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1.

Goedkeuring verslag 10 mei 2016.

Verslag voorgaande vergadering wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting dossier onderwijs (inschrijvingsbeleid en capaciteitsdossiers)
(toelichting door H. Crol en L. Dang Kim + afgevaardigden Agodi (Agentschap
voor Onderwijsdiensten)).

Voorzitster geeft het woord aan dhr. Herbert Crol (coördinator-secretaris O.O.M.), dhr. Freddy
Vansteenwegen (voorzitter LOP regio Mechelen basisonderwijs) en dhr. Wilfried Sel (LOP
deskundige). Zij geven een presentatie rond het thema capaciteit in het Mechels onderwijs en
het Vlaams inschrijvingsbeleid aan de hand van een presentatie opgeladen in cobra. Mevr.
Veerle Van de Velde (stafmedewerker Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGoDi) schetst de
krijtlijnen van de toekomst van het Vlaams inschrijvingsbeleid.
1. Verslag
Wilfried Sel: In Mechelen kiezen de basisscholen om de inschrijvingen chronologisch en ter
plaatse te laten verlopen en niet via een digitaal aanmeldingssysteem. Verschillende redenen
(keuze voor chronologisch en ter plaatse inschrijven, de gezamenlijke inschrijvingsperiode,
capaciteitsdruk, sociale media, onzekerheid van ouders, persberichten,...) zorgen voor
kampeertoestanden in Mechelen. Opvallend is dat in 2016 aan 19 basisscholen werd
gekampeerd en er uiteindelijk maar in 8 van deze scholen na de eerste inschrijvingsdag geen
vrije plaatsen meer waren. Er wordt dus ook in veel gevallen onnodig gekampeerd. Een
digitaal aanmeldingssysteem heeft als groot voordeel dat kamperen wordt voorkomen. Een
digitaal aanmeldingssysteem verhelpt echter niets aan het capaciteitsprobleem, dubbele
inschrijvingen blijven nog steeds mogelijk, aanmelden vereist ook een uitgebouwd
ondersteunend netwerk voor kansengroepen,...
Fabienne Blavier: Scholen weten toch wel hoeveel plaatsen er vrij zijn? Ze kunnen dat toch
inschatten?
Patricia Verbeeck: Is het (onnodig) kamperen vaak niet beïnvloed door de media?

Fabienne Blavier: Waarom zouden ouders zich op 2 plaatsen inschrijven?
Wilfried Sel: vb. omwille van verhuisbewegingen van ouders
Tine: Een digitaal aanmeldingssysteem heeft niet enkel het voordeel dat er niet meer wordt
gekampeerd, maar ook dat er niet meer onnodig wordt gekampeerd.
Wilfried Sel: Correct, maar in de perceptie van de ouders is dat anders.
Tine Van den Brande: Is een digitaal aanmeldingssysteem centraal georganiseerd of kan ook
één school kiezen voor een aanmeldingssysteem?
Wilfried Sel: Dat kan beiden, er is ook veel ruimte in organisatiemodel, zo complex als je wil.
Vb. De twee scholen in Hombeek (de enige basisscholen in Mechelen die inschrijven op basis
van een aanmeldingssysteem) hebben een zeer eenvoudig systeem.
Veerle Van de velde: Je kan een aanmeldingssysteem zo complex maken als je zelf wil.
Voorzitter LOP: De wetgever heeft de grote steden Antwerpen, Brussel en Gent bij decreet
verplicht om centraal aan te melden.
Veerle Van de Velde: Minister Crevits vindt het huidig inschrijvingsrecht veel te complex en wil
het inschrijvingsrecht opnieuw vereenvoudigen en transparanter maken. Momenteel worden er
hoorzittingen georganiseerd in de Commissie Onderwijs (Vlaams parlement) met als doel
nieuwe krijtlijnen mbt het inschrijvingsrecht uit te schrijven. Discussiepunten hierbij: moet de
Vlaamse overheid aanmelden Vlaanderenbreed verplicht maken voor de scholen, hoe sociale
mix in de scholen bevorderen,...? Daarnaast is de Vlaamse onderwijsadministratie (AGoDi) de
drempels van aanmelden in kaart aan het brengen. Op dit moment zijn er 5 à 6 private
aanbieders van digitale aanmeldingssystemen. AGoDi wil onderzoeken hoe mogelijke
koppelingen met de databanken van AGoDi de bestaande digitale aanmeldingssystemen
gebruiksvriendelijker kunnen maken (die dan ter beschikking kunnen gesteld worden aan
geïnteresseerde steden en gemeenten).
Hamid Riffi concludeert: eigenlijk kunnen we nog niet veel doen.
Herbert Crol: Een veelgehoorde reactie van basisscholen in Mechelen mbt een centraal digitaal
aanmeldingssysteem is: waarom zouden we nu iets zelf gaan opzetten als er vanuit
Vlaanderen wijzigingen op komst zijn? Huidig standpunt Mechelse basisscholen: ofwel stapt
iedereen in in een centraal aanmeldingssysteem ofwel niemand. Voor de basisscholen in
Hombeek is er momenteel een uitzondering gemaakt. Beiden werken met een
aanmeldingssysteem.
Veerle Van de Velde: Als er wordt gekozen voor de implementatie van een centraal digitaal
Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem, zal dat toch tijd vragen.
Tine Van den Brande: Wat betekent dat dan concreet naar timing?
Veerle Van de Velde: De concepttekst van het inschrijvingsrecht zal voor het zomerreces voor
advies naar Vlor gaan, daarna minstens een jaar voor goedkeuring in parlement, dan
gefaseerde implementatie. Vandaar dat we bekijken hoe we vanuit de Vlaamse
onderwijsadministratie de bestaande digitale aanmeldingspakketten gebruiksvriendelijker
kunnen maken om eventueel aan te bieden aan steden en gemeenten.
Patricia Verbeeck: Sint-Romboutscollege en Don Bosco Haacht (twee secundaire scholen)
melden momenteel wel al aan. Wat is de reden?
Veerle Van de velde: Dat zijn scholen die capaciteitsproblemen hebben. In het secundair
onderwijs heb je dat meer.
Johan De Vleeshouwer: Is het advies van de Vlaamse onderwijsadministratie aan Mechelen om
actie te ondernemen en te starten met een centraal digitaal aanmeldingssysteem?

Veerle Van de Velde: Binnen het LOP basisonderwijs regio Mechelen kan die denkoefening
gemaakt worden, die oefening zal nooit verloren zijn.
Schepen Hendrickx: die oefening wordt ook gemaakt.
Voorzitter LOP: Een bijkomend probleem is ook de verscheidenheid tussen de gemeenten in
het LOP basisonderwijs regio Mechelen die bestaat uit Bonheiden, Mechelen, Sint-KatelijneWaver en Zemst.
Veerle Van de velde: Scholen kunnen nu ook al kiezen om aan te melden, als een dubbele
meerderheid in het LOP hiermee akkoord gaat (onderwijspartners en niet-onderwijspartners).
Schepen Hendrickx: Stad Mechelen heeft geen stemrecht in het LOP.
Hamid Riffi: Wachten we dan op Vlaanderen?
Schepen Hendrickx: Als u dat wil, kunnen we dat een volgende keer bespreken.
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