er minder aandacht is voor algemene kennis. Vroeger
bestond dat nog. Dat was een begrip, algemene kennis.

Mijn zoon zit nu in het eerste middelbaar, in de eerste graad Latijnse. De discussies die ik het
meest met hem heb, gaan altijd over de vraag, als hij andere vakken krijgt, wat hij daarmee is.
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Hij vraagt waarvoor hij dat later nog zal gebruiken. Ik zeg dat hij die vraag niet moet stellen,
dat hij gewoon dingen moet leren en onthouden omdat dat ook deel uitmaakt van de
algemene kennis. De voorbeelden die de heer Verstreken heeft gegeven, vind ik echt
gruwelijk. Hoe komt het dat kinderen dat zelfs niet kunnen benoemen? Ik zou het echter even
erg vinden als bijvoorbeeld een kind zou zeggen, los van geschiedenis, dat Mozart een
wielrenner was. Dat soort dingen kom je ook tegen. Dat is een algemene evolutie in de
samenleving. Daar wordt gewoon minder belang aan gehecht.

Ik meen dat op dat vlak de ouders ook een belangrijke rol te spelen hebben. Ook ouders
moeten hun kinderen leren dat het belangrijk is om bepaalde dingen te weten en te
onthouden. Ik meen dat er daar ook wat schort. Het is niet alleen het onderwijs, of het is zelfs
niet het onderwijs. Er zijn immers gemotiveerde onderwijzers die dat allemaal aanleren en die
proberen dat allemaal in de kokertjes van die kinderen te krijgen. Als er echter dan ouders
zijn die zeggen aan hun kind dat die dat alles mag vergeten als hij eenmaal dat examen heeft
afgelegd, dat hij goede punten moet halen, maar dat het voor de rest geen kwaad kan om dat
te vergeten, dan schort het ook daar. De ouders hebben een verantwoordelijkheid om opnieuw
naar een situatie te evolueren waarbij algemene kennis en algemene ontwikkeling ook
belangrijk zijn.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Er is hier heel veel waars gezegd. De Eerste Wereldoorlog is wel
meer dan een oorlog an sich. Er zijn heel veel fundamenten gelegd. Ik heb daar met collega
Verstreken al vaker over van gedachten kunnen wisselen. Ik geef een voorbeeld: het is de
slag van Gallipoli in Turkije die het Australische en het Nieuw-Zeelandse besef heeft doen
ontstaan en waardoor 11 november bij hen een dergelijk grote betekenis heeft.

De heer Boudewijn Bouckaert: Gallipoli is wel gewonnen door de Turken, hè.

De heer Kris Van Dijck: Ja, maar het is in die slag dat er enorm veel Australiërs en Nieuw-
Zeelanders gesneuveld zijn. Jaarlijks op 25 april gaan heel veel mensen van daar naar Turkije
om dat te herdenken. In ‘Ten oorlog’ is dat heel sterk aan bod gekomen. Ook hier bij ons in
Vlaanderen is dat een zeer belangrijk momentum. Ik ben ook overtuigd van de rol van ons
onderwijs en de lokale besturen om 11 november in ere te houden. Dat wordt door niemand
miskend. Het blijft daarom belangrijk.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik ben blij dat verschillende commissieleden hebben gezegd dat we
moeten oppassen om algemene conclusies te trekken uit dergelijke, eerder beperkte
bevragingen. Ik ben ook blij dat de cijfers omgekeerd worden. Uiteindelijk krijg je dan toch
een andere benadering van het gegeven.

Een globaal zicht op de kennis van onze jongeren over WO I hebben we op dit moment niet.
Dat wordt niet gemeten in ons onderwijs. Ook al vind ik het belangrijk dat je zeker weet
wanneer de oorlog begonnen en beëindigd is, wil ik het belang van louter losse feiten
relativeren. Mij lijkt belangrijker dat leerlingen inzicht krijgen in het mechanisme, dat ze
verbanden leren leggen, dat ze begrijpen welke mechanismen hebben geleid tot het ontstaan
van WO I, dat ze weten welke verschrikkingen er gebeurd zijn, welke politieke, economische
en militaire factoren het verloop hebben bepaald en wat de impact is geweest, soms tot op
vandaag, van beslissingen die na WO I zijn genomen. Om dat te begrijpen heb je natuurlijk
een basiskennis nodig, anders kun je het niet begrijpen. Het is niet het ene of het andere, je
hebt altijd een basiskennis nodig, maar de vraag is in welke mate je in detail gaat en in welke
mate dat dan later wordt ingevuld.

Ik denk, in alle eerlijkheid, dat we de komende maanden overspoeld zullen worden door de
hele herdenking van WO I. Je zult al bijna op een andere planeet moeten leven om daar in
onze contreien aan te ontsnappen. Op zich zal het de komende maanden met die kennis wel
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verbeteren, omdat je er bijna niet buiten kunt. Maar meer dan feiten, lijken mechanismen me
toch belangrijk te zijn. U weet dat in het curriculum vandaag zowel de vakgebonden
eindtermen geschiedenis als een aantal vakoverschrijdende eindtermen voldoende
aanknopingspunten bieden.

Ik heb in functie van de eeuwherdenking van WO I binnen het beleidsdomein Onderwijs en
Vorming een interne werkgroep opgericht, zoals we dat graag doen in onderwijs, die
tweemaandelijks overlegt. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Agentschap
voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, het departement Onderwijs, de CANON
Cultuurcel, Klasse, KlasCement, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het
Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’. De werkgroep heeft drie doelstellingen: het
communiceren van voor het onderwijs relevante initiatieven met betrekking tot de herdenking
van WO I. Hiervoor worden de beschikbare communicatiekanalen, namelijk de website van
het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Klasse, cultuurkuur.be, KlasCement,
wegwijzerwoi.be, ingebeeld.be, maximaal ingezet. Ook de opdracht voor het Vlaams Instituut
voor Archivering (VIAA) in verband met het digitaliseren van audiovisueel materiaal rond
WO I past in de integratie van kanalen. Verder zijn er gerichte communicatieacties, zoals de
in het onderwijsveld verspreide inspiratiebrochure en een gepland leerkrachtenevent tijdens
het weekend van 5 oktober 2014 in samenwerking met de lerarenkaart.

Een tweede opdracht bestaat in het ondersteunen van scholen en leerkrachten in hun
initiatieven rond WO I, bijvoorbeeld via de dynamo3-ondersteuning, of het toeleiden naar
relevante nascholingsinitiatieven, zoals de forumdag van het Bijzonder Comité van
Herinneringseducatie, die zeer recentelijk heeft plaatsgevonden.

Een derde opdracht bestaat in het stimuleren van internationale uitwisselingen, zoals via het
project ‘In Flanders Fields Memorial Gardens’. Hierbij wisselen 63 Vlaamse scholen via
eTwinning uit met evenveel Britse scholen. Verder zetten we onder de bescherming van het
Prins Filipfonds samen met de andere gemeenschappen van België een studiedag op rond
schooluitwisseling met als thema WO I en zijn we betrokken in de jury van de projecten van
het Prins Filipfonds. Uiteraard zal elk van die doelstellingen bijdragen tot het versterken van
de kennis over WO I bij leerlingen en leerkrachten.

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie zal de komende jaren via zijn forumdagen
en andere vormingsactiviteiten blijvend inzetten op het verhogen van de kwaliteit van
herinneringseducatie, dus ook wat betreft het herinneren van WO I. Uiteraard is de
lerarenopleiding een van de prioritaire doelgroepen.

Elke school van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs heeft een
exemplaar van de inspiratiebrochure ‘100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas’ ontvangen.
In deze zending zat ook een exemplaar van ‘De toetssteen ’14 -’18’, ontwikkeld door de
educatieve medewerkers van de provincie West-Vlaanderen op basis van de toetssteen
kwaliteitsvolle herinneringseducatie van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. De
inspiratiebrochure werd verspreid onder de deelnemers van de Dag van de Cultuureducatie, de
deelnemers aan de Cultuurdag en de deelnemers van de forumdag van het Bijzonder Comité
voor Herinneringseducatie op 25 maart 2014. De inspiratiebrochure kan bovendien besteld
worden via de dienst publicaties van het Vlaams onderwijs en kan zelfs van de site van
CANON Cultuurcel gedownload worden. Er worden overigens ook workshops aangeboden om
leraren met de bestaande instrumenten te leren werken.

We hebben heel veel ondersteunende initiatieven genomen, zelfs in die mate dat we bijna
moeten opletten. De koepels en de ngo’s zijn bijna van mening dat we in hun plaats treden.
Die tegenstelling is ook een gegeven waarmee we rekening moeten houden.

Ik wil hier nog één zaak aan toevoegen. Ik heb in het verleden al verklaard en ik blijf erbij dat
kinderen graag games spelen, of we dat nu graag hebben of niet. We zouden hier meer in
moeten investeren. Waarom maken we geen educatieve serious game die toelaat te spelen in
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de context van de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog en die kinderen de kans
biedt vanuit verschillende perspectieven, onder andere als slachtoffer, te kijken.
(Opmerkingen van de voorzitter)

Zoals ik tijdens mijn toespraak tijdens het forum over herinneringseducatie heb verklaard, is
wie voor de ene een terrorist is voor de andere een vrijheidsstrijder. Het is allemaal niet zo
eenduidig.

Bovendien hebben we in Europa een andere cultuur. Naar het schijnt, heeft de afgelopen uren
een Amerikaan België bezocht. Die Amerikaan vertegenwoordigt natuurlijk zijn land. Ik weet
niet wie van de aanwezigen Washington D.C. al eens heeft bezocht. Dat is wel een aanrader.
Ik weet echter niet of het daar allemaal zo goed zit. Daar wordt de cultus van de oorlog met al
die memorials gevierd. Dat is allemaal heel indrukwekkend om te zien, maar het is allicht
geen toeval dat president Obama ‘In Flanders’ Fields’ heeft geciteerd. Dat is eigenlijk een
oproep om te gaan vechten. Mensen vergeten soms de betekenis van dat gedicht. Dat is een
kwestie van historisch besef. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Het klopt dat de Britten dat ook heel sterk hebben. Ik bedoel hiermee dat hier een hele
dimensie aan is verbonden. Indien we dit in een serious game zouden ontwikkelen, ben ik
ervan overtuigd dat kinderen die het spel een of twee keer hebben gespeeld alle feiten hebben
opgenomen. Ze zouden zelfs de namen van de generaals kennen. Ze zullen dit in zich
opnemen en op die manier kan spelenderwijze een kennisoverdracht tot stand worden
gebracht. De kinderen kunnen op die manier inzichten verwerven.

De digitale mogelijkheden die eraan komen, zullen ons in de toekomst veel mogelijkheden
bieden en zullen het werk van leerkrachten gemakkelijker maken. We zouden dit debat
binnen tien jaar opnieuw moeten voeren. Volgens mij zal de wereld er dan op
onderwijskundig vlak totaal anders uitzien en zal de kennisoverdracht op een andere manier
verlopen.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Ik wil iedereen voor de uitgebreide toespraken bedanken. Ik had
dit totaal niet verwacht, maar het doet deugd. Ik heb begrip voor alles wat de vorige sprekers
hebben gezegd. Ik heb trouwens geen conclusies getrokken. Ik heb een overzicht gegeven van
wat tijdens het televisieprogramma aan bod is gekomen en hoe hierop is gereageerd.

Ik heb natuurlijk veel respect voor de job van leerkrachten. Veel is echter afhankelijk van het
enthousiasme van de leerkrachten en van de mate waarin zij gepassioneerd met een
onderwerp bezig zijn.

Mijn appreciatie van feiten die met de Eerste Wereldoorlog te maken hebben, is een gevolg van
mijn jeugdjaren. We zijn ook op klasuitstap naar Flanders’ Fields geweest. De verhalen die toen
zijn verteld, waren zeer beklijvend. Ze zijn me voor de rest van mijn leven bijgebleven. Het is
natuurlijk niet verplicht kinderen naar ginds te sturen, maar het wordt wel aangemoedigd. Het
zou mooi zijn indien dit zou lukken. In Groot-Brittannië moeten kinderen uiteindelijk eenmaal
tijdens hun studieperiode Flanders’ Fields hebben bezocht. Ze kennen de verhalen. Ik begrijp
dat dit ook met de eindtermen te maken heeft. We moeten ze echter aanmoedigen.

De minister heeft een mooie opsomming gegeven van de initiatieven die zijn genomen. Het
Vlaams Vredesinstituut heeft ook een aantal mooie initiatieven genomen. Ik wil het echter nog
even over het onderwijs hebben. Volgens mij zou het ideaal zijn de verhalen over de Eerste
Wereldoorlog tijdens het vijfde leerjaar van basisonderwijs aan bod te laten komen. Dan kan
ook een klasuitstap worden georganiseerd. Voor het secundair onderwijs vind ik een de
Dossinkazerne absoluut de moeite waard. Zeker de inleidende film die daar wordt getoond, legt
sterk de link met het heden. Dit is absoluut een aanrader voor mensen uit het onderwijs.

Ik heb nog iets hoopvols beleefd. De afgelopen week heb ik toevallig leerlingen ontmoet van
de normaalschool die hier een rondleiding kregen. Ze spraken me toevallig aan in de gang. Ik
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heb toen vernomen dat een van de begeleidende leerkrachten is vrijgesteld om zich enkel en
alleen over de Eerste Wereldoorlog te buigen en de studenten van de normaalschool input te
geven over de bestaande mogelijkheden. De leerlingen hebben me spontaan verteld waarmee
ze bezig zijn.

Minister, ik zou deze vraag om uitleg binnen tien jaar eens opnieuw moeten kunnen stellen.
U hebt naar een game verwezen. Misschien moet de minister van Innovatie hier iets mee
doen. Wat de rol van de slachtoffers betreft, zit hier misschien muziek in. Ik leg meteen het
verband met de rol van vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Dat is een punt dat minder vaak aan bod komt. We kunnen hier nog uren over doorgaan. Het
heeft me in elk geval deugd gedaan de boeiende toespraken van de verschillende Vlaamse
volksvertegenwoordigers en van uzelf te horen.

De voorzitter: Mevrouw Vermeiren heeft het woord.

Mevrouw Goedele Vermeiren: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal onthouden dat
er veel materiaal ter beschikking staat van alle leerkrachten in alle onderwijsniveaus. Dat zal
hen zeker aanmoedigen om de Eerste Wereldoorlog nog meer in de verf te zetten of hier meer
aandacht aan te besteden.

Mijnheer Verstreken, ik dank u voor uw vraag om uitleg. Aangezien dit helemaal in mijn
winkel past, moest ik natuurlijk zelf ook een pleidooi houden. Ik begrijp uw vraag over de
bestaande mogelijkheden en ik sluit me erbij aan. Uw vraag om uitleg bevatte in elk geval
een aantal belangrijke elementen.

Wat ik uit alle toespraken van de andere sprekers heb begrepen, is dat kennis niet
onbelangrijk is. Kennis is de kapstok waar verbanden en inzichten aan kunnen worden
gehangen. Dit is niet onbelangrijk. Wat de geschiedenis betreft, heeft het geen zin feiten op
zich van buiten te leren.

Ik begrijp ook heel goed waar uw passie vandaan komt. U hebt dat bezocht tijdens uw jeugd.
U woont daar niet veraf. Dan is dat evident. Een bezoek aan de Westhoek en aan die
kerkhoven is heel beklijvend. Dat was ook voor mij zo. Maar het is vaak een praktische
kwestie. Als je uit het Antwerpse komt, hoe doe je dat dan? Dat is altijd een hele dag. Dat
moet ingepland worden in de agenda. Dat is niet zo evident voor een school, maar het is wel
heel belangrijk.

Herinnerings- en vredeseducatie zijn ongelooflijk belangrijk. Je kunt dat theoretisch doen in
de klassen, Wereldoorlog I en Wereldoorlog II, en met een bezoek aan de Westhoek of aan de
Dossinkazerne, die voor ons iets dichter is. Je moet een keuze maken, helaas.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een voorbeeld aan te halen uit mijn eigen
gemeente. Binnenkort wordt daar 5 april herdacht, toen er duizend slachtoffers zijn gevallen
door een bombardement op scholen, door de Amerikanen. Op die manier worden jongeren al
jaren bij dat verhaal betrokken, door dat verhaal door te geven. Dat is belangrijk. Elke
leerkracht moet dat in zijn eigen omgeving zoeken. Maar nu moet er genoeg aandacht zijn voor
Wereldoorlog I. En dat zal zeker in orde komen. Ik begrijp uw vraag, mijnheer Verstreken.

De heer Boudewijn Bouckaert: Minister, als Amerikanofiel en Anglofiel wil ik ontkennen
dat er een oorlogszuchtige houding zou zitten achter de cultus die in Amerika bestaat rond de
graven enzovoort. Amerikanen en Engelsen zijn zeer patriottisch en herdenken inderdaad de
talloze offers die hun soldaten geleverd hebben voor de ‘victories’. Ik moet zeggen dat ik heel
blij ben dat het de Amerikanen zijn die telkens gewonnen hebben in ’14-’18,’40-’45 en de
Koude Oorlog. Terecht herdenken zij de offers die hun soldaten geleverd hebben voor
vrijheid in de wereld.

Minister Pascal Smet: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb er geen probleem mee dat men mensen
herdenkt, maar het is de hele cultus en het klimaat eromheen, en de verheerlijking van de
oorlog.
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De heer Boudewijn Bouckaert: Dat is absoluut niet waar. Zij verheerlijken de oorlog niet,
maar zijn er fier op dat zij een overwinning behaald hebben, voor vrijheid en democratie. En
daar mogen de Amerikanen ook fier op zijn. (Opmerkingen)

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de vraag van de stad
Gent om Europese middelen voor schoolgaande Roma-kinderen
- 1157 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, de stad Gent heeft al verschillende keren aan de alarmbel
getrokken met betrekking tot de Roma-kinderen, en onlangs is dat nog eens gebeurd. We stellen
vast dat de Roma-kinderen in Gent al te vaak in het buitengewoon onderwijs terechtkomen. Het
gaat vaak om kinderen van uit Slowakije gemigreerde ouders. Zij blijken drie keer meer kans te
hebben om in het buitengewoon onderwijs terecht te komen.

We beseffen dat het een moeilijke groep migranten betreft. Dat blijkt ook uit de nota die is
opgemaakt door de Werkgroep Onderwijs van het Gents Permanent Overlegcomité Intra-
Europese Migratie. We zien ook dat de taalachterstand zeer groot is. Dat leidt dan ook tot
onderwijsachterstand, en dat heeft natuurlijk een impact op de taal zelf. De meeste ouders
zijn analfabeet. Er is een probleem van illegaliteit, armoede en behuizing. Het probleem is
genoeg gekend, in Gent, maar ook daarbuiten.

Er zijn in Gent al heel veel maatregelen genomen. Zo zijn er 37 brugfiguren ingeschakeld,
ook voor andere kansarme kinderen, er is extra ondersteuning voor scholen en kansarme
leerlingen, en de pedagogische begeleidingsdienst zal leerkrachten extra bijstaan. Ook de
thuissituatie is heel schrijnend en moet aangepakt worden. Er is ook nood aan een
samenwerking met derden, want scholen kunnen het niet alleen redden.

U hebt een paar weken geleden waarschijnlijk ook de noodkreet van onze burgemeester
Daniël Termont gehoord en gelezen. Hij pleitte voor een noodinjectie van Europees geld om
deze kinderen te begeleiden. De EU financiert onderwijsprojecten in Slowakije, Bulgarije en
Roemenië. Als echter blijkt dat kinderen uit die landen in groten getale naar Gent komen en
er ook blijven en schoollopen, denk ik dat wij aan Europa kunnen vragen om het deel van dat
EU-geld naar Gent over te hevelen. Ik weet dat dat niet eenvoudig is en dat daar heel veel
overleg voor nodig zal zijn, maar ik denk wel dat het nodig is om het nodige personeel te
kunnen inzetten voor een bijna individuele begeleiding van de families.

Minister, ik weet dat het de laatste weken van de legislatuur zijn. Ik weet niet of u in het
kader van uw werkzaamheden nog contacten hebt op Europees niveau, maar ik wil u vragen
om dat probleem aan te kaarten en als minister van Onderwijs te wijzen op de
verantwoordelijkheden van die landen om de middelen die zij van de EU krijgen, in te zetten
in het land zelf. En als we zien dat toch grote groepen kinderen naar hier komen, kunnen die
EU-middelen evengoed overgeheveld worden naar de steden die met het probleem te kampen
hebben. Wilt u dat meenemen? Ik weet niet of u nog contacten hebt, maar zolang u minister
bent, is dat nodig.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mevrouw Pehlivan heeft de context correct geschetst. Ze heeft
daarbij wel één klein foutje gemaakt. Ze heeft het gehad over migranten. Mevrouw Pehlivan,
in Gent mogen we niet meer spreken over allochtonen, migranten enzovoort. We moeten het
hebben over ‘personen met een migratieachtergrond’. Probeer het de volgende keer in te
oefenen, het zal misschien politiek correcter zijn.
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Voorzitter, ik heb vorige maandag in de gemeenteraad een interpellatie ingediend. De
instroom van Roma in Gent is sowieso al een probleem. Het is niet de eerste keer dat Gent
aan de alarmbel trekt. Recent was er nog alarmerende berichtgeving dat duizenden Roma uit
hun thuisstad Kosice in Slovakije zouden worden verdreven. Waar komen de meeste Gentse
Roma vandaan? Juist, uit Kosice.

Collega’s, er kunnen in Gent echt geen Roma meer bij, wel integendeel. Vandaar dat ik nogal
wat vraagtekens plaats bij wat mevrouw Pehlivan naar voren brengt, maar ze volgt natuurlijk
het discours van burgemeester Termont. Ik heb het maandag in de Gentse gemeenteraad
gezegd: extra investeren in Gent in bijvoorbeeld extra onderwijsmogelijkheden voor Roma –
hoe goedbedoeld ook – zal helaas resulteren in een extra aanzuigeffect van de Roma. Laat
ons dus maar liever prioritair investeren in de Oost-Europese landen zelf, waar de Roma
vandaan komen, zodat de mensen geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, reeds vandaag worden Roma-kinderen in de
berekening van de omkadering van het basisonderwijs gewogen worden aan anderhalf, omdat
we weten dat ze extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar bovenop tikken ze ook nog
eens aan op de indicatoren thuistaal, opleidingsniveau van de moeder en studietoelage, wat
nog eens extra omkadering genereert. Als de stad Gent voor de begeleiding van de talrijke
Roma-kinderen op haar grondgebied Europese middelen kan verkrijgen, dan zal ik die
aanvraag zeker ondersteunen. U moet eigenlijk de vraag richten aan de hele Vlaamse
Regering zodat we die vraag op de relevante Europese fora mee kunnen verdedigen.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, ik zal de vraag dus ook maar stellen aan de hele
Vlaamse Regering, maar misschien ook aan de Federale Regering want die heeft ook allerlei
contacten op Europees niveau.

Mijnheer Deckmyn, u hebt dit probleem inderdaad aangekaart op de gemeenteraad van Gent,
maar uw visie verschilt van de onze. Natuurlijk moeten we investeren in het land van
herkomst van die mensen. Het zijn mensen met een migratieachtergrond, maar voor mij zijn
het ook Europeanen. Er is vrij verkeer van personen, dus ze zullen toch komen. Als ze hier
zijn, moeten we investeren in hen en hen niet aan hun lot overlaten.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Het is niet omdat er vrij verkeer van personen in Europa is, dat het
logisch is dat die mensen naar hier komen. Mijn pleidooi is heel duidelijk: we moeten
investeren in de landen van herkomst zodat ze niet naar hier komen. Op dit moment gebeurt
dit niet, en dat is nog maar eens een bewijs van het failliet van Europa zoals het nu bestaat.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de inzet van de
beschikbaarheidstoelage voor de inhuurneming van polyvalente gebouwen in nieuwe
wijken
- 1154 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Voorzitter, minister, collega’s, uit twee recente
persberichten blijkt dat lokale besturen grootschalige stedelijke ontwikkelingen pas
stedenbouwkundig aanvaardbaar achten wanneer er voldoende aandacht wordt besteed aan de
opvang van de onderwijsbehoeften die uit de projecten voortvloeien. Het stadsbestuur van
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Kortrijk wil meer aandacht voor kinderopvang, onderwijs en buurtwerking bij de toekenning
van nieuwe verkavelingen, via een ‘onderwijstoets’. De recent goedgekeurde nieuwe
Antwerpse Bouwcode omvat een duidelijke passage om proactief in ruimte te voorzien voor
scholen. Grote projecten zullen in de toekomst worden getoetst aan behoeften voor scholen,
kinderopvang, sportfaciliteiten en andere sociale voorzieningen. Dit zijn twee voorbeelden van
grote steden, maar het is een onderwerp dat overal leeft, ook in gemeenten en kleinere steden.

Via stedenbouwinstrumenten kan inderdaad sturing worden gegeven aan de realisatie van de
schoolgebouwen. Stedenbouwkundige instrumenten zoals een plan of een verordening
kunnen ertoe verplichten om de onderwijsbehoeften die voortvloeien uit een project, op te
vangen. Binnen dergelijk kader zullen ontwikkelaars zoeken naar formules waarbij zij
polyvalente gebouwen realiseren die ter beschikking kunnen worden gesteld aan – onder
meer – inrichtende machten. Hun polyvalent karakter laat ook toe om rekening te houden met
wisselende noden, combinaties met en op termijn functiewijzigingen naar
gemeenschapsvoorzieningen, assistentieflats en dergelijke meer. Dat maakt het mogelijk om
erg flexibel in te spelen op de zich ontwikkelende onderwijsbehoeften. De huur van
gebouwen is immers niet aanbestedingsplichtig, waardoor sneller gewerkt kan worden.

Artikelen 19bis tot en met 19septies van de Schoolpactwet, ingevoegd bij het programmadecreet
van 21 december 2012, leggen een grondslag voor een beschikbaarheidstoelage voor het in huur
nemen van onroerende goederen om tegemoet te komen aan capaciteitsproblemen in het
leerplichtonderwijs. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2013 omtrent de
beschikbaarheidstoelage verfijnt de gesitueerde criteria van de Schoolpactwet en vult die aan. De
beschikbaarheidstoelage kan worden toegekend voor projecten die beantwoorden aan de fysische
normen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende
vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de
fysische normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. Er
wordt verduidelijkt dat de beschikbaarheidstoelage enkel betrekking kan hebben op de vergoeding
van een huur of andere terbeschikkingstelling, met uitzondering van uitgaven voor de verweving
van de eigendom of de financieringskosten. Projecten die geselecteerd zijn ter realisatie van de
inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur komen niet in aanmerking.

De geschetste nieuwe vormen van onderwijsinfrastructuur, na een onderwijstoets door de
stedenbouwkundige overheid, komen nu zeker tegemoet aan een capaciteitsprobleem. Dat
vloeit immers voort uit het wezen van de onderwijstoets zelf. Daarenboven wordt de
infrastructuur in huur genomen zolang er concrete behoeften zijn. Op langere termijn kunnen
zoals gesteld functiewijzigingen worden doorgevoerd naar residentiële of dienstenfuncties. Er
is dus geen sprake van een aankoop of een huurkoop.

Via de figuur van de beschikbaarheidstoelage zouden inrichtende machten dus snel en
flexibel kunnen inspelen op onderwijsbehoeften in nieuwe wijken, door het in huur nemen
van geschikte polyvalente infrastructuren, in dit geval met steun van de Vlaamse overheid.

Minister, kunt u bevestigen dat de beschikbaarheidstoelage ingezet kan worden om
capaciteitstekorten in nieuwe wijken op te vangen via het in huur nemen van nieuwe
polyvalente infrastructuren die voldoen aan de fysische normen?

Welke acties zult u ondernemen om de lokale besturen in kennis te stellen van deze
mogelijkheid zodat zij in hun stedenbouwkundig beleid sturing kunnen geven aan de
realisatie van onderwijscapaciteit in nieuwe wijken met veelal jonge gezinnen?

Acht u het raadzaam om de figuur van de onderwijstoets te veralgemenen en algemeen in te
voeren?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik heb de aanpassing van het bestaande juridische kader voor
subsidiëring van schoolinfrastructuur inderdaad aangebracht om ervoor te zorgen dat



Commissievergadering nr. C168 – OND18 (2013-2014) – 27 maart 201428

capaciteitsproblemen ook konden worden geremedieerd door bijvoorbeeld de huur van
onderwijsinfrastructuur.

Waar de inrichtende macht vroeger eigenaar moest zijn of een zakelijk recht moest hebben,
wordt nu ook in de mogelijkheid voorzien van huur. Deze mogelijkheid is er nu dus, binnen dit
nieuwe juridische kader dat u vermeldt, onder andere binnen de perken van de
begrotingskredieten, met de gekende subsidiepercentages van de reguliere subsidiëring en voor
projecten die beantwoorden aan de gestelde fysische normen. Uiteraard moet de
onderwijsbestemming verzekerd zijn, zo niet kan geen beschikbaarheidstoelage betaald worden.

We hebben in het verleden de budgetten vrijgemaakt, het gaat over 171 miljoen euro. Mijn
ervaringen zijn dan ook dat men in eerste instantie op lokaal niveau het best geplaatst is om
de situatie te evalueren en mogelijke opties te verkennen. Daarbij kan de huuroptie uiteraard
een mogelijkheid zijn. Het is een systeem van oproep door de minister, maar in de praktijk
betekent dat via de lokale taskforce. In de nota die we dinsdag hebben besproken, zal
uitdrukkelijk worden opgenomen dat het kan. Het is aan de lokale taskforce en de
vertegenwoordigers om te bepalen welke projecten in aanmerking komen. Als zij vinden dat
het kan, dan wordt dit opgenomen en voorgelegd.

Het zal het bestuur van AGIOn zijn dat een selectie en rangschikking maakt van de projecten
die in aanmerking komen. Dat is nog niet gebeurd. Bedoeling is dat de komende taskforce dit
aspect van huursubsidie effectief meeneemt.

Ik vind elk initiatief dat ertoe bijdraagt dat er meer aandacht is voor het erkennen van het
belang van onderwijs en schoolinfrastructuur positief. Zeker in stedelijke ontwikkelingen
moeten daarover worden nagedacht. We moeten ook rekening houden met de gekende noden
inzake schoolinfrastructuur. Er moet dus faciliterend worden opgetreden.

Ik sta achter het idee van die onderwijstoets, zeker wanneer lokale beslissingen worden
genomen want het gebeurt toch nog, ook in Brussel, dat er wordt beslist om grote wijken te
ontwikkelen waarbij men dan vergeet een school in te bouwen.

Ik ben dus voor een onderwijstoets, maar we moeten opletten hoe ver we daarmee gaan. Als
we niet opletten, krijgen we voor alles een toets en is de vraag wat de relevantie daarvan is.
Maar ik sta er in elk geval niet afkerig tegenover.

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Hoe zullen de gemeenten op de hoogte worden
gebracht van die werkwijze? Ik ervaar dat er een probleem kan zijn in die gemeenten en
steden die zelf geen stedelijk onderwijs hebben. Zij hebben dus ook geen onderwijsdienst en
zijn altijd veel minder op de hoogte van dat soort problemen. Dat wordt vaak dan wel
aangekaart via het lokaal overlegplatform (LOP), maar daar worden dan soms ook vragen
over gesteld. De gemeente zou heel goed haar regiefunctie kunnen invullen, precies omdat ze
geen betrokken partij is, maar tegelijkertijd zit ze in een moeilijke situatie omdat ze geen
onderwijsdienst heeft. En toch is het belangrijk om ook die steden en gemeenten in te lichten.

Minister Pascal Smet: Dat staat in die nota. Elke stad en gemeente die een capaciteit heeft,
zal die nota krijgen. Die nota zal ook worden toegelicht. Wij ondersteunen ook de werking
van de lokale taskforce.

Ik ga er verder ook van uit dat het OVSG zijn werk doet. Het is een koepel die ondersteuning
moet bieden en die uitleg geeft als er vragen zijn.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Maar net niet aan die gemeenten die geen eigen
onderwijs hebben.

Minister Pascal Smet: Dat zou toch de algemene opdracht van de VVSG en het OVSG
moeten zijn.



Commissievergadering nr. C168 – OND18 (2013-2014) – 27 maart 2014 29

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Dat zijn linken die moeten worden gelegd, maar niet
altijd worden gelegd.

Wanneer de centrale taskforce over de organisatie van die huursubsidie gaat praten, dan
veronderstel ik dat ze die meer concreet zullen uitwerken en de voorwaarden zullen bespreken.

Minister Pascal Smet: Neen, de voorwaarden zitten al in het besluit.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Dat zijn dus de voorwaarden van het besluit. Maar ik
kan me ook voorstellen dat er naargelang van het geval maatwerk zal moeten worden
geleverd. Dat is dan ook de taak van die centrale taskforce als de dossiers zijn ingediend,
veronderstel ik.

Minister Pascal Smet: Eerst gaat de lokale taskforce dat bekijken, en dan zal de centrale
taskforce nagaan of dat beantwoordt aan de voorwaarden. AGIOn zal dan een advies geven,
en de Vlaamse Regering beslist uiteindelijk.

Maar ik geloof wel in die figuur. Die figuur moeten we in de toekomst uitbreiden naar de
reguliere schoolbouw. Dat moeten we niet beperken tot de capaciteit. Het wordt beter
veralgemeend.

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 de anciënniteit van
zijinstromers in het onderwijs
- 1158 (2013-2014)

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, deze vraag om uitleg sluit aan bij een gesprek dat we al
hadden in deze commissie. Op 19 september 2013 kwam in de Commissie voor Onderwijs en
Gelijke Kansen het thema van de nieuwe geplande anciënniteitsregeling voor zijinstromers
aan bod. Bij die gelegenheid kreeg ik uw mondelinge antwoord op mijn schriftelijke vraag
van 4 juli 2013.

Minister, u ging nog niet in op de technische elementen van de vraag, maar stelde dat die
allemaal een antwoord zouden krijgen in het te verwachten besluit van de Vlaamse Regering.
Over de essentie was u wel zeer duidelijk. Ik citeer: “De maatregel is in eerste instantie
bedoeld voor mensen die nog niet eerder in het onderwijs aangesteld zijn.”

Minister, op dit ogenblik leidt dat hier en daar tot eigenaardige situaties in scholen die op
zoek zijn naar vervangers. Sommige mogelijke zijinstromers nemen bewust geen taak op in
het onderwijs, omdat ze het risico niet willen lopen dat ze in de toekomst niet meer als
nieuwe zijinstromer zouden worden beschouwd.

Minister, aan wie voor het eerst in het onderwijs wordt aangesteld, wordt een stamboeknummer
toegekend. Sommige personeelsleden hebben al wel een stamboeknummer, maar hebben nog
nooit een aanstelling gehad. Als de nieuwe regeling bedoeld is voor mensen die nooit eerder in
het onderwijs zijn aangesteld, is het dan zo dat mensen die wel al een stamboeknummer
hebben, maar nog nooit effectief zijn tewerkgesteld, onder de nieuwe regeling kunnen vallen?

Ik werd gecontacteerd door iemand die van plan was te starten, een stamboeknummer heeft
gekregen, maar, aangezien de perspectieven op termijn gunstiger zijn, vandaag niet start,
omdat hij vreest op basis van de informatie die hij heeft gekregen, later niet onder de nieuwe
regeling te zullen vallen.

Om jonge leerkrachten aan de slag te houden, is het belangrijk dat ze niet door zijinstromers
worden verdrongen. Het is dus belangrijk een onderscheid te maken tussen financiële
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anciënniteit, ambtsanciënniteit en dienstanciënniteit. Gaat het bij de anciënniteit die
zijinstromers mogen valideren, enkel om financiële anciënniteit of worden ook andere
vormen van anciënniteit meegenomen? Welke communicatie gebeurt daarover naar hen?

Mijn vragen zijn misschien een beetje technisch, maar ze zijn wel bijzonder belangrijk voor
de doelgroep waarover het gaat.

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Minister, op het eerste gezicht is dit misschien technisch,
maar het is inderdaad heel belangrijk. Twee weken geleden heb ik ook de vraag gesteld hoe
het nu precies zit met de zijinstromers. U hebt gezegd dat er een besluit in de maak is. U hebt
er nog geen timing op kunnen zetten wanneer dat door de Vlaamse Regering wordt besproken
of goedgekeurd.

Ik kom ook mensen tegen die wat afwachtend zijn, die zin hebben om in het onderwijs te
stappen, maar onzeker zijn over de eventuele toepassing van de anciënniteit. Ik kijk dus uit
naar uw antwoord.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: De heer De Meyer stelt hier enkele terechte, pertinente vragen.
Over een principe kun je het fundamenteel eens zijn. Niemand stelt het principe in vraag om
zijinstromers in te zetten in ons onderwijs. Het is expertise die kan worden ingezet, er is ook
een lerarentekort. Ik hecht veel belang aan mensen die ook elders ervaring hebben, dat ze die
meerwaarde kunnen binnenbrengen.

We moeten er anderzijds voor zorgen dat we enkele praktische bezwaren kunnen opruimen.
Ik kijk dan ook urgent uit naar de beslissing van de Vlaamse Regering hierover. Het kan niet
zijn dat mensen de stap uitstellen, omdat ze nu nadeel hebben in plaats van over enkele
maanden.

De N-VA vindt het principe om input van elders in de klas te brengen heel belangrijk.
Daarom moeten we zo veel mogelijk obstakels daartegen proberen weg te werken.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Het is natuurlijk nog altijd een ontwerp van besluit. We wachten op
het advies van Begroting. Zodra we dat hebben, kan het worden besproken op de
ministerraad. Zoals dat ontwerp van besluit nu is geschreven, staat er dat personen die nooit
eerder een aanstelling hadden in het onderwijs, in aanmerking komen voor geldelijke
validering van anciënniteit opgebouwd buiten het onderwijs. Dat staat los van het al dan niet
in het bezit zijn van een stamboeknummer. Een stamboeknummer hebben is gewoon een
aanstelling. Als je niet aangesteld bent, kom je wel in aanmerking.

Het ontwerp van besluit betreft enkel de validering van de geldelijke anciënniteit. Dit komt
tegemoet aan uw opmerking, wat ook logisch is.

De voorzitter: De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer: Minister, het antwoord dat u hebt gegeven, brengt wel duidelijkheid
voor de mensen die duidelijk belangstelling hebben om eventueel de stap naar het onderwijs
te zetten. Anderzijds is het antwoord ook belangrijk voor jonge leerkrachten die nog niet
benoemd zijn en zich mogelijk – terecht of onterecht – bedreigd zouden weten door zijin-
stromers. Voor die twee groepen is het een belangrijk antwoord.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


