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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

Op 4 april 2007 vroeg minister Vandenbroucke het advies bij het voorontwerp van decreet 
betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, volgens gewone procedure. 
 
Het decreet wil het flankerend onderwijsbeleid versterken door de lokale overheden meer 
mogelijkheden, dan tot nu voorzien in de wetgeving, te geven om initiatieven te nemen op vlak 
van sociale voordelen. Er worden ook bijkomende middelen toegekend aan steden en ge-
meenten om, in het kader van een lokaal onderwijsplan, projecten op te zetten die de spijbel-
problematiek aanpakken en de participatie van kleuters bevorderen.  
 

2.  Flankerend onderwi jsbeleid 

De raad ondersteunt de meeste van de gehanteerde principes. De sociale partners formuleren 
wel enkele bedenkingen bij het projectmatig werken, de rol van diverse actoren en de financie-
ring van het flankerend onderwijsbeleid. 
 
De raad is voorstander van het subsidiariteitprincipe. Via een lokale aanpak kan er adequater 
ingespeeld worden op problemen. Het stimuleren van bottom-up initiatieven met de nodige 
ruimte voor experimenten sluit daar goed bij aan.  
Op vlak van detecteerbare meerwaarde schieten de huidige flankerende onderwijsprojecten 
wat te kort, daar wordt met dit voorontwerp van decreet aan tegemoet gekomen o.a. via het 
werken met gekleurde middelen. Dit laat toe na te gaan of de projecten, én de middelen die er 
aan besteed worden, de resultaten opleveren die werden verwacht. Het maakt mogelijk om bij 
te sturen en goede praktijken uit te wisselen o.a. in het overlegplatform op Vlaams niveau.  
Voor een grondige inhoudelijke evaluatie van de vooropgestelde doelen is het wachten op het 
uitvoeringsbesluit ter zake. Het is nu dus nog onduidelijk op basis van welke indicatoren de 
(nog lopende en nieuwe) projecten in de toekomst geëvalueerd zullen worden en welke poli-
tiek gevolgd zal worden indien er onvoldoende resultaten worden geboekt. De raad vraagt dat 
hier snel werk van wordt gemaakt. 
 
Wat betreft het projectmatig werken, vraagt de raad nog uitdrukkelijker op te nemen dat niet 
enkel een schooloverstijgende aanpak een indicator vormt bij het afwegen van het project, 
maar ook de netoverschrijdende samenwerking. Het werken met projecten, die dan nog eens 
beperkt zijn tot een looptijd van één jaar, lijkt ook weinig garantie te bieden voor continuïteit en 
gedragenheid door een pedagogische visie. De opmaak van een lokaal onderwijsplan, waar 
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de projecten in vervat zitten, komt hieraan tegemoet. Voorwaarde is dan wel dat dit een dege-
lijk, onderbouwd plan is. De mogelijkheid om hiervan vrijgesteld te worden wanneer flankerend 
onderwijsbeleid is opgenomen in bvb. het lokaal sociaal beleidsplan is op zich te verdedigen 
maar ook de opmaak van dat plan staat nog niet overal op punt. In elk geval wordt het plan het 
best opgemaakt met een expliciete betrokkenheid van de CLB’s, als onderwijsactor en als 
sector gezien hun sterke werking rond kansarmoede en gelijke onderwijskansen.  
De raad heeft twijfels bij de rol voor de Lokale Overleg Platformen (LOP) in de opmaak van en 
advies bij het lokaal onderwijsplan op dit ogenblik. De signalen i.v.m. de werking van de LOP’s 
zijn niet unaniem positief. Andere bezwaren zijn dat er is ook nog niet in elke gemeente een 
LOP actief is, ze enkel werken voor basis- en secundair onderwijs en dat ze met andere doel-
stellingen zijn opgericht. Het voorontwerp van decreet voorziet wel dat het platform kan uitge-
breid worden met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs. Er zijn ook bedenkingen bij de 
mogelijkheid tot verwarring in de rol van de gemeente: regisseur enerzijds, inrichtende macht 
anderzijds. De lokale besturen moeten waken over de gelijke behandeling en aantonen dat ze 
zich neutraal opstellen onder meer via “transparantie op alle vlakken”. De raad vraagt dat dit 
afdoende bewaakt wordt en vraagt daartoe meer garanties bvb. via enkele richtinggevende 
criteria. 
Het is niet duidelijk of het de bedoeling is ook extra middelen toe te kennen aan het volwasse-
nenonderwijs (CVO). Indien dit de bedoeling is, moet ook aan Syntra extra middelen toege-
kend worden. 
Tenslotte is het ook niet duidelijk waarom bij leerplichtcontrole en spijbelpreventie enkel de 
gemeenten betrokken zijn en bij de kleuterparticipatie àlle lokale besturen. Deze onduidelijk-
heid bestaat bij meerdere passages in de teksten. 
 
Voor de sociale partners is het ook niet volledig duidelijk of de Centra Deeltijdse Vorming en 
de Syntra - Leertijd binnen de regeling van het flankerend onderwijsbeleid vallen. De voorde-
len die van toepassing zijn op het deeltijds beroepssecundair onderwijs dienen ook voor de 
leertijd en de deeltijdse vorming te gelden.  

 
De raad heeft ernstige bedenkingen bij het financieringsmechanisme achter het flankerend 
onderwijs beleid op zich en hoe de extra financiële middelen worden toegekend.  
In principe zou het zo moeten zijn dat de basisfinanciering voor de scholen voldoende ruim is 
en de middelen van het flankerend onderwijsbeleid daadwerkelijk extra middelen. Aangezien 
de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs nog niet rond is, is het moeilijk ons op van-
daag zinvol uit te spreken over de vastgelegde bedragen. De raad is, met andere woorden, 
niet zo gelukkig met de timing van dit decreet. Om een vollediger financieel beeld te krijgen 
was het meer opportuun de financiering van het leerplichtonderwijs en van het flankerend 
onderwijsbeleid samen voor te leggen.  
De laatste bedenking heeft te maken met de toekenning van de middelen. De middelen van 
het Sociaal Impulsfonds (SIF) die o.a. het schoolopbouwwerk financierden, werden geïnte-
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greerd in het Stedenfonds en het Gemeentefonds. Het Gemeentefonds inspireert zich op de 
criteria van het SIF (aantal inwoners, centrumfunctie van de stad, fiscale armoede, sociale 
maatstaven, open ruimte). Het voorliggend voorontwerp van decreet volgt het criterium van het 
Stedenfonds nl. het grootste, variabele, gedeelte van de middelen zal toegekend worden op 
basis van het bevolkingsaantal. Daardoor kan Sint-Niklaas op evenveel middelen aanspraak 
maken als Oostende en Hasselt terwijl de kansarmoedeproblematiek, op vlak van onderwijsin-
dicatoren, in de laatste twee steden groter is. Dezelfde argumentatie gaat op voor andere 
steden. De sociale partners vragen dat bij de bepaling van het variabel gedeelte rekening 
wordt gehouden met bevolkingsaantal én met de situatie van kansarmoede (o.a. binnen on-
derwijs) in de desbetreffende centrumstad. De centrumstad met de meest ongelijke onderwijs-
kansen, op basis van de Stadsmonitor, dient de meeste financiële ondersteuning te krijgen. 
Zodoende zal het verdelingsmechanisme het doel van dit voorontwerp van decreet sterker 
ondersteunen. De raad wenst ook nog te suggereren dat kleuterparticipatie als bijkomende 
indicator in de Stadsmonitor wordt opgenomen. 


