12

BULLETIN
VAN MONDELINGE VRAGEN
EN ANTWOORDEN

VRAGENUURTJE VAN 2015

2015/032 Informatie gevraagd over tweedekansonderwijs bij OCMWcliënten

12/2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2015/032

Informatie gevraagd over
tweedekansonderwijs bij
OCMW-cliënten

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Werklozen die tweedekansonderwijs volgen om een secundair diploma te
behalen, moeten onder druk van OCMW’s en de RVA de lessen soms
verplicht stoppen om meteen een job te zoeken. Dat blijkt uit een artikel in
De Standaard van 1 december 2015.
Onze fractie heeft in het verleden al diverse malen aangehaald dat
tweedekansonderwijs ook voor OCMW-cliënten een mooie kans is om hun
competenties en interesses te versterken. Bovendien zorgt het behalen van
een diploma voor een betere startpositie op de arbeidsmarkt.
Wij wensen daarom een antwoord op de onderstaande vragen:
•

Welke houding neemt OCMW Gent aan ten aanzien van deze
berichtgeving in De Standaard van 1 december 2015?

•

In de beleidsnota Werk &Activering wordt bij de actie 1.3.2. de
versterking van de doorstroom van OCMW-jongeren naar het
tweedekansonderwijs aangehaald.
Hoeveel cliënten werden in 2012, 2013, 2014 en 2015 toegeleid
naar het tweedekansonderwijs?
In welke mate heeft het OCMW zicht op de resultaten?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Geacht raadslid Roegiers,
Beste Els,
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OCMW Gent is in Vlaanderen één van de koplopers in het motiveren van
ongekwalificeerde Gentse jongvolwassenen tot het behalen van een
diploma. Wie een diploma heeft, heeft meer kans op een job en op een
boeiende en interessante job. En wie een job heeft, staat natuurlijk sterker
in het leven. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen dat een studietraject,
is het nu in het secundair, hoger universitair of volwassenonderwijs stop
gezet wordt. Deze trajecten worden immers opgezet in onderlinge afspraak
tussen de maatschappelijk werker en de cliënt met het oog op duurzame
doorstromingskansen.
In kwartaal 2 van 2015 telde OCMW Gent in totaal 729 jongeren en
jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar in een studiecontract. In het eerste
kwartaal van 2014 waren dat er 594 . De stijging van bijna 23% is dus
aanzienlijk. Iets meer dan 50% van de studenten volgt nog secundair
onderwijs, 40% hoger of secundair en 10% volgt volwassenonderwijs. Het
slaagpercentage van de laatstejaarsstudenten, gemeten in oktober 2015, is
81%. Registratie van permanente gegevens over tweedekansonderwijs is
voorzien vanaf volgend jaar in New Horizon. Het zal dus pas vanaf 2017
zijn dat we nog meer gegevens en cijfers zullen kunnen geven.
Op het BCSD AZ van 15 december zal ook de evaluatie van het project
Word Wijs staan. Word Wijs biedt loopbaancoaching aan Gentse
ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. Er zal dan aanvullende
informatie kunnen verstrekt worden over toeleiding en resultaten.

Woordelijk verslag van het debat
Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Dank u wel. Voorzitter, collega’s
Werklozen die tweedekansonderwijs volgen om een secundair diploma te
behalen, moeten onder druk van OCMW’s en de RVA de lessen soms
verplicht stoppen om meteen een job te zoeken. Dat blijkt uit een artikel in
De Standaard van 1 december 2015.
Onze fractie heeft in het verleden al diverse malen aangehaald dat
tweedekansonderwijs ook voor OCMW-cliënten een mooie kans is om hun
competenties en interesses te versterken. Bovendien zorgt het behalen van
een diploma voor een betere startpositie op de arbeidsmarkt.
Wij hadden graag antwoorden op de onderstaande vragen:
•

Welke houding neemt OCMW Gent aan ten aanzien van deze
berichtgeving in De Standaard van 1 december 2015?

•

In de beleidsnota Werk &Activering wordt bij de actie 1.3.2. de
versterking van de doorstroom van OCMW-jongeren naar het
tweedekansonderwijs aangehaald.
Hoeveel cliënten werden in 2012, 2013, 2014 en 2015 toegeleid
naar het tweedekansonderwijs?
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In welke mate heeft het OCMW zicht op de resultaten?
Alvast bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Goed collega, ik denk dat we van uw uitgangspunten van uw vragen op
dezelfde golflengte zitten.
OCMW Gent is in dan ook in Vlaanderen één van de koplopers in het
motiveren van jongeren die ongekwalificeerd zouden uitstromen, Gentse
jongvolwassenen, vooral motiveren om toch een diploma te halen. We zijn
ervan overtuigd dat wie een diploma heeft, meer kansen heeft op een
tewerkstelling nadien en op een duurzame tewerkstelling. Het is slechts in
uitzonderlijke gevallen dat een studietraject, is het nu in het secundair,
hoger universitair of volwassenonderwijs, stopgezet wordt. We hebben de
spelregel, dat we zeggen oké, vooral in het hoger en het universitair
onderwijs, studieperiode plus één jaar, en dan nog, en collega’s die in de
hoorzittingen zitten, die kunnen dat getuigen, proberen we dat nog, als er
goede omstandigheden zijn of motivatie is, nog altijd daar zelfs wat van af
te wijken. De regel is: studietijd plus één jaar.
Deze trajecten worden altijd opgezet in onderlinge afspraak tussen de
maatschappelijk werker en de cliënt met het oog op duurzame
doorstromingskansen en ook zoals de wet voorziet, wordt daar in die
gevallen wordt ook een GPMI opgesteld en in dat GPMI zit er ook altijd een
enorme terugkoppeling, zodanig dat er gekeken wordt wat zijn de behaalde
resultaten, wat zijn de behaalde tussentijdse resultaten, zijn er andere
factoren die meespelen dat een studietraject niet goed loopt, dat je
bepaalde momenten niet naar de les kunt gaan en dergelijke meer. Ik wil
ook zeggen, in Gent zijn we naar het GPMI ruimer dan wettelijk verplicht.
Iedereen die ook taallessen volgt geven we eigenlijk ook een GPMI wat niet
verplicht is. Wij doen dat in Gent wel. Wij hebben ook heel goede
afspraken met de verstrekkers van Nederlandse taallessen om ook
aanwezigheden bij te houden. Dat is ook dikwijls één van de redenen in
hoorzitting, als mensen onvoldoende gaan, zich niet verontschuldigen of
een briefje binnen brengen, dat we die ook eventjes roepen om te luisteren
wat er scheelt.
In tweede kwartaal 2015 telde OCMW Gent in totaal niet minder dan 729
jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar in een studiecontract.
Dat is bijzonder veel. In het eerste kwartaal van 2014 waren dat er 594,
wat ook heel veel is, verhoudingsgewijs. Je ziet dat we daar nog extra op
inzetten. De stijging van bijna 23% is dus aanzienlijk. Iets meer dan 50%
van de studenten volgt nog secundair onderwijs, 40% hoger onderwijs en
10% volgt volwassenonderwijs. Dus dat tweedekansonderwijs waar u op
doelt. Het slaagpercentage van de laatstejaarsstudenten, gemeten in
oktober 2015, is 81%. Registratie van permanente gegevens over
tweedekansonderwijs is voorzien vanaf volgend jaar in New Horizon. Dus je
weet dat wij de automatisatie doen van ons sociaal dossier, dus ons
elektronisch sociaal dossier en dat zal dan vanaf 2016 kunnen
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geregistreerd worden, waardoor inderdaad volledige rapporten kunnen
getrokken worden. Het zal dus pas vanaf 2017 zijn dat we nog meer
gegevens en cijfers zullen kunnen geven. Dat was één van jullie vragen om
daar ook een heel duidelijk zicht op te krijgen.
Op het BCSD AZ van 15 december zal ook de evaluatie van het project
Word Wijs staan. Word Wijs biedt loopbaancoaching aan Gentse
ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. Er zal dan aanvullende
informatie kunnen verstrekt worden over toeleiding en resultaten. Word
Wijs is opgestart binnen de stad en waarbij jongeren die aan het afhaken
zijn in onderwijs, eigenlijk aanklampend worden benaderd, waar er
gekeken wordt welk studietraject is eigenlijk toch beter, kunnen zij
begeleid worden of gasten die afgehaakt zijn, hoe kunnen we die terug in
een studietraject krijgen. Er is ook samenwerking met de VDAB. VDAB is
daar ook co-financierder van, van Word Wijs omdat jongeren die echt
willen afhaken in het onderwijs, zullen toegeleid worden in een gepaste
opleiding van de VDAB om op die manier dan competenties te verwerven
om in het werkveld meer kansen te krijgen. Maar ik zal vragen, jullie
kunnen ook beschikken over de verslagen van het BCSD AZ, dus ik wil er u
attent op maken dat op 15 december in de vergadering komt en dat jullie
dan ook eigenlijk aandacht hebben voor dat verslag.
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