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Overzicht van de uiteenzetting
Theoretisch kader:
• EAJE en slagen op school
• Gelijkheid-Rechtvaardigheid/School
• Eerlijkheid bij inschrijvingen: voorwaarden
Brusselse vaststellingen:
• Vroege scholing
• Kwaliteit van de gegevens
• Actuele onderzoeken

Humblet, C. P. (19 september 2011). Demografische groei in Brussel en
ongelijke toegang tot de kleuterschool. Brussels studies,(51), 1-12.
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Theoretisch kader
Ø

Frequentie van de diensten EAJE en slagen
op school: ECEC in Europa - Eurydice 2014

“STUDENTS ATTENDING ECEC FOR MORE THAN ONE YEAR ACHIEVE
BETTER RESULTS » (p. 69) in math
•
•

But 2% variation explained! (< socioeconomic background, gender, motivation)
Especially high differences in Belgium (VG and FWB)

“ECEC PARTICIPATION HAS A STRONGER EFFECT ON DISAVANTAGED
CHILDREN’S READING SCORES” (p.71)
•

No available data for Belgium

“DISADVANTAGED CHILDREN HAVE LOWER ECEC PARTICIPATION RATES”
(p. 73)
•

Non-immigrant /immigrant students: -11% in FWB; -18% in VG
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Theoretisch kader
Ø

Frequentie van de diensten EAJE en slagen
op school: Europese studie
Resultaten ++ :
•
•

0-6 jaar = kritische periode
Voordelen > Leren
•
•

Emotionele en sociale maturiteit
++ kansarme omgeving:
Taal, sociale integratie,
zelfvertrouwen,
communicatie, attitude
t.o.v. de leerkracht,
motivatie
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Theoretisch kader
Ø

Gelijkheid-Rechtvaardigheid/School
•Gelijkheid:

omschrijving
•Rechtvaardigheid + waarden van de justitie
Is verschil onvermijdelijk?
•Is het aanvaardbaar? Notie van sociale
gerechtigheid
•

•Verschillende

niveau's:

Gelijkheid -rechtvaardigheid bij toegang tot school
•Gelijkheid -rechtvaardigheid van middelen
•Gelijkheid -rechtvaardigheid van het resultaat
•Gelijkheid -rechtvaardigheid van de impact
•
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Theoretisch kader
Ø

Toegang tot de kleuterschool

Demande d’utilisation

Aanbod van de diensten EAJE
Primaire toegang = Voorwaarden van het eerste
contact en inschrijving in een dienst

Aanbod van de diensten
Primaire (> contact) en
secundaire (in de dienst)
toegankelijkheid

Beschikbaarheid, geografische en financiële
toegankelijkheid, diversiteit, voorrangscriteria,
inschrijvingsprocedures

Secundaire toegang (in de dienst)= wat er
dagelijks voorkomt, eenmaal de toegang is
verleend, eenmaal de drempel overgegaan en
wat het gebruik gewenst maakt:
Onthaalpraktijken, pedagogische praktijken,
interactie leerkracht-kind-ouders

Utilisation
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Terwijl, voor kansarme gezinnen in onzekerheid...

Vraag
Wantrouwen, angst om veroordeeld
te worden (« Het kind is zoals zijn
ouders»), ontbrekende informatie,
onstabiele huisvesting, beperkte
financiële middelen, isolement, lage
verwachtingen, ...

Aanbod
Primaire
toegang

Secundaire
toegang
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Afzeggen
Latente vraag, inefficiënt
Beperkte vraag
Gebanaliseerde vraag
(onzichtbaar) ...

Geografische zones die beperkt
gedekt worden, ongunstige
voorrangscriteria, niet nagedacht
over het onthaal en organisatie
bij eerste contact, complexe
procedures, ...

Niet-gesensibiliseerd personeel,
niet opgeleid, aanpak door
tekortkomingen, …

Brusselse vaststellingen
Kleuteronderwijs
Belang erkend, is gratis
Open voor iedereen vanaf 2,5 jaar(+ voorwaarde)
Niet verplicht

1.
2.
3.

- Van het Brussels Gewest:
•

•
•

Twee verschillende onderwijssystemen (FR - NL) +
privé- en internationale scholen
Verschillende netten (vrij, gemeentelijk, CF-GO!)
19 autonome gemeentes
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1.De
demografische
groei is niet
recent
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Aantal geboortes per gemeente volgens de
domicilie van de moeder, 1998 tot 2012
Bron: OSS

2.

Oplossingen die in het begin werden gevonden
Evolution du nombre d’établissements, de classes et d’enfants inscrits dans
l’enseignement maternel ordinaire en région bruxelloise de 2000-01 à
2007-08 Communauté française.
2007-08/
2000-01
2007-08 différence 2000-01
-1
établissements
244
243
1,00
292
classes
1558
1850
1,19
7029
élèves inscrits
33048
40077
1,21
Nb moyen d’inscrits/classe

21.2

21.7

+0.5

1,02

Sources : ETNIC, Annuaires de l'enseignement de plein exercice

entre 2002-03 et 2007-08. Communauté flamande.

1

Etablissements
Elèves inscrits 2

2002-03 2007-08
110
114
10143
11173

différence
+4
1030

Sources : 1 Onderwijsstatistieken, OND.Vlaanderen ; 2 VGC Onderwijsbeleid
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2007-08/
2002-03
1,04
1,10

TBPSCHOOL: DE ONDERWIJSACTIVITEIT

Voor de kleuters:
1.
Het gewest scholariseert ook kinderen die er
buiten verblijven
2.
De meeste gemeentes scholariseren MEER
kinderen dan enkel hun eigen bevolking
•
Behalve: Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost,
Schaarbeek
3.
Deze situatie is niet nieuw (vergeleken met 199293) en komt niet enkel voort uit de
demografische groei
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Nodige correctie van de noemer! : kinderen met een illegaal statuut niet meegerekend
TBP
TBPschool

(2.5 – 5 ans) selon le système éducatif, avec et sans correction pour les
écoles privées et internationales, 2007-08
Correction écoles
CF
CG
Total
privées et internat1
Anderlecht
78
30
108
108
Auderghem
78
25
102
102
Berchem-Ste-Agathe
53
54
107
107
Bruxelles
99
28
127
129
Etterbeek
79
28
108
120
Evere
67
29
96
96
Forest
78
11
89
98
Ganshoren
90
52
142
142
Ixelles
82
10
91
107
Jette
91
32
123
123
Koekelberg
69
31
99
99
Molenbeek-St-Jean
59
20
79
79
Saint-Gilles
61
16
77
78
St-Josse-ten-Noode
47
11
57
57
Schaerbeek
65
13
78
78
Uccle
131
15
147
163
Watermael-Boitsfort
96
27
123
123
Woluwe St-Lambert
154
29
184
199
Woluwe St-Pierre
103
28
132
132
Région bruxelloise
83
23
106
109
école

1

Sources: IBSA pour inscrits 2007-08; DG SIE au 1-1-2008 ; Enquête Observatoire de l’enfant pour
2009- 2010. Les données brutes se trouvent en annexe, tableau 13.
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TBPKIND: DE VROEGE SCHOLING VAN DE
KINDEREN
De vraag naar een vroege scholing ‘lijkt’
veralgemeend voor kinderen (2,5-<6) wonende
in het Gewest: = 97%
2.Dit fenomeen wordt geobserveerd in alle
gemeentes, en dus alle sociaal-economische
omgevingen
Het wordt eveneens geobserveerd in
Molenbeek, Sint-Gilles, Sint-Joost,
Schaarbeek
1.

 Als er een voorrangscriterium komt voor de
inschrijving op basis van de gemeente van het
verblijf: Waar gaan deze kinderen naartoe?
27/11/2014

TBPKIND : DE VROEGE SCHOLING
VAN KINDEREN per gemeente
2008-9
Nodige
correcties:
1.

In de teller:

Ingeschreven in
privé- en
internationale scholen
2. In de noemer:
Kinderen die
verblijven in een
illegaal statuut

Early school leaving
in Belgium and
Europe October 24th
2014
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Onderzoeken van het
Observatorium van het kind 2010 2014
1.

2.

3.

Demografische groei Tekort aan plaatsen
en rechtvaardige toegang
Kwaliteit van de onthaalklas in een periode
van demografische groei FRAJE 
Gelijkheid-Rechtvaardigheid inzake
middelen?
Onderzoek-actie RIEPP ‘Onthaal voor
iedereen'
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Plaatstekort
Verzadigde scholen  zones van
plaatstekort
« Verzadigde school»: Volle klassen,
omgebouwde 'vrije ruimtes', stijging van
aantal leerlingen 1924, 2 leerkrachten/1
lokaal
« Zones van plaatstekort »: De verzadigde
scholen
•
•
•
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'Veelgevraagde' scholen en de anderen
Volle wachtlijst, soms zelfs afgesloten
Verplaatsing van de vraag naburige
zones

 Rechtvaardigheid van toegang
 Nu reageren voor kinderen die al geboren zijn
1.
Instap in lagere school (verplicht)
•
2.

Instap in kleuterschool
•

1.
2.

Waar in beroep gaan als er geen plaats is?
Gegarandeerde toegang, kwaliteit van het onthaal
en pedagogische kwaliteit

Organisatie / vragen waaraan niet voldaan werd
Beroep voor de vragen waaraan niet voldaan werd
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Kwaliteit van de onthaalklas – Gelijkheid
– Rechtvaardigheid van de middelen?
Methode:
•
•

Gekruiste blikken: Psycholoog, antropoloog, architect
5 onthaalklassen, + uitwisselingsdag

Gedeeltelijke resultaten *
§

Plaatstekort  Zo vroeg mogelijk geforceerde start
§

§

Vervolgens, voorrang voor ingeschrevenen

Tegenstrijdigheden: kinderen van 2,5 jaar
crèche/onthaal
§

§
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Verhoudingen, infra, communicatie,
vertegenwoordigingen
Onaangepaste kinderen van 2,5 jaar in scholen
* Rapport beschikbaar op de site van de OE

Onderzoek-actie - RIEPP-‘Onthaal
voor iedereen'
www.riepp.be

Doelstellingen:
•

•
•

De toegang tot de vestigingen van de EAJE
verbeteren voor families in verschillende vormen van
kansarmoede (lage inkomens, eenoudergezinnen,
zonder wettelijk verblijf, ...)
Het onthaal promoten en diversiteit valoriseren
Het gevoel van sociale inclusie en lokale
aanvullendheid versterken
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Besluit

Nog een lange weg af te leggen...
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