
Datum van indiening: 13 februari 2021 

 

Vraag van mevrouw Carla Dejonghe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De slinkende leerlingenaantallen in het DKO 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Ik ontving heel wat noodkreten uit het DKO. Er stellen zich heel wat problemen in de 

academies, vooral bij beeldende kunsten in Vlaanderen en in Brussel. Terwijl bij 

muziekacademies 1 op 1 onderwijs meer de norm is (1 leraar geeft les aan 1 leerling), wordt bij 

beeldende kunst gezamenlijk in ateliers gewerkt. Zij voelen de veiligheidsmaateregelen en de 

gevolgen ervan dus het hardst. 

 

Door Corona worden de einddoelen niet gehaald - vooral bij de 4de graad (volwassenen) - want 

enkel 4 studenten mogen per lesblok komen (bv. bij CVO zijn er 10 studenten toegelaten). Door 

deze strengere maatregelen haken er wel wat studenten af, of schreven zich niet meer in dit 

academiejaar. Sommigen hebben schrik voor Covid-19, anderen willen het lesgeld niet meer 

betalen omdat ze (als ze geluk hebben) 1 keer per week mogen gaan. Vorig schooljaar werden 

de academies ook gesloten van maart tot einde schooljaar. Om een Brussels voorbeeld te geven: 

RHoK Academie verliest op die manier 10 % van haar studentenaantal t.o.v. vorig jaar. Dit is 

omgerekend +/- 41 uren les per week (2 fulltime opdrachten) en dus evenveel uur minder les 

voor de studenten volgend academiejaar wat betekent dat ze nog minder kunnen komen als de 

situatie dezelfde blijft.  

 

Het DKO hoopt op een bevriezing van de lesuren t.o.v. academiejaar 2018-2019 voor een 2 à 

3 jaren. Als dat niet lukt, zal er een sociaal bloedbad volgen waardoor jonge energieke 

leerkrachten (TABD) zullen afgedankt worden omdat er een pak lesuren verdwijnen.  

 

De einddoelen worden niet gehaald: studenten mogen niet vaak komen. Overzitten kan een 

oplossing bieden: 2 jaar doen over de “coronajaren”. Jammer genoeg zijn studenten die 

overzitten enkel voor 50 % subsidieerbaar. Dat scenario dat eraan komt, haalt het aantal 

lestijden nog eens naar beneden. 

 

Terbeschikkingstelling van vast benoemden zal dan ook snel volgen. Het bevriezen van de 

lesuren lijkt me om die redenen dan ook eerder een besparing dan geen extra kost. 

 

Graag stel ik dan ook volgende vragen: 

 

- Kan u bij uw collega in Vlaanderen de zaak bepleiten van de Brusselse academies en 

aandringen op het bevriezen van de lesuren om bovengenoemde redenen. Of om de studenten 

die overzitten voor de volle 100 % te subsidiëren? 

 

- Kan het collegelid, samen met de DKO’s, nagaan welke initiatieven/acties kunnen 

ondernomen worden om te remediëren aan deze situatie en hoe de DKO’s daarin verder kunnen 

worden ondersteund ? 

 

 



Carla Dejonghe 


