Resultatenrapport van de bevraging:

“Modernisering secundair onderwijs”
Start bevraging: 20-12-2016 Stop: 30-1-2017
Aantal responsen: 26, waarvan 19 volledige en 7 onvolledige. Enkel de
volledige responsen werden meegenomen in dit rapport.
Resultaten per vraag:
Vraag 1: Ben je akkoord met de volgende stellingen?

Onderwijs moet zo goedkoop
mogelijk zijn

Akkoord

Niet akkoord

De schoolfactuur moet door
iedereen volledig betaald worden.

Akkoord

Niet akkoord

In het secundair onderwijs moet in de
1ste graad een maximumfactuur
ingevoerd worden.

Akkoord

Niet akkoord

Praten over betalingsmogelijkheden kan
een “opstapje” zijn om contact te
leggen met ouders.

Akkoord

Niet akkoord

Stelling 1: Het onderwijs moet zo goedkoop mogelijk zijn.
Akkoord: 17
Niet akkoord: 2
Stelling 2: In het secundair onderwijs moet in de eerste graad (1ste en
2de middelbaar) een maximumfactuur ingevoerd worden. (Nu bestaat er enkel
een maximumfactuur in het kleuter en lager onderwijs)
Akkoord: 17
Niet akkoord: 2
Stelling 3: De schoolfactuur moet door iedereen volledig betaald worden.
Akkoord: 7
Niet akkoord: 12
Stelling 4: Praten over betalingsmogelijkheden kan een “opstapje” zijn om
contact te leggen met ouders.
Akkoord: 17

Niet akkoord: 2

Dit wil ik nog kwijt over de bovenstaande vraag :
Hieronder zijn de letterlijke antwoorden weergegeven.
- Kwaliteit als belangrijkste insteek, kostenbeperkend steeds te werk
gaan
- Een maximumfactuur is geen maximumfactuur. Ze worden vandaag vaak
omzeild. Nu zijn er extra-murosactiviteiten die tijdens de lessen
georganiseerd worden. De aanrekening komt apart op de schoolfactuur omdat
ze 'zogezegd' buiten de maximumfactuur valt. De activiteit is wel tijdens
de lesuren. En ga je je kind dan thuislaten? Ouders doen dat niet. De
maximumfactuur werkt niet. Onderwijs zou gratis moeten zijn al was het
maar om de zwaksten de beste kansen te geven. Daar moet wel iets
tegenover staan. Zo moeten ouders zie engageren naar hun kind toe. Zonet,
zou de school wel een bijdrage mogen vragen vind ik.
- Geld mag geen drempel vormen tussen ouders en school!
- Praten over betalingsmogelijkheden kan een 'opstapje' zijn om contact
te leggen met ouders. --> Ik ga akkoord maar het zou beter zijn dat er
eerst voor een andere reden contact is met de ouders (een positieve reden
van contact)
- maximum factuur is goed maar mag niet ten kosten zijn van de kwaliteit
-bij vraag 2 wil ik 'ik weet het niet' antwoorden. Ik heb daar geen
mening over omdat ik vind dat de maximumfactuur een fata morgana is.

Vraag 2: Hieronder vind je een aantal ideeën terug om het makkelijker te
maken voor mensen die het financieel moeilijk hebben. In welk van deze
ideeën kan je je vinden, in welke helemaal niet en waarom? Ik kan me
vinden in onderstaand idee :
Idee 1: Studietoelagen moeten automatisch toegekend en uitgekeerd worden.
Helemaal akkoord: 14 Een beetje akkoord: 4 Helemaal niet akkoord: 1
Idee 2: Een gespreide betaling van de schoolfactuur moet een regel worden
voor iedere leerling. In één keer betalen wordt een uitzondering die je
moet vragen.
Helemaal akkoord: 10 Een beetje akkoord: 7 Helemaal niet akkoord: 2
Idee 3: Er moeten meer gezamenlijke aankopen van materiaal door de school
gebeuren. Hierdoor worden de kosten gedrukt.
Helemaal akkoord: 18 Een beetje akkoord: 0 Helemaal niet akkoord: 1
Idee 4: Enkel uitstappen, schoolreizen en meerdaagse uitstappen die een
meerwaarde hebben en die aansluiten op de leerplannen mogen betalend
zijn.
Helemaal akkoord: 8
Een beetje akkoord: 9 Helemaal niet akkoord: 2
Idee 5: De school
school zorgen dat
op uitstap kunnen
Helemaal akkoord:

moet een soort sociaal fonds hebben. Hiermee kan de
kinderen uit gezinnen met financiële problemen toch mee
gaan.
11 Een beetje akkoord: 6 Helemaal niet akkoord: 2

Dit vind ik een goed idee om de schoolkosten te drukken
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Opmerkingen bij deze vraag:
Hieronder zijn de letterlijke antwoorden weergegeven.
- Ik vind dat er geen studietoelagen moeten zijn. Al het onderwijs gratis
is, hoeft dit niet. Als het onderwijs gratis is, dan hoeft er geen
gespreide betaling te zijn. Ik ga er van uit dat schooluitstappen altijd
iets bijdragen aan het behalen van de leerdoelen en het realiseren van de

leerplannen. Net daarom moeten ze gratis aangeboden worden. Er moet een
ander verdienmodel komen. bijv. Musea die in de daluren kinderen
toelaten, krijgen subsidies voor hun werking. Theatergroepen die kinderen
gratis op een voorstelling toelaten, krijgen cultuursubsidies. Men moet
anders beginnen denken. Nu staat alles los van elkaar, zonder sociaal
engagement. Als onderwijs gratis is, hoeft er geen sociaal fonds te zijn.
- Het sociaal fonds moet volgens mij op een hoger niveau dan de school
worden gecoördineerd of toch van daaruit gefinancierd. Anders ontstaat er
een kloof tussen scholen me veel of weinig mogelijkheden.
- sociaal fonds of tussenkomst ouderraad
- Bedenking mbt studiebeurzen: terecht dat ze er zijn, maar ik ken ook
(van vroeger, uit mijn schooltijd - misschien is dat nu allemaal
achterhaald) leerlingen die ze onterecht die ze onterecht kregen. Bv. de
kinderen van een weduwe die een nieuwe 'rijke' partner had - die
weduwe/dat gezin had dat puur financieel gezien niet nodig. Zelfde
verhaal bij kinderen van zelfstandige marktkramers. Aan luxe geen gebrek,
maar toch een studiebeurs...
- Gezamenlijke aankopen: over scholen en schoolnetten heen als het kan.
Grote groepsaankopen bv per provincie.
Vraag 3: Deze maatregel is bij mijn kind op school aanwezig :
Maatregel 1: De schoolfactuur wordt automatisch in termijnen aangeboden.
Ja: 12
Nee: 3
Weet niet: 4
Maatregel 2: Bij mijn kind op school bestaat een sociaal fonds/sociale
kas.
Ja: 2
Nee: 5
Weet niet: 12

Aanwezige maatregelen bij mijn kind op school
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Vraag 4: Weet u hoe de sociale kas werkt bij uw kind op school- Wilt u
ons hier iets meer over vertellen?
Hieronder zijn de letterlijke antwoorden weergegeven.
- neen weet dit niet.
- Mijn antwoorden zijn gebaseerd op veronderstellingen. Dit op basis van
mondelinge antwoorden van de directrice tijdens vergadering oudercomité.
Vraag 5: Welke andere maatregelen worden er genomen in de school van uw
kind?
Hieronder zijn de letterlijke antwoorden weergegeven.
- Het bedrag wordt zo laag mogelijk gehouden. Ruim onder de
maximumfactuur.
- De school en de oudervereniging organiseren activiteiten om de sociale
kas te spijzen om bvb meerdaagse uitstappen te financieren.
- op de laatste ouderraad hebben we voorgesteld om tussen te komen
indien nodig
- geen
- Er zijn geen structurele maatregelen. Wel is er een sociaal tarief
mogelijk als de ouders na overleg met de directie en de nodige bewijzen.
Dit is niet de beste oplossing want ouders vertellen niet graag aan de
directeur wat hun financiële situatie is. De ouderkring probeert mee te
waken over de situatie en zoekt soms mee naar oplossingen als het gaar
over uitstappen ed. De maximumfactuur en de schoolopvang worden
rechtstreeks door de gemeente gefactureerd en hier pleiten we voor het
behoud van de spreiding net las het niet te snel een herinnering sturen
bij een laattijdige betaling.
- De meerdaagse uitstappen worden wel gespreid betaald.
Vraag 6: Heb je zelf nog ideeën, opmerkingen of bedenkingen over de
thema’s “kosten op school” of “onbetaalde schoolfacturen”, dan mag je het
hier neerschrijven.
Hieronder zijn de letterlijke antwoorden weergegeven.
- Ski-uitstappen en andere dure irrelevante activiteiten zouden voor alle
scholen moeten verboden zijn.
- Samen werking ouders en school rond hoe creatief samen kosten-sparend
werken.
- Onderwijs is het belangrijkste goed en de enige manier om armoede en
radicalisering te bestrijden. In plaats van dit te investeren in
campagnes zou men dit kunnen investeren in de scholen waardoor onderwijs
écht gratis wordt. Bedrijven zouden onderwijs kunnen sponsoren/
investeren in onderwijs. Dit komt dan in een Vlaamse sociale kas waardoor
alle scholen en zeker de minder bedeelden gratis activiteiten kunnen
aanbieden. Ruimer denken en onderwijs verplicht gratis maken. Dan hoeven
er geen studietoelagen e.d. meer te zijn.
- Men zou op sommige scholen eens moeten denken voor de meer daagse
schoolreizen om een spaarplan aan te leggen zodat mensen die het soms
moeilijk hebben om te betalen , op voorhand kunnen sparen voor deze reis.
Maar of dit de oplossing gaat zijn voor het feit dat zoveel
schoolfacturen niet betaald worden weet ik niet ,gezien sommige
leerlingen op hun zes jaar secundair onderwijs 5 keer van school
veranderen. Steeds bereid tot het bijdragen aan innovatieve ideeën!
- De voorstellen om middelen van het oudercomité voor een sociale kas in
te zetten, worden tenietgedaan omdat 'er al rekening mee gehouden wordt
en de leerkrachten/directie goed weten welke personen/ouders
ondersteuning kunnen gebruiken".

Transparantie vanuit de directie omtrent kosten en opbrengsten/inkomsten
en wat er met middelen wordt gedaan lijkt me een must die nu bij ons
ontbreekt.
Communicatie vanuit directie rechtstreeks naar alle ouders of via het
oudercomité omtrent armoede lijkt me een must. Minstens i.f.v.
bewustwording

