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Toespraak 25 jaar CL&W 

Luc Lamote 

 

Kan het (katholiek) onderwijs de wereld, Borgerhout redden? 

Is er plaats in de herberg? 

 

“Armoede heeft schrijnend effect in het onderwijs”.  Deze titel vatte een interview samen 

met  Ides Nicaise. Als open deur kan dit tellen. Maar ook Elchardus, Paul Mahieu en 

anderen hebben de laatste jaren hun steentje en deuren bijgedragen. Het rapport 

“Monard” is het laatste werkstuk, onderwijsmensen hebben veel te lezen. Tel daarbij de 

beleidsnota van onze nieuwe Minister en de cirkel is rond.  

Allen hebben ze één boodschap gemeen, het onderwijs als ultieme oplossing voor 

zowat alle persoonlijke en maatschappelijke problemen en omgevingsfactoren als 

verklaring voor de problemen in het onderwijs. De school is nuttig en staat blijkbaar niet 

alleen. 

Het feit dat wij in Vlaanderen een unieke plaats in de wereld  bekleden door onze 

schoolpoorten vanaf de leeftijd van 2,5 jaar open te stellen, bevestigt dat het onderwijs 

bij ons een centrale rol krijgt toebedeeld. In Vlaanderen is  een diploma vaak 

belangrijker voor kansen op tewerkstelling, dan geletterdheid of ervaring. 

Eerder dan zich te oriënteren op maatschappelijke noden, richt het onderwijs zich op 

eigen onderwijskundige normen om die op haar beurt over te dragen aan de 

samenleving. Onderwijs doet blijkbaar al 40 jaar niet meer aan politiek. Onderwijs als 

een eiland. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de kinderen van leerkrachten de 

beste schoolse prestaties leveren.  

Nicaise spreekt van “ongelijke kansen” en “ongelijke behandeling of discriminatie”. De 

oorzaak van de problemen wordt bij de leerling en zijn omgeving gelegd.  Men gaat dus 

uit van een deficittheorie. Daarbij wordt verwezen naar de beperkte educatieve bagage 

van de ouders, taal, studiebegeleiding en stimulansen, de gezondheid, het sociaal en 

cultureel kapitaal, materiële en financiële drempels en dat versterkt door de 

onderwijsstructuur, het Matteuseffect in het onderwijsbeleid en flagrante 

discriminerende maatregelen door scholen. Met andere woorden, het onderwijs zou 

bewust of onbewust de ongelijkheid bestendigen. 

Een mond vol!  

Zo zijn we bij de schuldvraag beland. En laat ons scherp zijn. Vaak slagen wij er ook 

niet in de schuldvraag te overstijgen. De leerling, zijn opvoeding, ouders of is het een 

hoofddoek, de Islam, beschavingsachterstand of beter, het is de schuld van de school, 

de leerkracht, directeur.  

De analyse van ons eigen onvermogen kent zo zijn tendensen. Vandaag wordt de 

schuld bij de ouders gelegd, je weet wel, betrokkenheid. Objectieve rapporten geven 
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echter blijk van slechte of negatieve communicatie van uit de school. Maar ja, het was 

zo niet bedoeld, we doen ons best, en “ze” begrijpen ons schoolsysteem niet.  

Dit doorbreken vraagt moed. 

Deze opsomming, schuldvragen, doen afbreuk aan de dromen van ouders maar ook 

aan de vele engagementen in het onderwijs en dat van vele collega’s.  

Toch kunnen we niet rond de slechte resultaten. Het is niet onze schuld maar het is wel 

onze verantwoordelijkheid om samen met de ouders te zoeken naar de beste weg.  

 

De doorstroming van gekleurde jongeren naar het hoger onderwijs blijft een probleem. 

Hoe kunnen we met de twee procentdrempel doorbreken blijft de centrale vraag? Dit is 

niet alleen een schandaal maar een maatschappelijk probleem van de eerste orde. 

De omgevingsfactoren in onze stad zijn bijzonder. De stadsvlucht, meer dan 5 procent 

per jaar, is niet gestopt, integendeel. Het nettoverlies is gestopt met verkleuring als 

resultaat. Dit gebeurt niet organisch met vervreemding als logisch gevolg.  

In de Antwerpse onderwijswereld gebeurt er veel. We verzamelen knowhow, 

experimenteren, vechten voor ons overleven, maar kunnen vaak niet op tegen de te 

snel veranderende omgevingsfactoren. Een duidelijk gericht beleid voor kansengroepen 

en daarvoor de nodige middelen zijn voor handen. Het zal toch nog enige tijd duren 

vooraleer het kan doorwerken.  

Als we niet slagen staan we voor een immense maatschappelijke kost. Laat ons vooral 

verder doen. Onderwijsraad, Lop en alle mogelijke overlegstructuren zijn slopend maar 

noodzakelijk. Het belangrijkste blijft dat we samen, inderdaad netoverschrijdend het 

proberen waar te maken. We leven wel in dezelfde stad waar ouders en leerlingen 

zoeken naar een mooie en waardige toekomst. Ze verwachten terecht veel van de 

school, uw school, onze school. 

 

Enkele weken geleden was Frank Vandenbroucke in onze school, onze leerlingen, 

leerkrachten maar ook Frank zelf hebben genoten. Mensen succeservaring bieden doet 

deugd zelfs voor een ex-minister. We wilden hem bedanken.  

Inderdaad in de voorbije periode is er veel gebeurd: Ieder kind gelijk, samenwerking 

tussen verschillende onderwijsniveaus’, studietoelage voor onze doelgroep, middelen 

voor ons centrum, ons nieuw decreet. Minister Vandenbroucke maakte een duidelijke 

keuze voor onze doelgroep. Ook met zijn hart koos hij voor ons. Het maatschappelijk 

belang was voor hem duidelijk.  

Het feit dat we in Antwerpen geen rellen kennen heeft misschien te maken met ons 

werk. In Antwerpen slagen wij er samen in 1600 jongeren een traject aan te bieden. 

Jonge mensen die we mogen omschrijven als moeilijk en vaak komende uit negatieve 

peer groepen.  
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Niet alleen ons centrum bestaat 25 jaar, ook vieren we 25 jaar Werkend Leren in 

Antwerpen. Graag stel ik u WELA voor: Johan, Marc, Frans en Bruno staan symbool 

voor ruim 250 collega’s die kiezen voor dit werk. Het zijn deze leerkrachten in de klas 

en de werkplaats die het iedere dag willen waar maken. (Applaus) Een aantal van deze 

pioniers doen het al 25 jaar. (podiummoment) 

 

Om werkelijk iets te leren - en vooral om te blijven leren - heeft een mens, onze 

leerlingen, succeservaringen nodig. En dat wordt in onze school zeer concreet ingevuld. 

Bij wijze van voorbeeld : binnen de eerste veertien dagen van het schooljaar sturen wij 

leerlingen met een werkstuk naar huis : een laswerk, een gebakken taart, een genaaid 

kussen, desnoods een verhaal. Maar ze moéten iets maken, iets ‘creëren’. Voor velen 

is het van in de kleuterklas geleden dat ze dat nog eens konden. Onze gangen 

portretteren onze leerlingen dit om fierheid en motivatie te ontwikkelen. Hun succes en 

erkenning zijn broodnodig. Het maakt de slaagkansen van een individueel traject alleen 

maar groter. Elke leerling met succes is een probleem minder voor de samenleving.  

Succeservaring, gastvrijheid kan pas bereikt worden wanneer leerkrachten een positief 

vooroordeel kunnen opbrengen, wanneer resultaten tastbaar zijn en ouders uitgenodigd 

worden om van het succes van hun kinderen mee te genieten – vele vliegen in een 

klap. Structuur is broodnodig en kwaliteit start bij de relevantie van de opleidingen. In 

die zin is de nood aan goed technologisch opgeleide mensen vandaag een 

opportuniteit.  

 

Veel van de ‘gekleurde’ leerlingen raken evenwel op de dool doordat ze op school met 

een heel andere structuur geconfronteerd worden dan thuis. Het pedagogisch project in 

onze scholen is de voorbije dertig jaar geëvolueerd, zoals de meeste Vlaamse 

gezinnen, van een bevelshuishouding tot een onderhandelingshuishouding. Onze eigen 

ouders gaven weinig commentaar en veel instructies, maar toen we zelf ouder werden 

hebben we ons plat onderhandeld met de kinderen.  

Veel ‘gekleurden’ maar ook sociaal zwakkere leerlingen leven vandaag in gezinnen met 

een sterke hiërarchische cultuur. En die komen dan terecht in een school waar 

geleuterd wordt, waar ze een pedagogisch model van onderhandelen voorgeschoteld 

krijgen dat ze thuis niet kennen. Dit is gedoemd om te mislukken. Structuur hebben ze 

nodig. Scholen die eisen durven stellen en grenzen doen respecteren. 

Om echt gemotiveerd te geraken hebben de leerlingen bovendien nood aan uitzicht op 

tewerkstelling. Studie om de studie is een mooie deugd, maar slechts voor weinigen 

weggelegd. Dat stelt de vraag naar de maatschappelijke relevantie van een aantal 

opleidingen voor bepaalde doelgroepen : die honderden Marokkaanse jongens die 

‘kantoor’ volgen, wat zitten die daar te doen? Welke kantoorchef werft nu een relatief 

laaggeschoolde gekleurde man aan? De maatschappelijke relevantie van bepaalde 

opleidingen voor bepaalde doelgroepen wordt helaas zelden afgewogen.  
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Succeservaringen, structuur en een hoogstaande opleiding, zo dicht je een deel van de 

kloof en verhoog je de kans op tewerkstelling, inkomen. In dat perspectief heeft de 

school eigenlijk maar twee bedoelingen: de jongeren leren met twee woorden te 

spreken én ze een economische waarde geven. Het mag provocerend klinken, maar in 

onze wereld is iemand is waard, waar een ander ervoor wil betalen.  

 

In plaats van die kloven te dichten zijn er de voorbije decennia vooral bruggen 

gebouwd. De zorgverbreding was de laatste – maar ook zij faalt. Meer dan 40% van de 

leerlingen in de tweede graad van het secundair onderwijs in Antwerpen heeft 

ondertussen een leerachterstand van twee jaar of meer. In plaats van de mensen 

zelfstandig te maken is men, via de zorgverbreding, ontspoord.  

Dit zijn bijzonder pijnlijke vaststellingen – ook omdat ze kritiek inhouden op de 

geleverde ‘zorg’ en op zorgverleners met een zeer idealistisch engagement in onze 

maatschappij. Maar het weze duidelijk : in plaats van extra zorgverbreders op te leiden 

moeten we het concept ‘zorg op school’ een nieuwe inhoud geven. Wij ondersteunen 

daarbij de visie van Vandenbroucke dat ‘recht op hulp’ en ‘plicht tot inspanning’ samen 

moeten sporen. Elke geboden kans is ook een stuk verantwoordelijkheid.  

Door bruggen te bouwen dicht je geen kloven. De kloof blijft immers even diep en de 

erosie doet verder ongestoord haar werk. Bijzonder relevant en verontrustend in het 

OESO-onderzoek is dan ook de vaststelling dat de ‘allochtone leerlingen die uit het 

buitenland komen betere resultaten halen dan de jongeren die in de Vlaamse 

Gemeenschap geboren zijn’. De tweede generatie, aldus het rapport, zou volledig 

geïntegreerd moeten zijn, dit klopt niet, het tegendeel is waar. Dat zijn feiten waarvan 

de consequenties niet te overzien zijn. Maar we maken ze hier wel dagelijks mee. En 

iedereen gaat dit meemaken.  

Laten we de wijzende vingers dus au serieux nemen. Er is in de scholen nog veel werk 

aan de winkel. Maar we moeten ook een vuist durven maken, en de illusie doorprikken 

dat de school, de pedagogie en dus de leerkracht alles kàn, laat staan moét, oplossen.  

 

De eigen school in vraag stellen is een uitgangspunt. Leren en werken is geen doel 

maar een methode die tot doel moet hebben dat jonge mensen autonomie verwerven. 

Op eigen benen staan betekent dat jongeren op een eerbare manier geld kunnen 

verdienen.  

Onze leerlingen, hoe gemotiveerd ook, hebben meestal een negatief zelfbeeld, een 

zwak abstraherend vermogen en door schoolachterstand een beperkte vaktechnologie. 

Toch geloven we in onze leerlingen, ze hebben gewoon recht op werk, succeservaring 

en dus een toekomst. Als school, leerkracht, tewerkstellingsbegeleider willen we ze 

coachen. Hoe beperkt hun basiskennis ook is de meeste leerlingen zijn best in staat 

een succesvol traject af te leggen. Ze zijn geen verzorgingsobjecten. 

De Vlaamse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een steeds verder groeiende 

dienstensector. Deze sector is erg verscheiden en kan moeilijk los gemaakt worden van 

de plaatselijke markt. De dienstensector creëert heel wat werk voor relatief 
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laaggeschoolden ook bij klassieke technologische beroepen. Containers herstellen, 

verkoop, verzorging, voeding maar ook kinderopvang, vakantie en andere 

vrijetijdssectoren. Er is dus geen tekort aan werk voor onze doelgroep. 

Ook wordt onze plaatselijke arbeidsmarkt gekenmerkt door een middenklasse die 

steeds meer bereid is tijd te kopen. Het buitenhuis eten bijvoorbeeld is een groeisector 

met een bijzonder grote arbeidscreatie. Maar ook kinder-, bejaardenzorg, 

lichaamsverzorging, thuis en tuinonderhoud, was en plas, de strijk en natuurlijk de vrije 

tijdsector. U hoorde zopas een opsomming van onze richtingen. Dit is niet toevallig. 

De groei van de dienstencheques is een illustratie. De lopende band is terug, en hoe. 

Jobs met veel structuur, omlijnde competenties, en handen die nodig zijn. Wel blijft de 

vraag naar sterke sociale vaardigheden, flexibiliteit en zelflerend vermogen. Toch is 

deze arbeidsmarkt een opportuniteit. 

Fundamenteel is dat de aangeboden richtingen als belangrijkste parameter de 

potentiële tewerkstellingskansen heeft. Leren en werken betekent dat de aangeboden 

opleiding relevant is.  

Sluiten de opleidingen in de school aan op de werkelijkheid van het bedrijf? 

Technologie maar ook sociale competenties moeten voortdurend getoetst worden. 

Durven conclusies trekken door het opleidingsaanbod systematisch af te stemmen. 

Onze school moet dus flexibel kunnen inspelen op de steeds wisselende noden van de 

arbeidsmarkt. Technologisch gezien quasi een onmogelijke opgave. Leren op het en in 

samenwerking met het bedrijf, technologie zo aanbieden dat het zelflerend vermogen 

van de jongere wordt versterkt.  

 

Graag dit verhaal. Een leerling in de afdeling keuken bleek heel wat vaardigheden te 

missen. Eerder mensenschuw maakte hem ongeschikt voor de zaal, ook koken was 

niet zijn sterkste punt, vooral bij verhoudingen tussen producten liep het mis. Hij 

vluchtte in de afwas. Afwassen, borden, bestek en ander gerei schikken. Dit werd 

opgemerkt en omgezet in een succeservaring. We hadden zijn talent ontdekt. Hotels 

staan te smeken naar dergelijke mensen. Een relatieve beperking werd - CLB sprak 

over een lichte vorm van autisme- omgezet in een succeservaring met economische 

meerwaarde. Deze jonge man verdient dus nog altijd goed zijn brood. Enkele maanden 

geleden kreeg ik het geboortekaartje van zijn eerste kindje. Daarvoor doen we het, nu al 

25 jaar. 

 

Mondialisering is niet langer een theoretisch economisch gegeven maar speelt zich af 

op alle domeinen van ons leven. Cultuur, demografie, … tot in ons hoofd. 

Actueel zien we een massieve verschuiving van geld over de ganse wereld. 

Rijkdommen uit het westen worden op korte termijn “herverdeeld”. Dat een en ander 

politieke gevolgen zal hebben is voorspelbaar. Op zijn minst zal bij deze collectieve 

verarming de perceptie van onzekerheid toenemen. Van beurs tot voedselcrisis, er is 

maar één wereld. Het is in deze wereld dat we schooltje spelen. 
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De verkleuring van onze steden gaat sneller dan demografisch kan voorspeld worden. 

Ieder schoolbestuur in Antwerpen dient er zich van bewust te zijn dat de gekleurde 

diversiteit een feit is, en dat de meerderheidspositie van de witte middenklasse in onze 

stad binnen de 8 jaar definitief voorbij zal zijn. 

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. God is niet dood, hij is gewoon terug en hoe. 

Ook door en via de leerlingen worden we bevraagd over de religieuze waarden van 

onze school en dat niet alleen door moslims. 

 

Bij moslims kan religieuze beleving als identiteitskeuze niet los gezien worden van 

politieke contexten.  Landen van “herkomst” proberen wel degelijk via kerken en 

moskeeën invloed uit te oefenen. Dat er wel degelijk op een georganiseerde manier 

vanuit Saudi-Arabië en Turkije invloed wordt uitgeoefend is een weet.  

Maar ook bij deze groepen kennen we sterke evoluties. Een groeiende groep probeert 

zijn identiteit te onderbouwen door meer afstand te nemen van de moderniteit.  

Een belangrijke groep, vaak goed opgeleide moslims, probeert zich te organiseren in 

een zelfgeorganiseerd middenveld. Ze staan onafhankelijk van het moederland, kiezen 

voor de meerwaarde van een democratische moderniteit en willen duidelijk zelf 

verantwoordelijkheden opnemen bij het realiseren van sociale doelen. Dit lijkt niet 

toevallig op de katholieke middenveld na de jaren 30. 

Vooral het nieuw middenveld van de gekleurde medeburgers stemt ons optimist. De 

BOEH groep, het FMV geeft aan dat ze in staat is zichzelf te formuleren en via hun 

kaders kwaliteit aan te brengen die we verbluffend kunnen noemen. Dis weet er van 

mee te spreken. 

Mijn droom is dat er een integratie komt tussen het oud en nieuw middenveld. Pas dan 

ontstaat er democratie. Wij als kaders van het katholiek onderwijs, ACW, of sociale 

beweging hebben er alle belang bij dit nieuw middenveld te verbinden met het onze. Op 

zijn minst moeten we die krachten steunen die op een positieve manier kiezen voor 

moderniteit en willen meebouwen aan een democratischer en socialer Vlaanderen. Dit 

is iets anders dan assimilatie. Ook voor ons noodzakelijk in het belang van onze 

democratie en van onze scholen, of is dit hetzelfde. 

Willen we als georganiseerd middenveld onze virtuele positie beschermen, crisissen 

beheren, onze scholen verder laten sterven?  Of zijn we in staat, willen we, een 

strategisch antwoord formuleren? 

Het debat over de eigen school binnen de moslimgemeenschap is dus fundamenteel. 

Het raakt het wezen van ons persoonlijk engagement in onze katholieke scholen. In de 

feiten gaat het over het geloof in het eigen pedagogisch project. De argumenten die het 

oprichten van een “eigen” school argumenteren starten vanuit een massieve 

schoolachterstand bij grote groepen jongens en meisjes.  
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De “eigen” school en het debat daarover is volgens mij een opportuniteit voor het 

katholiek onderwijs.  Al vrees ik dat het maatschappelijk draagvlak erg smal is. Morgen 

moeten we er wel aan beginnen. Onze tijd is op. 

Om al deze evoluties te ondersteunen wil ik hier pleiten voor brede en oriënterende 

middenscholen – gebaseerd op succeservaring, structuur en kwaliteit. Laten we ons 

religieus geïnspireerd opvoedingsproject verruimen en toegankelijk maken voor nieuwe 

invloeden. Om dit waar te maken moet er een doorbraak komen zowel in de 

samenstelling van onze schoolbesturen als het personeel. Het gebrek aan 

representatieve kaders en gevormde leerkrachten is een probleem maar niet 

onoverkomelijk. Ook op dit terrein willen we deuren open stellen, gastvrij zijn.  

 

Honderd jaar Technicum Londenstraat een prachtige viering. De oprichting van het 

Technicum was een antwoord op de uitdagingen en verantwoordelijkheden die jaren 

voordien geformuleerd waren in de encycliek Rerum Novarum. Geïnspireerd door de 

inhoud van deze visietekst kozen een aantal mensen absoluut voor de zwaksten in de 

samenleving, en richtte men zich, dikwijls zonder middelen, op wat we vandaag een 

‘doelgroep’ zouden noemen, de verpauperde ‘nieuwkomers’ die vanuit het platteland de 

stad opzochten. Technische scholen werden opgericht en gaven leerlingen generatie na 

generatie de kracht om zichzelf te emanciperen.  

Deze emancipatiebeweging overheerste de 20ste eeuw. Na de tweede wereldoorlog 

kende Vlaanderen 15% middenklasse, nu ruim 65%. Een merkwaardige evolutie waarin 

onder meer het katholieke middenveld een cruciale rol speelde, met daarin een zeer 

bijzondere plek voor (de organisatie van) het onderwijs. 

Vandaag krijgt de inspiratie die Rerum Novarum ooit uitsprak een andere vorm, maar 

opnieuw kan een gemotiveerde keuze voor de absoluut zwaksten uit de samenleving 

ons actuele onderwijsbeleid richting geven. Een nieuwe non-middenklasse is zich 

immers aan het vormen, en de vraag is of we ons actief met deze groeiende groep 

‘nieuwkomers’ willen verbinden - een groep die vandaag niet noodzakelijk verpauperd, 

maar meestal wel gekleurd is. Of kiezen we enkel voor de bestendiging van een wit 

middenklassenproject? Wat ons betreft, wij zijn klaar voor de volgende 25 jaar. 

 

Een feest als deze nodigt ons inderdaad uit om verder na te denken over de toekomst. 

De omgevingsfactoren in onze steden en dorpen veranderen snel, waardoor het 

moeilijk in te schatten is hoe de onderwijsmarkt er binnen 10 jaar zal uitzien. De snelle 

demografische evoluties en steeds wisselende maatschappelijke verwachtingen stellen 

ons echter wel voor uitdagingen die het menselijk en organisatorisch 

adaptatievermogen soms overschrijden. En dat maakt onze scholen, maar ook 

leerkrachten kwetsbaar. Ieder schoolbestuur in Antwerpen dient er zich van bewust te 

zijn dat de gekleurde diversiteit een feit is en zal blijven. Dat de meerderheidspositie 

van de witte middenklasse binnen 10 jaar definitief voorbij zal zijn.  
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Het succes van onze katholieke scholen nu al 100 jaar is gebaseerd op een 

pedagogisch project die gastvrijheid in zich draagt. Onze inrichtende macht koos dit 

thema om 3 jaar rond te werken. Een oproep om gastvrijheid te actualiseren dit vanuit 

een pedagogisch, maatschappelijk en religieus uitgangspunt.  Een katholieke school zal 

dus gastvrij zijn. Een opdracht van alle dagen. 

Ons CL&W kiest ervoor om nogmaals 25 jaar plaats te maken in onze herberg. Dit voor 

alle leerlingen, drempelloos. Dit moeten we bewaken. Ons nieuw decreet, het voltijds 

engagement, de financiering ervan, maakt dit niet vanzelfsprekend. Deze elementaire 

doelstelling van ons pedagogisch project dient bewaakt te worden door het 

schoolbestuur, de directie en alle leerkrachten. 

Ons relatief succes is gestoeld op liefde. Tijdens de functioneringsgesprekken kon ik 

ervaren dat de meeste leerkrachten hun persoonlijke frustraties kunnen overstijgen door 

hun liefde voor hun vak en de leerling. Positieve vooroordelen wegen op tegen vele 

mislukkingen. Vaak krijg je ook tekens van bewondering voor die leerlingen die ondanks 

moeilijke persoonlijke omstandigheden er toch in slagen zichzelf waar te maken. 

25 jaar positieve vooroordelen t.o.v. onze doelgroep is en was geen flauw idealisme 

maar een voorwaarde om leerlingen in alle gastvrijheid te mogen ontvangen. Daar zijn 

we vandaag fier op. Daarom vieren we feest.  

 

Hopelijk wil je meevieren.  

 

Er is maar één stad, we zijn samen de onderwijsmensen van deze stad. 

 

Luc Lamote 

 

 

 


