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ADVIES OVER DE OPRICHTINGSAANVRAAG TYPE 9
DOOR DE SINT-RAFAELSCHOOL, KALLOBAAN TE BEVEREN-WAAS
De OCSG’s van de bovengenoemde scholengemeenschappen geven een advies van niet-akkoord over
de aanvraag tot oprichting van type 9 in de Sint-Rafaëlschool te Beveren.
De beslissing om tot dit advies over te gaan werd unaniem genomen door alle aanwezigen.
Zij formuleerden volgende argumenten :
 De noodzaak tot oprichting kan niet worden aangetoond aan de hand van het tekort aan
capaciteit in de reeds bestaande scholen die type 9 aanbieden.
o Er zijn geen volverklaringen in BuBaO Berkenboom Mozaiek te Sint-Niklaas, noch in
De Vinderij te Lokeren (de meest nabij gelegen scholen met type 9).
o Bovendien is Berkenboom Mozaiek in staat om elk jaar haar capaciteit te verhogen in
deze school het type basisaanbod wordt afgebouwd ten voordele van type 9.
o Er kan niet worden aangetoond dat er voor kinderen met een verslag BuBaO en
diagnose ASS geen school gevonden wordt op een redelijke afstand van hen thuis.
Weliswaar moeten sommige kinderen zich met het geregelde busvervoer naar de
school van keuze verplaatsen, maar deze verplaatsingen duren niet onredelijk lang.
o De basisscholen van Beveren waren deze vraag gunstig gezind. Het is naar onze
mening vrij vanzelfsprekend dat scholen niet afkerig staan tegenover een regeling
waarbij kinderen nog korterbij naar school kunnen.
 Alle scholen BuBaO dienen van overheidswege de komende jaren af te slanken, in het kader
van het M-decreet en de integratie van kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.
o Het argument dat de school deze herstructurering dient in te voeren om haar
leerlingenaantal op peil te houden, houdt omwille van bovenstaande maatregelen
van de overheid geen steek.
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Bovendien zitten alle scholen BuBaO wat dat betreft in hetzelfde schuitje.
Wanneer de overheid zich voorneemt om het BuBaO af te slanken, lijkt de huidige
oprichting van een type 9, in een regio waar reeds voldoende aanbod is, niet aan de
orde.
Er is geen bijzondere expertise ASS aanwezig op de school, wat destijds bij de aanvraag van
type 9 voor Mozaiek en De Vinderij wel degelijk het geval was.
o Deze expertise nog maar eens versnipperen lijkt ons verspilling.
o Andere pedagogische, doorslaggevende argumenten kunnen niet aangehaald
worden.
o De beide scholen die nu inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning van de lln
type 9 kunnen door het hogere aantal leerlingen een brede omkadering verzekeren.
Dit vermindert evenredig met de daling van leerlingen in deze scholen. Ook om deze
reden lijkt versnippering voor ons een kwestie van verspilling van middelen.
Expertise kan verloren gaan bij daling van het aantal leerlingen in dit type.
Wat betreft de regionale vraag vermeldt het schoolbestuur KEI dat het gemeentebestuur een
schenking van €575 000 heeft gedaan aan voormelde school om dit type 9 in te richten, met
het dreigement dat zij het anders zelf zullen overwegen.
o Het is jammer dat financiële overwegingen hier voorgaan op pedagogische redenen
om met type 9 te starten.
Tenslotte vinden wij ook dat –om afstemming binnen de regio te bekomen- voldoende
voorbereidende gesprekken nodig zijn. Dat deze gesprekken, een absolute noodzaak volgens
DPCC, niet hebben plaatsgevonden is een heel jammer zaak.
o Wij betreuren ten zeerste dat men nu in een impasse is terechtgekomen en hopen
dat de verantwoordelijken van DPCC en de overheid hun verantwoordelijkheid zullen
nemen binnen een duidelijke visie op de spreiding van de BuO scholen (die we nu
missen). Waar wil men naartoe met het aanbod BuBaO in onze regio, gelet op het
M-decreet en de huidige prognoses van de leerlingenaantallen ?

De leden van het OCSG gaven hun uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande tekst op de vergadering
en na opmaak en correcties via mail. Deze mails worden bewaard op het secretariaat van de SGn en
kunnen op eenvoudige vraag ingekeken worden1.

Belsele, 23 oktober 2017

De voorzitter

de directeur-coördinatie

1

Intussen, dd 8 november, hebben alle leden van het gezamenlijk OCSG via mail hun uitdrukkelijk akkoord met
bovenstaande tekst overgemaakt via mail. Deze mails zijn ter inzage op het secretariaat van de vzw SGSNBaO.
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