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1. De omgevingsfactoren waar onze scholen in de stad Antwerpen zich bevinden veranderen steeds 

sneller en diepgaander. De evolutie van de grootstedelijk context lijken exponentieel te verlopen. 

Onderwijs ondergaat dit en probeert aan steeds wisselende behoeften te beantwoorden. 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 

werkvormen van ons onderwijs. De actuele discussies rond scholengemeenschappen en diversiteit 

lijken nu al achterhaald.   

 

1.1. 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 hadden 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.  

1.2. 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 voor Vlaanderen in 

het algemeen. 

1.3. 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. 

1.4. 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  

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. 

Goed onderwijs kan en mag dus niet ontbreken. 
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1.5. De steeds in verandering zijnde arbeidsmarkt waar kennis meer en meer centraal staat 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
. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons Centrum Leren & 

Werken  vooral inspeelt op deze tertiaire sector met richtingen zoals voeding, personenzorg en 

handel. 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 en haar onderwijs kan niet los gezien worden van 

bovenstaande argumenten. De centrale vraag blijft of, en in hoeverre, politieke maakbaarheid 

mogelijk en wenselijk is.  

 

2.1. Hoe structuren en romantiek elkaar laten versterken? Hoe de consolidatie periode waar de stad in 

volle transitie voor staat in overeenkomst brengen met de volatiliteit van deze werkelijkheid? 

2.2. Hoe het maatschappelijk debat optillen boven de casuïstiek van het dagelijks gebeuren? 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 eerst merkbaar in het 

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

waan van de dag. (jeugdcriminaliteit) 

2.3. Hoe kan de katholieke gemeenschap haar rol en middenveld in Antwerpen behouden? 

2.4. Beleidsvoerend vermogen kan in deze context maar effectief werken op korte termijn.  

 

3. Ik kan me geen stad voorstellen zonder warme sociale weefsels. Dit was en is de missie van het 

Katholiek middenveld en dus ook onze scholen. Hoe solidariteit waar maken vanuit grote diversiteit. 

Hoe het stedelijk project koppelen aan deze van de vele nieuwkomers en de moslimgemeenschap in 

het bijzonder? Op zijn minst hebben wij met onze centra Leren & Werken geprobeerd antwoorden te 

verzinnen. Brede school, een keuze voor de moeilijkste leerlingen, kwalitatieve opleidingen, 

diversiteit als normaliteit… Dit vanuit de praktijk en in de dagelijkse realiteit.  

 

4. Zorgverbreding als concept heeft gefaald. Probleem is dat je daarbij vertrekt vanuit de middenklasse 

als norm, we proberen méér mensen tot deze norm te krijgen, maar dat werkt niet. De 

hervormingsplannen secundair onderwijs gaan spijtig genoeg dezelfde richting uit. 

 

4.1. De gelijke onderwijskansen (GOK) zijn gestart in 1992. Gevolg: tien jaar later telde het 

buitengewoon onderwijs liefst 60 procent meer leerlingen. Dat betekent dat zorgverbreding nog 

méér jongeren gaat uitsluiten. Leerlingen zijn geen verzorgingsobjecten.  

4.2. Kijk naar het exploderend aantal diagnoses van ADHD of autismespectrumstoornissen. In plaats 

van een pedagogische oplossing te zoeken, geven we ze een pil of erger
6
, “het is de schuld van de 

ouders”. 
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4.3. Veel van de jongeren in onze centra DBSO hebben de weg van de zorgverbreding uitgeput. Ze 

zijn er niet veel sterker door geworden, integendeel. Kortom hoe het zorgmiddel erger is dan de 

kwaal. 

 

5. Onze scholen, in het bijzonder DBSO vervullen de rol van een kanariepietje. De waterval is niet 

gestopt, integendeel. De volgende 3 jaar evolueert CL&W TNA naar een school van 570 lln, Don 

Bosco 250? De 5 scholen werkend leren in Antwerpen groeiden van 1500 lln naar 1800 lln, de laatste 

3 jaar. Dit is goed nieuws omdat we beantwoorden aan een reële nood. Dit is slecht nieuws omdat dit 

beantwoord aan reële noden. 

5.1. Door de universele problematiek in de grootsteden van West Europa, het concrete van de ‘good 

practice’ en de theoretische onderbouw, zijn de pedagogische en organisatorische concepten van 

verschillende scholen in Antwerpen gemakkelijk transponeerbaar. Sommige Antwerpse scholen, 

uit verschillende netten,  hebben zich inderdaad losgerukt uit hun slachtofferrol en hebben tal van 

creatieve concepten bedacht. Onderwijs heeft inderdaad toekomst in deze stad.   

 

6. Brede school?!  

 

6.1. Een school kan nooit een doel zijn op zich. Het is een middel om per definitie persoonlijke en 

maatschappelijke doelen te realiseren. Uiteindelijk is het de opdracht van de school om jongeren 

te begeleiden tot sociale vaardigheden en een aantal tools aan te reiken waarmee ze economische 

waarde krijgen. Het debat over de opvoeding van onze kinderen verzandt in schuldvragen. 

Omgevingsfactoren die de mondialisering in de steden kenmerkt hebben wel degelijk invloed op 

het opvoedingsgebeuren. De problematisering is daarbij sterk politiek gekleurd. Een school staat 

dus niet alleen. 

6.2. Stilstaan bij bovenstaande stellingen maakt duidelijk dat ook onderwijs in een doelmiddel 

omdraaiing is verzeild en zich dus niet meer afvraagt wat haar maatschappelijke relevantie is. 

Een simpele analyse van de omgevingsfactoren zowel fysisch als sociologische maakt duidelijk 

dat onderwijsinstellingen meer en meer evolueren tot eilandjes. Het simpele feit dat 

schoolgebouwen maar voor 40 % van een normale gebruikstijd worden aangewend is op zich een 

bijzondere grote verkwisting van wat we kunnen noemen de publieke ruimte.  

6.3. Het afstemmen van opleidingen en richtingen naar de arbeidsmarkt is taboe, of zelden onderwerp 

van debat. Scholen bieden die richtingen aan waar leerlingen op inschrijven. De maatschappelijke 

relevantie van bepaalde opleidingen worden zelden afgewogen. Het onderwijs als systeem is, 

gezien zijn structuur, zeer slecht opgewassen tegen de steeds veranderde maatschappelijke 

omstandigheden en noden. Het debat over privatiseren van vorming en onderwijs is volop gestart 

maar dan wel zonder onderwijs. 

6.4. Scholen worden steeds vaker aangesproken met maatschappelijke vragen, zoals sociale 

ongelijkheid, gezondheid, omgaan met problemen, extra ondersteuning in de opvoeding 

enzoverder. Scholen kunnen niet altijd in hun eentje een antwoord formuleren op vragen en 

uitdagingen in verband met diversiteit en multiculturaliteit– zeker in Borgerhout. Daarom hebben 

we partners uit verschillende sectoren samengebracht. Een “brede school” dus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.5. De school staat niet alleen. Een goede stad of een goed dorp heeft een goede school nodig, goede 

scholen hebben goede steden en dorpen nodig. Ik vind het onbegrijpelijk dat het onderwijs zo 

weinig wordt betrokken wanneer het gaat over maatschappelijke keuzes. Onderwijs wordt zelden 

gebruikt als instrument om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Zij wordt wel 

verantwoordelijk gesteld voor gans het opvoedingsproject, het gezin inbegrepen. De school wordt 

steeds meer herleid tot een hoogst persoonlijke opvoeding en dienstenbureau van de ouder. 

6.6. Het creëren van een openschool is zeer gemakkelijk. Het is vooral moeilijk om geen brede school 

te zijn. Dit wordt opgelost door steeds duidelijker sluitingssystemen met sterke beveiliging. 

Historisch gezien bestond de brede school en was ze vaak ingebed in het lokaal en parochiale 

gebeuren. Ik kan enkel vaststellen dat met het uit elkaar vallen van de sociale verbanden, scholen 

steeds meer terug vallen op het eigen bestaan. 

6.7. Hierbij dus ook een oproep aan mijn collega’s. Hervorm of wordt terug een “brede school”. Niet 

alleen ligt de maatschappelijke en pedagogische meerwaarde voor de hand maar ook financieel 

heb je geen keuze. Onze scholen staan inderdaad voor meer dan 50% van de tijd leeg. Niemand 

kan dit nog betalen. 

 

7. Identiteit? 

 

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

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 onze 

scholen kan in staat zijn door verschillen zichtbaar te maken, ons te ontlasten van de vreemdheid
7
 

die in onszelf ontstaat. Pluralisme is maar mogelijk vanuit een duidelijke identiteit bij het bestuur. 

7.2. Dit is ook hetgeen we in onze brede school nastreven. Er wordt gewerkt met ieders persoonlijke 

successen, er is geen verbod op hoofddoek of andere religieuze symbolen. Iedereen mag zijn 

eigenheid tonen, waardoor er kan nagedacht worden over de verschillen die aanwezig zijn, 

zonder dat men hier echt begrip voor moet hebben of het overgenomen moet worden.  

7.3. Door in de school verschillende organisaties met een andere achtergrond een plaats te geven, 

kunnen zij in deze publieke ruimte verschillen tonen, bijvoorbeeld door hun eigen 

streekproducten te bereiden op een lokaal feest. Zo kan iedereen horen wat de andere te zeggen 

heeft, met respect, maar niemand is verplicht om hier ook echt begrip voor te hebben. Enkel als 

dit ook echt hun eigenheid raakt, kunnen ze dit geheel vrijwillig in zich opnemen. 

7.4. Daarom dat de brede school zich wil tonen als een markt. Mensen komen niet naar de brede 

school, maar naar de organisaties in deze brede school die hun interesseren. Er is plaats voor 

gesprek waar men van mening kan verschillen zonder dat het doel is om een overeenkomst te 

vinden. Ze zetten mensen aan na te denken bij wie ze zijn en wat ze willen.  

 

8. Nadenken over katholiek onderwijs in onze stad, onze club, is dus 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. 

 

8.1. De vele probleemstellingen in de analyses hebben wel degelijk een hiërarchie. In de eerste plaats 

gaat het hier over de dromen van ouders en hun kinderen. Al de rest is ondergeschikt en utilitair.  
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8.2. Schuldvragen zijn niet aan de orde. Onze scholen, ouders, maar ook onze kinderen willen allen 

het beste. Hoewel, gezien de slechte onderwijsresultaten bij de gekleurde jongeren we voor een 

verpletterende verantwoordelijkheid worden geplaatst. De waterval vloeit beter dan ooit. 

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

Deze zwakten benoemen is een voorwaarde. 

8.3.1. 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 noodzakelijk.  

8.3.2. “Onze” operationele organen zijn versnipperd. 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. 

8.3.3. Engagement is een voorwaarde maar geen garantie op kwaliteit. Zowel bij schoolbesturen 

als directies is er verwarring over rol en bevoegdheden. Interne problemen van financiële en 

bestuurlijk vermogen nemen alle energie weg dit ten koste van strategisch en conceptueel 

handelen.  Onze inrichtende machten verliezen vanuit voluntarisme hun legitimiteit. 

 

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

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

meerwaarde vormt geen plaats. “AWEL” was een gemiste kans, maar we zijn hopelijk vertrokken. 

Hoe het diplomatiek overleg overstijgen door middel van een gemeenschappelijk project. 

9.1. Wat te doen? 

9.1.1. Het debat over onze eigen identiteit verder activeren. Onze relatie met andere religieuze 

gemeenschappen verder uitklaren waardoor samenwerking tussen het moslimmiddenveld en 

onze schoolbesturen kan gerealiseerd worden. 

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

samenwerking gerealiseerd door middel van het instrument scholengemeenschap. In de stad 

herleiden we  het aantal schoolgemeenschappen tot twee.  

9.1.3. Samenbrengen van onze gebouwen in een gezamenlijke patrimoniumvennootschap is 

noodzakelijk om verder verlies te voorkomen. 

9.1.4.  Dit alles sterk verbonden en gestuurd door de kerkelijke overheid en het VVKO. Er 

bestaat maar één Katholiek Onderwijs..  

 

10. Waarde collega’s, Het was en is niet mijn bedoeling op mijn beurt schuldvragen te stellen. Als lid van 

de katholieke club draag ik mee verantwoordelijkheid. Mijn ongerustheid over de trage gang van 

zaken is wel bijzonder groot. Onze traditie, cultuur, ritme heeft een eeuwigheidswaarde.  Scholen en 

kerken zijn echter niet meer absoluut. Wie zich niet aanpast aan de markt, verdwijnt. Het gaat in tegen 

onze waardenbeleving. Maar het is niet anders. 

10.1. Onze weerstand tegen de scholengemeenschap als structuur, de illusie van onze 

meerderheidspositie en kwalitatieve meerwaarde keert zich tegen ons. Ook onderwijsstructuren, 

zoals bij voorbeeld Agion als financieringsinstrument, zijn niet lager geschikt als 

beleidsinstrument. Hervormingen in zowat alle  sectoren van het maatschappelijk leven zijn aan 

ons voorbijgegaan. Wat momenteel in het hoger onderwijs afspeelt is een voorsmaakje van wat 

ons te wachten staat. Gevaar of opportuniteit, het is een keuze. 

 



 

 

 

 

 

10.2. En toch optimisme is geboden. Na 20 jaar in het onderwijs, de helft van mijn loopbaan, 

voel ik me nog altijd in een vreemde omgeving. Het verschil in bedrijfscultuur met de andere 

sectoren blijft mij opvallen. Nergens vind je een groter onbaatzuchtig totaal engagement. Dit is 

onze sterkte en tegelijkertijd onze zwakte. 

10.3. Ondanks het feit dat de laatste 4% kernkatholieken het onderwijs verlaten lijkt me het 

Christelijk opvoedingsproject springlevend. God is niet dood, integendeel. 

 

Zaak is dus 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. 

 

Luc Lamote 


