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Voor behandeling in de gemeenteraad van 26 juni 2018
Indiener : Klaartje Heiremans (fractie O-VLD-Groen-M+)
Vraag/interpellatie (omschrijving): DKO: Financiële drempels verlagen voor
kwetsbare kinderen en jongeren.
Toelichting
Op de commissie cultuur van 12 juni kregen we een boeiende en bevlogen toelichting
door de directies van het DKO omtrent het nieuwe decreet dat vanaf september 2018
van kracht gaat. Er is door het voltallige team van de scholen ontzettend hard en met
visie gewerkt om een aanbod te ontwikkelen waarbij de scholen blijvend inzetten op
hun sterktes en tegelijk inspelen op de vernieuwde noden van het Mechelse publiek.
De mogelijkheden die dit nieuwe decreet aan het DKO bieden, zijn meer dan benut
om een aantrekkelijk en kwalitatief lesaanbod te voorzien, voor een breed publiek,
inzettend op talentontwikkeling van de amateur tot de preprofessioneel.
In oktober 2016 stelde ik al eens een vraag in de gemeenteraad naar participatie en
de inspanningen die het DKO levert om ook een diverse groep mensen te bereiken.
Vandaag kan je met eigen ogen vaststellen dat zowel ABK als conservatorium erin
slagen steeds meer kinderen met een migratieachtergrond te bereiken.
Ondanks de inspanningen die de scholen en de stad leveren om ook kinderen en
jongeren uit kwetsbare gezinnen te laten participeren aan het DKO, blijven de
financiële drempels vaak nog steeds te hoog.
De talententickets die de stad voorziet, passen al een heel deel van het
inschrijvingsgeld voor Mechelse kinderen bij. Ook blijkt het mogelijk voor gezinnen
met een beperkte financiële slagkracht om de betaling van het inschrijvingsgeld te
spreiden.
Maar met het inschrijvingsgeld begint de financiële teller eigenlijk nog maar pas te
lopen.
Wie een atelier volgt in het ABK, dient een hele kist vol tekenmateriaal aan te kopen,
meteen goed voor enkele tientallen euro’s. Als zoon of dochterlief balletles wil volgen,
wordt verondersteld om tweejaarlijks een passend pakje, haarband en
balletschoentjes te kopen. Pas echt kostelijk zijn de muziekopleidingen aan het
conservatorium:

Notenleerboeken kosten jaarlijks minstens 27 euro, partituren kosten handenvol geld
en dan zijn er nog de instrumenten. Een gitaar, cello, piano, slagwerk, …. Met enkele
tientallen euro’s haal je helaas geen instrument in huis.
Deze kosten aan het begin van het schooljaar, hét piekmoment om ook kosten van de
dagschool te betalen, dreigen de meest kwetsbare kinderen en jongeren uit te sluiten
van een kunstopleiding. Een opleiding waarvan we weten dat ze essentieel is in de
ontwikkeling.
Vraag
Is het mogelijk om te onderzoeken
-

-

-

Of de DKO-scholen een oproep kunnen lanceren om materiaal dat niet meer
gebruikt wordt in te zamelen en dit gratis ter beschikking te stellen van
kwetsbare gezinnen?
Of de scholen initiatief kunnen nemen tot het organiseren van een jaarlijkse
tweedehandsbeurs, waar materiaal dat niet meer wordt gebruikt een tweede
leven kan krijgen en ook gezinnen met een gemiddeld inkomen de kosten wat
kunnen drukken?
Of de maatregelen die de stad en de scholen nu al nemen en zullen nemen om
de financiële drempels te verlagen, opgenomen kunnen worden in hun
communicatie?
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