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Ik twijfelde lang om mijn opinie over de nieuwe leen het onderwijsfinanci- De lat gelijk leggen
financieringsplannen van Frank Vandenbroucke eel gelijkemiddelengeven, betekent ook: onpubliek te maken. De Vlaamse onderwijsminister maar evengoedin andere
derwiisverstrekkers
heeft immers zeernobeledoelstellingenvoor ogen, onderwijshangijzers stre- . ---,:_, ._
waaronder: ieclereleerling gelijke kansenop kwali- ven naar 'overeenstem- verpllcnrengelUKe
verantwoordelijkheteitsonderwijs bezorgen.Zeg nu Zelí wie kan daar ming'.
iets op tegen hebben?Daarenbovenvoert hij een \{ant in tegenstelling tot den op te nemen
'eaidence-basedbeleid', een
methode waar ik ten wat velen denken, hebben
volle achter sta.
alle andereonderwijsverstrekkersnog anderebron'
Maar na tle uitspraken van Mieke Van Hecke (DS 4 nen van financiering, de stedenen gemeentenvoor
d,ecember)
moet ik mijn bezorgdheiduiten over het dè stedelijke en gemeentelijkescholen, de provinfinancieringsconcept van de minister. Van Hecke ciebesturenvoor de próvinciale scholen en de bisbeweesimmers dat zij eerderde oproep van het Va- dommen en congregatiesvoor de katholieke schoticaan volgt tot een sterker religieus engagement len. Enkel het GO!, het bnderwijs van de Vlaamse
van ouders en leraars in het katholiek onderwijs Gemeenschapzelf, blijft als enige achter met maar
van Vandenbroucke. één financieringsbron.
dan de consensusaansporl.ng
Door dezehouding positioneert ze z.rc}reerder als Op het organisatorischevlak moet dan ook werk
voorstandervan'onderw[jsongelijkheid'dan van worden gemaaktvan de oÈgelijkheidinzake de ver'onderwijsgelijkheidi Van Hecke vindt immers dat plichting van participatieve schoolbesturenen de
laatstejaars uit het vrij onderwijs geen informatie daarmee sdmenhangendeadministratieve lasten
moeten krijgen,over de Vrije Universiteit Brussel, voor het GO!en van de onmogelijkheidvoor.hetGO!
omdat dat eenvriÍzinnige instelling is.
om leningen aan te gaan;van eenvolwaardig klachHeeft zij als onderwijsverstrekker,om het met de tendecreetvoor alle onderwijsverstrekkers;van de
woordente zeggenvan Piet Raes,filosoof en bezíe- gecensureerde
informatiestromenten aanzienvan
ler van het boek l{atholieh oÍ Kroaliteit? Oaer de het hogeren universitaironderwijs;van de studieid.entiteitaan eenlcatholieheschool,dan niet een gi- oriëntering door de centravoor leerlingenbegeleigantische objectieveinformatieplicht? Is'katho- ding enzovoort.
liek'dan echt zoveelbelangrijkerdan ftwaliteit'? Daarenbovengaat veel van het privé-onderwijs uit
Ik ga akkoord met de stelling van Van Heckedat'een van een geloofsovertuiging.
Door de scholengelijk
opendialoogin respectvoor de andereeneerlijk eÍ te.schakelenin financiering, krijgen deze 'geloofscorrect benoemenvan existentiële,fundamentele scholen'twee'heren'omte clienen:de overheiden
verschillen vereist en waarvoor de grondwettelijke de privé-instantie die hen aanstuurt. W'ie is dan de
godsdienst-en onderwijsvrijheid de ruimte garan- beslisser?Wat dit laatstebetreft, is het vorige week
deert om dezein te vullen'.Maar vraagt die houding overduidelijk gewordendat niet de overheid, maar
infor- de privé-onderwijsverstrekkerdebeslissingenblijft
niet evengoedom open en ongecensureerde
matie?
nemen. Als tlus samen met het financieringsdeMisschien wordt het stilaan tijd om ons met zfin al- creet, niet een aantal verplichtingen juridisch aflen te bezinnen over hoe we het best d.epluraliteit dwingbaar wordt gemaakt, zal de,katholieke zuil
ernstig nemen.Als we het er allemaal over eenszijn veel meer impact krijgen op de samenleving,zal leidat we'rechtvaardigheid','verantwoordelijkheidl den tot een nog sterkeremarktpositie.
'zorgzaamtleld'en 'respect' belangrijk vinden, als Ik hoop dan ook dat de minister nu niet tevreden
we ervan oveÉuigd zijn dat onderwijs kwaliteitsvol achterovergeleundterugblikt op zijn baanbrekend
moet zijn en dat wij dit aan de overheid en de sa- beleid,maar er ookwerkvan maaktom de genoem'de lat
menlevÍng verplicht zijn, waarom gaan we er dan de ongelijkhedenweg te werken. Anders zal
procent
gelijk leggen'zijn doel voorbijschietenenjuist leimet zijn allen niet voor de volle honderd
voor? Waarom blijft'katholiek' dan nog steedsbe- den tot een grotere discrepantietussenldeonderlangrijker dan'kwaliteit'?
wijsverstrekkersen tot eenachterstellingvanhet eiVandenbrouckeheeft de sleuteltot resultaat op vol- gen onderwijs, met name het GO! onderwijs van de
waardig pluriform onderwijs nu in eigen handen: VlaamseGemeenschap.
het nieuwe financiéringsdecreet.De praktijk leert De onderwijsminister is bezig geschiedeniste
ons immers dat zonder dwingende maatregelener schrijven, alleen moet hij goed opletten waarmee
van gelijkheid weinig in huis komt. Daarom roep ik hij de geschiedeniszal ingaan.
de onderwijsminister op om in zijn elan en streven
vanhetG0!
vandeRaad
PaulDeKnopis devoorzitter
naar gelijkheid middels dit financieringsdecreetde
Geméenschap.
onderwijs
vandeVlaamse
lat echt gelijk te leggen. Gelijke finaneiering verstrekken betekent immers ook gelijke verplichtingen opleggen.
€l oNLlllE
www.gemeenschapsonderwiis.be
Met andere woorden: gelijkheid betekent niet al-
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