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Jo De Ro is schepen van Onderwijs in Vilvoorde, Vlaams parlementslid en lid van de commissie onderwijs voor Open Vld.
Lieven Boeve voelt zich geblokkeerd door de gemeentescholen. Ze zouden niet meer met katholieke scholen willen samenwerken.
Aldus sprak de topman van het katholiek onderwijs in de krant. Zuivere geschiedvervalsing, want wie deed er de afgelopen maanden
persoonlijk álles aan om alle middelen van de bijsturing van het M-decreet naar het eigen net te harken?
Precies.
Waarover gaat dit? Al decennialang ondersteunen geëngageerde leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs leerlingen met
zorgnoden in het gewone onderwijs (GON). Ze ondersteunen leerlingen, maar onderhouden ook nauwe contacten met ouders en
leerkrachten. Terecht. Zorg voor die leerlingen is belangrijk, en na het M-decreet nog meer. Als onderwijsminister Crevits (CD&V)
met de sociale partners aan tafel gaat zitten om deze vorm van ondersteuning in de toekomst uit te breiden (met extra geld en
leerkrachten), wordt heel snel duidelijk dat de grootste koepel van Vlaanderen dit in de toekomst alleen binnen het eigen net wil
organiseren.
Het katholiek onderwijs maakt dit niet alleen aan de onderhandelingstafel duidelijk, ook op het terrein wordt dit zo gecommuniceerd. In
mijn eigen stad, Vilvoorde, waar katholieke scholen vragende partij zijn om bij het netwerk van de stedelijke scholen en van het GO!
aan te sluiten, wordt dit njet persoonlijk gecommuniceerd door de grote baas zelf. Mijnheer Boeve komt dus persoonlijk zeggen: neen,
niet samenwerken met de scholen van de stad. De gemeentescholen blokkeren de katholieke? Net het omgekeerde gebeurde. En
deze boodschap werd niet alleen in Vilvoorde gegeven, ook elders in Vlaanderen blijkt dat Boeves mantra.
Hierdoor verdwijnt de optie om in een stad in plaats van twee of drie nog één performant ondersteuningsteam te maken voor alle
kinderen van de stad én de regio. Efficiënt, met lokale ervaring, vertrekkend vanuit de belangen van de kinderen.
De reactie van de andere netten is overigens gelijklopend: ook zij plooien terug binnen hun net. Het is alsof iemand de teletijdmachine
ingesteld heeft op de jaren 50.
Nadat de sociale partners midden mei eindelijk akkoord zijn gegaan met een tekst, gaat het parlement de dag nadien aan de slag. Na
één nacht onderhandelen wordt er een tekst ingediend waarin netoverschrijdende samenwerking nadrukkelijk is opgenomen.
Eigenlijk willen politici dat er in elke regio maar één team aan de slag gaat om die ondersteuning te verlenen en geen drie, laat
staan vier. Maar omdat de vrees bestaat dat de grootste koepel dan naar het Grondwettelijk Hof zou trekken (het schoolpact, weet
u wel), beperkt men de verplichte samenwerking tot de officiële netten. Belangrijke eerste stap. Katholieke scholen kunnen zich vrij
aansluiten bij die netwerken en die netwerken kunnen ook begeleiders van andere netten engageren om kinderen uit hun scholen te
ondersteunen.
Klap in het gezicht
Decreet is gestemd. Nu uitvoeren zeker? Nou, nee. Berichten bereiken ons algauw dat er binnen bijna alle koepels en netten mensen
zijn die eigenlijk het decreet niet willen communiceren en toepassen. Met als klap op de vuurpijl Boeves boodschap in De Morgen: de
gemeentescholen blokkeren samenwerking.
Een klap in het gezicht van de 308 schepenen van Onderwijs die dagelijks ervoor zorgen dat scholen, ongeacht het net, samen aan
de toekomst werken van alle kinderen in hun stad. Als zij dat kunnen, kan men dat dan ook eens doen op de hoofdkwartieren van de
koepels? Dan zal men in die lokale schepenen de beste bondgenoten vinden voor onderwijs met meer zorg voor álle kinderen.
Laten we ophouden met die achterhoedegevechten en met het verspreiden van desinformatie.
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