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Tussenkomst Greet van Gool
Onderwijs
Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Voorzitter, Beste collega’s
Onze fractieleider heeft al verwezen naar de speech, afgelopen zaterdag, van eerste
gedeputeerde Luk Lemmens naar aanleiding van het VVP colloquium “Naar een duurzame
toekomst”. In die toespraak, en de ambitienota die de Vlaamse provincies die dag
ondertekenden, werd een warm pleidooi gehouden voor een nieuwe start voor de
provinciale besturen, waarbij zij voluit gaan voor een efficiënt bovenlokaal beleid op het vlak
van de grondgebonden bevoegdheden. Dat is een initiatief dat volop de steun van onze
fractie krijgt, wij pleiten er immers al langer voor dat de provincie minder defensief zou
optreden en voluit zou gaan voor een maximale invulling van de provinciale bevoegdheden.
Onderwijs is één van de domeinen waar de provincies voor bevoegd blijven. En gelukkig
maar. 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
richt zich ook vooral op sectoren die in onze provincie sterk vertegenwoordigd zijn. We zijn
ervan overtuigd dat onze provincie, met gedeputeerde Inga Verhaert, die rol ook in de
toekomst met verve zal vervullen.
Het hoeft geen betoog dat degelijk onderwijs zeer belangrijk is. Om mensen kennis bij te
brengen en vaardigheden aan te leren. Maar ook om mensen voor te bereiden op het
beroepsleven. Europees Commissaris Marianne Thyssen hield dit weekend nog een warm
pleidooi voor het beroepsonderwijs, net omdat het beroepsonderwijs en
beroepsopleidingen één van de beste manieren zijn om vaardigheden te verwerven die
nodig zijn op de arbeidsmarkt. Laat dat nu net één van de zaken zijn waar ons provinciaal
onderwijs zo goed in is. Met meer dan 100 opleidingen in technische en beroepsrichtingen,
soms met een heel specifiek karakter, is ons provinciaal onderwijs uitermate sterk, en dat op
vele vlakken. Onze provincie heeft dus al lang bewezen dat het leerlingen en studenten
efficiënt voorbereidt op de arbeidsmarkt. En dat niet alleen door de inrichting van specifieke
richtingen, maar ook door leerlingen een betere studiekeuze te laten maken en meer gelijke
onderwijskansen te creëren. Voor onze fractie is en blijft toegankelijk onderwijs een must!
Goed, betaalbaar en toegankelijk onderwijs is niet alleen belangrijk voor jongeren, ook
(jong)volwassenen moeten zich kunnen bijscholen of omscholen. Hier wil ik even
terugkomen op de beslissing die we hier vorige maand genomen hebben, om het
Toekomstonderwijs in Hoboken, het grootste centrum voor tweedekansonderwijs in
Antwerpen, over te nemen. Een beslissing die niet door iedereen met gejuich werd onthaald
maar wel één waar wij als fractie volledig achterstaan. Door die overname is niet alleen het
voortbestaan van het Toekomstonderwijs verzekerd maar versterkt de provincie ook haar rol
in het volwassenenonderwijs. En vooral: op die manier kan een groot deel van de leerlingen
die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behalen. Als we zien dat de
studenten uit 54 geboortelanden komen en 34 nationaliteiten hebben, kunnen we terecht
stellen dat onze provincie hier investeert in onderwijs, voor iedereen.

In dat verband had ik graag van de gedeputeerde vernomen of zij er zicht op heeft of ook
vluchtelingen de weg naar het beroeps- en technisch onderwijs en het
volwassenenonderwijs vinden.
Tot slot, collega’s, wil ik ook nog even stilstaan bij de impact van het Verdrag van de
Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap. Ik heb er hier al meer
naar verwezen, u weet dat dit me nauw aan het hart gaat. Eén van de uitgangspunten van
dit Verdrag is dat mensen met een handicap volwaardig deel moeten kunnen uitmaken van
de maatschappij. Ook ons onderwijs heeft daarin een rol te spelen. Ik heb het dan niet over
het M-decreet – hoe nobel de principes daarvan ook zijn. Maar als we willen dat onze
maatschappij inclusief is, dat kinderen en jongeren met een handicap naar een gewone
school kunnen gaan, dat mensen met een handicap in een thuisomgeving kunnen wonen, …
is het nodig dat wij weten hoe wij met hen moeten omgaan, hoe wij ons moeten gedragen,
wat wij kunnen doen. En dat is iets dat al op de schoolbanken begint. Daarom had ik ook
graag van de gedeputeerde vernomen hoe onze provinciale scholen omgaan met die
inclusiegedachte, op welke manier er in de lerarenopleiding aandacht aan wordt besteed.
*****
Jeugd
Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Voorzitter, Beste collega’s
Mijn tussenkomst over jeugd zal kort zijn. Want in tegenstelling tot het departement
onderwijs, verliest de provincie hier het grootste deel van haar bevoegdheden. En dat is een
spijtige zaak, want onze provincie heeft de voorbije jaren sterk ingezet op jeugd. Niet in het
minst door een inclusief en betrokken beleid te voeren. Beleid dat aandacht heeft voor alle
kinderen en rekening houdt met bijzondere noden van sommige kinderen. Ik denk daarbij
dan aan de steun die de provincie geeft aan bepaalde jeugdverenigingen, of aan het project
inclusieve speelpleinen. Maar ook een betrokken beleid, waar jongeren inspraak hebben en
een beleid uitgestippeld wordt dat specifiek rekening houdt met wat er bij de jeugd leeft
binnen de provincie Antwerpen. Ik denk daarbij dan bijvoorbeeld aan het project “Naft on
Tour”, dat we op de provincieraad in oktober goedgekeurd hebben. Een bewijs dat onze
provincie ook dit laatste jaar nog nieuwe en originele initiatieven neemt en ondersteunt.
Collega’s, tijdens de toelichting in de commissie was ik bijzonder geraakt door de
bekommernis van de jeugddienst over de toekomst van het jeugdbeleid. En dan niet zozeer
over wat er met de medewerkers zal gebeuren, al is ook onze fractie vanzelfsprekend
bezorgd om wat er met hen zal gebeuren en vragen wij dat er snel duidelijkheid zou komen
over hun toekomst. Hun bekommernis betrof vooral om de ervaring en de kennis die de
jeugddienst de voorbije jaren opgebouwd heeft, niet verloren te laten gaan. Een
bekommernis ook over hoe kinderen en jongeren uit onze provincie bij het jeugdwerk
betrokken zullen blijven, op welke manier er met hen gecommuniceerd zal worden. Die
bekommernis om hun nalatenschap tekent - en siert - de medewerkers, en de
gedeputeerde. Onze fractie deelt deze bekommernis en we willen dan ook aan de
gedeputeerde – en aan de voltallige deputatie en in het bijzonder de voorzitter van de VVP –
vragen om die elementen mee te nemen in de gesprekken met de Vlaamse overheid.

