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Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: Steun voor Tijd Voor DKO 

lndiener(s) 
Ilse Bats (sp.a); 

Gericht aan 
Filip Baeyens; Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 

Het DKO worstelt met de gevolgen van de corona 
maatregelen. Directeurs, leerkrachten en leerlingen 
tekenen massaal de petitie TIJD VOOR DKO. 
(https://www.tiidvoordko.be/) 

Onze academies liggen ons zeer nauw aan het hart En Sint-Niklaas heeft een lange en grote 
traditie op het vlak van deeltijds kunstonderwijs. Corona zorgde voor veel vertraging in het 
leerproces van onze leerlingen En daarom vragen de directeurs, leerkrachten en de leerlingen 
zelf in een petitie en een open brief aan de Vlaamse Regering en de bevoegde minister om 
gehoor te geven aan de noden. 

Hun vragen: 

1. Ze willen geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld maar wel meer tijd! Meer tijd om ons 
artistieke proces naar behoren te kunnen ontwikkelen en voltooien. zodat we het verloren jaar 
nog kunnen inhalen. Zorg dat we geen verloren "Corona-generatie" worden! 

2. Geef hen een extra jaar zonder dat we de studiepunten verliezen, zonder dat ze maar voor de 
helft meetellen voor de berekening van de leerkrachturen. 

3. Bevries de leerkrachten hun uren voor de komende 2 jaar. Zo kan de broodnodige en 
kwalitatieve begeleiding gegarandeerd blijven. 

Gezien het DKO een stedelijke bevoegdheid is, vragen wij de stad om de brief (hieronder 
bijgevoegd) te ondersteunen door een schrijven te richten aan de bevoegde minister en de 
petitie mee te ondertekenen. 

BIJLAGE 
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Beste Mijnheer de Minister, 
Beste Mijnheer Weyts, 

onlangs verkondigde u dat onderwijs een fundamenteel basisrecht is. Een uitspraak· die we maar al te 
graag toejuichen, want of je nu een kind, jongere of volwassene bent, leren doet inderdaad beroep op 
één van onze menselijke basiseigenschappen, nl. onze nieuwsgierigheid. 

Op vlak van onderwijs zijn we gezegend in ons land. We kunnen levenslang leren, niet alleen talen, 
wiskunde, wetenschappen of economie maar ook vele vormen van kunst en cultuur. Ons land is 
trouwens een unicum op dat vlak. Overal ter wereld wordt er met grote ogen gekeken naar ons 
deeltijds kunstonderwijs en haar uitermate toegankelijk, kwalitatief en democratisch karakter! 

1/(;j maken er zelf grüüg en met veel enthouslosme gebruik van sinds het nieuwe decreet het aanbod 
alleen nog maar heeft doen toenemen. Het leerlingenaantal is daarom ook gevoelig gestegen tot wel 
200.000! 

fvfaar er is reden tot bezorgdheid, grote bezorgdheid, die ons aanspoort om u deze brief te schrijven! 

De uitbraak van corona brengt ons recht op onderwijs steeds meer in het gedrang. 

Ten eerste hebben we het gevoel dat het Deeltijds Kunstonderwijs bij beslissingen steeds als laatste 
aan bod komt en ten tweede vaak de zwaarste maatregelen opgelegd krijgt. 

Dit begint een ander recht in het nauw te drijven, nl. het recht op kwalitatief onderwijs. Vooral wij, de 
groep jongeren en volwassenen, hebben de gevolgen van de maatregelen tot nu toe het meeste 
gevoeld. 

Sinds maart vorig jaar zijn onze lesmomenten gehalveerd, gevierendeeld of afgelast. We hebben 
nauwelijks nog de mogelijkheid om te kunnen werken in goed uitgeruste ateliers of repetitieruimtes 
met de broodnodige persoonlijke en volwaardige begeleiding. 

Begrijp ons niet verkeerd, we verstaan de noodzaak van de strikte maatregelen ten zeerste. De 
leerkrachten en de directies doen hun uiterste best om goede alternatieven te bieden op afstand. 
fvfaar dit digitale kader vervangt onmogelijk de klank van een repetitieruimte, de accommodatie van 
een keramiekatelier, de noodzakelijke ruimte van het danslokaal, .... Ook de inspirerende en spontane 
interactie met de leerkrachten, de medestudenten, een jury of een publiek blijft achterwege. 
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Het beperkte aantal contactmomenten in de academie, het tekort aan materiaal en begeleiding 
tijdens thuisopdrachten zorgen ervoor dat we ook dit jaar achterop geraken in het bereiken van de 
doelen die het leerplan vooropstelt. 

Als de situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen de komende maanden dezelfde blijven dan 
zullen we op het einde van het jaar niet klaar zijn om voor een jury te komen. Ons werk zal ook deze 
keer niet voldoen aan de vooropgestelde doelen. 

Zelfstandige ondernemers worden door de overheid ondersteund door compenserende maatregelen 
zoals broodnodig blijkt. Leerlingen van het CVO kregen vorig schooljaar compensatie voor de 
verloren lestijd. Toch blijft elke vorm van ondersteuning voor onze onderwijsvorm uit. Het is zelfs zo 
erg dat we niet kunnen dubbelen omdat de school dan gesubsidieerde leerkrachturen verliest. 

We hebben betaald voor een kwalitatieve opleiding maar verliezen onze leertijd, kunnen onze 
competenties niet halen en krijgen geen compensatie. We voelen ons dan ook steeds meer in de steek 
gelaten. 

Daarom deze brief, daarom deze oproep, fvf ijnheer de fvf inister. Geef en bescherm ons recht op 
kwalitatief onderwijs. 

1. Wij willen geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld maar wel meer tijd! t-ïee« tijd om ons· 
artistieke proces naar behoren te kunnen ontwikkelen en voltooien zodat we het verloren jaar nog 
kunnen inhalen. Zorg dat we geen verloren "Corona-generatie" worden! 

2. Geef ons een extra jaar zonder dat we onze studiepunten verliezen, zonder dat we maar voor de 
helft meetellen voor de berekening van de leerkrachturen. 

3. Bevries de leerkrachten hun uren voor de komende 2 jaar. Zo kan de broodnodige en kwalitatieve 
begeleiding gegarandeerd blijven. (Een verduidelijkende noot bij punt 3 vindt u hier) . 

. fvfaar er is nog meer! fvfeer dan ooit wordt duidelijk dat het kunstonderwijs, naast het ontwikkelen 
van artistieke vaardigheden en competenties, ook een zeer sterke sociale component heeft die ons 
helpt om mentaal sterk en weerbaar te blijven. 

De academie is een toevluchtsoord om overeind te blijven in deze moeilijke en barre tijden, voor 
zowel de kinderen als voor ons, de jongeren en de volwassenen. We hebben het laatste jaar al 
enorme inspanningen geleverd en zijn nu de kwetsbaarste en meest vatbare groep voor eenzaamheid 
en depressie. 
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Alle leerlingen van het DKO een extra jaar bieden zou niet alleen ten goede komen van de kwaliteit 
van uw onderwijs maar ook van onze mentale gezondheid en veerkracht. Het zou ons op zijn minst 
een sprankeltje hoop bieden. 

Mijnheer de Minister, mijnheer Weyts; GEEF ONS MEER TIJD! 

Dank voor uw aandacht! 
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bijtagen

Schriftelijke vraag m.b.t. steun voor tijd voor DKO

Geachte mevrouw Bats,

Beste llse,

De actie "Ïijd voor DKO!" is een initiatief van Liesbeth Van Lancker, leerkracht vrije grafiek van
de Academie voor Beeldende Kunst in Gent, en enkele col.Lega's van haar. Met de verspreiding
van campagnebeelden, posts op sociale media en een petitie van 1 tot 5L maart 2021" wil. men
de stem van het onderwijsvetd laten horen bij de minister en vraagt men compensatie - ten
behoeve van de 200.000 leerLingen - voor twee minstens gedeeLteLijk vertoren schooljaren.
ALLe DKO-l.eerlinqen, oud-leerlingen en sympathisanten werden opgeroepen om rle petiïie te
ondertekenen. Hun vragen zijn de volgende:

- meer tijd voor de Leerl.ingen, zodat het artistiek proces op een behoorl.ijke manier kan
worden voLtooid;

- een extra academiejaar voor de Leerl.ingen zonder verlies van studiepunten en met
voLted i ge meerekenbaarheid voor de [eraarsu ren ;

- een bevriezing van het huidÍge aantal leraarsuren voor de komende twee jaar, zodat bij
een eventueLe terugval. van LeerLingen de werking toch gegarandeerd bl.ijft.

Het zijn redel.ijke verzuchtingen, die door vrijweI iedereen uit het onderwijsveld worden
onderschreven. Zonder bijkomende maatrege[en riskeren we immers:

- een verdere terugvaI van het aantaI LeerLingen wanneer er niet snel een duideLijk en
betrouwbaar perspectief komt voor het academieja ar 2021-2022 (niet onbeLangrijk voor
wie 320 EUR inschrijvingsgeLd per jaar moet betaLen);
een zware terugvaI in het aantaI subsidieerbare lestijden. ln onze Sint-NikLase
academies alteen aL zouden er zonder compenserende maatregeten voLgend school.jaar
L76 leraarsuren (ca. L0 %)sneuveLen;72 in d'Academie BeeLd en 104 in d'Academie
Podium.
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Ook vanuit de directeursverenigingen DenkBeeLd.(ex Codibel") en VerDi en via onze
koepelorganisatie OVSG wordt - bij wijze van stil.Le dipLomatie - sinds geruime tijd overLegd
met het kabinet van de minister. De voorsteU"en die daarbij op tafel. werden geLegd, betreffen:
bevriezing van het Lestijdenpakket, overzittende Leertingen financieren aan 700%, lostaten van
de 3oÁ-rege[ bij het overdragen van Lestijden naar een volgend schooljaar,
afschaffing/bevriezing/vertaging van rationa[isatienormen, behoud van groeiruimte bij nieuwe
programmaties, uitsteI van de solidariteitsfactor, extra financiëLe middel.en, compensatie voor
gemiste inkomsten, compensatie voor Leerl.ingen.

De stad onderneemt.momenteel. dus geen bijkomende actie, dit wordt uiteraard goed
opgevo[gd.

Hoogachtend

Namens het co[[ege van burgemeester en schepenen
ln

Johan Verhulst
algemeen directeur

Fi p Baeyens Lieven Dehandschutter
burgemeesterschepen


