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GELIJKE ONDERWIJSKANSEN VOOR ELK KIND 

Memorandum van het LOP1 aan het nieuwe stadsbestuur 
 

 

 

VOORAF 

 

De opdracht van het lokaal overlegplatform (LOP) is het bevorderen van de gelijke onderwijskansen van kinderen. 

In dit memorandum gaat het dus niet over het flankerend onderwijsbeleid in zijn totaliteit, maar is de focus 

gericht op het realiseren van gelijke onderwijskansen. 

 

In het memorandum van 2012 schreef het LOP diverse aanbevelingen ter attentie van het nieuwe stadsbestuur. 

Het LOP waardeert de vele inspanningen van het stadsbestuur om de gelijke kansen van elk kind op degelijk 

onderwijs te helpen realiseren. Het LOP waardeert ook de goede samenwerking tussen het LOP en het 

stadsbestuur waarbij beide partners, elk vanuit zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid, hebben bijgedragen 

tot het bestrijden van de sociale ongelijkheid op vlak van onderwijskansen. 

Het LOP hoopt dat tijdens de komende legislatuur deze constructieve samenwerking kan worden verder gezet en 

waar nodig kan verbeterd worden. 

 

Dit memorandum – naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – is een gezamenlijk initiatief van 

het LOP basisonderwijs Sint-Niklaas en het LOP secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse. 

 

1. BELEIDSVOERING 

 

1.1 BEVOEGDE SCHEPEN 

 

Om inhoudelijke en doelmatigheidsredenen blijft het aangewezen dat de politieke verantwoordelijkheid voor het 

flankerend onderwijsbeleid ressorteert onder de bevoegdheid van de schepen die ook verantwoordelijk is voor 

het welzijnsbeleid. Ongelijke onderwijskansen is immers een problematiek die deel uitmaakt van een ruimere 

ongelijkheidsproblematiek die veel raakvlakken heeft met een breed opgevat welzijnsbeleid. Dat er een sterke 

band is tussen het flankerend onderwijsbeleid en het welzijnsbeleid is in de voorbije legislatuur heel duidelijk 

gebleken.  

Voorbeelden zijn:  

- het bestendigen van de werking van de brugfiguren in het basisonderwijs,  

- de installatie van kansenwerkers, buurtstewards en een taalcoach, 

- de vernieuwing van het schoolparticipatiefonds, 

                                                           
1 Met het LOP wordt zowel het LOP basisonderwijs Sint-Niklaas als het LOP secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse bedoeld. 
Het memorandum werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de beide LOP’s. 
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- de financiële en logistieke ondersteuning bij de installatie van een aanmeldingsprocedure in het 

basisonderwijs, 

- de ondersteuning bij het bestrijden van spijbelgedrag en het probleem van vroegtijdig schoolverlaten 

- het versterken van huiswerkbegeleidingsprojecten, 

- enzovoort. 

 

Het blijft ook wenselijk dat de politieke verantwoordelijkheid voor het flankerend onderwijsbeleid en de eigen 

stedelijke scholen gescheiden blijft, dit om elke schijn van partijdigheid te vermijden. 

 

1.2 HET STADSBESTUUR ALS REGISSEUR VAN EEN PARTICIPATIEF BELEID 

 

Een participatief beleid komt tot stand in overleg met en participatie van alle betrokkenen. Binnen het flankerend 

onderwijsbeleid bestaat er al een goede traditie van overleg. Toch blijft het aangewezen om in de komende 

legislatuur na te gaan hoe deze betrokkenheid nog verder verbeterd kan worden. 

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat alle partners duidelijk zicht hebben op de verscheidene diensten en de onderlinge 

taakverdeling. Een aantal stoorzenders maken een wenselijke continuïteit hierin moeilijk: 

• De veelheid aan diensten en initiatieven; 

• Het grote verloop van verantwoordelijken en medewerkers binnen deze diensten; 

• De tijdelijkheid van sommige projecten; 

• De snelheid waarin bepaalde projectaanvragen moeten overlegd en beschreven worden; 

• … 

Het stadsbestuur heeft hierin een regierol om de transparantie van deze dienstverlening en onderlinge verbanden 

en taakverdeling te bewaken om scholen en andere partners te kunnen toeleiden naar de juist persoon of dienst. 

 

Bij de keuze van inhoudelijke actiepunten dient expliciet en in overleg gezocht te worden naar deze werkwijze die 

de slaagkansen en duurzame effecten het best waarborgt.  

Op organisatorisch vlak moet dan altijd minstens de vraag gesteld worden wie de uitvoering best op zich neemt, 

de stad zelf of organisaties die daarvoor versterkt worden en dit kunnen koppelen aan hun primaire opdrachten. 

Het is belangrijk om een totaalvisie te ontwikkelen en versnippering tegen te gaan.  

Op inhoudelijk vlak is het belangrijk om van bij de start oog te hebben voor monitoring en evaluatie. 

 

2. BELEIDSINSTRUMENTEN 

 

2.1 KANSENONGELIJKHEID 

 

SCHOOLPARTICIPATIEFONDS 

 

Met de oprichting van het schoolparticipatiefonds in het schooljaar 2005-2006 kwam het stadsbestuur scholen 

tegemoet die in toenemende mate geconfronteerd werden met ouders die de schoolrekeningen niet konden 

betalen omdat ze geen of een te beperkt inkomen hadden. Ondanks de invoering van de maximumfactuur in het 

basisonderwijs, ondanks de inspanningen van secundaire scholen om de schoolkosten te beperken, ondanks het 

feit dat in de voorbije legislatuur het verlenen van een korting via het schoolparticipatiefonds werd gekoppeld aan 

het bestaande systeem van de kansenpas, wordt de school steeds duurder. 

 

Het LOP stelt vast: 
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 Dat het aantal kinderen dat opgroeit in kansarme gezinnen toeneemt. 17 procent van de Sint-Niklase 

kinderen groeit op in armoede2. Daarmee scoort Sint-Niklaas een pak slechter dan het Vlaamse 

gemiddelde van 11,4 procent. En verwacht wordt dat die armoedecijfers alleen maar zullen stijgen de 

komende jaren; 

 Dat de aanwezigheid van kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen over de scholen heen ongelijk is 

verdeeld. In enkele scholen overschrijdt het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen de financiële 

draagkracht van de school; 

 Dat nieuwkomers of leerlingen die niet beschikken over een rijksregisternummer geen middelen hebben 

om de schoolfactuur te betalen. Om hen op een volwaardige manier te laten participeren aan de 

schoolactiviteiten, staan de scholen zelf in voor de schoolkosten. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om de middelen van het schoolparticipatiefonds te behouden, meer zelfs, om een verhoging van het 

budget te voorzien; 

 Om de huidige werking van het schoolparticipatiefonds grondig te evalueren zodat de beschikbare 

middelen volledig ten goede komen aan zij die er het meest nood aan hebben. Momenteel wordt enkel 

een financiële tegemoetkoming voorzien voor leerlingen die woonachtig zijn in Sint-Niklaas. Dit is een 

discriminerende maatregel omdat meer dan de helft van de leerlingen in het secundair onderwijs 

afkomstig is van buiten Sint-Niklaas. We zijn vragende partij om ondersteuning te voorzien voor alle 

leerlingen die het financieel moeilijk hebben. 

 Om scholen die geconfronteerd worden met veel onbetaalde schoolfacturen extra te ondersteunen op 

financieel vlak, maar ook op het vlak van beleidsvoering. 

 Om het Lokaal ArmoedePlan (LAP 2017-2019) te evalueren en na te gaan of de beloofde engagementen 

en indicatoren gerealiseerd zijn. Waar nodig zal het tijdspad moeten aangepast worden. 

Bijvoorbeeld: 

o Indicator: op 30/06/2017 is er een product ontwikkeld waardoor scholen en CLB’s zicht krijgen op 

de dienst- en hulpverlening van stad en OCMW 

o Indicator: jaarlijks wordt tegen 30/04 een lokaal armoedeverslag opgemaakt, waarin beschikbare 

statistieken worden opgenomen en waar mogelijk verfijnd, om een beter beeld te krijgen van het 

profiel van de mensen in armoede. 

o Indicator: op 31/12/2017 is er per school een actieplan om ongekwalificeerde stroom tegen te 

gaan. Jaarlijks wordt aan lagere scholen de gelegenheid geboden een vorming over de 

signalenkaart/Pygmalion aan te vragen. De vormingstrajecten voor signalenkaart/Pygmalion 

worden uitgebreid naar het secundair onderwijs. De ervaringsdeskundige wordt verder ingezet 

ter ondersteuning van deze trajecten. Tegen het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben we 

een overzicht van de concrete noden van het secundair onderwijs rond omgaan met 

kansarmoede. 

o Indicator: op 01/09/2018 is er vanuit het forum een aanbod voor het secundair onderwijs 

beschikbaar. 

 

OUDERBETROKKENHEID VAN VOORAL KANSARME OUDERS STIMULEREN 

 

Al lang zijn er in het basisonderwijs brugfiguren actief. De brugfiguren zijn het meest aanwezig in scholen met een 

hoog aantal leerlingen met SES-kenmerken. De andere scholen kunnen de brugfiguren aanspreken voor een 

consult.  

Tweemaal per schooljaar wordt de werking van de brugfiguren in een stuurgroep besproken en geëvalueerd. 

                                                           
2 Bron: AGODI 
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De voorbije legislatuur werd de werking van de brugfiguren aangevuld met de aanstelling van twee 

kansenwerkers, twee buurtstewards (ROMA-stewards) en een taalcoach. Daarmee is tegemoet gekomen aan de 

vraag van het LOP om de werking van de brugfiguren te versterken en ontstond er ook bijzondere aandacht voor 

opvoedingsondersteuning en taalondersteuning. 

 

Het LOP stelt vast: 

 Dat de aanwezigheid van brugfiguren in de scholen meer dan noodzakelijk blijft, niet alleen in het gewoon 

basisonderwijs, maar zeker ook in het buitengewoon basisonderwijs. In het secundair onderwijs zijn de 

meningen hierover verdeeld. Een aantal scholen opteert om deze middelen rechtstreeks toe te kennen 

aan scholen om hun bestaande werking op vlak van ouderbetrokkenheid te versterken. 

 Dat de functiebeschrijvingen van brugfiguren, kansenwerkers, buurtstewards en taalcoach nog te veel 

leiden tot versnipperde slagkracht waardoor de inzet van deze intermediairs minder effectief is. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om de inzet van 2 VTE brugfiguren in het basisonderwijs op zijn minst te bestendigen. In een centrumstad 

met een belangrijke onderwijsfunctie voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs, maar ook een 

groeiend aantal kansarme ouders moet een uitbreiding van het aantal brugfiguren in overweging worden 

genomen. 

 Om te onderzoeken hoe de profielen van brugfiguren, kansenwerkers, buurtstewards en taalcoach vanuit 

een overkoepelende visie beter op elkaar kunnen worden afgestemd zodat scholen beroep kunnen doen 

op een versterkte en geïntegreerde teamwerking. 

 

SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL 

 

De problematiek van jongeren die ongekwalificeerd en vroegtijdig de school verlaten heeft de minister voor 

onderwijs er toe aangezet om een “Actieplan Samen tegen schooluitval” te ontwikkelen. Op provinciaal niveau 

werden coördinatienetwerken geïnstalleerd. 

 

De cijfers voor Sint-Niklaas zijn behoorlijk alarmerend3: 

 

Schooljaar Schooluitval algemeen Schooluitval jongens Schooluitval meisjes 

2011-2012 14,6% 18,6% 11,0% 

2012-2013 11,6% 14,0% 9,2% 

2013-2014 11,8% 14,0% 9,7% 

2014-2015 12,3% 14,6% 9,9% 

2015-2016 13,6% 17,1% 10,7% 

 

Op 28 mei 2015 werd binnen het LOP secundair onderwijs de werkgroep “Kansen voor jongeren” opgericht.  

De opdracht voor deze werkgroep is het ontwikkelen van actieplannen om schooluitval en spijbelen te 

verminderen. In de werkgroep werd het project “Veilig verbinden” opgestart. Met dit project moedigen we 

secundaire scholen aan eigen actieplannen te ontwikkelen en hun beleidsvoerend vermogen te vergroten op 

basis van de schoolspecifieke input en outputgegevens.  

 

Ondertussen gingen de secundaire scholen aan de slag en plannen ze momenten om met elkaar (goede en 

minder geslaagde) praktijkervaringen uit te wisselen. De bedoeling is niet alleen om van elkaar te leren, maar ook 

                                                           
3 Bron: AGODI 
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om scholen met elkaar te verbinden en zo ook in de toekomst samen te werken aan het verminderen van 

ongekwalificeerde uitstroom. 

Om het in kaart brengen van partners in de regio die bij specifieke acties kunnen ondersteunen en het verbinden 

van de scholen met deze partners werd de voorbije periode aangepakt. 

 

Het LOP stelt vast en waardeert: 

 Dat het stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen het project “Veilig verbinden” financieel 

structureel ondersteunt. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Blijvende ondersteuning van het project “Veilig verbinden” en acties die daaruit voortvloeien. 

 Om op het vlak van spijbelpreventie het gevoerde beleid niet te beperken tot een jaarlijks spijbeloverleg, 

maar dat er meer ingezet moet worden op het ontwikkelen en ondersteunen van acties, zowel in het 

basisonderwijs als in het secundair onderwijs. 

 

2.2 DOELGROEPENBELEID 

 

MINDERHEIDSGROEPEN 

 

Het LOP stelt vast: 

 Dat scholen een toenemend gebrek aan schoolbetrokkenheid signaleren bij kinderen of jongeren uit de 

ROMA-gemeenschap. De geleverde inspanningen om deze kinderen tijdig in te schrijven in het 

kleuteronderwijs lukte gedeeltelijk.  Het probleem stelt zich vooral op het vlak van schoolparticipatie. 

Afwezigheid op school ligt bij ROMA-leerlingen zeer hoog en dat leidt tot schoolse vertraging, een 

oververtegenwoordiging in het buitengewoon onderwijs en tot een vervroegde uitstroom4. 

Cijfermateriaal hierover is uitvoerig besproken met de buurtstewards. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om in de taakomschrijving van de buurtstewards voldoende ruimte te voorzien om hen in te schakelen 

als een brug tussen de scholen en de ROMA-ouders. 

 Om – indien het project van de buurtstewards niet behouden blijft – te voorzien in een intermediaire 

structuur die gericht is op een intensieve communicatie met de ROMA-gemeenschap zodat de 

schoolparticipatie blijvend kan opgevolgd worden. 

 

MOEILIJK SCHOOLBARE JONGEREN 

 

Sinds schooljaar 2014-2015 volgt het LOP secundair onderwijs zorgvuldig de definitieve uitsluitingen op.  

Deze stijgen van jaar tot jaar5: 

 

Schooljaar Aantal definitieve uitsluitingen 

2014-2015 106 

2015-2016 114 

2016-2017 147 

  

Definitieve uitsluitingen zijn problematisch omdat ze vaak leiden tot ongekwalificeerde uitstroom. 

Het LOP stelt vast: 

                                                           
4 Bron: eigen monitoring LOP Basisonderwijs Sint-Niklaas en LOP Secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse 
5 Bron: eigen monitoring LOP Basisonderwijs Sint-Niklaas en LOP Secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse 
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 Dat op basis van deze informatie het mogelijk is een profielschets te maken van deze leerlingen.  

In hoofdzaak gaat het om leerlingen in de eerste graad (circa 30%), de tweede en derde graad BSO (circa 

45%) en BuSO (circa 10%). 17% van de uitgesloten leerlingen zoekt of vindt geen nieuwe school. Dit is een 

indicatie voor de ongekwalificeerde uitstroom. 

Een groot aandeel van de leerlingen die definitief worden uitgesloten in de loop van het schooljaar zijn 

jongeren met een migratieachtergrond. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om te blijven investeren in het project Time Out of NAFT (naadloos flexibel traject). 

 Om op het vlak van spijbelpreventie het gevoerde beleid niet te beperken tot een jaarlijks spijbeloverleg, 

maar in te zetten op het ontwikkelen en ondersteunen van doelgerichte acties, zowel in het 

basisonderwijs als in het secundair onderwijs. 

 

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS BASISONDERWIJS EN SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 werd de regio Sint-Niklaas geconfronteerd met een sterke instroom van 

anderstalige nieuwkomers. Basisscholen en secundaire scholen hebben zich verregaand geëngageerd om goed 

onthaalonderwijs te organiseren. Die inspanningen waren niet evident en geboekte resultaten gaan verloren als 

er tijdens de zomervakantie geen of minder aanbod is. Om dat tegen te gaan werden zomerklassen opgericht. 

 

Het LOP stelt vast: 

 Dat zomerklassen er enkel zijn voor leerlingen van het secundair onderwijs en leerlingen van de eerste 

graad in het basisonderwijs. Om onduidelijke redenen zijn er voor de andere leerlingen uit het 

basisonderwijs  geen zomerklassen. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om de zomerklassen open te stellen voor alle anderstalige nieuwkomers ongeacht hun leeftijd of het 

onderwijsniveau. De zomerklas biedt kansen om het taalbad dat ze in de scholen krijgen te bestendigen, 

het geeft kansen om talenten te ontwikkelen en verveling te doorbreken. In de zomerklassen is het 

wenselijk om activiteiten te voorzien om het sociaal weefsel te versterken. 

 Om de financiële ondersteuning voor traumabegeleiding van de CLB’s te bestendigen, de samenwerking 

tussen scholen en de opvangcentra van het Rode Kruis te ondersteunen zodat gewerkt kan worden tot op 

de klasvloer. 

 Om een regierol op te nemen voor alle anderstalige nieuwkomers niveau basisonderwijs 

 Om ouders van anderstalige nieuwkomers mee op te nemen in het onthaal- en integratieverhaal door 

deze ouders te betrekken bij schoolse- en niet-schoolse activiteiten. 

 Een verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst welzijn met beide CLB’s. 

In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 heeft de stad er zich toe verbonden om aan VCLB Waas en 

Dender en CLB GO! Waasland voor de jaren 2016 tot en met 2018 (twee schooljaren) een toelage toe te 

kennen voor de opvolging en ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in de stad Sint-Niklaas. 

De financiële ondersteuning van de stad stelt de CLB’s in staat om voor deze doelgroep de medische en 

psychosociale ondersteuning te bieden die hen toekomt, een aanbod dat onmogelijk kan gerealiseerd 

worden op basis van de bevroren middelen van de CLB’s. Deze samenwerking met de stad maakt het 

mogelijk om in te zetten op kansenbevordering en te werken aan het algemeen welzijn van de 

vluchtelingen in Sint-Niklaas. 

 Om het vrije tijdsaanbod uit te breiden en ook te communiceren ten aanzien van zoveel mogelijk 

doelgroepen. 
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NOOD AAN DIFFERENTIATIE 

 

Het LOP stelt vast: 

 Dat scholen een toenemende diversiteit in hun schoolpopulatie ervaren. Om die diversiteit gepast te 

beantwoorden is het nodig om sterk gedifferentieerd onderwijs te organiseren.  

Veelal gaat daarbij de aandacht naar kansarme leerlingen, leerlingen met bijzondere leernoden, 

anderstalige nieuwkomers of kinderen bij wie de thuistaal niet het Nederlands is.  

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de hoogbegaafde kinderen die nood hebben aan extra 

leerprikkels.  

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om scholen die brede differentiatieprojecten ontwikkelen gepast te ondersteunen. 

 

2.3 INSCHRIJVINGSBELEID EN REALISEREN VAN EEN SOCIALE MIX 

 

TASK FORCE CAPACITEIT 

 

Het LOP stelt vast: 

 Dat al in 2008 op basis van de toenmalige omgevingsanalyse van het LOP basisonderwijs voorspeld kon 

worden dat er zich vanaf het schooljaar 2012-2013 zich een capaciteitsprobleem zou stellen in het 

basisonderwijs. 

 Het LOP stelt vast dat de populatie in het kleuteronderwijs en lager onderwijs van 2008-2009 tot en met 

2016-2017 aanzienlijk is blijven groeien. In die periode steeg ook het aantal volverklaringen en het aantal 

geweigerde leerlingen.6 

 

 
 

                                                           
6 Omgevingsanalyse LOP in 2009, 2013 en 2017 
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Tijdens het schooljaar 2012-2013 kreeg de stad de regie toegewezen voor het oprichten van een task force 

capaciteit. Aan de task force werden door de Vlaamse overheid financiële middelen ter beschikking gesteld die 

scholen moesten toelaten om op (zeer) korte termijn projecten te realiseren ter verhoging van de capaciteit. 

Ondertussen zijn verschillende projecten gerealiseerd of in voorbereiding. 

 

Op basis van prognoses is duidelijk dat binnen afzienbare tijd zich ook capaciteitsproblemen zullen voordoen in 

het secundair onderwijs. 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om de werkzaamheden van de task force capaciteit basisonderwijs te bestendigen. 

 Om de task force capaciteit secundair onderwijs op te starten nadat de Vlaamse overheid hiervoor een 

kader heeft gecreëerd. 

 

LOKET ONDERWIJS 

 

Het loket onderwijs is opgestart als logistieke ondersteuning bij de installatie van de aanmeldingsprocedure in het 

basisonderwijs. Tegelijkertijd kan het loket onderwijs belangrijke service geven aan ouders die vragen hebben 

over onderwijs en dit in de breedste betekenis. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om de werking van het loket onderwijs te voorzien van alle faciliteiten om een sterke dienstverlening te 

realiseren in nauwe samenwerking met de CLB’s en de Sint-Niklase scholen. 

 

SOCIALE MIX EN BUURTSCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS 

 

Het doel van het onderwijs is onder meer kinderen voor te bereiden op een leven in een cultureel diverse 

samenleving. Dat gebeurt best in een school die deze diversiteit weerspiegelt. Het inschrijvingsbeleid dat de 

scholen in het LOP met elkaar afspreken is één middel om deze doelstelling te realiseren. De ervaringen leren 

echter dat er meer nodig is om de opvatting van ouders te veranderen over wat een goede school is voor hun 

kind. 
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Vier schooljaren lang organiseerde het LOP zelf acties om ouders kansen te geven scholen in hun woonbuurt te 

bezoeken. Sinds schooljaar 2015-2016 heeft het stadsbestuur een overeenkomst met School in zicht. 

School in zicht is een professioneel ondersteund project met ervaring in het begeleiden van scholen en ouders 

met als doel ouders bewust te laten kiezen voor een school in hun buurt. Een doorgedreven evaluatie zal 

uitmaken of de overeenkomst met School in zicht in de toekomst gehandhaafd zal blijven. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om campagnes zoals de openklasdagen van het LOP of School in zicht te blijven ondersteunen. 

 

Los van deze projecten, maar niet minder belangrijk bij de realisatie van een sociale mix in de basisscholen is het 

woonbeleid in de stad en het beleid inzake kinderopvang en financiële ondersteuning van de voor- en naschoolse 

opvang. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om bij de planning van nieuwe woonwijken of inbreidingsprojecten aandacht te hebben voor diversiteit 

van de toekomstige bewoners. Kinderen die opgroeien in homogeen samengestelde buurten, missen 

kansen op een evenwichtige ontplooiing met het oog op hun functioneren in cultureel diverse contexten. 

 Om bij de voorziening van kinderopvang, voor- en naschools, deze zoveel mogelijk te realiseren in 

combinatie met de aanwezigheid van scholen in de buurt. Alleen als het aanbod van onderwijs 

gecombineerd kan worden met een geïntegreerd aanbod van kinderopvang, is het haalbaar om het 

principe van “de school in de buurt” te realiseren. 

 

2.4 ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN EN HERINVOEREN VAN GOK-PROJECTEN 

 

Het LOP stelt vast: 

 dat scholen steeds meer aangesproken worden om een antwoord te geven op 

samenlevingsproblematieken. De asielkwestie in het schooljaar 2015-2016, de toename van leerlingen 

met bijzondere leernoden of psychosociale noden, het groeiend aantal kinderen dat leeft in armoede, het 

zijn maar enkele thema’s waarop scholen een antwoord moeten geven. Werkingsmiddelen en 

omkadering volstaan niet om een gepast antwoord te geven op al deze uitdagingen. Toch blijven de 

scholen creatief zoeken naar nieuwe projecten. 

 Dat scholen jarenlang financiële ondersteuning kregen voor innovatieve projecten om meer gelijke 

onderwijskansen te realiseren. Veel jaren werden projecten gesteund, maar geleidelijk raakte deze 

formule uitgehold en werd ze daarom stopgezet. Scholen betreuren dit en geven duidelijk het signaal dat 

ze nood hebben aan een dergelijke ondersteuning. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om te onderzoeken op welke wijze scholen die innovatieve projecten ontwikkelen financieel en logistiek 

ondersteund kunnen worden. De ontwikkeling van nieuwe subsidieformules is daarbij wel noodzakelijk. 

 

2.5 WELZIJN 

 

Binnen de scholen merken we een toename van leerlingen met emotionele en gedragsproblematieken. Bij het 

verwijzen van deze leerlingen naar de gepaste hulpverlening botsen we enerzijds op lange wachtlijsten en 

kostelijke privé-therapeuten. Het OCMW in Sint-Niklaas heeft de afspraak om financieel tussen te komen bij 

verwijzingen voor psychiatrisch onderzoek of psychiatrische begeleiding voor leerlingen woonachtig te Sint-

Niklaas. 
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Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om dit blijvend te faciliteren en na te gaan hoe de hiaten in de hulpverlening en de psychologische 

begeleiding mee opgevangen kan worden. 

 

2.6 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

De voorbije jaren ontstond er een intensieve samenwerking tussen de stad Sint-Niklaas, dienst flankerend 

onderwijsbeleid en de lokale overlegplatforms basisonderwijs en secundair onderwijs. Om die samenwerking te 

optimaliseren zonder de vergaderlast te vergroten, werd ook de structuur van de beide LOP’s gewijzigd. 

In het LOP basisonderwijs is er een overkoepelende werkgroep “Kansen voor kinderen”. 

In het LOP secundair onderwijs is er een overkoepelende werkgroep “Kansen voor jongeren”. 

De werkgroep “Kansen voor kinderen” wordt tot nu toe in belangrijke mate getrokken door Samenlevingsopbouw 

Oost-Vlaanderen. Samenlevingsopbouw kreeg daarvoor van de stad een financiële ondersteuning. 

 

Het LOP vraagt aan het nieuwe stadsbestuur: 

 Om het samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen te verlengen en hiervoor de 

nodige financiële ondersteuning te voorzien. 

 

 

Namens  

LOP basisonderwijs Sint-Niklaas 

LOP secundair onderwijs Sint-Niklaas-Temse 

 

 

 

 

Magda Vercauteren 

LOP-voorzitter 
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