Provincieraad 10 december 2015 - Budgetbespreking Onderwijs en Jeugd
Tussenkomst Greet van Gool
Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Voorzitter, Beste collega’s
Onderwijs
Onderwijs, het hoeft geen betoog hoe belangrijk dit is. Het moet mensen vormen voor het
leven en we zien ook vandaag hoe belangrijk het is om daarin sterk te staan en onze
fundamentele waarden en normen mee te geven. Een goed leven hangt vaak samen met
een goede job, en voor een goede job is goede scholing onontbeerlijk. Mensen voorbereiden
op het beroepsleven, daar zet ons provinciaal onderwijs sterk op in en het is er ook zeer
succesvol in.
Maar we staan ook voor grote uitdagingen. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn
en daar knelt vaak het schoentje. Niet iedereen krijgt de kansen om degelijk onderwijs te
volgen. Dat kan te maken hebben met de kostprijs. Zeker in sommige
beroepsstudierichtingen of in het hoger onderwijs kunnen de kosten oplopen. Initiatieven
zoals de maximumfactuur zijn daar alvast een goede stap. Ook vaste bedragen en duidelijke
informatie over wat een richting kost kunnen helpen om de drempel te verlagen. Of om te
vermijden om als onderwijsinstelling geconfronteerd te worden met onbetaalde facturen.
Graag vernam ik van gedeputeerde VERHAERT welke initiatieven de provincie hier (verder)
rond zal nemen.
Ook taalachterstand en gebrekkige vooropleiding kunnen een goede scholing bemoeilijken
en leiden tot ongekwalificeerde uitstroom. Hoe speelt de provincie daar op in?
Onderwijs, scholing is niet alleen belangrijk voor jongeren, ook volwassenen hebben er nood
aan, om zichzelf te ontplooien, om zich verder te bekwamen, ... Ook het
volwassenenonderwijs moet dus betaalbaar blijven. Vraag die zich stelt is dan ook wat de
gevolgen zullen zijn van de stijging van de inschrijvingsgelden die de Vlaamse regering begin
2015 ingevoerd heeft. Zijn daar al gevolgen van merkbaar in ons provinciaal onderwijs?
Tot slot een vraagje over een recentere nieuwe uitdaging: de opvang van de vluchtelingen.
Minister Crevits heeft opgeroepen dat ook de scholen hierin hun rol zouden nemen. Wat zal,
wat kan de provincie op dat vlak doen?

Jeugd
Onze provincie werkt sterk aan inclusieve speelpleinen. Een op vier speelpleinen is
momenteel inclusief, zowel voor mensen met een handicap als voor mensen die
maatschappelijk kwetsbaar zijn. Door de interne staatshervorming is 2016 echter het laatste
jaar waarin de provincie hier kan op inzetten. Graag wil ik er bij gedeputeerde Verhaert voor
pleiten om die aandacht voor inclusie te bestendigen, ook na 2016.

