
vergadering C222
zittingsjaar 2016-2017

Woordelijk Verslag

Commissievergadering

Commissie voor Onderwijs

van 27 april 2017



2 Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017

Vlaams Parlement — 1011 Brussel — 02/552.11.11 — www.vlaamsparlement.be

INHOUD

VRAAG OM UITLEG van Griet Coppé aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, en
aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie
en Sport, over het erkennen en inzetten van elders verworven compe-
tenties in de zorgsector
– 1595 (2016-2017) 3

VRAAG OM UITLEG van Vera Celis aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de inkanteling van de hbo5-opleidingen in het hoger onderwijs
– 1770 (2016-2017) 6

VRAAG OM UITLEG van Kathleen Helsen aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de terugbetaling van dyslexiesoftware
– 1807 (2016-2017)
VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over dyslexiesoftware
– 1850 (2016-2017)
VRAAG OM UITLEG van Katia Segers aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de toegang tot dyslexiesoftware
– 1877 (2016-2017) 11

VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de aanwending van de middelen uit het Klimaatfonds om school-
gebouwen energiezuiniger te maken
– 1826 (2016-2017) 20

VRAAG OM UITLEG van Ingeborg De Meulemeester aan Hilde Crevits,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Onderwijs, over onbetaalde schoolfacturen
– 1829 (2016-2017) 23

VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over ZILL, het nieuwe leerplan basisonderwijs in het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, en de verhouding ervan tot de op stapel staande nieuwe
eindtermen
– 1830 (2016-2017) 25

VRAAG OM UITLEG van Paul Cordy aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de niet-erkenning door Turkije van diploma's van de KU Leuven
– 1846 (2016-2017) 31

VRAAG OM UITLEG van Kathleen Helsen aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs,
over de uitbouw van Teach for Belgium in Vlaanderen
– 1858 (2016-2017) 32



Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017 3

Vlaams Parlement

VRAAG OM UITLEG van Griet Coppé aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, en
aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport, over het erkennen en inzetten van elders verworven competenties
in de zorgsector

– 1595 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: Mevrouw Coppé heeft het woord.

Griet Coppé (CD&V): Voorzitter, minister, collega’s, de gezondheidszorgsector
is een sterk gereglementeerde sector. Momenteel wordt op het federale niveau
de structuur van de zorg- en welzijnsberoepen hertekend in het kader van de
herziening van KB nummer 78. Dit vormt een kans om elders verworven compe-
tenties (EVC) mee in rekening te brengen. De verdere uitrol van een goed EVC-
beleid is daartoe noodzakelijk. In het verleden zijn daarover al vragen gesteld.
De nood aan handen in de zorg is hoog en zal in de toekomst, in het licht van de
vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, verder toenemen.

Dankzij EVC kunnen mensen met een hart voor de zorg warm worden gemaakt
voor een loopbaan in hun interesseveld. Op 15 september 2015 keurde de
Vlaamse Regering de conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van com-
petenties (EVC)’ goed. De beleidsbrief Onderwijs 2016-2017 vermeldt het volgen-
de: “Samen met mijn collega bevoegd voor Werk leg ik een voorontwerp van
decreet EVC voor aan de Vlaamse Regering. Hierin zal ik de nodige aspecten voor
de formele erkenning van competenties binnen de onderwijs- en beroepskwalifi-
caties regelen. Tevens worden afspraken gemaakt inzake de kwaliteitszorg van
EVC-trajecten. Ik werk scenario’s uit voor de organisatie en financiering van EVC.
Op gefaseerde wijze zullen EVC-standaarden worden ontwikkeld door de betrok-
ken sectoren en de onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Mijn administratie
neemt de procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking op.”

Naar aanleiding van de gedachtewisseling met Zorgambassadeur Lon Holtzer
over de uitvoering van ‘Actieplan 3.0. Werk maken van werk in de zorg- en wel-
zijnssector’ in de commissie Welzijn polste ik naar de stand van zaken met
betrekking tot het erkennen en inzetten van elders verworven competenties in de
zorgsector. Zijn er meer mensen aan het werk in de zorgsector? Ze zei dat dit
een grote uitdaging vormt, maar dat het een moeilijke opdracht zal worden om
de EVC in rekening te brengen.

Ik wil u daarover enkele vragen voorleggen. Wat is de stand van zaken betreffende
de realisatie van het voorontwerp van decreet, zoals opgenomen in de beleids-
brief? Welke stappen zijn reeds gezet? Welke timing hebt u voor ogen? Wat is de
stand van zaken betreffende het ontwikkelen van EVC-standaarden voor de zorg-
sector? Voor welke opleidingen in de welzijns- en zorgsector kan men vandaag
ervaringsbewijzen inbrengen? Hebt u reeds nagegaan welke mogelijkheden er zijn
om het werken met ervaringsbewijzen naar andere welzijnsberoepen uit te
breiden? Het project ZOrg COmpetent – het ZOCO-project – had tot doel om een
gestandaardiseerde EVC-procedure voor de opleidingen logistiek assistent, verzor-
gende en zorgkundige te ontwikkelen. Het proefproject liep af op 31 augustus
2015. Wat zijn de resultaten van dit project? Krijgt het navolging? In welke mate
worden elders verworven competenties vandaag in rekening gebracht om bijvoor-
beeld mantelzorgers toe te leiden naar knelpuntberoepen in de zorgsector? In
welke mate wordt het werken met ervaringsbewijzen meegenomen in de hervor-
ming van KB nummer 78 en het overleg tussen minister Maggie De Block en uzelf?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.
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Minister Hilde Crevits: Voorzitter, minister, collega’s, samen met minister
Muyters werk ik volop aan het decreet betreffende een geïntegreerd beleid inzake
de erkenning van competenties. Dat gebeurt in uitvoering van de conceptnota
EVC die in de zomer van 2015 werd goedgekeurd. Met dit decreet wil ik een ant-
woord bieden op het huidige versnipperde EVC-beleid over beleidsdomeinen heen
en de kwalificering via het erkennen van competenties mogelijk maken. We
streven naar de inwerkingtreding van dit decreet in september 2018. De opdracht
is dubbel: de afstemming van het Vlaamsbrede geïntegreerde EVC-beleid in de
verschillende beleidsdomeinen en de opmaak van het voorontwerp van decreet.

Wat is de stand van zaken? De werkgroepen met vertegenwoordigers uit de
betrokken sectoren zullen van start gaan met de ontwikkeling van EVC-standaar-
den zodra het ontwerpdecreet is goedgekeurd. Het vertrekpunt is uiteraard steeds
de erkende beroepskwalificatie. In de zorgsector zijn momenteel slechts een
beperkt aantal beroepskwalificaties die het volledige proces tot erkenning hebben,
doorlopen. In de zuivere gezondheidszorgberoepen gaat het over de ‘zorgkundige’
en de ‘tandartsassistent’. Het tweede deel van deze vraag behoort tot de bevoegd-
heid van collega Muyters. Momenteel kan men in de welzijns- en zorgsector
werken met het ervaringsbewijs ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ en
‘monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen’. Voor tandartsassistent
en sociaal tolk waren er vroeger ook al ervaringsbewijzen. Vanwege de onduidelijk-
heid over de voortzetting van de ervaringsbewijzen en de financiering van de
testcentra werden deze ervaringsbewijzen echter gestopt, zo heeft het beleids-
domein me laten weten. Eerst moeten we de beroepskwalificatie en het ontwerp
van decreet hebben. Pas nadien kunnen we omzetten.

Welke mogelijkheden zijn er om het werken met ervaringsbewijzen in de zorg
naar andere welzijnsberoepen uit te breiden? Zodra de contouren van het EVC-
decreet definitief vastliggen, zullen minister Muyters, minister Vandeurzen en
ikzelf kunnen nagaan welke zorgberoepen kunnen worden opgenomen in het
kader van EVC. Wat de ervaringsbewijzen betreft, begrijp ik uit informatie van de
diensten van minister Muyters dat er niet in een uitbreiding is voorzien voor de
ervaringsbewijzen zelf.

In het ZOCO-project werkten vier – en in de laatste fase zelfs vijf – centra voor vol-
wassenenonderwijs (CVO’s) samen aan een uniforme manier om competenties die
kandidaat-cursisten opdeden via praktijkervaring in een job, vrijwilligerswerk of
mantelzorg, te herkennen en te erkennen. Het resultaat is een uitgewerkte EVC-
procedure, bestaande uit een assessmentmethodiek, een handleiding voor de asses-
sor en de begeleider en een portfoliomethodiek. Verschillende cursisten die een
ZOCO-traject doorliepen, hebben hun opleiding aanzienlijk kunnen verkorten, waar-
door ze sneller op de arbeidsmarkt kwamen. Dat is een zeer goede zaak. Daarnaast
werd met VDAB een toeleidings- en begeleidingsmethodiek ontwikkeld. Deze metho-
diek, Optizorg, is bedoeld voor de VDAB-klantenconsulenten in hun contact met
voltijdse en deeltijdse werkzoekenden met beroepsaspiraties in de zorgsector en
interesse in een opleiding tot zorgkundige. VDAB heeft het screeningsinstrument
stapsgewijs verspreid en gebruikt die in zijn klantenwerking. Ook voor andere
sectoren dan de zorg zijn vergelijkbare screeningsinstrumenten ontwikkeld.

Specifiek aan het ZOCO-project is dat het ging om het uitwerken van een instru-
ment om reeds ingeschreven cursisten vrijstelling te kunnen geven. Succesvolle
EVC-trajecten leidden dikwijls tot vrijstellingen. Het ZOCO-project heeft dus een
andere finaliteit dan het geïntegreerde EVC-traject. Het toekennen van EVC in
functie van het vrijstellingenbeleid van de CVO’s en eventueel van de centra voor
basiseducatie (CBE’s) zal ik verder uitwerken in het vernieuwde financierings-
decreet voor het volwassenenonderwijs. Een van de belangrijke resultaten was een
verstevigde samenwerking met de sector – VIVO in dit geval – die het nut van de
EVC-procedure voor zorgkundige inzag. Het Fonds Ouderenzorg was bereid om een



Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017 5

Vlaams Parlement

financiële tegemoetkoming te doen voor de kosten die CVO’s hebben bij de
assessments van werknemers uit de ouderenzorg die zich willen omscholen tot
zorgkundige. Recent is hierrond een samenwerking opgestart tussen de vijf
betrokken CVO’s en VIVO. De ervaringen met dit project en met vergelijkbare
projecten neem ik mee in de verdere uitwerking van het EVC-decreet en -beleid.
Organisaties kunnen momenteel via projectfinanciering van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) financiële steun verkrijgen voor het aanbieden van EVC-trajecten, en
dit nog tot eind maart 2018. Het betreft Oproep 353, EVC II.

Wat de vraag over de mantelzorgers betreft, gaf ik ten dele al een antwoord. De
opleidingen van het volwassenenonderwijs hebben veel ervaring met kandidaat-
cursisten die reeds eerder of buiten het formele onderwijs relevante competenties
hebben verworven – onder meer als mantelzorger. Ze bieden bijvoorbeeld ver-
korte trajecten tot zorgkundige aan, waardoor cursisten op basis van vroegere
opleiding en werkervaring een deel van de opleiding niet meer moeten volgen.
Alle CVO’s kunnen cursisten vrijstellen voor bepaalde modules, op basis van een
onderzoek naar verworven competenties. Enkele CVO’s hebben hiervoor gestan-
daardiseerde assessments uitgewerkt – denk aan wat ik zo-even over ZOCO heb
gezegd. Mantelzorgers worden uiteraard aangemoedigd om deel te nemen, om
op die manier sneller het diploma of certificaat te behalen en zo versneld aan het
werk te kunnen gaan.

De website www.ikgaervoor.be, opgezet op initiatief van minister Vandeurzen,
geeft informatie over de zorgberoepen en stimuleert de toeleiding naar de zorg.
VDAB neemt een aanzienlijk deel van die toeleiding voor zijn rekening. In de
servicepunten Zorg van de lokale werkwinkels geven VDAB-experten advies op
maat over opleidings- en jobmogelijkheden in de zorgsector. In de zorgopleidingen
opgezet in samenwerking met VDAB en in de onderwijskwalificerende opleidings-
trajecten – dat zijn de zogenaamde OKOT-trajecten – wordt steeds geïnformeerd
naar eerder en elders verworven competenties. Onze CVO’s hebben dus echt wel
veel ervaring om de EVC van mensen te kunnen honoreren en hen dus vrij te
stellen van een aantal modules.

Momenteel wordt het werken met ervaringsbewijzen nog niet meegenomen in de
hervorming van KB nummer 78. Het lijkt me zeker aangewezen om de koppeling
met EVC te bekijken, op het moment dat het decreet definitief is. Dit kan dan
meegenomen worden in het interministeriële overleg over de zorg.

De voorzitter: Mevrouw Coppé heeft het woord.

Griet Coppé (CD&V): Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is heel belangrijk
dat eerst het ontwerp van decreet, gepland voor september 2018, af zal zijn, en dat
daarop voortbouwend ervaringsbewijzen zullen kunnen worden besproken op basis
van KB 78. U hebt inderdaad heel veel gezegd. Ik zal de vraag nog eens nalezen.

Er zijn heel veel mensen ingelicht via de website, VDAB, maar mevrouw Lon Holtzer
was wel niet op de hoogte. Dat is heel spijtig omdat zij wel heel veel in contact komt
met mensen die willen werken in de zorg. Ik denk dat daar nog een opdracht ligt.

De regering heeft heel veel aandacht nu voor mensen die elders verworven
competenties hebben en die zouden kunnen worden toegeleid naar werken in de
zorg, omdat we in de toekomst alle handen nodig zullen hebben. Tot nu toe is het
dus een positief verhaal, en we hopen dat het ontwerp van decreet er zeker komt
tegen september 2018 om dan nog verdere stappen in de goede richting te
kunnen zetten.

Minister Hilde Crevits: Ik zal navragen of Lon Holtzer niet op de hoogte was,
want zij heeft eigenlijk niet de reputatie om van een aantal dingen niet op de
hoogte te zijn.

http://www.ikgaervoor.be/
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Er is natuurlijk een verschil tussen EVC die je zo hebt of EVC waarmee rekening
wordt gehouden als je in het onderwijs een diploma wilt behalen. We zullen met
haar contact opnemen om na te gaan wat er niet oké was.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Vera Celis aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de inkanteling van de hbo5-opleidingen in het hoger onderwijs

– 1770 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA): Voorzitter, minister, collega’s, het hoger beroepsonderwijs
(hbo5) in Vlaanderen neemt dankzij zijn arbeidsmarktgerichte graduaatsopleidin-
gen een volwaardige plaats in ons onderwijslandschap in. Dankzij de flexibele
lesuren, de praktijkgerichtheid en de laagdrempeligheid van het aanbod slaagt
hbo5 erin om cursisten te bereiken die in het aanbod van andere onderwijs-
niveaus hun gading niet vinden, maar die toch een waardevol diploma wensen te
behalen.

In maart 2016 gaf de minister via haar conceptnota ‘Uitbouw van het hoger
beroepsonderwijs’ het startschot voor de volledige inkanteling van het hbo5 in
het hoger onderwijs. Een van de doelstellingen van de minister bestond erin om
de eigenheid van het hbo5 te bewaren en tegelijkertijd nieuwe doelgroepen aan
te trekken. Het hbo5 is dankzij zijn aanbod namelijk niet enkel een volwaardige
optie voor volwassenen die hun kansen op de arbeidsmarkt wensen te verhogen;
het is eveneens een valabele piste voor generatiestudenten die tijdens hun oriën-
tatieproces een doordachte studiekeuze wensen te maken.

Op dit moment wordt de inkanteling op het werkveld uitgerold, met als deadline
2019. Dit overdrachtsproces brengt echter heel wat ongerustheid met zich mee.
Verschillende betrokkenen op het werkveld vrezen namelijk dat de huidige
cursistenpopulatie aan het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) zijn gading
niet meer zal vinden in de vernieuwde vorm van het hbo5. Zo zou het verhoogde
aantal uren werkplekleren het avondonderwijs in gedrang brengen, zou de huidige
cursistenpopulatie aan de CVO geen aanspraak meer kunnen maken op een
studiebeurs wanneer zij hun studie combineren met een job en vreest men tevens
een extra drempel door een eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld.

Door zich in de nieuwe vorm te sterk te focussen op de cursistenuitval van de
bacheloropleidingen, dreigt men aldus de huidige cursistenpopulatie te verliezen.
Dit zou ingaan tegen de geest van de conceptnota waarin u stelt dat de eigenheid
van het hbo5 bewaard moet blijven.

Minister, wat is uw reactie op de bezorgdheden op het werkveld rond de inkante-
ling van de hbo5-opleidingen in het hoger onderwijs?

Kunt u een stand van zaken leveren over de inkanteling van het hbo5 in het
hoger onderwijs? Zult u erop toezien dat de eigenheid van het hbo5-aanbod be-
houden blijft en tevens erop toezien dat de vernieuwde structuur ook toegan-
kelijk blijft voor de huidige cursistenpopulatie?

Kunt u aangeven of er reeds een regeling is uitgewerkt voor het personeel uit de
centra voor volwassenenonderwijs die door het CVO ingezet werden in hbo5?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.
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Minister Hilde Crevits: Collega’s, de vraag van collega Celis raakt een belangrijk
aspect aan van het hoger beroepsonderwijs, dat ik ook al in de conceptnota heb
aangekaart: ‘Het huidige aanbod is succesvol bij volwassen cursisten en beant-
woordt dankzij een fijnmazige spreiding en flexibele organisatie aan de noden van
levenslang leren. Dit is een troef die moet behouden blijven.’

Tegelijkertijd heb ik in de conceptnota ook duidelijk gemaakt – en dat wil ik ook
onderstrepen – dat het potentieel van het hbo5 voor generatiestudenten com-
pleet onderbenut is. Als we zien dat binnen Europa ongeveer 6 procent en binnen
de OESO zelfs 8 procent van de beroepsactieve bevolking een diploma heeft op
dit niveau, dan ligt daar voor Vlaanderen een enorme opportuniteit. Ik ga nog
wat straffere cijfers geven. Als we voor Vlaanderen naar de diplomacijfers op dat
niveau kijken, is dat hoogstens 1 procent, omdat die groep voorlopig bijna louter
uit hbo5-verpleegkundigen bestaat.

We moeten een keuze maken. Wat doen we met het hoger beroepsonderwijs?
Laten we het waar het zit, namelijk in de centra voor volwassenenonderwijs –
verpleegkunde laat ik buiten beschouwing omdat het aan het leerplichtonderwijs
hangt – of maken we er een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs van?
We hebben echt een keuze gemaakt om de hbo5-opleidingen te laten inkantelen
in het hoger onderwijs, maar daarvoor moeten de huidige opleidingen worden
omgevormd op basis van de beroeps- en onderwijskwalificaties die momenteel
worden ontwikkeld.

Mijn conceptnota bouwt verder op de keuzes en aanbevelingen die al in het
verleden zijn gemaakt: ze moeten hun plaats vinden binnen het aanbod hoger
onderwijs in de hogescholen; ze moeten hun beroepsgericht karakter behouden;
het aandeel werkplekleren moet daartoe substantieel zijn, namelijk ongeveer een
derde van de totale omvang.

Geen van die keuzes staat in de weg dat het hbo5 laagdrempelig blijft, ook voor
zijinstromers en werkstudenten. Wel blijf ik waakzaam en breng ik mogelijke
risico’s systematisch onder de aandacht. Zo zal ik bijvoorbeeld – en ik zal me zo
helder mogelijk proberen uit te drukken – niet tolereren dat hogescholen de
flexibiliteit zouden terugschroeven. De hogescholen weten dat ook. Dat zou
overigens totaal indruisen tegen de tendens die zich intussen ook op bachelor-
niveau aftekent en waar de hogescholen precies inzetten op andere doelgroepen
dan louter de generatiestudenten.

Specifiek omtrent het studiegeld heb ik advies gevraagd aan de Vlaamse
Onderwijsraad (Vlor), omdat de tariefstructuren van het volwassenenonderwijs en
het hoger onderwijs inderdaad verschillen. Het is niet zo dat het studiegeld hoger
onderwijs per definitie hoger ligt dan het inschrijvingsgeld in het volwassenen-
onderwijs. Het hangt af van het aantal modules of studiepunten dat je opneemt.
De huidige CVO-cursist in hbo5 neemt gemiddeld een halftijds programma op,
gemiddeld 326 lestijden, wat ongeveer overeenkomt met 27 studiepunten. In dat
geval is het studiegeld bijna gelijk in beide systemen. Voor studenten die be-
duidend meer of minder studiepunten opnemen, is er een verschil mogelijk:
doordat het volwassenenonderwijs werkt met een plafond, en het hoger onderwijs
dan weer met een vaste minimumsokkel. Ieder systeem heeft zijn eigen logica, het
is niet zo dat het ene systeem globaal beter of duurder is dan het andere. De Vlor
adviseerde alvast om op korte termijn niet opnieuw te gaan sleutelen aan de
tariefstructuren. Ik ben geneigd om de Vlor hierin te volgen.

De bezorgdheid omtrent de studiebeurzen deel ik niet. Mevrouw Celis, op dit
moment heeft geen enkele CVO-cursist recht op of toegang tot een studiebeurs.
Net dat willen we veranderen: vanaf 2019 krijgen studenten in hbo5-opleidingen
op dezelfde manier toegang als andere studenten hoger onderwijs. Het klopt dat
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een studietoelage aan bepaalde voorwaarden gebonden is: zo moet men minimaal
27 studiepunten opnemen, en moet men onder bepaalde inkomensgrenzen blijven.
Maar zelfs met die voorwaarden is dit dus een vooruitgang ten opzichte van de
huidige situatie.

Ik heb trouwens vanochtend een kleine tweet verstuurd om aan de wijde wereld
te melden dat het aantal mensen met een diploma hoger onderwijs nog nooit zo
hoog is geweest. Wij doen het in Vlaanderen bijzonder goed. Er is wel nog werk
aan levenslang leren. Collega's, als je dan de potentie van hbo5 meerekent en
het hoger beroepsonderwijs beschouwt als een volwaardige poot waardoor jonge-
ren die een beroepsopleiding volgen ook de deur open krijgen naar hoger onder-
wijs en misschien later zelfs nog doorstromen naar een bacheloropleiding, dan is
dat een zeer positieve zaak. Ik heb begrepen dat iedereen daar ook achter staat.
Collega Celis, ik ken u ook als iemand die toch wel genuanceerd bezorgd is en ik
deel een aantal zorgen, maar ik vind dat we voluit verder moeten gaan op de
ingeslagen weg en de kaart die getrokken is, ook verder trekken.

De voorbije maanden hebben we veel gesprekken en voorbereidende werkzaam-
heden gehad om de regelgeving uit te werken. De decretale teksten zijn voorbereid.
Het is mijn intentie om die nog voor het zomerreces een eerste keer te bespreken
binnen de Vlaamse Regering. De bezorgdheid omtrent de brede toegankelijkheid
leeft bij alle stakeholders en we moeten die dus ook meenemen bij de totstand-
koming van het decreet, maar de hogescholen zijn zich daarvan bewust.

Een goede regeling voor de personeelsleden die op dit moment verbonden zijn
aan hbo5-opleidingen is uiteraard een onderdeel van het decretale werk. Het is
de bedoeling dat de expertise van deze mensen maximaal in het hbo5 blijft. Ook
dat zal het behoud van de huidige troeven ten goede komen.

De voorbije maanden zijn in een aantal werkgroepen verkennende gesprekken
geweest om alles in kaart te brengen en de toekomstige regelgeving voor hbo5 uit
te tekenen. Een van die werkgroepen besprak de personeelsaspecten. Aan deze
werkgroep hebben ook vertegenwoordigers van de hogescholen, van de inrichtende
machten en van de vakbonden deelgenomen. Er is in alle openheid gesproken over
mogelijke scenario’s, problemen en oplossingen. Op basis van die gesprekken wordt
nu de regeling voor het personeel uitgewerkt. Als het voorontwerp van decreet er is,
dan komen er formele vakbondsonderhandelingen, zowel binnen de Vlor en de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als binnen het Vlaams Onderhan-
delingscomité. Iedereen zal dus nog uitgebreid zijn zegje kunnen doen, ook jullie,
want zonder goedkeuring van dat ontwerp van decreet kunnen we – ik zou niet
anders durven zeggen – uiteraard niet vooruit.

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA): Minister, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord. Het doet
mij deugd dat u begonnen bent met te zeggen dat u heel veel belang hecht aan
flexibiliteit van het hbo5. De cursisten die gekozen hebben voor die onderwijs-
vorm, doen dat vanwege de laagdrempelige benadering en de flexibele les-
momenten. We moeten daar zeker aandacht voor blijven hebben, maar dat heb
ik in uw antwoord ook gehoord.

Minister, als ik de pagina onderwijskiezer erbij haal, dan zie ik dat daar heel
duidelijk wordt gesteld dat het werkplekleren een zeer belangrijk onderdeel is
van de hbo5-opleiding en minimaal een derde van de studie-omvang moet
krijgen. Ik lees in de conceptnota dat 46 procent van de cursisten hbo5 aan het
werk zijn en dat 23 procent werkzoekend is. Dat werkplekleren is uiteraard een
zeer, zeer belangrijk element binnen de hbo5-opleiding om de degelijkheid van
de opleiding te garanderen, maar ik denk dat we bijzonder moeten bewaken dat
de combinatie met de job van die mensen kan worden gegarandeerd.
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Ik wil nog even stilstaan bij de bekendheid van het niveau. Een waardevol
graduaatsdiploma is nog niet altijd voldoende bekend. Wat verpleging betreft, is
dat wel zo. We moeten dat binnen de hbo5-opleidingen elke keer een beetje
apart beschouwen. Denkt u aan een aantal maatregelen om de communicatie te
versterken? Ik heb daarover al met verschillende mensen gesproken omdat ik
veel belang hecht aan de missing link van hbo5. Ik ervaar dat ik telkens moet
beginnen met uitleg te geven over waar hbo5 voor staat.

De bezorgdheden zijn gekend. Ik kijk met heel veel belangstelling uit naar wat de
werkgroep Personeelsaspecten naar voren zal brengen maar ook later naar de
vakbondsgesprekken.

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld): Minister, u hebt het goed gezegd dat dit een enorme
opportuniteit is voor Vlaanderen. Dat ziet men in het werkveld zelf ook in, denk
ik. Toch is er door de onduidelijkheid enige ongerustheid omdat men blijft
wachten op de uitwerking.

Zowel de CVO’s als de hogescholen zitten met vragen. Zo vragen ze zich af hoe
het aanbod er daadwerkelijk zal uitzien. Er wordt wat druk gezet om de beroeps-
kwalificaties te kunnen schrijven, maar de onderwijspartners die daarin een rol
willen spelen, kunnen niet met zekerheid alle antwoorden geven, aangezien ze
niet in de toekomst kunnen kijken.

Er worden ook vragen gesteld naar wat de verschillen zijn tussen bepaalde Se-n-
Se-opleidingen en wat het verschil zal zijn met hbo5. Ik merk ongerustheid over
verschillende aspecten. Wat de timing betreft, weten we dat als er een inschaling
is in het hoger onderwijs, er ook domeinspecifieke leerresultaten moeten worden
ontwikkeld en dat die moeten worden goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO), omdat er dan pas kan worden gestart met het
schrijven van de toets ‘nieuwe opleiding’, tenzij ik me vergis. Dit moet allemaal
ten laatste tegen december 2018 worden afgerond. Dat zou een goede timing
kunnen zijn om zich voor te bereiden op het academiejaar 2019-2020.

Er blijven dus vragen over het halen van de timing en over het rondkrijgen van
de procedure met de NVAO. Het personeel is ook enigszins ongerust over de
toekomst, over de overdracht en beschikbaarheid van financiële middelen. De
hogescholen moeten hun begrotingen kunnen opmaken, terwijl ze nu al financieel
onder druk staan.

Het is belangrijk dat we tijdig een antwoord kunnen geven op deze vragen zodat
de ongerustheid wat kan wegebben en dat men zich kan focussen op de inhoud
van de opleiding.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Celis, de 27 studiepunten zijn wat een
gemiddelde cursist opneemt. Flexibiliteit, bijvoorbeeld door deze ’s avonds op te
nemen, lijkt me helemaal normaal. Ik vind het zeker ook bespreekbaar – mocht
daar twijfel over zijn – dat de werkplek als werkplekleren kan fungeren. Dat lijkt
me ook iets dat in de toekomst mogelijk moet zijn. Dat zou een toegevoegde
waarde betekenen, zeker voor mensen die zich willen upgraden vanuit de functie
waarin ze zitten.

Mevrouw Brusseel, de beste manier om geen onrust te hebben, is nooit iets te
veranderen, zeker in onderwijs. Er zijn inderdaad zorgen, maar dit is een
hervorming waarmee we willen starten op 1 september 2019. Het is een enorme
verandering voor het volwassenenonderwijs, maar ook voor de hogescholen, die
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nu in de appel moeten bijten, zowel voor de lerarenopleiding als voor hbo5.
Theoretisch zijn we het er allemaal over eens dat de leerladder perfect wordt als
dit wordt ingekanteld in het hoger onderwijs.

Als de regering er morgen mee akkoord gaat, komt het kader voor de omvorming
morgen voor de eerste keer op de regering. Hoe zal de procedure van de
omvorming van de opleiding verlopen? Dat is goed omdat de actualisatie van de
huidige opleidingen als basis kan dienen. Er moet niet voor alles van nul worden
gestart in de toekomst.

Ik begrijp de zorgen van het personeel, maar hier zijn er twee mogelijkheden:
ofwel beslis ik zelf, ofwel neem ik uitgebreid mijn tijd om te overleggen en dan
tot conclusies te komen. Dat is wat we nu doen. We brengen alle personeels-
effecten in kaart. We kijken wat de zorgen zijn en hoe we eraan kunnen
tegemoetkomen. Op dit ogenblik zitten we perfect op schema om de timing te
halen, met heel veel zorg voor de bestaande expertise. Op een bepaald moment
was het ook voor mij een beetje spannend omdat ik de indruk kreeg dat be-
paalde CVO’s zeiden dat we tijdelijk hun expertise zouden gebruiken en ze dan
zouden bedanken voor bewezen diensten. Dat is niet de weg die we willen gaan.
We willen dat in groot respect doen met iedereen die actief is. De hervorming
doen we net om de generatiestudenten voluit te laten gebruikmaken van hbo5.
We zien nu dat bijna geen enkele generatiestudent naar hbo5 gaat na het
secundair onderwijs.

De Se-n-Se-opleidingen hebben we ook afgeklopt op de Vlaamse Regering. Het
kader is definitief. We hebben besloten om een niet gering aantal Se-n-Se-
opleidingen te laten bestaan. De match is ook gemaakt met de hbo5-opleidingen.
We vinden Se-n-Se toch relevant omdat het vooral van belang is dat jongeren
vorming blijven hebben. In het beroepsonderwijs willen we na zes jaar naar een
volwaardig diploma gaan. Je zou dus kunnen zeggen dat alle Se-n-Se-opleidingen
weg kunnen, maar voor sommige specialisaties is het goed om deze te kunnen
doen onmiddellijk na het secundair onderwijs. Je kunt ook horizontale opleidingen
hebben, zoals management, voor mensen die beroepsonderwijs hebben gevolgd
en toch zelfstandig willen worden. Er zijn wel wat opportuniteiten waardoor we
een evenwicht hebben gezocht in onze matrix tussen wat we behouden in het
leerplichtonderwijs en wat de kansen zijn voor hbo5 in de toekomst.

Wat het aantal opleidingen betreft, zijn er de voorbije jaren niet zo veel bij
gekomen. Het is natuurlijk de bedoeling dat we net wel alle kansen geven om
nieuwe opleidingen aan te bieden.

De financiering zal wel nog een debat vergen. Er is een groeinorm in het hoger
onderwijs. Ik kan moeilijk zeggen dat we alle hbo5-opleidingen inkantelen en de
budgetten mee overhevelen, maar dat de groeinorm dezelfde blijft. Sowieso
zullen we nog een discussie hebben over de toekomstige financiering.

Al deze debatten worden gevoerd in de komende maanden.

De voorzitter: Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA): Minister, ik had nog een vraag gesteld over de
communicatie. Hebt u daar nog iets in het hoofd?

Minister Hilde Crevits: Zeker. Zodra het kader definitief is en het licht op groen
staat voor nieuwe opleidingen, zal er sowieso een informatiecampagne worden
gevoerd. We zullen dat maar doen als alles duidelijk is en we voluit van start
kunnen gaan.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.
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Koen Daniëls (N-VA): Klopt het dat de omvorming van hbo5 morgen op de
regering komt? Heb ik dat goed begrepen?

Minister Hilde Crevits: Het kader wordt morgen definitief goedgekeurd.

Koen Daniëls (N-VA): Als ik goed ben geïnformeerd, is er vandaag en morgen
al toelichting door NVAO over dat kader.

Minister Hilde Crevits: Ja, omdat het al een eerste keer is goedgekeurd.
Morgen volgt de definitieve goedkeuring van het kader.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Kathleen Helsen aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de terugbetaling van dyslexiesoftware

– 1807 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
dyslexiesoftware

– 1850 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Katia Segers aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de toegang tot dyslexiesoftware

– 1877 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Griet Coppé

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V): Minister, op 1 juli 2009 zijn de middelen voor de
ondersteuning van leerlingen met dyslexie overgeheveld naar het beleidsdomein
Onderwijs. Op deze overheveling zijn er meerdere oproepen gevolgd in het kader
waarvan gefinancierde en gesubsidieerde scholen – zowel uit het gewoon als uit
het buitengewoon basis- en secundair onderwijs – een gemotiveerde aanvraag
konden doen om in aanmerking te komen voor kosteloze dyslexiesoftware-
pakketten. Projectsubsidies zorgden daarbij voor het budgettaire kader.

Een tijdje geleden vernam ik evenwel dat men nu op zoek is naar een meer
efficiënte en toegankelijke methode om deze softwarepakketten ter beschikking te
stellen. Dat is op zich een goede zaak. Maar omdat het kennelijk een complex dos-
sier betreft, is het gevolg dat er op dit moment, in afwachting van een beslissing,
geen gratis dyslexiesoftware meer ter beschikking wordt gesteld van scholen.
Verder begrijp ik dat dyslexiesoftware ook geen deel uitmaakt van de mogelijke
specifieke onderwijsleermiddelen (SOL) waarop leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften die schoollopen in het gewoon onderwijs, een beroep kunnen doen.

Voor alle betrokkenen – zeker ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
voor wie een dyslexiesoftwarepakket in het kader van redelijke aanpassingen grote
relevantie heeft – lijkt het bijgevolg aangewezen dat er zo vlug mogelijk wordt
beslist over de nieuwe procedure die in de toekomst zal gelden. In ieder geval
moeten we vermijden dat alleen leerlingen van wie de ouders zelf pakketten
kunnen aankopen, zouden kunnen rekenen op de nodige aanpassingen.

Verder stel ik ook vast dat hieromtrent grote onduidelijkheid heerst bij ouders en
scholen en dat het blijkbaar niet altijd even evident is om de juiste informatie te
pakken te krijgen. We hebben zelf verschillende contacten met scholen gehad,
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met ouders en verschillende diensten, en het heeft een hele tijd geduurd voor we
meer informatie konden geven. Dit doet zich voor op dit moment. Enkel via de
Infolijn hebben we meer informatie verkregen.

Minister, kunt u bevestigen dat er in afwachting van een beslissing over een nieuwe
manier van werken, dit schooljaar geen gratis dyslexiesoftwarepakketten ter
beschikking zijn gesteld van scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en
secundair onderwijs? Kunt u aangeven wanneer er een beslissing zal worden
genomen? Zal er met het oog op het schooljaar 2017-2018 dan opnieuw een oproep
komen in het kader waarvan scholen een aanvraag kunnen doen om voor gratis
dyslexiesoftware in aanmerking te komen? Of voorziet u in een verschillende
werkwijze? Bestaan er, gelet op de inspanningen die sinds 2009 zijn geleverd,
recente cijfers over hoeveel bijkomende leerlingen en scholen nood hebben aan deze
dyslexiesoftware? In hoeveel middelen zal worden voorzien voor de nieuwe manier
van werken? Voorziet u in communicatie-initiatieven die ten aanzien van scholen en
ouders voor de nodige duidelijkheid kunnen zorgen, zowel over de huidige als over
de toekomstige situatie?

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, ik stelde reeds op 28 november 2016 een schrif-
telijke vraag, namelijk nummer 145, over de beschikbaarheid van dyslexiesoft-
ware. Ik had toen vastgesteld dat men bij het departement en SOL geen antwoord
kon bieden op de vraag wat er op dat moment was. Op de website van de speciale
onderwijsleermiddelen was ook de dyslexiesoftware niet meer te vinden.

Ik geef het voor de volledigheid mee: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/speciale-
onderwijsleermiddelen. Het vroegere project ‘Dyslexie, wat nu’, waarbij scholen
investeringen voor dyslexietechnologie konden krijgen via de Speciale Onderwijs-
leermiddelen (SOL), was ook plots gestopt.

In uw antwoord van 28 november gaf u aan dat er inderdaad tot en met het
schooljaar 2015-2016 een project was, maar dat dat werd stopgezet. Ik stel vast
dat er vandaag, toch ettelijke maanden later, nog altijd niets in de plaats is. U
antwoordde verder op mijn schriftelijke vragen dat de aanwending van die SOL-
middelen geschrapt was en dat het Departement Onderwijs aan het bekijken was
om iets alternatiefs te doen. Maar ondertussen is er gedurende het volledige
schooljaar 2016-2017 natuurlijk wel niets voorhanden.

In uw antwoord gaf u ook aan dat het departement Onderwijs een algemene
toegankelijkheid van dyslexiesoftware ambieerde binnen het leerplichtonderwijs
om de verdeling van die software aan te pakken.

Ik was dan ook verheugd dat ik in de krant las dat u in actie was geschoten en dat
voorleessoftware Vlaanderenbreed beschikbaar stellen een van de scenario’s is die
u aan het verkennen was, afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden in 2017.

In recente krantenartikelen van begin april lazen we dat momenteel amper één
leerling op vier met dyslexie toegang heeft tot de software, maar dat de minister
het probleem zal oplossen door in plaats van pakketten aan te kopen voor een
kleine groep jongeren, de licenties van de software aan te kopen. Op die manier
zullen alle leerlingen in alle scholen toegang krijgen, wat dus in lijn ligt met het
antwoord op mijn schriftelijke vraag. Ik ben dus blij dat die schriftelijke vraag
enige deining en daardoor vooruitgang heeft veroorzaakt.

Minister, wanneer plant u dat die licenties worden aangekocht en de software dus
beschikbaar wordt voor alle leerlingen in alle scholen? Is dat nog voor 2017? We
hebben dit schooljaar toch vastgesteld dat er eigenlijk niets is.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/speciale-onderwijsleermiddelen
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/speciale-onderwijsleermiddelen
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Zijn er meerdere, verschillende programma’s op de markt? Hoe zal de keuze
verlopen waarvoor u licenties zult kopen? Zullen scholen de keuze krijgen welke
software ze kunnen gebruiken? Hoelang zullen we die licenties dan aankopen?

Wat als voor bepaalde leerlingen in een bepaald programma of een bepaalde
licentie dient te worden voorzien die niet in de gekochte licenties zit? Hoe kan dat
dan worden gefinancierd?

Er worden inzake voorleessoftware vragen gesteld bij de efficiëntie daarvan voor
beginnende lezers. Dat betreft dan de pedagogische aanwending van die
pakketten. Hoe zal dat worden opgevolgd?

Hoeveel kost het om de volledige licenties voor alle leerlingen van alle scholen te
kopen, in plaats van op dit moment een aantal pakketten voor een kleine groep
leerlingen?

De voorzitter: Mevrouw Segers heeft het woord.

Katia Segers (sp·a): Minister, op 7 april werd er, naar aanleiding van uw
antwoord op mijn schriftelijke vraag, in verschillende media – Het Laatste Nieuws
en De Morgen – bericht over de toegankelijkheid van voorleessoftware voor jon-
geren met dyslexie. Er werd bericht dat het geschatte aantal leerlingen met
dyslexie ruimschoots het aantal beschikbare pakketten voorleessoftware over-
stijgt. De heer Daniëls en mevrouw Helsen hebben daar ook op gewezen.
Daarnaast blijkt informatie over de aanwending van de beschikbare licenties
gering, waardoor de vraag dient te worden gesteld of de meest behoevende
jongeren hier wel mee worden bereikt.

Het huidige model van de licenties op voorleessoftware werd gelanceerd door de
vorige minister van Onderwijs teneinde gevolg te geven aan de VN-conventie
inzake de gelijke rechten van personen met een handicap. Als ik me niet vergis,
bestond dit voornamelijk uit het verdelen van de USB-sticks onder de scholen,
met daarop telkens per school vijf licenties.

Ondertussen hebben er gelukkig grote evoluties plaatsgevonden inzake de onder-
steuning van jongeren met leerstoornissen. Er komen alsmaar meer tools bij.
Minister, u wordt ook altijd vermeld in de tweets van het bedrijf dat dergelijke
pakketten ter beschikking stelt. Er is nu veel meer beschikbaar. Zo zijn licenties
voor voorleessoftware nu ook digitaal te verkrijgen, wat een veel efficiëntere
verdeling mogelijk maakt. Hieromtrent liep vorig jaar overigens een proefproject
van het Departement Onderwijs in samenwerking met ADIBib.

Minister, kunt u beamen dat het aantal beschikbare pakketten voorleessoftware
ontoereikend is om alle behoevende jongeren met dyslexie te bereiken?

In uw eerste reactie op de berichtgeving spreekt u over een hervorming van het
systeem, met name de switch van fysieke licenties op cd-rom of USB-stick naar
digitale licenties. Kunt u verder concretiseren wat u precies van plan bent en
welke timing u daarbij vooropstelt?

In een advies van maart 2016 stelt de Commissie Zorgvuldig Bestuur dat niet
enkel het beschikbaar stellen van voorleessoftware, maar ook de toegang tot een
compatibele laptop een verantwoordelijkheid is van de school. Minister, volgt u
deze gedachtegang? Zo ja, welke maatregelen zullen worden getroffen om
scholen hiertoe financieel in staat te stellen?

Volgens mij worden we nog steeds geconfronteerd met heel partiële informatie-
garing rond het welbevinden van jongeren met leer- en gedragsstoornissen in
onze scholen. We weten eigenlijk niet hoeveel het er zijn, hoe hun schoolse
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prestaties zich verhouden tot het gemiddelde, noch in welke mate de gevraagde
redelijke aanpassingen, zoals de software, worden toegekend. In de jaar-
verslagen van Unia duiken bovendien verontrustende berichten op van leerlingen
met dyslexie die tijdens de les geen gebruik mogen maken van een laptop met
voorleessoftware. Minister, welke initiatieven zult u ontplooien op het vlak van
informatieverwerving? Hoe ziet u de detectie en de opvolging van eventuele
klachten in de toekomst?

We hebben het altijd over voorleessoftware, maar eigenlijk doen die tools veel
meer dan alleen helpen met voorlezen. Zo helpen ze ook met spelling. Voorlees-
software is niet voor elke jongere met dyslexie noodzakelijk. Soms kan een
leespen of leesmuis soelaas bieden. Minister, plant u, naast het ter beschikking
stellen van voorleessoftware, ook andere vormen van ondersteuning aan te bieden,
het advies van de Commissie Zorgvuldig Bestuur indachtig? Zo ja, welke en
volgens welke timing?

Ik dank u alvast voor het antwoord op deze hele batterij vragen. Ik denk dat de
problematiek het waard is.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, u stelt zeer terechte vragen. De problematiek
die wordt aangekaart, is belangrijk. Ik weet dat oplossingen altijd vele vaders en
moeders hebben. Daarom dank ik u ook voor al uw schriftelijke vragen. Er zijn er
vroeger wellicht nog gesteld.

Wat ik hier aan het doen ben, is geen steekvlampolitiek. Ik probeer een struc-
turele oplossing te vinden voor iets dat we ooit fatsoenlijk moeten oplossen.

Ik geef een beetje ontstaansgeschiedenis mee. Tot 2009 financierde het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de voorleessoftware. De minis-
ters van Welzijn en Onderwijs sloten op het einde van de legislatuur 2004-2009 een
protocol af waarin de bevoegdheid werd overgedragen van de minister van Welzijn
naar de minister van Onderwijs. De manier van toekennen is toen ook veranderd.

Het VAPH kende één licentie toe aan een persoon met een beperking. In
Onderwijs kenden we telkens pakketten toe aan scholen, op basis van een
kwalitatief beoordeelde aanvraag vanuit de school. Hierdoor zorgden we voor
verbreding, omdat meer dan één jongere kon gebruikmaken van de software, en
voor verdieping, omdat het een ander effect krijgt wanneer het gebruik van de
software in het ruimere zorgbeleid past en ook kan worden aangeleerd op school.

Hoe zijn we te werk gegaan tussen 2009 en 2016? Het departement heeft voor
de verdeling van die software samengewerkt met het Samenwerkingsverband
Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB).

Jaarlijks – en daar knelde het schoentje – werd een budget van ongeveer 50.000
euro vrijgemaakt. Wat kon je met die 50.000 euro doen? Daarmee konden zo’n
70 pakketten van 5 sticks, dus 350 sticks, worden toegekend aan scholen.

De aanvragen zijn langzaam maar zeker het aanbod gaan overstijgen. Met het
beschikbare budget kregen iets meer dan 1000 scholen de afgelopen jaren
dyslexiesoftware toegekend.

Dat was een zeer beperkte manier van werken, omdat het hier gaat over internet-
toepassingen voor allerhande software die meer en meer ingang vinden. U hebt het
zelf gezegd, mevrouw Segers. Daarom is bij ons de vraag gerezen of de fysieke
dragers van software nog beantwoorden aan de hedendaagse noden en ver-
wachtingen.
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Ten eerste kunnen zulke sticks verloren gaan. In de praktijk leidt dit er dan
mogelijk toe dat scholen de sticks niet meegeven voor het maken van huiswerk.

Ten tweede, bij een internettoepassing heeft de gebruiker in principe altijd de
meest recente versie van de software; bij een fysieke drager is dat niet zo.

Ten derde, als we zouden komen tot een Vlaanderenbrede weblicentie, staat de
software altijd voor iedereen ter beschikking. De leerling is dan niet afhankelijk
van het initiatief van de school – in die situatie zaten we tot nu toe.

Daarom hebben we besloten te proberen die aanpak over een andere boeg te gooien.

Zoals ik al zei, is er de stijgende vraag naar redelijke aanpassingen. Die vraag is
terecht. Tegelijk willen we zo maximaal mogelijk gebruikmaken van de nieuwe
technologische ontwikkelingen.

De doelgroep van dyslexiesoftware is ruimer dan enkel de dyslectici. De software
kan als spraak-, lees- en spelsoftware worden ingezet voor leerlingen met
dyslexie, dyspraxie, ASS, visuele beperkingen, fysieke beperkingen en anders-
talige leerlingen.

Ongeveer 7 procent van de leerlingen kampt met ernstige lees-, spellings- en/of
schrijfproblemen. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je niet correct moet
leren spellen. Daar ben ik nogal gevoelig voor. Dyslexiesoftware kan voor
ongeveer een op de tien, dus 10 procent van de leerlingenpopulatie, in mindere
of meerdere mate een ondersteunende of faciliterende rol kan spelen.

Er zijn heel grote verschillen binnen de doelgroepen. Dat vraagt dus wel om een
benadering die maatwerk mogelijk maakt.

Het is voor ons, Vlaamse overheid, van belang dat we onze verantwoordelijkheid
nemen. Ik moet een manier vinden om die software ter beschikking te stellen
voor al wie dat nodig heeft. Scholen hebben ook een verantwoordelijkheid als het
gaat over het oordeelkundig gebruiken van de software.

Ik wil onderstrepen dat het gebruik van voorleessoftware goed lees- en
schrijfonderwijs nooit kan vervangen. De voorleessoftware moet dus juist worden
ingezet, voor die leerlingen waarvoor het nuttig is en in de mate dat het leer-
proces ondersteund wordt en slechts permanent als het niet anders zal gaan.

U weet dat er ook wat discussie bestaat – misschien weid ik nu uit zonder dat het
nodig is – over vanaf welke leeftijd je zulke software kunt inzetten. Velen zeggen
mij: ‘Je mag dat zeker niet doen voor het tweede of derde leerjaar, omdat je
voldoende incentives moet hebben om kinderen toch de juiste reflex te geven om
te leren lezen.’ Ik zal daar nu niet dieper op ingaan, maar ik wil toch wijzen op de
gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe gaan we nu naar dat nieuwe systeem? Vooreerst – ik heb het al gezegd en ook
de heer Daniëls heeft er al naar verwezen – zijn er meer dan één soort
softwarepakketten. Het is aan de leerling zelf om te beslissen welke software het
beste antwoord geeft op zijn of haar noden. Momenteel bereiden mijn diensten een
werkwijze voor, in nauw overleg met Eureka ADIBib, de vzw die handboeken omzet
in een voor voorleessoftware geschikt format. Een algemene beschikbaarheid heeft
een bijkomend voordeel. Meer leerlingen zullen kunnen gebruikmaken van de
investering die we als overheid doen in ADIBib. U weet dat we daarin serieus
investeren. De ADIBib-boeken zullen op die manier ook vaker worden gebruikt.

Het is de bedoeling om daar zo snel mogelijk mee van start te gaan. In tussentijd
bouwen we het verdelen van die fysieke dragers van voorleessoftware af.
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Bij de algemene beschikbaarheid zullen de scholen geen aanvragen meer moeten
doen. We willen dus naar een systeem waar de leerling of zijn ouders zelf de
toegang tot de internettoepassing kan verkrijgen. Dat geniet voor ons de voorkeur.

Bij de voorbereiding van het nieuwe systeem hoort ook de bespreking met de
leveranciers en het onderhandelen van een scherpe prijs. Mevrouw Helsen,
daarom kan ik niet zeggen wat mijn budget is. Want als ik natuurlijk zeg ‘dat is
mijn budget’, dan beperk ik mijn mogelijkheden om te onderhandelen over een
scherpe prijs. Maar ik kan u geruststellen: er is een budget voor uitgetrokken.

De implementatie of de uitrol van het nieuwe systeem zal uiteraard een
uitgebreide communicatie vergen.

Het is een beetje vroeg om hierover in detail te gaan. Ik wil nu eerst het proces
op een correcte wijze afronden. Er zullen ook inhoudelijke vragen komen.

Of er naast de voorleessoftware ook nog andere vormen van ondersteuning ter
beschikking moeten worden gesteld, kunnen we later evalueren. Voor mij is het
van belang dat ik nu eerst tot een systeem kom waarvan iedereen kan
gebruikmaken en dat we die onderhandelingen ook tot een goed einde brengen.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V): Dank voor uw antwoord, minister. Weet u wanneer
de nieuwe manier van werken ingang kan vinden?

Minister Hilde Crevits: Liefst volgend schooljaar, en uiterlijk op 1 januari 2018.
Tussen september en januari dus.

Kathleen Helsen (CD&V): Vandaag zijn er mensen die echt zitten te wachten.
Het is belangrijk om zo vlug mogelijk met de nieuwe manier van werken te
starten. Ik wil daarbij aandacht vragen voor de kansengroepen. Niet iedereen
kan op eigen kracht toegang tot alles op het web verwerven. Brede toegankelijk-
heid is goed, maar ik vraag bijzondere aandacht voor kinderen die niet altijd door
het gezin worden ondersteund om aan informatie te komen.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, toen het programma in het schooljaar 2015-
2016 is gestopt, wisten we dat er een nieuw schooljaar aankwam. In uw
antwoord op mijn schriftelijke vraag zei u dat het afhangt van de omvang van uw
budget voor 2017. Nu zegt u op 1 januari 2018. Het schooljaar 2016-2017 is
goed voor een halve periode van het begrotingsjaar 2016 én voor het volle
begrotingsjaar 2017. Was er dan niet in middelen voorzien? Of waarvoor zijn die
dan wel gebruikt? En hoe komt het dat we niet vroeger hebben voorzien in een
vervanging? We wisten immers dat het programma stopte.

Wat betreft de licenties en de keuzes bent u aan het onderhandelen. Wordt
onderhandeld over welke licenties men zal aankopen? Of worden alle licenties op de
markt aangekocht, waaruit scholen dan kunnen kiezen? Uit uw antwoord kan ik niet
afleiden hoe het zit. U zei ook dat het materiaal ook kan worden gebruikt voor lees-,
spel- en spraaktoepassingen. Wordt voorzien in een vorm van begeleiding of
vorming, bijvoorbeeld in het kader van prioritaire nascholingsthema’s? De software
aanwenden om kinderen aan te zetten om te beginnen met lezen, zou niet zo’n goed
idee zijn. Er zijn blijkbaar toch wel een aantal nadelen aan de software verbonden.

Katia Segers (sp·a): Dank voor uw antwoord en ook voor uw bereidheid om
hiervoor geld uit te trekken, minister. Het alarm is duidelijk afgegaan.

Ik maak wel dezelfde kanttekening als de heer Daniëls. U vermeldt de datum 1
januari 2018. Betekent dit dat er bij de start van het schooljaar nog in niets zal
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zijn voorzien voor leerlingen bij wie dyslexie wordt vastgesteld? Dyslexie wordt
eigenlijk maar vastgesteld wanneer men in het derde leerjaar zit. Op dat moment
moet worden aangeleerd om met de software om te gaan. De software is wel
geen tovermiddel. De software is niet echt gebruiksvriendelijk. Het is een hele
klus om er te leren mee omgaan. Ik kom er nog op terug.

Ik ben blij dat u inziet dat het probleem groot is. Want 5 tot 10 procent van de
kinderen werkt zich door zijn schoolcarrière met een of andere leerstoornis. Het
is goed dat u de technologisch meest geavanceerde middelen bekijkt. De
voorleesknop is belangrijk, en er bestaan apps. Onderzoeken tonen aan dat
leerlingen die de tools kunnen gebruiken minder snel hulp zullen moeten vragen
aan de leerkrachten. Ik vergelijk het altijd met het dragen van een bril: een
dyslecticus die geen ondersteuning krijgt, is als een slechtziende die het zonder
bril moet doen. Sommige academici stellen wel dat men die software niet te snel
en te veel mag gebruiken, zo niet kunnen ze uiteindelijk niet meer lezen. Maar
dat is te kort door de bocht, denk ik.

De software alleen volstaat niet. De digitalisering van de schoolboeken is
minstens even belangrijk. Op dat vlak zitten we goed. De cd-roms zijn er, en ze
zijn ook online beschikbaar. De ADIBib-boeken zijn beschikbaar, en ook dat is erg
goed. Ik heb wel een kleine kanttekening: de ingesproken romans zijn voor kin-
deren met dyslexie niet erg aantrekkelijk, want ze worden ingesproken met een
heel monotone stem die blijkbaar voor blinden de ideale voorleestoon is, maar
niet voor dyslectici. Kinderen, ouders, maar ook leerkrachten moeten leren om-
gaan met de software. Leerkrachten hebben vaak koudwatervrees om leerlingen
te helpen ermee aan de slag te gaan omdat ze het er zelf moeilijk mee hebben.
We moeten dus blijven inzetten op de cursussen om te leren omgaan met Sprint.

Toen bij mijn oudste zoon dyslexie werd vastgesteld, heb ik een informatiebundel
opgevraagd. De bundel werd in de scholen verspreid. Hij dateert al van 2007,
toen minister Vandenbroucke verantwoordelijk was. De bundel is erg handig. Is
die nog in omloop? Moet die niet worden geactualiseerd? Hij is immers een
uitstekend ondersteuningsmiddel voor de scholen en de leerkrachten.

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen): Minister, collega’s, heel toevallig loopt vandaag
een stagiaire met me mee. Ze vertelde me over haar schoolcarrière. Ze zei dat ze
het niet gemakkelijk heeft gehad omdat ze dyslexie heeft. Ze stond me toe om
hier daarover te vertellen. Ze zei dat het voor haar een gevoelige zaak is. Mensen
gaan er soms nog van uit dat het een zaak is van genoeg te oefenen, en dan lukt
het allemaal wel. Wie de diagnose krijgt, moet echt de software ter beschikking
krijgen. Dat is bijzonder belangrijk. Ze zegt dat ze inhoudelijk echt wel sterk is.
Haar leerkracht zegt haar dat ze schitterende ideeën heeft. Ze schrijft die dan op,
maar ziet zelf niet wat er op papier staat. Als men haar voorleest wat ze heeft
geschreven, dan hoort ze wel dat de zinnen niet zijn wat ze zouden moeten zijn.
Ze zou die dan zelf kunnen verbeteren.

Die leerlingen moeten dezelfde kansen krijgen als de andere. Ze hebben dezelfde
talenten, alleen hebben ze het op één punt moeilijker: goed op papier zetten wat
ze willen zeggen. Ik vind het ongelooflijk dat voor die kinderen de software niet
automatisch ter beschikking wordt gesteld. U bent ermee bezig, minister. Het is
evenwel jammer dat het een tijdje aansleept. Gedurende enkele jaren heeft mijn
stagiaire die software kunnen gebruiken, maar er was een periode waarin dat
niet het geval was.

Die zou er altijd moeten zijn. Ik ben blij dat u er inderdaad werk van maakt om
ze in heel Vlaanderen, voor iedereen die het nodig heeft, toegankelijk te maken.
Dat is een heel belangrijke stap. Hopelijk kan dat zo snel mogelijk.
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De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, er zijn heel veel opmerkingen gemaakt. Een
aantal ervan deel ik. Ik ben niet de specialist die zal bepalen vanaf wanneer je
voorleessoftware mag gebruiken. Vanaf het moment dat het is vastgesteld, kan
het, en de een is ervoor en de ander tegen. Maar ik weet wel dat het een zeer
belangrijk hulpmiddel is voor jongeren die kampen met onder andere dyslexie.

Mijnheer Daniëls, het is de bedoeling om de beide softwarelicenties aan te kopen,
om nu net niet te verplichten om er één te gebruiken. Want dan rem je een
beetje de markt af. We hebben bij de budgetcontrole in een budget voorzien.
Voor dit schooljaar was er inderdaad niets. Bij het afschaffen van Samen-
werkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) is
er voor een schooljaar niet in extra budget voorzien. We waren toen al van plan
om die onderhandelingen op te starten. De sticks die in de scholen aanwezig zijn,
kunnen verder worden gebruikt. Alleen is dat absoluut onvoldoende als we het
aantal vragen zien.

Mevrouw Meuleman, ik ben blij met de melding van de stagiaire. Dit toont ook
aan dat het systeem zoals het vandaag werkt, niet ideaal is. Als we blijven
voortdoen met die sticks, is dat ook geen garantie voor de toekomst. Ik heb
gemeld wat ik te melden had: de technologie maakt het mogelijk om op een
vernieuwde wijze te werken.

Ik heb in mijn vriendenkring ook wat ervaring opgedaan met dyslexie in het
hoger onderwijs. Daar is nu niets over gezegd. Ik vind het ook vreselijk dat je elk
jaar opnieuw alles moet aanvragen. Ik zal de details niet vertellen, maar wij
moeten daar komaf mee maken. Dat is nog een reden waarom ik het zo
belangrijk vind dat wij die software ter beschikking stellen van iedereen. Zo
kunnen we toch wat drempels wegnemen. Dat zal wat kosten, maar we gaan
proberen om dat tegen een scherpe prijs te doen.

Begeleiding zal zeker nodig zijn. Prioritaire navorming is een mogelijkheid. Maar
ook hier geldt: van twee dingen één. Als de overheid dat aanschaft en ter
beschikking stelt, ga ik ervan uit dat scholen ook wel op de trein zullen springen
om werk te maken van die verdere inclusieve benadering van het onderwijs. Met
de sticks moest je ook begeleiden. Dat zal hier ook nodig zijn. We zullen er voluit
verder gebruik van maken. Ik hoop dat het kan tegen 1 september. Ik sluit niet
uit dat het tegen januari zal zijn. Dat heeft, collega’s, niets te maken met een
gebrek aan budget maar wel met het correct moeten afronden van de procedure
die we nu volgen.

Mevrouw Meuleman, tenzij ik u verkeerd heb begrepen, die stick kan jaren na elkaar
worden gebruikt. Als leerlingen uitstromen, kun je ze opnieuw gebruiken voor
nieuwe leerlingen. We zitten nu gewoon tijdelijk, dit schooljaar, met een beperking.
Leerlingen kunnen instromen, maar er zijn er ook die uitstromen uit de school. De
bulk die er gebruik van kan maken, of de groep, wordt niet groter. We willen van de
bestaande toestand overschakelen naar een veel bredere toestand.

Het gebruik van de voorleessoftware hoeft wat mij betreft niet haaks te staan op
het belang van inoefenen. Het is niet het ene of het andere. Je kunt de twee
blijven doen.

Mevrouw Segers, u zegt dat het een map is van de heer Vandenbroucke. Dat
bewijst dat zijn opvolger ter zake geen inspanningen gedaan heeft. Maar als we
erin slagen om de voorleessoftware te kopen, dan vind ik het zeker nuttig om de
map te updaten. Dat lijkt mij een evidentie. Het kan zijn dat de map nog volledig
actueel is, dat weet ik niet, maar als het systeem wijzigt, zal het logisch zijn dat de
map minstens een actualisering ondergaat. Daar zullen we zeker ook voor zorgen.



Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017 19

Vlaams Parlement

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, ik ben blij dat u er werk van maakt en er spoed
achter zet. Ik heb er alle begrip voor dat u niet zegt wat uw budget is, om te
vermijden dat het jammer genoeg tot de laatste euro op is en uw onderhande-
lingsmarge tot nul wordt herleid.

Het is ook goed dat u alle pakketten die er zijn, effectief mogelijk wilt maken. Zo
zullen er daar geen lastige kwesties zijn.

Ik ben het eens met de bedenking over de sticks, en over het feit dat er met
internet online heel wat mogelijk wordt. Dat was ook het nadeel van die map. Die
map stond dan in een kast, bij één iemand in een school. Je moet een beetje
opletten met dergelijke zaken. Die werken ook niet altijd optimaal.

We moeten misschien ook wel in een beetje begeleiding voorzien. Daar kunt u
ook rekening mee houden in uw onderhandeling.

Ik betreur dat we voor dit schooljaar niets hebben. Ik vraag me af of we niet wat
vroeger hadden moeten beginnen te onderhandelen. Dan had er geen leemte
moeten zijn.

Mevrouw Segers, u zei daarnet dat u ook een schriftelijke vraag had gesteld. Ik
heb de hele website van het Vlaams Parlement afgezocht met het zoekwoord
‘dyslexie’ en uw naam, maar ik heb niets gevonden. Kunt u mij het nummer van
die vraag geven, dan kan ik dat lezen? Dat zou handig zijn.

Binnenkort viert Eureka ADIBib zijn vijfjarige bestaan. Die organisatie levert
belangrijk werk op dat vlak. Langs deze weg wens ik hen proficiat.

De voorzitter: Mevrouw Segers heeft het woord.

Katia Segers (sp·a): Het is goed dat er in een budget wordt voorzien. Het is
belangrijk dat er ook voldoende is. Zo kunnen alle kinderen en jongeren worden
geholpen. De opmerking van mevrouw Helsen over ouders die niet de middelen
of de toegang hebben om hun eigen weg te zoeken en om hun kinderen te
ondersteunen, is zeer terecht: die kinderen hebben evenveel recht om de onder-
steuning te krijgen die ze verdienen. Graag zo snel mogelijk een zo goed
mogelijk budget, zodat alle kinderen kunnen worden geholpen en dat de meest
geavanceerde technologieën kunnen worden gekozen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat het over meer gaat dan over software. Minister,
ik heb die map gewoon aangevraagd in 2007 toen bij de oudste van mijn drie
zonen dyslexie werd vastgesteld. Daarna heb ik die map niet meer aangevraagd.
Ik weet niet wat zijn opvolger ermee heeft gedaan. Ik vroeg me gewoon maar af
of die map voldoende doorgang heeft gekend in de scholen.

Mijnheer Daniëls, uiteraard is niemand iets met zo’n map al hij alleen maar in de
kast staat. Als het kan, moet hij digitaal ontwikkeld worden, zodat alle informatie
beschikbaar is. Dat zou natuurlijk veel beter zijn.

Het gaat hier over opleidingen voor leerkrachten en ouders om om te gaan met
die software. Ik wil dat nog eens benadrukken. Maar, minister, dat kan in het
onderhandelingspakket zitten dat u aan het maken bent. Ik zou daar zeker
rekening mee houden in de onderhandelingen met de producenten. U moet hun
ook vragen om voor opleidingen te zorgen.

Het is belangrijk om tot een integraal beleid te komen. Die software is maar één as-
pectje. Minister, u hebt zelf verwezen naar het hoger onderwijs. Mijn ervaring is dat
er in het lager onderwijs totaal geen problemen zijn met die sticordimaatregelen.
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De leerkrachten zijn bereid en bezorgd om het kind op maat te begeleiden. In het
secundair onderwijs wordt dat al wat moeilijker. Het secundair onderwijs is altijd
wat gestructureerder. Ik ga niet zeggen dat die sticordimaatregelen daardoor vaak
dode letter blijven, maar het gebeurt toch dat ze niet de ondersteuning krijgen die
ze willen. Over het hoger onderwijs hebt u een zeer goede opmerking gemaakt.
Professoren krijgen vanuit de dienst Handicap en Studie de melding. Daar is ook
weer alles mogelijk. In het hoger onderwijs zijn de professoren bereid om de
examens mondeling te laten afnemen in plaats van schriftelijk. Om met dyslexie de
stap te zetten naar de universiteit moet je een echte vechter zijn. Dat verdient alle
respect.

Minister, we gaan u helpen vanuit de oppositie. Ik ben een conceptnota over
leerstoornissen in het onderwijs aan het maken. Ik hoop dat we u daarmee
kunnen vooruithelpen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de aanwending van de middelen uit het Klimaatfonds om school-
gebouwen energiezuiniger te maken

– 1826 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, u kondigde in mei 2016 aan 54 miljoen euro uit
het Vlaams Klimaatfonds te reserveren om schoolgebouwen energiezuiniger te
maken. Tijdens twee rondetafels inzake klimaat en onderwijs, op 12 september
en 17 oktober 2016, bogen stakeholders zich over de bijdrage die het onderwijs-
veld aan de Vlaamse klimaatactie kan leveren. Tijdens de rondetafels werd
verduidelijkt dat de 54 miljoen euro als volgt wordt verdeeld: 20 miljoen euro
voor het hoger onderwijs en 34 miljoen euro voor het leerplichtonderwijs.

Op 1 april jongstleden gaf u in een persmededeling mee dat er 6,1 miljoen euro zal
worden geïnvesteerd in 77 energiebesparende projecten voor schoolgebouwen in
het vrij gesubsidieerd onderwijs. Die projecten, die bestaan uit het plaatsen van
isolatie en/of hoogrendementsglas, moeten zorgen voor een vermindering van de
CO2-uitstoot met maar liefst 1646 ton per jaar. Ook in het Gemeenschapsonderwijs
(GO!), voor 3,4 miljoen euro, en het officieel gesubsidieerd onderwijs, voor 2
miljoen euro, wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. In de enga-
gementen die de Vlaamse Regering op zich neemt in het kader van het Vlaams
Klimaat- en Energiepact, lezen we nog vele andere maatregelen die u wilt nemen
om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zoals het toekennen van leningen
in het kader van het Zonneplan voor schoolgebouwen, het stimuleren van de
samenaankoop van energie en het afstellen van verwarmingsinstallaties in
schoolgebouwen.

Minister, wat is de stand van zaken betreffende de engagementen die u hebt
opgesomd in het kader van het Vlaams Klimaat- en Energiepact? Van de 34
miljoen euro voor het leerplichtonderwijs is nu een deel toegekend. Zal het
overige deel evenredig over de komende jaren worden toegekend? Wat is de
reden voor het spreiden van de toekenning? Welke criteria werden gebruikt om
projecten te selecteren? Werd er daarbij rekening mee gehouden dat scholen
reeds middelen ontvangen uit de reguliere financiering, of capaciteitsmiddelen, of
dat ze op de wachtlijst stonden voor kleine renovaties of de verkorte procedures?
Hebben de hogeronderwijsinstellingen al voorstellen gedaan om de 20 miljoen
euro waarin voor hen is voorzien, te investeren? Alvast bedankt.
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De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Daniëls, u weet dat we met die 54 miljoen
euro elf concrete klimaatmaatregelen en klimaatacties wilden doen. Misschien
eerst ter inlichting, het is een afspraak binnen de regering dat die 54 miljoen
euro maar gespreid kan worden gebruikt, omdat die middelen uit het Klimaat-
fonds natuurlijk ook maar gespreid binnenkomen. Het is dus een afspraak tussen
de ministers dat we dat in de loop van de komende jaren kunnen gebruiken, en
ik gebruik telkens mijn budgetten op zodra ze kunnen worden gebruikt. Ik denk
dat ik de snelste van alle ministers ben.

Ik geef een stand van zaken. Er zijn de energiebesparende investeringen in
gebouwen van hogescholen en universiteiten. Na die oproep eind 2016 zijn er 180
projecten ingediend. 85 projecten zijn door een jury geselecteerd. Het gaat om
projecten die voor de grootste CO2-reductie op 15 jaar tijd zorgen. Er zijn aller-
hande energiebesparende investeringen die in aanmerking komen: het isoleren
van daken, muren en vloeren, nieuwe ramen plaatsen, een zonneboiler of warmte-
pomp zetten … Een project kon voor 50 procent worden gesubsidieerd, met een
plafond van 500.000 euro per project. Er is een maximumlimiet vooropgesteld van
2 miljoen euro per onderwijsinstelling. De projecten moeten worden uitgevoerd
tussen 2017 en 2019. Zeventien hogescholen en universiteiten kunnen nu al voor
bijna 8 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen in hun bestaan-
de gebouwen. Dat zorgt samen voor 15.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering op 31 maart 2017
volgt er eerstdaags een nieuwe, gelijkaardige oproep en krijgen hogeronderwijs-
instellingen opnieuw de kans om duurzame energieprojecten in te dienen. De
tweede tranche volgt dus eerstdaags.

Dan de verwarmingsketels, met de communicatie van vorige week dinsdag. Alle
scholen krijgen de kans om een eenmalige projectsubsidie te krijgen voor het
optimaal afstellen van verwarmingsinstallaties. Die afstelling zorgt voor minder
CO2-uitstoot en voor een beperking van de energiekosten. Deze subsidie kan
maximaal 1500 euro per installatie zijn. Deze actie loopt tot 31 oktober. De
winsten worden gemonitord door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Alle scholen
krijgen de kans om gebruik te maken van de eenmalige ondersteuning. Ik heb
me ook uitgebreid laten informeren door een specialist ter zake over wat de winst
is van het correct afstellen van ketels. Men zou het een evidentie kunnen vinden
dat men dat doet, maar dat blijkt niet altijd een evidentie te zijn.

Dan zijn er de REG-investeringen in gebouwen van het leerplichtonderwijs. Voor de
klimaatinvesteringen in het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn we eind maart 2017
akkoord gegaan om, gelet op de grote voorraad van kleinere subsidieaanvragen
voor investeringen inzake schoolinfrastructuur, die subsidieaanvragen te selecteren
die tegelijk specifiek bijdragen tot een aanzienlijke CO2-reductie. Er is dus geen
formele oproep geweest. We hebben de bestaande lijst genomen en bekeken waar
de grootste winsten kunnen worden geboekt. Dat zijn allemaal dossiers in het
kader van de verkorte procedure, met een minimumbedrag van 50.000 euro en
een maximum van 125.000 euro. Die screening is gebeurd en voorbereid door het
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), en ook goedgekeurd
door de raad van bestuur van het AGION.

Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs heeft de Onderwijskoepel van Steden en
Gemeenten (OVSG) gevraagd om de focus te leggen op energiebesparende maat-
regelen in gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs (dko). Ook hier is een aan-
zienlijke CO2-reductie mogelijk. Men stelt dus voor om een subsidie te verschaffen
van de helft van de totale investeringskosten, met een maximum van 250.000
euro per klimaatdossier. Ik ben volop een oproep aan het voorbereiden ter zake.
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Wat het GO! betreft, daar zal men vooral investeren in energetische renovaties
van stookplaatsen. Daarnaast zal het GO! bij gebouwen met een hoog energie-
verbruik een aantal projecten selecteren waarbij wordt ingezet op de isolatie van
daken, muren en vloeren en op het vervangen van de ramen.

Dan zijn er de zonnepanelen op daken van schoolgebouwen. Ter zake heeft de
raad van bestuur van het AGION in het najaar van 2016 kennisgenomen van een
voorstel tot het verstrekken van leningen aan scholen van het officieel en het vrij
gesubsidieerd onderwijs voor het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen.
Daar proberen we nu rekening mee te houden en een actie ter zake uit te wer-
ken.

Dan is er de samenaankoop van energie. Via scholenkoepels en elektronische
nieuwsbrieven van Klasse zullen we het aanbod van het VEB als energie-
leverancier kenbaar maken bij alle scholen.

Met betrekking tot de klimaattrajecten op schoolniveau heeft er een eerste
verkennend overleg met de relevante actoren plaatsgevonden. De bedoeling is
dat we tot een educatief en sensibiliserend luik komen, waarbij leerlingen, leer-
krachten en de buurt worden betrokken. Hiervoor wordt er ook een projectoproep
voorbereid.

Dan is er het versterken van de klimaatkennis en -vaardigheden. Met het Depar-
tement Omgeving wordt samengewerkt om te bekijken hoe we een eenduidig
klimaatverhaal kunnen schrijven en dat ook educatief en didactisch kunnen
vertalen.

Er is ondertussen ook een STEM-projectoproep (science, technology, engineering,
mathematics) in het teken van het klimaat gelanceerd, op 16 april. Die is in de
eerste Schooldirect na de paasvakantie meegenomen. De oproep staat open voor
alle scholen van het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. Scholen
die een kwaliteitsvolle aanvraag indienen, kunnen rekenen op een subsidie van
maximaal 5000 euro, maar die moet dus STEM-gerelateerd zijn.

Dan is er de verdeling van de middelen. Ik heb u gezegd dat er een spreiding over
de periode 2016-2019 is vooropgesteld. Geen enkel beleidsdomein krijgt dus de
toegekende klimaatmiddelen in één keer. Dat moet dus getrapt worden gedaan.

Dan zijn er de criteria. Ik heb u daarnet proberen duidelijk te maken dat die
criteria ook uiteraard een beetje afhangen van het net. Bij de praktische
uitwerking van elke klimaatmaatregel zijn er keuzes gemaakt en ook criteria
gehanteerd, maar de maatstaf voor de selectie van alle projecten is dus de CO2-
reductie, omdat het natuurlijk daarvoor is bedoeld.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, ik dank u voor uw antwoord, voor de
verduidelijking over de inzet van de middelen. U hebt eigenlijk niet geantwoord
op het verdere stuk van mijn derde vraag. Werd bij de criteria rekening gehou-
den met middelen die scholen reeds ontvangen uit de reguliere financiering, of
met capaciteitsmiddelen, of met het feit dat men op een wachtlijst staat voor
kleine renovaties, met de verkorte procedures?

Met andere woorden: zijn daar scholen tussen geschoven of zijn daar geen scho-
len tussen geschoven? In de verdeling van de middelen over de provincies viel
het wel op dat er vanuit één provincie heel veel middelen werden toegekend.
Waren dat dan nieuwe projecten? Of waren dat degene die al op de wachtlijst
stonden? De voornaamste vraag is: werd er rekening gehouden met scholen die
al op de wachtlijst stonden? En hoe verhoudt zich dat?
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Minister Hilde Crevits: We hebben de wachtlijst gebruikt en die gevolgd, en
gekeken, bij de kleine projecten, waar de grootste CO2-uitstoot zit. En men heeft
gewoon de wachtlijst gevolgd. Ik heb me daar niets van aangetrokken. AGIOn
heeft dat gedaan. Dat is op de raad van bestuur goedgekeurd. Bij het GO! loopt
dat anders. Het GO! heeft zijn eigen bevoegdheid. En bij OVSG is het ook weer
anders. Die hebben gezegd dat ze liever deeltijds kunstonderwijs willen. Voor mij
is dat goed.

Koen Daniëls (N-VA): Ik zal mijn vraag anders stellen, dan kan ik het verdui-
delijken. Is het een nieuwe oproep en hebben scholen nieuwe dingen ingestuurd?
Daarop is het antwoord dus duidelijk neen.

Minister Hilde Crevits: Het hangt ervan af. Voor de ketels, wat we nu doen, is
het een oproep. Iedereen kan intekenen. Er is nog een oproep. Voor het hoger
onderwijs is het een oproep. De enige waarvoor geen oproep gebeurt, zijn die
kleine REG-maatregelen in scholen. Daar hebben we voor het gesubsidieerde
onderwijs de wachtlijst gepakt, omdat die zo lang is. Als we daar een nieuwe op-
roep moeten doen, heeft dat eigenlijk geen zin. We hebben die kleine maat-
regelen, we hebben een specifieke subsidielijn, dus is het beter dat je die dan
neemt. Maar doorgaans doen we projectoproepen. De enige projectoproep waarin
West-Vlaanderen tot mijn verbazing veruit met de meeste subsidies gaan lopen
is, zijn de huursubsidies. Ze zijn daar zeer creatief te werk gegaan. Daar zitten
prachtige projecten in. We zullen daar ook een nieuwe oproep lanceren. Maar bij
die maatregelen had ik niet de indruk dat daar zo een dominantie was vanuit
West-Vlaanderen. Ik was er ook niet bij toen AGIOn vergaderd heeft.

Koen Daniëls (N-VA): Ik wou inderdaad wat duidelijkheid krijgen, omdat
sommige scholen zich dat afvragen: wij stonden ook op de wachtlijst, wij zijn er
niet uitgehaald. De reden waarom ze niet geselecteerd zijn, is dan enkel en alleen
de hoeveelheid CO2. Ik ga het heel concreet maken: een school die vijftig ramen
vervangt, dat is meer CO2-reductie dan een school die vijf ramen vervangt.

Minister Hilde Crevits: Ik wil de criteria opvragen bij AGIOn. Ik heb dat aan
hen gelaten. Bij hen was de vraag, op het moment dat men de lijst gemaakt
heeft: moeten wij hier nu een nieuwe oproep doen? Dat is eigenlijk ook in het
kader van Tarra in dezen onverantwoord, omdat we die lijn gewoon hebben.

Ik vind dat een goede manier van werken. Als er een nieuwe schijf vrijkomt,
kunnen we dat nogmaals op die wijze doen.

Koen Daniëls (N-VA): Het zou inderdaad goed zijn, minister, om de criteria die
gebruikt zijn, bij het verslag te voegen.

Minister Hilde Crevits: We kunnen het verslag van de vergadering opvragen.
Maar het is dus CO2-reductie. Zo is het gegaan.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Ingeborg De Meulemeester aan Hilde Crevits,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Onderwijs, over onbetaalde schoolfacturen

– 1829 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Minister, mijn vraag werd ingediend op
12 april. Dat is dus voor uw communicatie van afgelopen vrijdag over het project



24 Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017

Vlaams Parlement

‘Samen tegen de onbetaalde schoolfacturen’. Mijn laatste vraag, naar de stand
van zaken, vervalt uiteraard, maar ik zal een andere vraag stellen.

Wanneer scholen geen andere manier meer zien om ouders de onbetaalde
facturen te doen betalen, doen zij steeds vaker een beroep op incassobureaus. In
2012 waren er 600 incassobureaus onder de arm genomen door scholen, vorig
jaar al 1400. Uit de cijfers blijkt dat die scholen in totaal 10.570 claims hebben
ingediend, goed voor 4 procent van alle schoolfacturen. In totaal gaat het om
bijna 2,3 miljoen aan onbetaalde schoolfacturen. Dat is een lichte daling tegen-
over het jaar voordien, maar het is toch nog wel een heel groot bedrag.

Met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ wilt u in eerste instantie
een visie ontwikkelen in verband met armoede en het menswaardig innen van
achterstallige facturen, om vervolgens concrete beleidsmaatregelen uit te werken
op maat van de school.

Minister, scholen zijn steeds vaker genoodzaakt om een incassobureau in te
schakelen. Ze hebben dat geld meer dan nodig om goed onderwijs te verstrekken
aan al hun leerlingen. Welke bijkomende maatregelen wilt u nemen opdat scho-
len incassoveroderingen kunnen voorkomen?

In welke mate bestaan er samenwerkingen tussen scholen en lokale OCMW’s in
het licht van budgetbeheer en het effectief betalen van de schoolfacturen? Hebt u
er zicht op hoe die verlopen?

Wat waren de eerste reacties van de scholen op het project ‘Samen tegen
onbetaalde schoolfacturen’? Lopen we met dit project niet het risico dat de
verantwoordelijkheid te veel op de schouders van de scholen wordt gelegd en dat
zij het maar moeten oplossen?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega, in het kader van het project ‘Samen tegen
onbetaalde schoolfacturen’ werken we samen met MyTrustO. Die organisatie wil op
een andere manier de schulden innen en stapt dus af van de klassieke methodes.
Bij het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) loopt op dit ogenblik ook een
onderzoek naar welk beleid en welke praktijken scholen toepassen om kosten te
beheersen in de eerste graad van het gewoon en buitengewoon secundair onder-
wijs. Naast een oplijsting en verspreiding van algemeen toepasbare praktijken, zal
er ook een typologie van kostenbeheersende maatregelen opgesteld worden, waar-
mee we alle Vlaamse scholen willen sensibiliseren en inspireren.

Dat SONO-onderzoek vormt een voorbereiding op de eigenlijke afname van de
studiekostenmonitor, die de studiekosten en de mogelijke discrepantie tussen
studierichtingen in kaart wil brengen.

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ wil een sterke hefboom zijn om
tot een nog meer kostenbewust onderwijs te komen. Ik heb het project afgelopen
vrijdag gelanceerd in Roeselare. Het project is voorgesteld en er werd een oproep
gedaan naar geïnteresseerde scholen. In principe kunnen dertig scholen instappen.
Scholen zijn dus zeker niet verplicht. Het gaat om een unieke samenwerking tussen
de armoedesector en de onderwijswereld waar een vormingswerker, ervarings-
deskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onder-
wijskoepels voor begeleiding zullen zorgen. De school zelf krijgt de kans om een
geëngageerd armoedeteam samen te stellen. De intekenperiode is nu volop bezig.

U vraagt of de scholen niet te veel verantwoordelijkheid zullen krijgen, maar ik
heb tot mijn niet geringe vreugde vastgesteld dat er in het weekend al diverse
scholen ook mij persoonlijk hebben gecontacteerd, om te vragen of ze erop
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kunnen intekenen, omdat ze echt wel meer ervaring willen opdoen inzake het
kostenbewust omgaan met schoolfacturen.

Het project zou effectief van start moeten kunnen gaan op 1 september. Het
loopt het hele schooljaar. Als er meer dan dertig kandidaten zijn, zullen we
moeten bekijken of we dat zien zitten om dat uit te breiden of niet. Mijn
bedoeling is: ervaring opdoen en kijken hoe we scholen tools kunnen aanreiken
om kostenbewuster dan vandaag te werken en ervaringen te delen.

Wat betreft de samenwerkingen tussen scholen en lokale OCMW’s: wij houden
geen gegevens bij. Wij bieden enkel een tool aan aan scholen. Maar ik maak mij
niet zoveel zorgen over de extra lasten op de schouders. Natuurlijk hebben wij
regels in Vlaanderen. De vraag is in hoeverre scholen bereid zijn om dat
kostenbewuste beleid meer in de verf te zetten. Dat heeft twee aspecten. Hoe
kun je ervoor zorgen dat kosten beheerst worden? En hoe ga je om met de
invordering van kosten? Maar het begint natuurlijk bij de start. Hoe herken je en
kun je aan de hand van kleine dingen ervoor zorgen dat mensen die in armoede
leven of die het financieel moeilijk hebben, niet onmiddellijk gestigmatiseerd zijn?
Ik geef één voorbeeldje dat ik daar gehoord heb. Als je bij het begin van het
schooljaar onmiddellijk al aan mensen laat weten: als er een schoolrekening is,
we doen dat elke maand, en je kunt in schijven betalen, kies gewoon. Dat is
helemaal anders dan dat je zelf naar de school moet telefoneren om te vragen of
je alstublieft in schijven mag betalen. Je kunt er dus door kleine maatregelen
voor zorgen dat facturen haalbaar worden, ook voor iedereen.

We zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

De voorzitter: Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Minister, het is heel belangrijk dat we
goed bewaken dat de scholen geen OCMW spelen. Ik zeg het misschien een
beetje raar, maar ik vind dat heel belangrijk. Ik weet dat er heel wat projecten
tussen OCMW’s en scholen goed lopen. Maar dat is één deel van de mensen die
hun schoolrekeningen betalen. Er zijn er ook die gewoon moedwillig zijn, om het
nu lelijk te zeggen, en dat is volgens mij een heel andere aanpak, waar het niet
zo gemakkelijk zal zijn, terwijl ik vind dat de scholen echt wel recht hebben op
dat geld. Ze hebben dat nodig om voor alle leerlingen goed te doen. Heel wat
scholen krijgen dikwijls die verwijtende sfeer, van ‘je moet daar zeker je
schoolrekening betalen, dus daar moeten we van af’.

Volgens mij is de samenwerking met de welzijnssector, verzorgd door het
armoedeteam, heel belangrijk. We zullen de resultaten afwachten.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
ZILL, het nieuwe leerplan basisonderwijs in het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, en de verhouding ervan tot de op stapel staande nieuwe
eindtermen

– 1830 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Voorzitter, ik heb een vraag om uitleg over de ver-
houding tussen een nieuw leerplan en de op stapel staande nieuwe eindtermen.
Op 30 maart 2017 heeft de commissie Onderwijs een hoorzitting gehouden met
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de pedagogische begeleidingsdiensten. Ze hebben allemaal uiteengezet hoe ze
werken en waar ze mee bezig zijn. Op het einde heeft de begeleidingsdienst van
het Katholiek Onderwijs, enigszins buiten de scope van de vergadering, gesteld
dat er een volledig nieuw leerplan voor het basisonderwijs zou zijn met de naam
‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL). De dame in kwestie heeft een zeer lijvig
werkstuk getoond en de pedagogische begeleidingsdienst heeft ook zeer veel
werk geïnvesteerd in dat nieuw leerplan.

Los van de evaluatie van het rapport-Monard over de tijdsbesteding van de
pedagogische begeleidingsdienst is hieraan toegevoegd dat de begeleidingsdienst
volop werkte aan de implementatie van dit nieuw leerplan. Er is ook een website,
die ik ondertussen eens heb bekeken.

Naar verluidt, zou het Katholiek Onderwijs Vlaanderen eind 2016 het nieuw
leerplan ZILL bij de Vlaamse onderwijsinspectie hebben ingediend met het oog op
een snelle invoering in het gewone basisonderwijs. Tijdens het schooljaar 2016-
2017 zouden reeds een aantal proeftuinen zijn gestart om de scholen kennis te
laten maken met het nieuw leerplanconcept.

Sinds het einde van 2015 is het debat over de vernieuwde eindtermen in een
stroomversnelling gekomen. Er zijn hoorzittingen in het Vlaams Parlement
gehouden. We hebben de Vlaamse Scholierenkoepel hierbij betrokken. We
hebben alle Vlaamse provincies bezocht. De commissie heeft een werkbezoek aan
Schotland gebracht. Er is de publieke campagne ‘Van leRensbelang?’ geweest en
tienduizenden deelnemers hebben samengewerkt om na te gaan wat kinderen in
de toekomst op school zouden moeten leren. Dit gaat zeer breed. Het begint in
de kleuterstroom en gaat tot de uitstroom naar het lager secundair onderwijs.

Momenteel werken we met meerderheid en oppositie samen verder aan de uit-
werking van een nieuw begrippenkader en kader voor de eindtermen en de
invulling. Ik ben dan ook blij dat er nog een aantal leden van de oppositie aan-
wezig zijn. Volgens de huidige timing zullen de nieuw eindtermen op 1 september
2018 worden geïmplementeerd. De eindtermen sluiten natuurlijk aan bij elkaar.
Ik verwijs in dit verband naar wat we in Schotland hebben gezien met de
zogenaamde leerlijn, die zich uiteraard uitstrekt van het kleuteronderwijs tot en
met het einde van het secundair onderwijs.

Minister, tijdens de commissievergadering hebben een aantal commissieleden,
waaronder ikzelf, een aantal vragen opgeworpen die ik u nu ook graag zou
stellen.

Gezien het feit dat het nieuw leerplan eind 2016 voor goedkeuring bij de Vlaamse
onderwijsinspectie zou zijn ingediend, vraag ik me af op basis van welke eind-
termen, ontwikkelingsdoelen, referentiekaders en decretale definities de Vlaamse
onderwijsinspectie zich zal baseren. Ik vermoed dat ze zich zullen baseren op wat
op dat ogenblik van toepassing was.

Het reeds vermelde nieuwe leerplan ZILL zou op 1 september 2018 worden
ingevoerd. Dit zou samen gebeuren met de nieuwe eindtermen, want dat is ook
een doelstelling. Ik vraag me af hoe dit nieuw leerplan dan kan voldoen aan de
nieuwe eindtermen, ontwikkelingsdoelen, referentiekaders en decretale definities
die momenteel nog in ontwikkeling zijn.

Er is ons verteld dat volop vormingen over het nieuwe leerplan aan de gang zijn.
Leerkrachten en scholen investeren tijd om hun huidige werkwijze tot de nieuwe
werkwijze om te vormen. Op zich kan ik daar geen waardeoordeel over uitspreken.
Daar kruipt echter veel tijd in, ook met betrekking tot het maken en aanpassen
van plannen. Er is bijgevolg een reële kans dat dit werk in de nabije toekomst
opnieuw moet worden verricht zodra de nieuwe eindtermen, ontwikkelingsdoelen,
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referentiekaders en decretale definities er zijn. Bij leerkrachten en scholen kan dit
het gevoel versterken dat de planlast en administratieve last verhoogt. Hoe kunt u
dit voorkomen? Het gaat niet enkel om de administratie van de scholen. Het gaat
ook om de tarra van de leerkrachten.

Ik weet niet of het nieuw leerplan u al bekend is of dat u misschien al een advies van
de Vlaamse onderwijsinspectie hebt ontvangen. Is in het nieuw leerplan voldoende
rekening gehouden met de regelgeving die stelt dat het leergebied wetenschap en
techniek een apart leergebied moet zijn? Op die manier moet hier voldoende
aandacht aan worden geschonken en moet dit in de schijnwerper worden geplaatst.
Ik wijs er nogmaals op dat dit in het schooljaar 2015-2016 apart had moeten zijn. Ik
heb de doelen bekeken. Dit staat nog steeds binnen dezelfde kolom. Kan een
leerplan dat dit leergebied niet apart behandelt volgens u worden goedgekeurd?

Wanneer mogen we, tot slot, het rapport van de Vlaamse onderwijsinspectie over
dit nieuw leerplan verwachten?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Daniëls, ik zal met uw laatste vraag starten. Ik
kan moeilijk zeggen wanneer we het rapport mogen verwachten, want het nieuw
leerplan is nog niet bij de administratie ingediend. Dat was gisteren toch de stand
van zaken. U kijkt nu naar iemand anders. Ik kan me inbeelden waarom. We heb-
ben het echter nagevraagd: het leerplan is nog niet voor goedkeuring ingediend.

Zelfs indien dat wel zou zijn gebeurd, zou de Vlaamse onderwijsinspectie zich
moeten baseren op de bestaande eindtermen om een stempel te kunnen zetten.
U bent een pedagoog en geen jurist. We kunnen moeilijk een leerplanstop in
Vlaanderen invoeren omdat we in het Vlaams Parlement aan nieuwe eindtermen
werken. Ik weet immers niet hoe lang het proces betreffende de eindtermen zal
duren. Sowieso moet de Vlaamse onderwijsinspectie zich baseren op wat bestaat.

Aangezien het leerplan niet is ingediend, kan ik moeilijk een inhoudelijke discus-
sie voeren. Ik begrijp au fond echter wel uw bezorgdheid. We zijn met die
oefening bezig. Het zou jammer zijn indien nu een leerplan wordt ingediend en er
later nieuwe eindtermen komen.

De vraag is echter of dit wel een groot probleem zou zijn. Wat het curriculum
betreft, tekenen zich immers tendensen af die volgens mij veel worden gedeeld. Het
gaat dan om interdisciplinariteit, samenhang, het belang van transversale vaardig-
heden, informatieverwerking, kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend
denken. Die elementen staan centraal in het Vlaams eindtermendebat en in de
aanbevelingen van de Vlaamse Scholierenkoepel. Vorige week heb ik een debat met
ondernemers bijgewoond. De belangrijkste vraag die me daar is gesteld, is of ik het
hokjesdenken kan verlaten en de focus meer op die interdisciplinariteit kan leggen.

Meer dan de huidige leerplannen, laat het leerplan ruimte voor eigenaarschap en
biedt het scholen beleidsruimte. Ik moet opletten, want ik mag niets zeggen over
een document dat nog niet is ingediend of beoordeeld. Voor mij is het belangrijk
dat er meer beleidsruimte voor de scholen komt. Dat is een van de goed-
keuringscriteria van de Vlaamse onderwijsinspectie. Dit staat los van de toetsing
die nog moet gebeuren zodra het leerplan effectief is ingediend.

Mijnheer Daniëls, u hebt nog een opmerking gemaakt over wetenschappen en
techniek. Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat de Vlaamse overheid heeft beslist
dat er twee leergebieden zijn. Het oude leergebied wereldoriëntatie wordt
gesplitst in mens en maatschappij en wetenschappen en techniek. Voor mij is het
belangrijk dat beide leergebieden zeer herkenbaar aanwezig zijn in de leer-
plannen. Dit geldt ook voor de andere thema’s die uit de tendensen blijken.
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De indeling in leergebieden is geen criterium waaraan een leerplan moet voldoen
om te worden goedgekeurd. De indeling is ook niet bedoeld om een bepaalde
structuur te verlenen aan het onderwijsaanbod in de klas of op school. De school
is op dat vlak vrij. Het leerplan moet wel de doelstellingen bevatten die nood-
zakelijk zijn om de eindtermen of basiscompetenties te bereiken of om de ont-
wikkelingsdoelen na te streven. Het leergebied moet herkenbaar aanwezig zijn.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om na te gaan of bij de Vlaamse onder-
wijsinspectie al een leerplan wetenschappen en techniek of mens en maatschappij is
ingediend. Geen van de onderwijsverstrekkers heeft dat tot nu toe gedaan.

Ik heb uw laatste vraag eigenlijk al beantwoord. Aangezien er nog geen datum
van indiening is, kan ik u nog geen timing geven voor het rapport van de
Vlaamse onderwijsinspectie.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Minister, op juridisch vlak kan ik u geruststellen: ik heb
ook de beginselen van het recht gekregen. Ik heb onderwijsrecht gevolgd. Ik heb
ook staatsrecht van professor Alen gekregen. Ik heb dat gevolgd als vrij student,
uit interesse voor de materie. Verder heb ik ook administratief recht en
correctioneel recht gevolgd. U hoeft zich op dat vlak geen zorgen te maken.

Ik ben wel erg verbaasd dat er nog niets binnen is bij de inspectie, want aan de
scholen wordt wel gezegd dat men op elk moment verwacht dat de inspectie
daarover een uitspraak gaat doen. Men gebruikt dat ook als argument om die
scholen aan te zetten om met het nieuwe leerplan aan de slag te gaan en
mensen af te vaardigen naar begeleidingen. Dat is hier vorige week in de com-
missie tijdens de hoorzitting zeer duidelijk gezegd door de betrokken peda-
gogisch directeur van de koepel. Ik maak me er toch een beetje zorgen over. Ook
op de betrokken website vindt u dit terug.

Ik ben blij dat u mijn bekommernis deelt in het licht van potentiële planlast, om
nu dingen te doen die dan eventueel moeten worden bijgestuurd.

Ik deel uw mening dat er een aantal globale zaken zijn waarover we het eens
zijn, maar niet over de eindtermen zelf: bijvoorbeeld over wat er zeker in weten-
schap en techniek zou moeten zitten, maar ook bijvoorbeeld over burgerschap of
over EHBO of over financiële geletterdheid, waarover de Gezinsbond een heel
duidelijk en zeer goed advies heeft gegeven of over wat de Vlaamse Scholieren-
koepel naar voren brengt. We kunnen een glazen bol hebben, maar ik weet niet
hoe goed die glazen bol werkt bij de ontwikkelaars van het leerplan om al te
kunnen zien hoe dit parlement, hoe de ontwikkelcommissies, hoe de referentie-
kaders, hoe het hoger onderwijs daarmee zal omgaan. Ik hoor in uw antwoord
dat u zegt dat het de verantwoordelijkheid is van diegenen die dit opstellen en
dat u er op dit moment nog niet op kunt antwoorden omdat er nog niet is
ingediend, laat staan dat het beoordeeld is door de inspectie.

Minister, ik vind het niet onbelangrijk dat u in deze commissie dit signaal
meegeeft en dat we tenminste aan de scholen en de leerkrachten kunnen
zeggen: ‘Hold your horses, want op dit moment is er nog niets beslist, laat staan
goedgekeurd, laat staan ingediend.’

De voorzitter: Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen): Minister, ik heb tijdens de hoorzitting toch ook
wel de wenkbrauwen gefronst. We zijn volop bezig met het voeren van een
eindtermendebat. We zijn met de mensen die daarmee bezig zijn, er toch van
uitgegaan dat het wel een en ander zal veranderen.
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Eerst en vooral is er, zoals de heer Daniëls ook zei, een maatschappelijk debat
geweest dat aangetoond heeft dat er vanuit de maatschappij echt wel wat vragen
zijn. De eindtermen zijn twintig jaar oud, de maatschappij is veranderd en we
hebben dat gevoeld aan alles wat we hebben binnengekregen. Leerlingen vragen
zaken die in de eindtermen zouden moeten zitten en zeker zouden moeten
worden versterkt; werkgevers vragen zaken die extra zouden moeten worden
toegevoegd. Er is een maatschappelijke vraag om de eindtermen echt wel te
moderniseren, en we willen dat ernstig nemen.

We zijn in de vergaderingen ook vertrokken van de peilingproeven. Er zijn dan wel
eindtermen, maar is een groot verschil in de manier waarop die worden behaald.
Door bepaalde zaken worden die eindtermen absoluut niet gehaald door de meer-
derheid van de leerlingenpopulatie. Wat voor zin heeft het dan dat wij minimum-
doelen vastleggen? Er moet iets veranderen, ofwel aan die doelen zelf, ofwel aan
de manier waarop die worden bereikt. Heel wat partijen zijn tot de conclusie
gekomen dat het bijzonder belangrijk is dat duidelijk is voor de leerkrachten welke
de eindtermen zijn die vanuit de overheid worden gevraagd. Nu zijn er de eind-
termen, maar er zijn ook de leerplannen en de handboeken. Leerkrachten – en dat
is echt een vraag vanuit het veld – zien door het bos de bomen niet meer. Ze
weten niet welke eindtermen men echt moet behalen en waarop men door de
inspectie wordt beoordeeld, wat dan leerplan is en wat dan handboek is. Het is dan
ook de mening van mijn partij, maar ook van het veld, dat het belangrijk is dat in
de leerplannen zichtbaar is welke de eindtermen zijn, zodat leerkrachten de
gelaagdheid kunnen vatten. Als men op het einde van het jaar echt gehaast is en
wil weten welke leerstof essentieel is, dan moet dat duidelijk zijn. We moeten
vertrouwen geven aan scholen, maar ook kan leerkrachten, om eigenaar te zijn
van de materie waarover ze les moeten geven en om zelf te kunnen nadenken
over hoe ze bepaalde zaken gaan overbrengen aan leerlingen.

Ik vind het zeer raar dat men al leerplannen zou opmaken zonder dat geweten is
welke nieuwe eindtermen zullen worden vastgelegd. Ik denk dan dat die
eindtermen niet zichtbaar en herkenbaar aanwezig zullen zijn in die leerplannen.
Voor mijn partij en voor een aantal collega’s ook is dat toch wel fundamenteel.

Ik moet dus zeggen dat ik toch ook wel verbaasd was en dat ik enigszins de
verwondering van de heer Daniëls begrijp en kan ondersteunen.

Kathleen Helsen (CD&V): Collega’s, ik was niet van plan om iets te zeggen,
maar na jullie gehoord te hebben, wil ik toch drie dingen zeggen.

Collega Meuleman, ik volg u volledig wanneer u zegt dat we vertrouwen moeten
geven. Er is heel veel expertise aanwezig in het veld en de vraag is natuurlijk op
welke manier wij als overheid een aantal dingen moeten formuleren en welke
ruimte we moeten geven aan het veld. Daar moeten we vertrouwen vooropstellen.
De Vlaamse Regering heeft dat ook als uitgangspunt genomen voor deze
legislatuur. De vraag is hoe we dat concreet invullen. Ik vind dat we voldoende
ruimte moeten geven en echt moeten geloven in de expertise die aanwezig is.

Collega Daniëls zegt regelmatig in dit parlement dat wij kwalitatief sterk
onderwijs hebben. Dat betekent dat wij vertrouwen mogen hebben in de kracht
van het onderwijsveld. Als wij het hebben over eindtermen en hoe we daarmee
omgaan, mogen we dat dan ook vooropstellen, want het gaat over kwaliteits-
bewaking. Als een nieuw leerplan de kwaliteit van ons onderwijs niet in de weg
staat, dan zie ik op dit moment niet echt een probleem. Waarom? Ik vind iets
raar aan wat jullie zeggen. Er is een maatschappelijk debat geweest. Dat is zeer
goed geweest, want het heeft duidelijk aangegeven wat onze samenleving van
het onderwijs verwacht. Wij hebben ook aan de administratie gevraagd om een
screening te doen. We hebben uit dat maatschappelijk debat heel veel informatie
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gekregen. We hebben aan de administratie gevraagd om van al die elementen
die de samenleving vraagt om in het onderwijs aan bod te laten komen, na te
gaan welke vandaag nog niet aan bod komen. Die screening is gebeurd. Daaruit
is gebleken dat er weinig elementen uit het maatschappelijk debat zijn die
vandaag niet aan bod komen. Vandaar dat het mij verwondert dat u zegt dat de
samenleving andere verwachtingen stelt. Wat wel naar voren is gekomen, is dat
er andere prioriteiten worden gesteld. We moeten dus nagaan of de prioriteiten
die we vandaag in de eindtermen stellen, overeenkomen met die die de samen-
leving verwacht en die uit het maatschappelijk debat naar voren zijn gekomen.
Wij hebben kunnen vaststellen dat er een verschuiving is: de persoonlijke en
sociale ontwikkeling is veel sterker op de voorgrond gekomen in het maatschap-
pelijk debat. Een evaluatie is dus nodig. Maar als u het over de inhoud hebt, wil
ik toch wel zeggen dat de screening toch wel duidelijkheid heeft gebracht dat er
geen of nauwelijks nieuwe elementen naar voren zijn gekomen.

Dit wou ik toch zeggen na de input die jullie hebben gegeven.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, ik zou me willen houden aan de vraag die is
gesteld door collega Daniëls. Er is een zeer uitgebreid debat aan het ontstaan
over wat er in de eindtermen moet of niet.

Voor mij is er het regeerakkoord, waarin ik een uitdrukkelijke opdracht heb
gekregen om te zorgen voor een meer heldere formulering van de eindtermen en
voor minder eindtermen. Ik zal mij ook getrouw kwijten van deze opdracht.

Ik vind persoonlijk dat het weinig zin heeft om alles dicht te betonneren zodat er
geen enkele vrijheid meer is voor scholen en om niet alleen het wat te bepalen
maar ook het hoe. Het is een heikele grens die we op de best mogelijke wijze
moeten proberen te bewaken.

Collega Daniëls, ik zal mij nog eens informeren over het al of niet ingediend zijn,
want als men zegt dat het is ingediend en het is niet ingediend, dan vind ik dat
verrassend.

Ik kijk uit naar de verdere debatten en gesprekken die jullie onder elkaar zullen
voeren over onze zo geliefde en beminde eindtermen in Vlaanderen.

De voorzitter: De heer Daniëls heeft het woord.

Koen Daniëls (N-VA): Mijn vraag is vooral ingegeven door de mensen die het
moeten doen, de leerkrachten. We waren het er allemaal over eens dat de
leerkrachten het verschil niet zien of toch weinig kennen, laat staan ermee bezig
zijn. Een leerkracht is bezig met het afwerken van zijn leerplan omdat dat is wat
hij kent. Een leerkracht is niet bezig om te zorgen dat de minimumdoelen die zijn
vastgelegd door de overheid bij de meerderheid van de leerlingen worden bereikt,
want die zitten vervat in de eindtermen. Dan komen we op die vervatheid.

Mevrouw Helsen, we moeten er wel voor opletten dat we niet zeggen dat de
debatten die we hebben gehad, eigenlijk niet uitmaken omdat er een passe-
partout is die erop past. Dat zou zeer jammer zijn en tegengesteld aan alle
debatten, provinciale avonden – ik heb ze allemaal meegemaakt –, de debatten
hier in het Vlaams Parlement en de zaken waarvan geopperd is dat ze er wel in
moeten zitten. Ik denk aan EHBO, financiële geletterdheid en burgerschaps-
vorming. Er zijn toch al een aantal schoten voor de boeg gelost waarvan iedereen
het erover eens is dat ze erin moeten zitten. Het hoe en het wat, is wel nog een
andere zaak, en dan vooral het wat. Op dat vlak moeten we opletten.

Minister, u hebt het terecht over een duidelijke formulering en een reductie. Het
duidelijk formuleren van eindtermen die zeer duidelijk zichtbaar zijn in een
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leerplan, geeft aan een leerkracht vrijheid. Ze weten dan wat eindterm is, wat
uitbreiding en wat differentieel. Op die manier is het duidelijk zichtbaar. Het
probleem momenteel is dat hij dat niet ziet. Voor mensen die deze commissie
volgen, is het duidelijk dat het leerplan zeker en vast nog niet is goedgekeurd,
laat staan ingediend. U zult dat nakijken. Het zou raar zijn als ze na uw vraag
zeggen dat het wel is ingediend en dat ze erover hadden gezien. Als ik het lijvige
document bekijk, dan is dat geen stuk dat men kan missen. Ik weet ook dat daar
de nodige contacten zijn. Er zal dus wel wat navraag zijn gedaan.

Tot slot, we moeten de oefening van de eindtermen maken. Die oefening maakt
wel degelijk uit. De logische volgorde is: eindtermen, leerplannen, leerkrachten,
bijscholing, handboeken enzovoort.

De voorzitter: Volgens het Reglement mag ik niets meer zeggen. Ik zal dat
toepassen. De discussie vandaag is afgerond, maar we zullen ze op andere
momenten voortzetten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Paul Cordy aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de niet-erkenning door Turkije van diploma's van de KU Leuven

– 1846 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Kathleen Helsen

De voorzitter: De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA): Minister, enkele weken geleden verschenen er een aantal
artikels waaruit bleek dat de Turkse overheid de KU Leuven op een soort zwarte
lijst had gezet, met als gevolg dat mensen die een diploma van de KU Leuven in
Turkije wilden laten erkennen daar problemen mee ondervonden. De boodschap
die de rector van de KU Leuven daarover verspreidde, was niet helemaal
duidelijk. Hij had bemiddeld, het was niet helemaal zeker, terwijl in de kranten
toch wel stond dat er zeker een of zelfs meerdere diploma's niet erkend werden.
De reden zou de link zijn die Turkije legt tussen een specifieke leerstoel waar ook
de Gülenbeweging bij betrokken zou zijn. Dat zou de basis zijn om de KU Leuven
op die zwarte lijst te zetten.

Minister, bent u zich bewust van deze problematiek? Heeft zich dat nog
voorgedaan? Ging het om een enkel geval en enkel om een diploma van de KU
Leuven? Bent u op de hoogte van de gesprekken tussen de rector en de Turkse
ambassadeur? Zijn daar resultaten van? Als dit probleem zich voordoet, zult u
dan verdere stappen ondernemen of zult u de KU Leuven bijstaan? Als dit klopt,
kan de reputatieschade voor toch wel onze belangrijkste universiteit groot zijn.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Cordy, de KU Leuven heeft mij in januari per
brief op de hoogte gebracht dat de Turkse Raad van het Hoger Onderwijs het
doctoraatsdiploma van een alumnus van de KU Leuven weigerde te erkennen.
Uiteraard is dit volstrekt onaanvaardbaar, aangezien Turkije in 2004 mee de zo-
genaamde Lissabonconventie ratificeerde over de erkenning van de kwalificaties
van het hoger onderwijs in de Europese regio.

In februari kreeg ik een tweede brief van de KU Leuven omtrent de verdere evolutie
in dit dossier. De rector en de vicerector internationalisering hebben de situatie
aangekaart en zijn ontvangen door de Turkse ambassadeur. Die heeft verzekerd
dat de situatie berustte op een misverstand en dat er geen probleem zou zijn



32 Commissievergadering nr. C222 (2016-2017) – 27 april 2017

Vlaams Parlement

omtrent de hangende en toekomstige aanvragen tot erkenning van KU Leuven-
diploma’s in Turkije. De KU Leuven meldt in die brief ook dat er sinds eind januari
geen nieuwe meldingen zijn binnengekomen van soortgelijke problemen en dat ze
mij op de hoogte zouden houden indien er zich nieuwe feiten zouden voordoen.

Ik heb gelukkig geen meldingen van soortgelijke problemen met andere instel-
lingen. Het is voor mij van het allergrootste belang dat Turkije zich houdt aan de
Lissabonconventie die het land mee ondertekend heeft. Als ik opnieuw signalen
zou krijgen dat dit niet het geval is, dan zal ik niet nalaten dit aan te kaarten via
de geijkte diplomatieke kanalen.

Voor mij is het goed dat minstens via de formele weg Turkije niet breekt met de
Lissabonconventie. Ik verwacht ook dat ze dat waarmaken in de feiten: woorden
en daden. Ik wil onderstrepen dat de eerste slachtoffers van zo’n houding de
Turkse academici zelf zijn. Men heeft eigenlijk totaal geen belang bij zo’n opstel-
ling. Maar nog eens, men heeft gemeld dat het een misverstand zou zijn geweest.

De voorzitter: De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA): Ik ben blij te horen dat het inderdaad om een misverstand
zou gaan. Het is misschien een beetje jammer dat nadat het eigenlijk al was
opgehelderd, het toch nog ergens de weg naar de pers heeft gevonden. Dat zou
blijkbaar ook te maken hebben met een aantal artikels in de Turkse pers. Ik hoop
dat dit niet wijst op enige dubbelzinnigheid in Turkije.

Als het misverstand is opgelost en Turkije zich houdt aan zijn woord en
handtekening onder de Lissabonconventie, dan kunnen we ervan uitgaan dat er
zich geen problemen meer zullen voordoen. Mocht dat toch zo zijn, dan zou ik
het appreciëren dat we daar in het parlement van op de hoogte worden gebracht.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Kathleen Helsen aan Hilde Crevits, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over
de uitbouw van Teach for Belgium in Vlaanderen

– 1858 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Koen Daniëls

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V): Minister, met Teach for Belgium hebben we in eigen
land een mooi initiatief met als doel de ongelijkheid in het onderwijs weg te
werken door zelf kandidaat-leerkrachten te rekruteren, de selectie te doen,
opleiding en begeleiding te geven. Ze doen daarvoor een beroep op studenten die
afstuderen binnen het hoger onderwijs. Ze trachten die aan te trekken om een
opdracht op te nemen in het onderwijs. We stellen vast dat deze opleiding zich
vooral voordoet in Brussel en de zuidelijke helft van ons land. Het krijgt daar ook
veel aandacht.

In uw beleidsbrief 2015-2016 maakt u een verwijzing naar Teach for Belgium. U
zou de uitbouw van dit concept binnen Vlaanderen verder opvolgen om na te gaan
welke elementen u zou meenemen in de hervorming van de lerarenopleiding.

Ik heb zelf al contacten gehad met Teach for Belgium. Voor het ontstaan van deze
organisatie in België bracht ik een bezoek aan gelijkaardige initiatieven in Nederland
en Londen, waar ik de managers van ‘Eerst De Klas’ en ‘Teach First’ mocht ont-
moeten. Het is een mooi concept met toch wel gunstige resultaten. Het is anders
ingevuld in Nederland dan in Londen. Er is een koepelorganisatie ‘Teach For All’, die
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de verschillende projecten in heel de wereld opvolgt. Het is volgens mij de moeite
om na te gaan wat er precies wordt toegepast in de verschillende concepten omdat
we daaruit kunnen leren voor de lerarenopleiding en het inzetten van leerkrachten in
het Vlaams onderwijs. Ik heb in het verleden hierover reeds verschillende gesprek-
ken gevoerd met organisaties, bedrijven en de lerarenopleidingen in Vlaanderen.

Minister, ik weet dat u de nieuwe lerarenopleiding aan het voorbereiden bent, maar
ook de verdere professionalisering van het onderwijs. In welke mate hebt u de
ontwikkelingen van de uitbouw van Teach for Belgium binnen Vlaanderen reeds op-
gevolgd? Tot welke conclusies bent u gekomen? Welke elementen vindt u interes-
sant voor het onderwijs in Vlaanderen? Hebt u de ontwikkelingen van ‘Eerst De
Klas’ in Nederland opgevolgd? Welke elementen uit de bovenstaande programma’s
wilt u meenemen in het nieuwe concept van de lerarenopleiding in Vlaanderen?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega Helsen, de afgelopen periode heb ik de verschillen-
de programma’s waarvan sprake bestudeerd, dit door het bekijken van documenten
en websites, maar mijn administratie en mijn kabinet hebben ook de mensen achter
Teach for Belgium ontmoet. Mijn administratie heeft ook een studiebezoek gebracht
aan Teach First en ontving informatie van Teach For All. In de informele contacten
met de Nederlandse collega’s kwam ook ‘Eerst De Klas’ ter sprake.

De reden waarom dit in de beleidsnota staat en waarom we deze gesprekken
gevoerd hebben, is – zoals u ook aangaf – het mogelijke potentieel om deze pro-
gramma’s ook in Vlaanderen op te starten.

Deze programma’s hebben namelijk gemeenschappelijk dat ze erin slagen om
mensen aan te trekken die in eerste instantie niet zouden kiezen voor het
lerarenberoep. Uit langetermijnstudies van Teach First blijkt onder meer dat,
ondanks het feit dat de deelnemers initieel slechts voor een beperkte periode
worden aangetrokken, velen van hen nadien beslissen in het onderwijs te blijven
of een onderwijsgerelateerde functie op te nemen. Er wordt in alle programma’s
ook een stevige selectie georganiseerd, waardoor enkel kandidaten, waarvan
men zeker is van een goede slaagkans, kunnen starten in het systeem.

Maar naast deze positieve punten, zijn er ook pijnpunten. Ondanks het feit dat er
in het programma in veel begeleiding wordt voorzien en er een beperkt aantal
opleidingssessies zijn, behalen de studenten na die twee jaar geen diploma van
leraar. Met andere woorden, in het Vlaamse onderwijs zouden zij nog steeds onder
het systeem van een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ vallen. En dit is toch wel een
spijtige zaak. In de gesprekken met Teach for Belgium heb ik dan ook steeds de
interesse vanuit Vlaanderen getoond, maar ook de nadruk gelegd op de noodzake-
lijkheid van een samenwerking met bestaande structuren, zoals de leraren-
opleidingen, het GO! en de koepels en de pedagogische begeleidingsdiensten.
Hierop is de organisatie helaas niet willen ingaan. Voorlopig vind ik dat dus spijtig.

In Vlaanderen hebben we al een traject in de specifieke lerarenopleiding, dat werken
en tegelijk een lerarenopleiding volgen mogelijk maakt, namelijk de lio (leraar in
opleiding). Deze studenten worden tewerkgesteld in een school, door de school
begeleid en volgen ook de lerarenopleiding aan een universiteit, een centrum voor
volwassenenonderwijs of school of arts. Ik wil zeker verder onderzoeken of het
mogelijk is dit uit te breiden naar andere opleidingen. Daarnaast gaf de conceptnota
ook aan dat er in alle lerarenopleidingen meer aandacht moet zijn voor de groep van
zijinstromers die instroomt. Ik zal nog voor het zomerreces – maar ik merk dat ik
wel zeer ambitieus ben met al mijn decretale initiatieven – een eerste ontwerp van
decreet hierover voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.
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Kathleen Helsen (CD&V): Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat
u de sterke elementen in de verschillende programma’s erkent. We zullen straks
heel wat nieuwe leerkrachten nodig hebben in het onderwijs om de functies die
er zijn, een invulling te geven. We hebben ook leerkrachten nodig die goed ge-
vormd zijn. Via de programma’s heb ik vastgesteld dat er inderdaad heel wat
bachelors en masters zijn die eerst een keuze maken voor een ander program-
ma, maar toch belangstelling hebben om zich in te zetten voor het onderwijs.
Aanvankelijk hebben ze de indruk dat dit van tijdelijke aard is, maar in de pro-
gramma’s van Teach First komt heel sterk naar voren dat ze zo sterk worden
aangesproken door de opdracht binnen onderwijs dat ze de keuze maken om
binnen onderwijs te blijven, ondanks het feit dat ze aanvankelijk de keuze
hadden gemaakt om een andere job in te vullen. Ik vind dat bijzonder sterk om-
dat wij op die manier toch wel een goede populatie bereiken die we nodig hebben
in het onderwijs en die op 18 jaar die keuze nog niet hebben gemaakt.

Een tweede belangrijk punt is dat in de programma’s ook de link wordt gelegd
met andere organisaties buiten onderwijs. Zij moeten stage lopen, niet enkel
binnen onderwijs maar ook in organisaties buiten onderwijs. Er wordt heel sterk
de nadruk gelegd op management, management in de klas en binnen een school.
De leerkrachten in opleiding leren op welke manier leiderschap vorm kan krijgen
binnen onderwijs. Alle studies wijzen ook uit dat we daarin nog een stap vooruit
kunnen zetten. De aandacht binnen de lerarenopleiding is al wel versterkt maar
kan nog worden versterkt. Ik vind dat bijzonder goed.

Het lerend netwerk dat er vandaag is binnen de scholen, beperkt zich tot
onderwijs terwijl binnen Teach First het lerend netwerk net wordt uitgebreid met
organisaties, ook buiten onderwijs, die het onderwijs kunnen versterken.

Dus ook daar zie ik een enorme meerwaarde die in de programma's voorkomt.
Zij zetten zeer sterk in op kansengroepen. Inzake gelijke kansen binnen onder-
wijs, realiseren wij vandaag niet wat we gehoopt hadden te kunnen realiseren.
Deze programma's tonen aan dat dat wel mogelijk is door aan leraren de juiste
vorming te geven. Ik ben ervan overtuigd dat wij heel veel kunnen leren uit wat
zij aanbieden. Ik heb zelf de vraag gesteld aan Teach for Belgium of ze bereid
zijn om samen te werken met de lerarenopleidingen omdat ik vaststel dat onze
lerarenopleidingen wel bereid zijn om met hen samen te werken. Zij zien enorme
troeven in wat Teach First en Teach for Belgium aanreiken. Ik vind het bijzonder
jammer te moeten vaststellen dat Teach for Belgium ervoor kiest om dat niet te
doen, wat ertoe zal leiden dat leerkrachten niet binnen het onderwijs zullen
blijven omdat zij opnieuw aan een volledige lerarenopleiding moeten beginnen als
zij in het onderwijs tewerkgesteld willen blijven.

Minister, ik wil vragen dat u de sterke elementen van dit concept echt wel een
vertaling geeft binnen ons onderwijs en dat er samen met onze lerarenopleidingen
wordt gekeken hoe wij dit kunnen waarmaken binnen de programma's die wij
uitwerken naar de toekomst. Ik begrijp dat Teach for Belgium op het punt blijft dat
dit niet mogelijk is. Ik vind de verruiming die zij trachten te realiseren, een sterk
punt. Ik vind het belangrijk om na te gaan hoe wij dat kunnen vertalen in
Vlaanderen in samenwerking met de lerarenopleidingen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega Helsen, ik ben het met een groot deel van uw
opmerkingen eens. Het zou verbazend zijn mocht dat niet het geval zijn. Ikzelf en
ook onze hogescholen zijn zeker bereid om het gesprek verder te voeren, maar om
de handen in elkaar te slaan, moet je met twee zijn. Wordt dus vervolgd.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.


