Dirk De Cock
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SLP vraagt dat er vlug initiatieven worden genomen om een eind te maken aan het schoolpoortkamperen. Vlaams
volksvertegenwoordiger Dirk De Cock wil dat hierbij alle mogelijke denksporen worden onderzocht. Hij pleit ervoor om
een systeem van individuele verantwoordelijkheid van de school grondig te bekijken. De voorbije dagen stonden aan
verschillenden schoolpoorten opnieuw vele ouders, maar ook vele plaatsvervangers van die ouders gekampeerd. Ook
SLP vindt deze praktijken ongehoord. Het principe van gelijke kansen wordt vooral door het systeem van betaalde
plaatsvervangers volledig ondergraven.&ldquo;Ik heb mee het GOK-decreet vorig jaar gewijzigd om experimenten toe te
laten in het inschrijvingsbeleid. In Gent en Leuven heeft men gebruikgemaakt van die mogelijkheid. In Antwerpen en
Brussel kwam men niet tot een consensus in het daarvoor bestemde orgaan, het LOP (Lokaal Overlegplatform), met
kampeerders in die steden tot gevolg&rdquo;, aldus Dirk De Cock.Volgens De Cock is het tijd om de voorbije
experimentele fase grondig te evalueren. Maar is sceptisch over de veelgehoorde mogelijke oplossingen. De focus bij de
verschillende politieke partijen ligt nu in deze eerste plaats op het idee om vanuit de Vlaamse overheid een
inschrijvingssysteem te verplichten. SLP heeft hier steeds kritisch tegenover gestaan. De achterliggende problematiek
van de wachtrijen is immers niet in elke stad gelijk. Dirk De Cock:&rdquo;Vanuit Vlaanderen een inschrijvingssysteem
opleggen aan alle scholen is geen evidentie. Zo een poging dreigt te verzanden in technische en juridische
problemen.&rdquo;SLP pleit om te onderzoeken of de verantwoordelijkheid van het inschrijvingsbeleid niet bij de scholen
zelf kan worden gelegd. Het systeem kan er in bestaan dat wanneer er binnen het LOP geen meerderheid wordt
gevonden om een bepaald systeem te gebruiken, de schoolbesturen de vrijheid krijgen om zelf een systeem te kiezen
binnen de Vlaams opgestelde restricties. In Antwerpen zouden de scholen vandaag binnen zo een regelgeving alvast
zelf initiatieven kunnen nemen om de wachtrijen tegen te gaan, wat men vandaag niet kan.&ldquo;Er zijn pro&rsquo;s en
contra&rsquo;s met betrekking tot een systeem van individuele verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Eén grote
pro is dat vandaag een wachtrij een kwaliteitslabel bezorgt aan een school. Individuele verantwoordelijkheid labelt
daarentegen de school als een onwillende school, als een school die de wantoestanden van het kamperen niet wil
aanpakken&rdquo;, stelt Dirk De Cock.
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