Datum van de indiening : 4 januari 2021
Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Over maatregelen bij problematisch spijbelgedrag

Volgens cijfers die mijn collega Slagmulder in het Vlaams Parlement opvroeg is
het sanctioneren van hardnekkige spijbelaars geen éénvoudige zaak.
De Vlaamse Gemeenschap heeft een aan aantal middelen om druk uit te oefenen
op leerlingen of families die de plicht op onderwijs aan hun laars lappen.
Het intrekken van de schooltoeslag is daarvan een voorbeeld.
Uiteraard kunnen ook leerlingen woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk die in
een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school onderwijs volgen een
schooltoeslag aanvragen en krijgen.
Vandaag wordt de schooltoeslag in theorie teruggevorderd wanneer een leerling
twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problematisch afwezig
was. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd vlot te verlopen. De afgelopen 5
schooljaren werd gemiddeld 44% van deze toeslagen niet teruggeëist.
Over gans Vlaanderen gezien ontspringen zo ongeveer 1.500 problematische
spijbelaars de dans en ondervinden ze geen financiële gevolgen van hun nalatig
gedrag. Dit kost natuurlijk ook geld aan de belastingbetaler, want in de meeste
gevallen is een schooltoelage voor hardnekkige spijbelaars weggesmeten geld
gezien een grote meerderheid onder hen geen diploma haalt. Uitgerekend loopt
Vlaanderen hier dus zo’n 1,05 miljoen euro mis. Dat is zeer zuur voor gezinnen
die ondanks een beperkt inkomen net geen recht hebben op een schooltoeslag of
voor wie de toeslag niet genoeg is om rond te komen met alle studiekosten.
Ook vind ik dat de Vlaamse regering de huidige opvorderingsregels strenger zou
moeten maken. Twee opeenvolgende schooljaren problematische afwezigheid als
voorwaardetermijn is best lang. Dit betekent dat leerlingen die ‘slechts’ een
schooljaar structureel afwezig zijn ongemoeid worden gelaten. Dit heeft tot
gevolg dat een leerling die in de derde graad secundair onderwijs zit en binnen
afzienbare tijd achttien wordt, eigenlijk amper iets te vrezen heeft.
Graag had ik van het collegelid vernomen hoeveel leerlingen uit Brussel deze
toeslag krijgen.
Bij hoeveel leerlingen werd deze toeslag omwille van problematisch spijbelen
ingetrokken?
Hoeveel problematische spijbelaars kennen we in ons onderwijs in deze stad?
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