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6. Onderwijzende stad

standpunt

Onderwijs is net als gezondheidszorg, wonen en werk een basisrecht. De overheid heeft dan ook de plicht 
voor iedereen onderwijs te garanderen zonder financiële of andere drempels. Onderwijs moet de talenten 
van onze kinderen aanboren en ontwikkelen, hen kennis bijbrengen om de wereld te begrijpen, hen kritisch 
en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit en vindingrijkheid stimuleren om aan de 
uitdagingen van morgen te werken. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijkheid.

Onze vOOrstellen

EEn. Werk de financiële drempels Weg
•	 De	stad	moet	er	bij	de	Vlaamse	Overheid	op	aandringen	dat	kleuter-,	lager	en	secundair	onderwijs	vol-

ledig kosteloos worden. 
•	 Voor	de	naschoolse	opvang	in	het	basisonderwijs	is	er	bijkomend	geld	nodig,	zodat	gezinnen	daar	niet	

meer op te hoge financiële drempels botsen. 
•	 Dat	geldt	ook	voor	het	middagverblijf,	zodat	de	boterhammentaks	kan	worden	afgeschaft.
•	 We	zorgen	voor	gezonde	voeding	op	school.	Samen	koken	met	de	leerlingen	kan	deel	uitmaken	van	de	

lessen. De uitwisseling van de internationale keukens kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders 
en het schoolteam bevorderen.

TwEE. Werk de ongelijkheid Weg

•	 We	dringen	bij	de	Vlaamse	overheid	aan	op	een	langere	gemeenschappelijke	stam	en	op	het	uitstellen	
van de studiekeuze tot 16 jaar. 

•	 We	organiseren	een	inschrijvingsbeleid	dat	elk	kind	een	plaats	garandeert	in	een	gemakkelijk	toeganke-
lijke, sociaal gemengde school.

•	 We	vermijden	kampeertoestanden	door	alle	scholen	mee	te	laten	werken	aan	het	online	centraal	aan-
meldingsregister, kortweg CAR.

•	 We	zorgen	ervoor	dat	alle	Mechelse	scholen	de	diversiteit	weerspiegelen.

DriE. Verhoog de slaagkans Van alle kinderen: kleinere 
klassen en meer leerkrachten

•	 We	willen	dat	de	stad	bij	de	Vlaamse	Overheid	pleit	voor	kleinere	klassen.	In	de	kleuterschool	en	het	
eerste	en	tweede	jaar	lager	onderwijs	willen	we	ongeveer	15	kinderen	in	de	klas.	In	de	volgende	jaren	
van het lager en het secundair onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas. 

•	 De	stad	moet	op	Vlaams	niveau	aandringen	op	een	vervangingspool	van	leerkrachten.	Wie	werkloos	is	
en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 
twaalf maanden.
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•	 Met	een	snellere	vaste	benoeming	verbeteren	we	de	werkzekerheid	van	 jonge	en	beginnende	 leer-
krachten.

•	 De	stad	ondersteunt	projecten	die	de	 leerkrachten	versterken	in	het	omgaan	met	de	diversiteit	 in	de	
scholen.

•	 We	dringen	er	bij	de	scholen	op	aan	dat	ze	geen	hoofddoekenverbod	handhaven,	zodat	heel	wat	jonge	
leerkrachten eindelijk hun talent kunnen inzetten.

•	 We	willen	dat	het	stadsbestuur	meer	inspanningen	levert	om	de	taalachterstand,	leerachterstand	en	de	
schooluitval weg te werken.

•	 De	stad	breidt	de	subsidie	uit	voor	de	begeleiding	van	jongeren	met	een	problematische	schoolloop-
baan.

•	 De	stad	ondersteunt	de	scholen	indien	nodig	met	onderwijsassistenten	en	coaches.

ViEr. maak onderWijs Voor hoofd, hart en handen
•	 We	zetten	in	op	een	veelzijdige	vorming	waarin	iedereen	een	goede	basis	krijgt	van	algemene,	weten-

schappelijke en technische kennis en vaardigheden. 
•	 Er	gaat	evenveel	aandacht	naar	handvaardigheden,	 lichamelijke	opvoeding,	sport,	muzische	en	beel-

dende vorming en expressie binnen de uren van het dagonderwijs.
•	 Het	deeltijds	kunstonderwijs	verlaagt	haar	drempels	zodat	alle	leerlingen	de	kans	krijgen	om	hun	talen-

ten daar verder uit te diepen.
•	 We	zorgen	voor	meer	zwemwater	voor	schoolkinderen,	door	het	openhouden	van	het	zwembad	Geerde-

gemvaart.
•	 We	maken	het	schoolzwemmen	opnieuw	haalbaar	voor	alle	jaren	van	de	lagere	school	door	het	gratis	te	

maken en door vervoer naar en van het zwembad voor de schoolbesturen te vergemakkelijken (open-
baar vervoer of gratis busje).

Vijf. maak Werk Van de brede school

•	 Onze	scholen	zijn	ingebed	in	de	wijk	en	de	wijk	is	ingebed	in	onze	school.
•	 Cultuur	en	sport	worden	in	en	rond	de	school	aangeboden.
•	 De	school	staat	open	voor	de	verenigingen	uit	de	buurt.

visie

EEn. Werk de financiële drempels Weg

Voor	de	PVDA	moet	het	leerplichtonderwijs	–	kleuter-,	lager	én	secundair	onderwijs	–	kosteloos	zijn,	zoals	
het	in	de	Grondwet	staat.	Het	onderwijsbudget	in	ons	land	moet	opgetrokken	worden	naar	7	procent	van	
het	bbp,	zoals	dat	in	de	jaren	1980	nog	het	geval	was.	Voor	de	PVDA	is	de	herfinanciering	van	het	onderwijs	
een van de posten waarvoor de opbrengst van de miljonairstaks bestemd is.

Ons	onderwijs	is	te	duur.	Elk	kind	in	de	lager	school	kost	jaarlijks	gemiddeld	tussen	350	en	520	euro.	In	het	
secundair	loopt	die	factuur	op	tot	1100	à	1600	euro.	Heel	wat	Mechelse	gezinnen	hebben	problemen	om	de	
schoolrekeningen	te	betalen.	Middagverblijf	en	voor-	en	naschoolse	opvang	dikken	die	factuur	nog	aan.	De	
stad moet deze diensten subsidiëren. 

De kinderarmoede in onze stad is hoog. De verhalen over lege brooddozen zijn welbekend. Dat kunnen we 
relatief eenvoudig oplossen met gezonde en voedzame maaltijden op school voor iedereen, zonder stig-
matisering	van	de	kinderen	uit	arme	gezinnen.	Het	kan	deel	uitmaken	van	de	lessen	om	met	de	leerlingen	
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samen	te	koken.	Verschillende	eetculturen	uitwisselen	kan	ook	de	verbinding	tussen	leerlingen,	ouders	en	
schoolteam bevorderen.

TwEE. Werk de ongelijkheid Weg
De	Vlaamse	school	is	de	school	van	de	ongelijkheid.	Ons	onderwijs	is	de	kampioen	in	het	reproduceren	van	
de sociale ongelijkheid. Niet talent en doorzettingsvermogen bepalen je schoolloopbaan en je positie in de 
samenleving daarna, maar je afkomst. Leerlingen uit kansarme gezinnen zijn oververtegenwoordigd in de 
statistieken van schoolse vertraging en schooluitval. 

Op	het	einde	van	het	lager	onderwijs	heeft	meer	dan	een	vierde	van	de	leerlingen	in	de	Mechelse	scholen	
minstens	één	jaar	schoolse	vertraging.	Dat	is	bijna	het	dubbele	van	Vlaanderen	en	het	hoogst	van	alle	an-
dere	vergelijkbare	centrumsteden.	In	het	BSO	heeft	driekwart	van	de	leerlingen	minstens	één	jaar	leerach-
terstand.	Van	alle	leerlingen	haalt	één	op	vijf	geen	diploma	secundair	onderwijs	en	in	tegenstelling	tot	de	
meeste	andere	steden	verbetert	die	situatie	niet	in	Mechelen.	De	sociale	ongelijkheid	op	school	wordt	sterk	
in de hand gewerkt door de schoolse segregatie: arme en rijke concentratiescholen bestaan naast elkaar. 
De sociale segregatie in de scholen is groter dan die in de wijken. 

Er	is	een	doortastend	beleid	nodig	om	die	kloof	af	te	bouwen.	We	willen	een	school	waar	alle	kinderen	sla-
gen, ook zij die het thuis sociaal en financieel moeilijker hebben. Alle kinderen moeten op school de nodige 
hulp krijgen, in kleine klassen met goed opgeleid personeel, zodat zittenblijven vermeden kan worden. 

Vroegtijdige	opsplitsing,	vanaf	de	leeftijd	van	12	jaar,	in	hiërarchische	studierichtingen,	werkt	de	sociale	se-
lectie	in	de	hand.	Zoals	veel	onderwijsspecialisten	pleit	ook	de	PVDA	voor	een	langere	gemeenschappelijke	
basisvorming	–	tot	16	jaar	–	en	een	latere	studiekeuze.	Met	een	lange	‘gemeenschappelijke	stam’	kunnen	
we	iedereen	een	veelzijdige	vorming	aanbieden.	Een	latere	studiekeuze	zal	een	rijpere	studiekeuze	zijn.	Ze	
zal minder dan vandaag bepaald zijn door de sociale afkomst.
 
De	problemen	zijn	zeer	ongelijk	verdeeld.	Er	zijn	scholen	waar	acht	op	de	 tien	 leerlingen	kansarm	zijn,	
terwijl andere scholen nauwelijks kansarme kinderen hebben. De sociale segregatie is nog nooit zo groot 
geweest.	We	pleiten	voor	een	inschrijvingsbeleid	waarbij	de	overheid	elk	kind	een	plaats	garandeert	in	een	
gemakkelijk toegankelijke en sociaal gemengde school. Om kampeertoestanden te vermijden, moeten alle 
scholen	meewerken	aan	het	Centraal	Aanmeldingsregister	(CAR).	Momenteel	treden	scholen	vrijwillig	toe	
tot het CAR.

Bovenop	kansarmoede	is	taalachterstand	een	belangrijke	reden	voor	de	schooluitval	en	leerachterstand.	
Het	stadsbestuur	kan	daar	veel	meer	op	inzetten	dan	nu	het	geval	is.	De	stad	moet	aan	de	scholen	onder-
steuning	bieden	door	te	voorzien	in	voldoende	extra-leerkrachten	en	gespecialiseerd	personeel	voor	leer-
lingen die dreigen af te haken, voor leerlingen met taalachterstand en voor leerlingen met leerproblemen 
en leerstoornissen.

DriE. Verhoog de slaagkans Van alle kinderen: kleinere 
klassen en meer leerkrachten

Leerkrachten willen dat alle leerlingen vooruitgaan in de klas. Daar hebben we kleinere klassen voor nodig. 
Onderzoek	in	de	VS	heeft	de	resultaten	gemeten	als	leerlingen	gedurende	vier	leerjaren	(van	6	tot	10	jaar)	
met	13	à	15	dan	wel	met	22	à	25	in	een	klas	zitten.	De	leerlingen	uit	de	kleinere	klassen	boekten	in	hun	
schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een jaar en behaalden ook betere resultaten in 
het hoger onderwijs. Alle leerlingen boekten een grote leerwinst, de leerlingen uit de kansarme gezinnen 
het	meest.	Met	de	PVDA	willen	we	het	aantal	 leerlingen	per	klas	beperken	 tot	ongeveer	 15	 in	de	kleu-
terschool en de eerste twee jaar van het lager onderwijs en tot 20 in de volgende jaren van het lager en 
secundair onderwijs. 
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Kleinere	klassen,	dat	vraagt	extra	leerkrachten.	Het	is	heel	jammer	dat	zo	veel	startende	leerkrachten	het	
onderwijs snel verlaten, onder andere omdat ze geen werkzekerheid hebben. Daarom moet er een volwaar-
dige	vervangingspool	komen.	Wie	werkloos	is	en	een	leraarsdiploma	bezit,	heeft	recht	op	werkzekerheid	
voor een volledig schooljaar en op een loon voor twaalf maanden. De leerkrachten van de vervangingspool 
zetten	we	in	om	zieke	collega’s	te	vervangen	binnen	een	bepaalde	regio.	Tussen	twee	vervangingen	ver-
richten ze pedagogische taken in een ankerschool (als hulpleerkracht, bij remediëring, huiswerkklas…). De 
snelle	vervanging	van	zieke	 leerkrachten	zal	het	aantal	verloren	 lesuren	drastisch	doen	dalen.	Vandaag	
lopen leerlingen soms een achterstand op omdat bepaalde vakken lange tijd niet gegeven worden. De 
vervangingspool zorgt voor werkzekerheid voor de leraars en voor leszekerheid voor de leerlingen. 

Om de werkzekerheid van jonge en beginnende leerkrachten te verbeteren, willen we dat de vaste benoe-
ming sneller wordt toegekend. 

De	Mechelse	scholen	zijn	heel	divers.	Ongeveer	de	helft	van	de	Mechelse	jongeren	zijn	van	vreemde	origi-
ne. Die superdiversiteit vind je niet terug in het lerarenkorps. Daarom moet de stad projecten ondersteunen 
die de leerkrachten versterken bij het omgaan met deze superdiverse realiteit in de scholen. 

Heel	wat	gemotiveerde	nieuwe	leerkrachten	komen	niet	aan	de	bak	omwille	van	het	hoofddoekverbod.	Zo	
wordt	heel	wat	talent	aan	de	kant	gezet.	Het	hoofddoekverbod	moet	opgeheven	worden.	Het	lerarenkorps	
moet een afspiegeling zijn van de stadspopulatie. Dat zal ook het welbevinden van kinderen met andere 
roots ten goede komen.

De	Mechelse	scholen	worden	geconfronteerd	met	heel	wat	jongeren	met	een	problematische	schoolloop-
baan.	Om	deze	jongeren	te	helpen	is	een	intensieve	begeleiding	nodig.	Dat	gebeurt	door	het	PrOS-project	
(Probleemgedrag	Op	School)	in	het	basis-	en	secundair	onderwijs	en	het	Zorgproject	in	het	volwassenen-
onderwijs. De stad regisseert en ondersteunt deze projecten financieel. De onderwijsvertegenwoordigers 
dringen sterk aan op een uitbreiding daarvan. 

Het	gebeurt	dat	scholen	geen	vat	meer	hebben	op	leerlingen	of	geconfronteerd	worden	met	situaties	die	
hun draagkracht te boven gaan. De gewone methodieken van klasmanagement of leerlingenbegeleiding 
schieten dan te kort. Op dat moment moeten de scholen een beroep kunnen doen op coaches of onderwijs-
assistenten die op dit vlak expertise en ervaring hebben en het proces weer in goede banen kunnen leiden.

ViEr. maak onderWijs Voor hoofd, hart en handen
De	PVDA	gaat	voor	een	veelzijdige	vorming:	iedereen	moet	een	goede	basis	krijgen	van	algemene,	we-
tenschappelijke	en	 technische	kennis	en	vaardigheden.	Het	 is	een	vorming	die	ook	handvaardigheden,	
lichamelijke	opvoeding	en	sport,	muzische	en	beeldende	vorming	en	expressie	bevat.	Het	gaat	erom	de	
wereld te grijpen, te begrijpen en er op in te grijpen. Daarom willen we ook culturele basisvaardigheden 
geïntegreerd zien in het dagonderwijs, van de kleuterklas tot en met de bachelor in het hoger onderwijs. 
Een	kunstzinnige	vorming	is	net	zo	nodig	als	leren	lezen	en	rekenen.	We	gaan	ook	voor	een	laagdrempelig	
deeltijds kunstonderwijs waar talenten de kans krijgen zich verder uit te diepen. 

Mechelen	heeft	een	tekort	aan	zweminfrastructuur	voor	de	schoolkinderen.	In	plaats	van	voor	meer	zwem-
water	te	zorgen,	is	het	stadsbestuur	van	plan	om	het	stedelijk	zwembad	Geerdegemvaart	te	sluiten	en	te	
vervangen	door	een	commercieel	zwemcomplex	(Plopsaqua).	Met	de	PVDA	zijn	we	niet	tegen	een	nieuw	
zwembad	in	Mechelen,	maar	hiervoor	hoeft	het	populaire	buurtzwembad	Geerdegemvaart	niet	te	sluiten.

Vijf. maak Werk Van de brede school
It	takes	a	village	to	raise	a	child.	Het	concept	’brede	school’	sluit	daar	op	aan.	Een	brede	school	is	ingebed	
in	de	wijk	en	de	wijk	is	ingebed	in	de	school,	cultuur-	en	sportaanbod	worden	in	en	rond	de	school	aan-
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geboden	en	de	school	staat	open	voor	de	verenigingen	uit	de	buurt.	Er	is	een	brede	schoolwerking	die	is	
ingeplant in de wijk. 

Kinderen en jongeren krijgen er kwaliteitsonderwijs en leggen er de basis voor een leven lang leren. Rond 
de school ontwikkelt zich een intens sociaal leven, vanaf het moment dat de kinderen hun eerste stapjes 
door	de	grote	schoolpoort	zetten	tot	het	moment	dat	een	van	de	ouders	’s	avonds	in	de	lokalen	een	cursus	
gaat	volgen	of	aan	sport	komt	doen.	Misschien	kan	je	in	het	schoolgebouw	terecht	voor	je	boeken	omdat	
er	een	afdeling	van	de	bibliotheek	gevestigd	is.	De	school	is	ook	de	plaats	waar	je	’s	woensdags	of	in	het	
weekend les volgt in muziek, woord, dans of media … Of misschien wonen de grootouders in een serviceflat 
die de gemeente boven de klaslokalen gebouwd heeft, omdat ze bewust gekozen heeft voor een multifunc-
tioneel	bouwproject.	De	school	als	‘ons	dorp’.
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