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Provincieraadslid Bianca Maas (N-VA) roept de Limburgse gemeentebesturen op om 
proactief te zijn in hun flankerend onderwijsbeleid. "De minister van onderwijs Hilde 
Crevits heeft alle Limburgers immers uitgedaagd door te zeggen dat onze provincie 
kampioen is in buizen en dat het initiatief van ons zelf moet komen. Ik voel me hierdoor 
persoonlijk aangesproken en werkte daarom een strategie uit", aldus een strijdlustige 
Maas.  

"Het initiatief moet inderdaad van de Limburgers zelf komen, dus nemen we de handschoen 
op en komen nu met concrete maatregelen om het Limburgs onderwijs in zijn geheel vooruit 
te helpen." Het provincieraadslid reikt alle Limburgse gemeenten 3 concrete voorstellen aan. 
Deze pakken al drie van de vijf punten in het onderwijsplan aan. 

Sociale diensten sneller betrekken  
“Beloon scholen organisatorisch bij een vernieuwde aanpak rond spijbelproblematiek. Dit 
plan van aanpak zal zowel preventief als curatief moeten zijn." Eerstgenoemde kan door de 
school zelf gebeuren. De curatieve aanpak kan zowel door een nauwe samenwerking met het 
lokaal bestuur. "Dit zou dan kunnen zijn door de sociale dienst van de politie sneller te 
betrekken of maatschappelijk assistentes van het sociaal huis te betrekken bij de opvolging 
van spijbelaars", oppert Maas. 

Nederlands op de werkvloer  
Ook voor jongeren met een taalachterstand kunnen de lokale overheden inspanningen doen. 
"Voor de doelgroep van jongeren die werken in het duaal stelsel, kan men een project op 
poten zetten waarbij deze jongeren meedraaien of begeleid worden binnen diensten of 
organisaties van de gemeente. Dit kan eventueel in de vorm van een vrijwilligersstatuut", licht 
het provincieraadslid verder toe. 

"Hun taal evolueert sneller, ze integreren beter en bovendien leren zij op dat moment veel 
competenties die nodig zijn om nadien aan de slag te gaan in het economisch circuit. Dit is 
dus een ideale opstapplank om zo door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, wat 
uiteindelijk de bedoeling is voor deze jongeren." 

Bedrijfspartners dringen zich op  
Scholen die concepten uitwerken waardoor de pijler ‘onderwijs’ en de pijler ‘bedrijfswereld’ 
elkaar versterken, moeten aangemoedigd worden. "Want de school als enige locatie om te 
leren, zijn we al lang voorbijgestreefd. Een coöperatie opzetten met bedrijfspartners dringt 
zich dan ook op en is voldoende eenvoudig te realiseren." 

Meer financiële ruimte  
Besturen kunnen via het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid een bepaald budget 
vrijmaken. "Vanaf volgende legislatuur is de structuur van de provincies hertekend en dan zal 
er op budgettair vlak meer ruimte komen voor dit onderdeel van het gemeentebeleid. Hopelijk 
kiezen de mannen en vrouwen 'aan de macht' dan ook om hun pijlen te richten op onze 
scholen en op onze toekomst van morgen : de Limburgse jongeren", besluit Maas. 
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