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Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck.
Vaste leden:
de heer Werner Marginet, de dames Katleen Martens, An
Michiels, Marie-Rose Morel, Linda Vissers;
de dames Cathy Berx, Kathleen Helsen, Sabine Poleyn,
Monica Van Kerrebroeck;
de heer Ludo Sannen, mevrouw Anissa Temsamani, de heer
Robert Voorhamme;
de heer Karlos Callens, de dames Stern Demeulenaere,
Laurence Libert.
Plaatsvervangers:
mevrouw Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Stefaan
Sintobin, de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge;
de heer Jos De Meyer, mevrouw Veerle Heeren, de heren Jan
Laurys, Luc Martens;
de heren Dirk De Cock, Chokri Mahassine, Joris
Vandenbroucke;
de dames Margriet Hermans, Anne Marie Hoebeke, Vera Van
der Borght.
Toegevoegde leden:
de heer Jef Tavernier;
de heer Kris Van Dijck.
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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie behandelde op 3 mei, 21 en
26 juni 2007 het verzoekschrift over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs (Verzoekschrift nr. 20 (2006-07)).
I. PROCEDURE
Op 27 februari 2007 diende de heer Albert De Geyter en mevrouw Kristien Buyle een collectief verzoekschrift in over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs waarbij een door meer dan
15.000 Vlamingen ondertekende petitie werd gevoegd.
Dit verzoekschrift werd op 28 februari 2007 ontvankelijk verklaard en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Onderwijs, Vorming,
Wetenschap en Innovatie.
De commissie organiseerde op 3 mei 2007 een hoorzitting met de eerste ondertekenaar (Parl. St. Vl.
Parl. 2006-07, nr. 1258/1).
Op 21 juni 2007 organiseerde de commissie een
gedachtewisseling met mevrouw Kathleen Van
Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen, en de heer Frank
Vandenbroucke, viceminister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
1258/1).
Op haar vergadering van 26 juni 2007 kwam de
commissie tot een conclusie.
II. INHOUD VAN HET VERZOEKSCHRIFT
De verzoekers stellen dat er zich inzake het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs problemen voordoen bij verschillende aspecten, zoals:
– er zijn lange rijtijden;
– ouders kunnen niet altijd kiezen voor de meest
geschikte school;
– de kwaliteit van de bussen laat te wensen over;
– de aanbesteding van de bussen is niet per schooljaar, maar per kalenderjaar geregeld;
– er is geen degelijk statuut en opleiding voor de
busbegeleiders;
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– de school krijgt geen subsidiëring om een coördinator aan te stellen;
– aan de taalgrens zijn veel problemen bij de ophaling van de leerlingen;
– internaatskinderen moeten probleemloos kunnen
opgehaald worden.
De verzoekers vragen daarom voor het buitengewoon onderwijs:
– het recht op vrije schoolkeuze in combinatie met
recht op leerlingenvervoer;
– een duidelijke afbakening van de bevoegdheden
van de verschillende betrokken partijen inzake
het leerlingenvervoer;
– De Lijn mag enkel uitvoerend werken;
– een kwaliteitsvol, veilig en kindvriendelijk leerlingenvervoer met een aanvaardbare rijtijd in alle
regio’s.
III. BESPREKING
Mevrouw Monica Van Kerrebroeck, commissievoorzitter, verwijst naar de gedachtewisseling met de
twee ministers waarin zij beiden ieder voor zijn of
haar bevoegdheidsdomein een reeks maatregelen
voorstellen om de problemen met het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs op te lossen. Zij
stelt voor dat de commissie zich met deze maatregelen akkoord verklaart en die vaststelling als conclusie van het verzoekschrift te formuleren.
Mevrouw Kathleen Helsen beaamt dat de voorstellen
van de beide ministers tegemoetkomen aan de meeste knelpunten die de verzoekers hebben aangebracht.
In die zin gaat zij akkoord met het voorstel van de
commissievoorzitter.
De leden gaan unaniem akkoord met het voorstel
van de commissievoorzitter.
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IV. CONCLUSIE
De leden besluiten dat zij zich met de maatregelen
zoals verwoord door de bevoegde ministers tijdens
de gedachtewisseling van 21 juni 2007 akkoord verklaren vermits deze tegemoetkomen aan de meeste
knelpunten van het verzoekschrift.
De verslaggever,
Kathleen
HELSEN

De voorzitter,
Monica
VAN KERREBROECK

