
 

 

 

 

 

De scholengemeenschap op een “Keerpunt” 

Waarde collega’s. 

Sta mij toe enkele gedachten te delen. (Werking SG vanaf 2014) 

1. De omgevingsfactoren waar ons handelen in de stad Antwerpen zich bevindt verandert steeds sneller 

en diepgaander. De evolutie van de grootstedelijk context lijkt exponentieel te verlopen. Onze scholen 

ondergaan dit en proberen aan steeds wisselende verwachtingen te beantwoorden.  

1.1.   De demografische parameters die deze veranderingen illustreren overschrijden al lang het 

adaptatievermogen van mensen. De complexiteit van de analyse maakt het formuleren van 

strategische doelen extra problematisch. Omgevingsfactoren zowel micro of macro spelen voor 

alle aspecten van ons pedagogisch bezig zijn. De actuele discussies rond diversiteit lijken nu al 

achterhaalt.   

1.2.   Gegevens van de dienst bevolking in Antwerpen concluderen dat er in 2005 ongeveer 25% niet-

Belgen
1
 in Antwerpen wonen. Als ze zich enkel focussen op de lagere schoolleeftijd, is dat aantal 

nog hoger. Ruim vierenveertig 44% van de moeders die hun kind inschreven in het eerste 

studiejaar schooljaar 2010 had niet het Nederlands als thuistaal. Deze leerlingenkenmerk groeit 

aan met 2% per jaar. Hoewel het migratiesaldo over tien jaar van 1997 – 2006 maar een groei van 

1,7% weergeeft , is er ongeveer 39,4% van de bevolking weggetrokken en zijn er 41,2% nieuwe 

mensen
2
bijgekomen.  

1.3.   Een ander centraal punt binnen de demografische ontwikkelingen zijn de nieuwe levensvormen, 

zoals de eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met co-ouderschap. 

Daarnaast zijn deze nieuwe gezinsvormen niet gelijkwaardig verdeeld over de samenleving. 

Laagopgeleiden hebben drie keer meer kans om in zo’n nieuwe gezinsvorm te leven dan hoger 

opgeleiden
3
. Ook dit is een fenomeen dat vaker voorkomt binnen een grootstedelijke context zoals 

Antwerpen. Het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen in Antwerpen op 1 januari 2006 was 

50,64%. Dit aantal ligt veel hoger dan voor de provincie Antwerpen of Vlaanderen in het 

algemeen. 

1.4.   Het aantal mensen in Antwerpen zonder papieren stijgt zienderogen. Over aantallen, afkomst en 

gezinsvormen kunnen we enkel speculeren, maar in onze scholen zijn er steeds meer kinderen die 

gebruik maken van hun recht op onderwijs. 

1.5.   Een toenemende instroom in het onderwijs dient zich dus aan onder meer door een stijgend 

geboortecijfer en de keuze van niet-Nederlandstaligen, bestaande uit allochtonen en kinderen uit 

buurlanden om in Vlaanderen onderwijs te volgen, denk maar aan het plaats tekort in Antwerpse 

scholen. Aangezien nu de meerderheid van de Antwerpse bevolking in de categorie 18 tot 29 jaar 

zit
4
, de leeftijdscategorie die stilaan nadenkt over gezinsuitbreiding, zal het aantal kinderen dat de  
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schoolgaande leeftijd bereikt de komende jaren zeker toenemen. De stad Antwerpen berekende 

dat er tegen 2026 al 30.000 tot 70.000 meer jongeren onder de twintig in de stad zullen wonen.  

1.6.   De steeds in verandering zijnde arbeidsmarkt waar kennis meer en meer centraal te staan is de 

volgende uitdaging. Beroepen in de secundaire sector zullen afnemen en beroepen in de tertiaire 

of dienstensector en quartaire sector toenemen. Dit vertaalt zich ook in de soorten jobs binnen de 

Antwerpse context. Het valt echter op dat in Antwerpen het aantal jobs, door het havengebeuren, 

in de secundaire sector nog relatief hoog is. Toch zullen de jobs in de secundaire sector afnemen 

en in de dienstensector toenemen
5
. Hoewel er in de secundaire sector zowel functies zijn voor 

hoog- als voor laaggeschoolden, zullen werkgevers toch voornamelijk hooggeschoolden 

rekruteren, ook al is het voor relatief eenvoudige jobs. 

2. Nadenken over de toekomst van deze stad, haar middenveld en onze scholengemeenschap kan niet los 

gezien worden van bovenstaande argumenten. De centrale vraag blijft of en in hoeverre 

onderwijspolitieke  maakbaarheid mogelijk en wenselijk is. Hoe structuren en romantiek elkaar laten 

versterken. Hoe de consolidatie periode waar de stad in volle transitie voor staat in overeenkomst 

brengen met ons opvoedingsproject.  

2.1.  De “transitie”, zo noemen ze dat nu, die deze stad doormaakt is ongezien.  (hoewel in Rotterdam 

dezelfde cijfers spelen) De daaruit ontstane vervreemdingseffecten zijn het duidelijkst merkbaar. 

Pas veel later worden deze effecten politiek vertaald op basis van incidenten en dus de waan van 

de dag. (jeugdcriminaliteit - immigratie). Met als contradictie dat het beleidsvoerend vermogen 

van scholen maar effectief kan werken op korte termijn
6
.  

2.2.   Veranderingsprocessen zijn een uitgangspunt. Geen enkel thema kan ontsnappen  aan deze 

analysevoorwaarde. Het identiteitsverhaal van gelovigen is daarvan een illustratie. Terwijl in ons 

land de ontkerkelijking steeds verder gaat zie je een toename van godsdienstbeleving over de hele 

wereld en dus ook in onze scholen. God is niet dood, hij is gewoon terug en hoe. Ook door en via 

de groeiende diversiteit worden we door onze leerlingen bevraagd over onze waarden en normen 

en dat niet alleen door Moslims. 

2.3.   Het is belangrijk dat we een plaats vinden waar we verschillen in identiteit naar buiten kunnen en 

durven brengen. Deze plaats moet de verschillen niet laten verdwijnen of laten oplossen door naar 

een consensus te groeien, maar moet de verschillen een plaats geven. Een publieke ruimte zoals 

een school kan in staat zijn verschillen zichtbaar te maken en te ontlasten van de vreemdheid die 

in onszelf ontstaat
7
.  

2.4.   Vandaar ook dat we onze scholen niet moeten definiëren vanuit een multicultureel model omdat 

deze term wijst op een probleemstelling. Een andere reden waarom we de term multiculturaliteit 

en de daarbij horende interculturele dialoog liever niet moeten hanteren is dat de problemen die 

er zijn volgens mij weinig te maken hebben met multiculturaliteit, maar met allerlei vormen van 

diversiteit in onze samenleving, zoals sociaal economische status, taal, cultuur, religie, leeftijd 

enzoverder.  
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3. Zaak is de transitie in deze stad, hoe bevreemdend ook, positief te vertalen. Het blijft mijn overtuiging 

dat dit een opportuniteit is voor onze Katholieke “scholen”gemeenschap. 

3.1.   Nadenken over scholengemeenschappen is een veelzijdige oefening. De analyses zijn al lang en 

uitgebreid gemaakt. Wat al 10 jaar duidelijk is wordt vandaag door de werkelijkheden ingehaald. 

De meerderheidspositie van de witte middenklasse in onze stad is voorbij. Het onderwijs als 

marktgegeven maakt dat scholen zoals Moretus, Joma en Sint Lutgardis bijzonder kwetsbaar
8
zijn.  

3.2.   De zwakte van het katholiek onderwijs stelt zich zowel ideologisch, kwalitatief als structureel. Deze 

zwakten benoemen is een voorwaarde. Het “geloof” in ons katholiek project heeft te weinig 

draagkracht bij de schoolbesturen en het personeel. Ook politiek is er geen draagvlak meer. Een 

stedelijke benadering van het Katholieke project is dus noodzakelijk. “Onze” operationele organen 

zijn versnippert. Met 20 schoolbesturen vormen we verschillende scholengemeenschappen waar 

we een overeenkomst van niet-samenwerking afsluiten. De mogelijkheden die de 

scholengemeenschap ons boden werden en worden niet benut. 

3.3.   Onze tijd is op. Het katholiek onderwijs heeft in de feiten beslist de stad te verlaten
9
 .Als er niet 

ingegrepen wordt is er voor de ouders die scholen willen waar religiositeit een pedagogische 

meerwaarde vormt geen plaats
10

. Hoe het diplomatiek overleg overstijgen door middel van een 

gemeenschappelijk project. 

4. De scholengemeenschap kan wel degelijk de basis vormen van een noodzakelijk gemeenschappelijk 

project. In respect en behoud van diversiteit dienen tussen verschillende schoolbesturen vergaande 

samenwerking gerealiseerd
11

. In de stad herleiden we  het aantal schoolgemeenschappen tot twee. Dit 

alles sterk verbonden en gestuurd door de  Kerkelijke overheid en het VVKO. Er bestaat maar één 

Katholiek onderwijs. 

 

5. De Vlaamse gemeenschap voorziet steeds meer middelen en mogelijkheden om de 

scholengemeenschap als instrument verder uit te bouwen. Laat ons dit instrument gebruiken, het 

momentum aangrijpen. Zaak is de transitie in deze stad, hoe bevreemdend ook, positief te vertalen. 

Het blijft mijn overtuiging dat dit een opportuniteit is voor het katholiek onderwijs in Antwerpen. 

Daarvoor zijn historische, religieuze maar ook kwaliteitsargumenten. Anderen deden het ons voor 

met Rerum Novarum als bron tot inspiratie. 

 

 

Luc Lamote 

Directeur 
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 Antwerpen stad verloor in het secundair onderwijs (2000-2011) 2424 lln of 11,74 % waarvan 1669 lln SG Ekeren 

Merksem – 25,91%. 
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 Sta mij toe te verwijzen naar de argumenten van het KVO in hun kritiek op de werking scholengemeenschap. 


