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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Ze overloopt de agendapunten en de verontschuldigde 
raadsleden.



De voorzitter gaat na of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de raadscommissie van 15 
oktober 2019. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Voorstelling P.I.S.O.

De voorzitter geeft het woord aan Paulette Wouters.

Paulette Wouters, directeur P.I.S.O., geeft een toelichting. De presentatie wordt bij dit verslag 
gevoegd.

Ella De Neve vraagt of het ‘SODA’-project (dit staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude, en 
stimuleert een positieve professionele attitude bij de leerlingen) enkel in het P.I.S.O. wordt toegepast?

Paulette Wouters antwoordt dat dit op Vlaams niveau gekend is, momenteel zijn er een honderdtal 
scholen binnen Vlaanderen die hierop zijn ingestapt. Het systeem wordt geruggesteund door de 
universiteit van Gent, die de wetenschappelijke kant ervan bekijken.

Diederik Dunon heeft een vraag in het kader van de onwettige afwezigheden. Een cijfer van 7,6 halve 
dagen per leerling is nog zeer veel. Hij vraagt zich af of de ouders van deze leerlingen dan worden 
gecontacteerd? 

Paulette Wouters antwoordt dat elke leerling die afwezig is, geregistreerd wordt in het systeem van de 
school. De eerste stap is dat voor elk van deze leerlingen de ouders nog dezelfde dag worden 
opgebeld. De tweede stap bestaat erin dat de SODA-coördinator een afspraak maakt met deze 
leerlingen en met hen bekijkt wat er aan hand is. Daarna komt het SODA-team samen met het CLB 
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding) om de zogenaamde ‘pappenheimers’ te bespreken (Wat 
kunnen we doen? Welke maatregelen nemen we?). Deze maand vindt er in de school ook een 
motivatie-dag plaats, waarop leerlingen met externen door middel van spelletjes, workshops enz. tot 
inzicht komen over hun gedrag. De school hanteert dus een herstelgerichte aanpak, en er wordt bv. 
ook gewerkt met alternatieve straffen.

Lucia Dewolfs vraagt of er ook meerderjarige leerlingen zijn. In dat geval kan men de ouders niet 
contacteren. Ze vraagt wat er dan wordt ondernomen.

Paulette Wouters antwoordt dat men dan de leerlingen zelf aanspreekt, maar dat de meerderheid van 
de meerderjarige leerlingen nog thuis woont, en de ouders dan ook op de hoogte worden gebracht. Zij 
moeten immers ook weten wat er aan de hand is. 

Paulette Wouters eindigt de presentatie met de projecten die nog op de plank liggen. Zo zal de 
keuken vernieuwd worden, en ook de oude sportzaal is aan vernieuwing toe, aangezien deze niet 
voldoet aan de reglementaire afmetingen.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Tie Roefs heeft een vraag met betrekking tot de doorstroom van de leerlingen naar het hoger 
onderwijs, en wil graag weten of de school daar een zicht op heeft. Stopt het curriculum vitae van 
leerlingen uit het BSO na het secundair, of vangen zij toch hogere studies aan? 

Paulette Wouters antwoordt dat met betrekking tot het BSO de doorstroom naar het hoger onderwijs 
bijna nihil is, behalve leerlingen die naar de opleiding HBO5-Verpleegkunde gaan (HBO5- 
Verpleegkunde behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de 
professionele bachelor). De meeste leerlingen uit het BSO gaan rechtstreeks naar de arbeidsmarkt.
Met betrekking tot het TSO zijn er toch wel een aantal leerlingen die doorstromen, vaak kiezen zij voor 
het onderwijs en dus een lerarenopleiding.

Tie Roefs vraagt of het dan om bacheloropleidingen gaat.

Paulette Wouters antwoordt dat dit voor TSO professionele bachelors zijn.



Tie Roefs vraagt wat de cijfers hierrond zijn.
 
Paulette Wouters antwoordt dat deze cijfers niet overweldigend zijn. Het is dan ook niet zonder reden 
dat het thema in de school dit jaar ‘level up’ is. De school moet de lat hoger leggen. Men zet bv. in op 
meer wiskunde en meer talen.

Willy Smout heeft een vraag in verband met de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (hierna 
‘Okan’). Hij vermeldt dat dit een must is, aangezien 27% van de leerlingen een thuistaal heeft die niet 
het Nederlands is. Hij vraagt zich af of leerlingen die uit deze situatie komen, allemaal via Okan gaan?

Petra Uyttebroeck, adjunct-directeur P.I.S.O., antwoordt van niet. Om in aanmerking te komen voor 
Okan moet men aan specifieke wettelijke voorwaarden voldoen, zo mag de leerling bv. maximaal 10 
maanden Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben. Er is soms wel een kleine afwijking mogelijk, 
sommige kinderen zijn na 1 jaar nog niet in staat om naar een gewone klas te kunnen en hebben een 
tweede jaar nodig.

Willy Smout merkt op dat het SODA een zeer goed initiatief is, want dit is een probleem wat de 
uitstroom naar de beroepswereld betreft. Tijdens het schooljaar zelf is er ook een grote uitstroom 
binnen verschillende scholen, bv. leerlingen die in de ene school weg moeten en dan naar een andere 
school gaan. Hij vraagt of er cijfers bestaan in verband met de uitstroom.

Paulette Wouters antwoordt dat de school cijfers heeft, maar dat er verschillende redenen voor de 
uitstroom zijn. Er is bv. ook uitstroom vanwege leerlingen die verhuizen, of vanwege leerlingen van 
wie de financiële situatie thuis niet ideaal is en die dan gaan werken aangezien ze meerderjarig zijn. 
De specifieke uitstroom vanuit de attitude om gewoon te willen stoppen met school is echter zeer 
beperkt.

Willy Smout vraagt hoe het met de instroom zit.

Paulette Wouters antwoordt dat er een stijging is van het leerlingenaantal, en dat de school rond 
januari ook telkens veel nieuwe leerlingen in de TSO-richtingen krijgt door het beruchte 
watervalsysteem. 39% van de leerlingen van de school zit in het BSO. Ze vermeldt dat SODA niet 
enkel een professionele attitude stimuleert, maar ook goed is voor het imago van beroepsleerlingen. 
Beroepsleerlingen zijn heel fijne leerlingen en kunnen dat nu ook laten zien met het SODA-attest. Op 
die manier wordt het negatieve imago van de beroepsleerlingen doorbroken.

Willy Smout heeft een vraag over de instroom van leerkrachten. Met name in het beroeps- en 
technisch onderwijs zijn er zeer ervaren mensen nodig. Hoe staat het hiermee?

Paulette Wouters antwoordt dat dit moeilijk is, en dat er altijd minder kandidaten zijn voor deze 
vacatures, waardoor de selectie minder sluitend is. Voor het huidige schooljaar is de school al in juni 
begonnen met vacatures uit te schrijven en heeft men het kader kunnen vullen. Maar het komt voor 
dat er slechts 1 kandidaat is voor een functie. In dat geval wordt er wel aanvangsbegeleiding voorzien.
Vacatures die in de loop van het schooljaar opgevuld moeten worden, liggen moeilijker, bv. naar 
aanleiding van ziekte of zwangerschapsverlof. Leerkrachten zijn dan collegiaal en nemen klassen over 
bovenop hun eigen klassen. Dit is goed maar eigenlijk ook niet goed.

Tie Roefs vraagt of het poolsysteem dat vroeger in het onderwijs bestond, terug nut zou hebben.

Petra Uyttebroeck antwoordt van niet neen. Het nadeel in het secundair onderwijs is dat leerkrachten 
gespecialiseerd zijn in bepaalde graden en vakken, in tegenstelling tot het lager onderwijs waarbij 
men mag lesgeven van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Tie Roefs merkt op dat mensen vandaag de dag niet aangemoedigd worden om in het onderwijs in te 
stromen omdat er geen werkzekerheid is. Daar was het poolsysteem wel goed voor. Zo geeft men 
werkzekerheid en dekt men de grootste noden.

Paulette Wouters antwoordt dat het poolsysteem zijn voordelen heeft maar het is niet optimaal, want 
de school zoekt specifieke profielen op een specifiek moment.



Tie Roefs vermeldt dat de provincie dit niet kan oplossen, maar Vlaanderen misschien wel. Het 
probleem moet ernstiger genomen worden.

3 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen.

De voorzitter vermeldt dat zo meteen de rondleiding in De Sterretjes en nadien in het P.I.S.O. zal 
starten en sluit de vergadering. Omdat een groot aantal van de raadsleden om 15u30 reeds opnieuw 
aanwezig moet zijn in het Provinciehuis, vraagt ze om hier rekening mee te houden.

Paulette Wouters antwoordt dat dit geen probleem zal zijn.

4 Rondleiding P.I.S.O. en De Sterretjes

De aanwezige raadsleden krijgen een rondleiding van Liesbeth Costermans op de schoolsite van De
Sterretjes en van Paulette Wouters op de schoolsite van het P.I.S.O., met gelegenheid om vragen
te stellen over de scholen. Deze eindigt omstreeks 14u30.

Datum volgende vergadering 17 december 2019
Einduur van de vergadering 14:30 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T'Syen Lucia Dewolfs


