Mevrouw de Gouverneur
Mijnheer de Voorzitter
Beste collega’s
Onze fractieleider heeft al een vurig pleidooi gehouden voor onze provincies en heeft er al op
gewezen dat we ons niet zullen neerleggen bij de voortdurende aanslagen erop. Provincies hebben
inderdaad meer dan hun plaats. Dat geldt zeker als het aankomt op onderwijs. Ons provinciaal
onderwijs is immers zeer kwaliteitsvol en speelt in op noden die niet (of niet altijd) door lokale
besturen ingevuld kunnen worden, noch door Vlaanderen. Het is dan ook een goede zaak dat onze
gedeputeerde samen met haar collega’s de zaak van het provinciaal onderwijs is gaan bepleiten bij
de bevoegde Vlaamse ministers, en dat onze provincie daarvoor bevoegd blijft. Zaak zal wel zijn om
op te volgen dat onze provincie er ook de nodige financiering voor krijgt – maar we rekenen erop dat
gedeputeerde Verhaert ook die financiering met verve zal verdedigen.
Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Het moet mensen vormen voor het leven – en vooral ook
voor het beroepsleven. Dat is nu net waar ons provinciaal onderwijs sterk op inzet en waarin we zeer
succesvol zijn. Denk maar aan Piva, dat regelmatig in de prijzen valt! Minister Crevits heeft onlangs
aangekondigd dat ze naar één systeem wil waarin leren en werken gecombineerd worden. Die
combinatie is nu mogelijk via stages, leercontracten en deeltijds leren. Verder wil de minister
domeinscholen (dat zijn scholen die werken dus rond één bepaald thema) of als campusscholen
(scholen met verschillende onderwijsniveaus op één plaats) een ‘aanmoediging’ geven. Beide punten
zijn zaken waarop ook onze provinciale scholen kunnen inspelen, en ik vernam dan ook graag wat de
visie is van mevrouw Verhaert en of zij hiervoor in overleg zal gaan met de minister.
Een andere uitdaging voor ons onderwijs is de capaciteit ervan. Er is meer en meer nood aan
scholen, in de ganse provincie maar zeker ook in de stad Antwerpen. Daar wordt over vier jaar een
toename van 4.000 leerlingen verwacht in het secundair onderwijs. Antwerps schepen Marinower
wil daarvoor een “Taskforce Capaciteit Secundair onderwijs” oprichten en alle Antwerpse
onderwijsnetten samenbrengen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en de Vlaamse
onderwijsadministratie. De leden van de taskforce moeten nagaan hoe de ruimte in de bestaande
scholen zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden, waar er tekorten zijn en waar er eventueel
nieuwe scholen gebouwd moeten worden. Dis is geen gemakkelijke opgave, want men moet
rekening houden met verschillende studierichtingen en de grootstedelijke context, met een grote
diversiteit en verschillende sociale achtergronden. Ook hier lijkt het ons erg belangrijk dat de
provincie mee aan tafel schuift, en daarom de vraag: ziet u hiervoor een rol weggelegd voor het
provinciaal onderwijs, werd u reeds gecontacteerd door de schepen, zal u zelf initiatief nemen?
Tot slot, een laatste uitdaging: de invulling van het M-decreet. U weet allen, collega’s, dat beleid
voor mensen met een handicap me nauw aan het hart ligt. België heeft het verdrag van de Verenigde
Naties inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 geratificeerd, en het eerste rapport
over de toepassing ervan werd in september onderzocht door het VN-Comité. Daar zijn veel vragen
gekomen over ons onderwijs, en vooral over het gebrek aan inclusief onderwijs. Het M-decreet dat in
de vorige legislatuur goedgekeurd werd in het Vlaams parlement, gaat in die richting – al gaat het
volgens sommigen nog niet ver genoeg. De uitvoering ervan zal heel wat vergen, niet in het minst
aan personeel en middelen. Het uitgangspunt is wel dat de middelen die nu naar het bijzonder
onderwijs gaan, mee overgeheveld zouden worden naar het inclusief onderwijs – maar de
ongerustheid is groot, zoals gisteren nog bleek in het Vlaams parlement. Het decreet gaat in
september 2015 van kracht en zal ook gevolgen hebben voor ons provinciaal onderwijs. Ik vernam
dan ook graag hoe u hierop zal inspelen.

Jeugd
Collega’s, we weten allemaal hoe belangrijk het is dat onze jeugd onbekommerd, onbezorgd en veilig
kan opgroeien. Lokale besturen en verenigingen organiseren daarom heel wat activiteiten. Door de
besparingen van de Vlaamse regering komen die echter ook onder druk te staan. Zeker kinderen uit
zwakkere doelgroepen riskeren daardoor in de kou te komen staan.
Onze provincie zet sterk in op een inclusief jeugdbeleid, dat aandacht heeft voor kinderen in
armoede en kinderen met een handicap. Hoe zal u inspelen op de toenemende noden en
uitdagingen?

