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ONDERWIJS

Zittenblijven lijkt
steeds meer taboe
BRUSSEL In het Franstalige

onderwijs begint volgend jaar een
proefproject om het zittenblijven
voor kinderen van 5 tot 8 jaar af te
raden, of zelfs af te schaffen. Het
idee kan ook in Vlaanderen op
instemming rekenen.
Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet (SP.A) is geen voor-
stander van zittenblijven, maar
benadrukt dat dat een bevoegd-
heid is van de scholen. ‘De Vlaam-
se overheid heeft wel een onder-
zoek besteld over de gevolgen van
zittenblijven. Dat onderzoek loopt
nog. De resultaten bespreken we
met de onderwijskoepels.’
De koepels reageren niet afwij-
zend. ‘Zittenblijven helemaal ban-
nen gaat te ver’, zegt Raymonda
Verdyck van het gemeenschapson-
derwijs. ‘Maar we moeten wel alles
in het werk stellen om het te ver-
mijden.’
Mieke Van Hecke, de topvrouw
van de katholieke onderwijskoe-
pel, waarschuwt voor een opsmuk-
operatie. ‘Het aantal dubbelaars in
het lager onderwijs terugdringen,
lost niets op wanneer de leerlingen
op het einde van het zesde jaar de
eindtermen niet halen, of niet
anders kunnen dan voor een lage-
re richting te kiezen in het secun-
daire onderwijs.’
Ongeveer 15 procent van de leer-
lingen in de Vlaamse lagere scho-
len doet eens een jaartje over. In
het Franstalige onderwijs bedraagt
het aantal zittenblijvers zelfs
22 procent. (stl)

Brusselse kleuters
spreken nauwelijks
Nederlands
BRUSSEL (BELGA) In het Ne-

derlandstalig onderwijs in Brussel
spreekt minder dan een op de tien
kleuters Nederlands met beide
ouders. Het lager onderwijs scoort
iets hoger, in het secundair onder-
wijs hebben nog bijna drie op de
tien leerlingen twee Nederlandsta-
lige ouders. Dat blijkt uit cijfers
van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC). Vorig schooljaar
telde de VGC in het Nederlandsta-
lig Brussels onderwijs 11.578 kleu-
ters, 14.431 kinderen in het lager
en 12.255 in het secundair onder-
wijs.

De pc moet een plaatsje krijgen op school, daar is iedereen
het over eens. Maar hoe? Het Sint-Andreaslyceum uit Sint-
Kruis-Brugge verplicht de leerlingen van het vierde, vijfde
en zesde middelbaar een kleine laptop te gebruiken (DS 1
september). Ze kunnen het toestel kopen voor 245 euro, of
huren voor 90 euro per jaar. Loopt die school voorop met
een vernieuwende aanpak die de digitale realiteit omarmt?

Of wordt er alweer een financiële drempel opgegooid, die
minder gegoeden afschrikt? Chris Smits van de katholieke
onderwijskoepel steunt de beslissing van de Brugse school.
Sieg Monten van het Vlaams Netwerk Armoede maakt zich
zorgen over de evolutie.
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‘Het zou geen goede zaak zijn als het pc-gebruik een finan-
ciële drempel zou opwerpen. Maar dat lijkt mij niet het geval
te zijn.’ Chris Smits, de secretaris-generaal van het Vlaams
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, staat achter
de beslissing van het Sint-Andreaslyceum.
‘Om te beginnen: reglementair valt de school niets te verwij-
ten. Na een proefproject, dat vorig schooljaar plaatshad,
heeft ze het voornemen om de laptops te verplichten, voorge-
legd aan alle overlegorganen en goedkeuring gekregen. In dat
geval mag de school de ouders ook een financiële bijdrage
vragen voor de draagbare computers.’
‘Ik heb mij bevraagd over wat ze in Brugge concreet doen en
wil toch een en ander nuanceren. Zo is het niet verplicht de
netbook te gebruiken. Wie een eigen laptop heeft van een
ander type, mag die gerust meenemen. Bovendien heeft de

school via een groepsaan-
koop alles gedaan om de
prijs te drukken. Ook de
huurprijs is laag gehouden.
Er bestaat trouwens een
sociaal fonds voor wie het
moeilijk heeft het toestel
te betalen.’
‘In alle Vlaamse scholen

wordt de leerlingen gevraagd een rekenmachine te kopen,
wat al gauw meer dan 100 euro kost. Die uitgave hoeven de
leerlingen van het lyceum alvast niet meer te doen. En andere
studierichtingen zijn ook kostelijk. In de hotel-
school, bijvoorbeeld, moet iedereen een
dure messenset aanschaffen. Dat kost
méér dan deze netbook, hoor. Maar daar
hoor je nooit iemand over klagen. Opmer-
kelijk, toch?’
‘Kijk, als de overheid besliste om de wer-
kingsmiddelen van de scholen zodanig op
te trekken dat ze iedereen gratis een pc
kunnen geven, dan zouden wij heel tevre-
den zijn. Maar we weten allemaal dat daar
geen geld voor is. Ik verwijs naar het opi-
niestuk dat ik met Mieke Van Hecke in
jullie krant schreef (DS 1 september). De
wereld verandert, de ICT neemt een hoge
vlucht. Het onderwijs moet mee. Het Sint-
Andreaslyceum is een voorloper.’

‘De Brugse school zal de laptop met de beste bedoelingen
introduceren, maar toch heeft die maatregel onmiskenbare
gevolgen’, zegt Sieg Monten, stafmedewerker onderwijs van
het Vlaams Netwerk Armoede. ‘Het verplichte gebruik van
een draagbare computer zal een financiële en sociale drempel
creëren. Zo’n maatregel trekt nu eenmaal een bepaald gegoed
publiek aan en schrikt armere mensen af. Er gebeurt een
selectie, onderhuids. Vroeger gebeurde dat via de schoolrei-
zen.’
‘Een school moet meegaan met haar tijd. De pc is niet tegen
te houden. Maar dat is het punt niet. Wat je moet doen is zo’n
toestel voor iedereen op dezelfde manier beschikbaar stellen.
De leerlingen kunnen in Brugge een netbook kopen of huren.
Daar begint het al. Wie er een huurt, zal die herkenbaar zijn?
Daar zit al een mogelijk stigma. Er mag geen ongelijkheid

zijn. In zo’n geval is het
beter dat je iedereen laat
huren.’
‘Brugge geeft niet het goe-
de voorbeeld. Het belang-
rijkste is dat het systeem
voor alle leerlingen gelijk
is. De school moet daar-
voor zorgen, de overheid

kan haar ondersteunen om dat mogelijk te maken.’ 
‘Ik vrees dat we in de verkeerde richting evolueren. Het doet
mij terugdenken aan de periode dat de eerste computerklas-
sen opdoken. Leerlingen zonder pc of internet thuis mochten
in de computerklas hun taken doen. Maar ze konden dat

alleen tijdens de pauze, wanneer hun klasgenoten met
de vrienden optrokken.’

‘Er wordt tegenwoordig steeds meer geha-
merd op de juiste studiekeuze. Wij hebben
getuigenissen van jongeren die opteren voor
een school of studierichting vanwege de
prijs, en niet vanuit hun interesse.’ 
‘Natuurlijk is het onvermijdelijk dat som-
mige richtingen duurder zijn dan andere.
Maar de overheid kan daarin tegemoetko-
men door de studietoelage op te trekken,
of aan te passen aan de studierichting.
Alle jongeren moet kunnen studeren wat

ze graag willen.’

‘Het lyceum heeft alles
gedaan om de prijs te
drukken. Bovendien be-
staat er een sociaal fonds’

‘Zo’n maatregel trekt 
een bepaald gegoed 
publiek aan en schrikt 
armere mensen af’


