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1 Voorwoord
“Betrekken van de doelgroep bij het beleid, hoe en door welke instanties zal dat
gebeuren?”
Mogelijke antwoorden en oplossingen vinden op deze vraag zijn dezer dagen één
van de belangrijkste taken geworden binnen de Gentse integratiesector.
Er wordt vanuit het Gentse stadsbeleid –samen en door de verschillende actoren van
de integratiesector- gezocht om deze sector een nieuwe wending te geven wat het
betrekken van de doelgroep bij het beleid (BDBB) betreft.
Als FZO -VL zijn we ook actief betrokken bij dit veranderingsproces.
Het is hier zeer belangrijk dat er met alle actoren constructief naar een betere
toekomstmodel toe wordt gezocht.
Het is zeker interessant om uit het verleden te leren, om na te gaan welke oorzaken
er contraproductief waren zodat we dezelfde fouten in de toekomst niet zouden
maken, maar, vastklampen aan negatieve ervaringen en elkaar de schuld proberen
te geven, zal niets positiefs bijdragen, integendeel.
Daarom zal FZO -VL samen met alle actoren die constructief zullen samenwerken,
deze belangrijke tocht verderzetten.
Ik hoop dat de nieuwe hervormingen -die binnenkort zullen gebeuren binnen de
Gentse integratiesector- gelijke kansen en meer inspraak zullen creëren voor de
Gentse multiculturele zelforganisaties.
De maand september, gekend als een bewogen maand rond onderwijs
(inschrijvingen e.d.), is pas achter de rug.
Dit betekent echter niet dat alle onderwijsproblemen van het schooljaar opgelost zijn
met de einde van de eerste schoolmaand.
Onderwijs is volgens mij één van de belangrijkste basisthema’s in de samenleving, u
zal het ongetwijfeld wel beamen.
De laatste jaren wordt er in al zijn dimensies gewerkt aan gelijke onderwijskansen.
Ik ben ervan overtuigd dat de structurele problemen binnen het onderwijs zullen
weggewerkt worden in de toekomst.
Hiervoor is het vandaag van belang dat alle betrokkenen goed samenwerken.
Helaas stel ik vast dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de etnischculturele minderheden.
Daarom opteer ik voor goed functionerende overlegplatformen, zeker als we willen
dat de doelgroep (beter) betrokken moet worden bij het beleid.
Het FZO -VL spant zich al geruime tijd in voor het onderwijsdossier.
In dit nummer van Voices kunt u verder informatie rond dit thema verwachten.
Verder wens ik iedereen nog veel moed en sterkte toe om samen te denken en
samen te werken aan een harmonieus “leefbare” samenleving!
Veel leesplezier,
Mehmet Sâdık Karanfil
voorzitter FZO-VL
VOICES
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2 Voices
Voices is een driemaandelijkse publicatie van FZO-VL.
Hierdoor hebben de aangesloten leden de mogelijkheid om hun ideeën, activiteiten,
opvatttingen,… bekend te maken bij een breder publiek.
Dit betekent echter niet dat niet aangesloten verenigingen of individuen geen
bijdrage zouden kunnen of mogen leveren. Als pluralistisch en democratisch
ingestelde federatie willen wij zoveel mogelijk stemmen (voices) laten horen. Ook al
zijn het niet steeds de onze.
Alle onderwerpen die in meerdere of mindere mate in de interessesfeer van onze
doelgroepen liggen mogen aan bod komen. Bij deze zijn al onze lezers en
geïnteresseerden uitgenodigd.
De bijdragen kunnen ook in andere talen worden gepubliceerd.
Mensen die naast het schrijven ook intensiever met de publicaties willen bezig zijn
kunnen zich ook kandidaat stellen tot het zetelen in de redactieraad.
Zijn er overtuigden. Jullie kunnen zich richten tot:

FZO-VL – redactieraad
Tolhuislaan 84 A – 9000 GENT
Tel 09 235 26 30
Fax 09 235 26 39
e-mail: FZO.VL@skynet.be

Ridvan Can
directeur FZO-VL
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3 Gedicht: ‘Mensen Gevraagd’
MENSEN GEVRAAGD
Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken,
voor een andere tijd en een nieuw moraal.
Mensen gevraagd om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd die helder de waarheid beseffen,
dat wie mikt op een ander ook zichzelf beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede,
voor behoud van de aarde en al wat er leeft,
wapens tot een ploeg willen smeden voor de oogst,
die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen-temidden-van-mensen gevraagd...
G.K en G.v.H
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4 Vreemdelingenrecht
Nieuwsbrief vreemdelingenrecht 25 september 2003
Vlaams Minderhedencentrum

•

Regularisatie oude asieldossiers:
We kregen via de juridische dienst van de Stedelijke Integratiedienst Gent een tekst
doorgestuurd i.v.m. de behandeling van oude asieldossiers en de mogelijkheid al dan niet
een regularisatie te verkrijgen. Deze tekst werd nagelezen en goedgekeurd door de Dienst
Vreemdelingenzaken. Ze bevat evenwel niets nieuws, noch verfijningen. Bestaande
onduidelijkheden blijven vooralsnog bestaan.
U vindt dit document in bijlage.

•

Afghanen:
o De tewerkstellingsregeling die zou uitgewerkt worden voor Afghaanse
onontvankelijk verklaarde asielzoekers is er nog steeds niet. Er zou een
omzendbrief in de maak zijn die binnen 2 weken operatief zou moeten zijn. We
blijven afwachten, en brengen u op de hoogte van zodra de regeling wordt
gecommuniceerd.
o Nog i.v.m. Afghanen heeft het OCIV een kort overzichtje gemaakt van de
belangrijkste verschillen tussen de Europese lidstaten i.v.m. de behandeling van
Afghaanse asielaanvragen. U kan dit elektronisch opvragen via Linh.Vu@VMC.be

•

Franse gemeenschap kent sinds 1 juli 2003 studietoelagen- en leningen toe aan
geregulariseerde studenten:
Buitenlandse studenten of leerlingen wiens verblijf geregulariseerd werd in het kader van
de regularisatiecampagne (wet van 22/12/99), komen sinds 1 juli 2003 ook in aanmerking
voor studietoelagen en leningen (Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
van 12/6/2003, B.S. 18/9/2003)

•

Standaardformulier voor adreswijziging:
In een bericht aan de gemeenten (dd 5 augustus 2003, BS 17 september 2003) herinnert de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de gemeenten eraan dat asielzoekers elke
wijziging van de “gekozen woonplaats” aan het Commissariaat –Generaal voor
vluchtelingen en staatlozen en aan de Dienst Vreemdelingenzaken dienen door te geven
via het standaardformulier. Iedere gemeente moet dit standaardformulier (in bijlage bij het
bericht in het BS terug te vinden) afleveren aan elke kandidaat –vluchteling die zijn
adreswijziging wil doorgeven. De adreswijziging via dit standaardformulier dient wel nog
steeds aangetekend verstuurd te worden!
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•

Asielzoekers en inschrijving in het ziekenfonds:
Via het socialistisch ziekenfonds werd een probleem gesignaleerd met een omzendbrief
van het RIZIV dd. 11 juli 2003. In deze omzendbrief was namelijk sprake van het
voorleggen van het document “bewijs ten behoeve van de gewestelijke
tewerkstellingsdiensten”, waarmee asielzoekers dienden aan te tonen dat hun
asielaanvraag ontvankelijk was verklaard, noodzakelijk om in een ziekenfonds te kunnen
worden ingeschreven.
Dit document werd echter afgeschaft bij
de
hervorming
van
de
tewerkstellingsreglementering in mei van dit jaar. Het gevolg hiervan was dat
ontvankelijke asielzoekers zich niet meer konden inschrijven in een ziekenfonds. Nadat
het RIZIV van dit probleem op de hoogte werd gesteld, en na contacten tussen het RIZIV
en de DVZ, werd besloten de omzendbrief aan te passen in volgende zin:
Ontvankelijk verklaarde asielzoekers die zich bij een ziekenfonds willen inschrijven,
kunnen de ontvankelijkheid van hun asielaanvraag voortaan bewijzen mits (gelijktijdige)
voorlegging van volgende documenten:
* een bijlage 25 of 26 + een attest van immatriculatie model A + een attest uit het
wachtregister (verkrijgkaar bij de gemeente).
Deze aanpassingen zouden binnenkort in de omzendbrief worden aangebracht.
(bron: mailwisseling tussen het ziekenfonds en het RIZIV – steunpunt mensen zonder
papieren)

•

Het recht op de “basis-bankdienst” (vanaf 1 september 2003) geldt voor elke
consument die in België zijn hoofdverblijf heeft.
In onze nieuwsbrief van 19 juni maakten we reeds melding van de wet van 24 maart 2003
(B.S. 15/5/2003) tot instelling van een basis-bankdienst, die voorziet dat elke
kredietinstelling die zichtrekeningen aanbiedt een minimale dienstverlening moet
aanbieden aan elke consument, ongeacht het economisch belang van de bank (dus
ongeacht het inkomen van de cliënt).
Met ‘consument’ wordt bedoeld een persoon die een bankdienst vraagt met een bedoeling
die vreemd is aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten. Tevens moet deze
persoon zijn hoofdverblijf in België hebben; ook vreemdelingen in België komen dus in
aanmerking. Betrokkene zal wel zijn hoofdverblijf moeten aantonen. “Hoofdverblijf”
betekent normaal gezien dat je je voornaamste belangen in België hebt gevestigd. In de
wet op de basis-bankdienst wordt niet vereist dat je hier ingeschreven bent in het
rijksregister; al zal dat in de praktijk uiteraard het gemakkelijkste bewijs zijn van je
hoofdverblijf. Maar andere bewijzen van je feitelijke hoofdverblijf in België kunnen
eveneens worden voorgelegd. Om je hoofdverblijf aan te tonen zal je wellicht ook je
identiteit moeten aantonen. Voor vreemdelingen geldt het nationale paspoort ook als
identiteitsbewijs.
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Deze herinnering vermits deze wet in werking is getreden op 1 september.
In het BS van 15 september verscheen ook het Koninklijk Besluit (dd. 7 september 2003)
houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet tot instelling van de basisbankdienst.
•

Varia:
•

•

•

Personen die kunnen bewijzen uit Tibet afkomstig te zijn, worden tegenwoordig
niet gerepatrieerd. Voor asielzoekers uit Tibet wordt door het Commissariaat –
Generaal een niet –terugleidingsclausule toegevoegd bij de negatieve beslissing.
(bericht van OCIV, telefonisch bevestigd door het CGVS)
Het UNHCR heeft aanbevelingen gepubliceerd bij de huidige situatie van
teruggekeerde asielzoekers naar Uzbekistan.
Geïnteresseerden kunnen deze (elektronische) tekst opvragen via
Linh.Vu@VMC.be

Reeds verschenen:
Via de Ordonnantie van 10 juli 2003 (BS 29 juli 2003) breidt het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de toepassing van artikel 14 EVRM uit, zoals bepaald door het Protocol nr. 12 bij
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM), gedaan 4 november 2000 in Rome.
Voorheen kon het discriminatiebeginsel vervat in artikel 14 EVRM enkel ingeroepen
worden in combinatie met een andere bepaling van het Verdrag.
Voortaan kan elke discriminatie ( voorzover het gaat om een recht dat in een wet vervat
is) voor het Europees Hof voor de rechten van de mens gebracht worden.
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4.1 Standpunt dienst Vreemdelingenzaken
TEKST GOEDGEKEURD DOOR DIENST VREEMDELINGENZAKEN
12 sept 2003
REGULARISATIE ASIELZOEKERS
Op 27 augustus pakte de Morgen op de voorpagina uit met de kop “Regering wil regularisatie
van 8.000 asielzoekers”.
Dit artikel zorgde tegelijkertijd voor verwarring en hoop bij de honderden asielzoekers en
regularisanten die op het Gentse grondgebied verblijven.
Wat is er nu van aan ?
Er is absoluut geen sprake van een nieuwe collectieve regularisatiecampagne zoals in
januari 2000.
De Minister van Binnenlandse Zaken ontkent ook dat er een informeel regeringsakkoord zou
bestaan om alle lopende asieldossiers die dateren van voor 1 januari 2000 te regulariseren.
Wel zal dossier per dossier bekeken worden of de betrokken asielzoekers in aanmerking
komen voor regularisatie in toepassing van de bestaande omzendbrieven en de geldende
principes.
Over welke dossiers gaat het ?
Het gaat om dossiers van personen die een asielaanvraag hebben ingediend en reeds
meer dan drie jaar (families met schoolgaande kinderen) of vier jaar (alleenstaanden of
koppels zonder kinderen) wachten op een uitvoerbare beslissing.
Onder uitvoerbare beslissing wordt verstaan:
- onontvankelijkheidsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken waartegen geen dringend
beroep werd ingediend bij de commissaris-generaal
- bevestigende beslissing van de commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
(onontvankelijkverklaarden)
- weigeringsbeslissing ten gronde door de Vaste Beroepscommissie
- weigeringsbeslissing van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
waartegen geen beroep werd ingediend bij de Vaste Beroepscommissie
Wanneer zij naar het oordeel van de Minister van Binnenlandse Zaken bovendien geen
gevaar betekenen voor de openbare orde of nationale veiligheid, kunnen zij worden
geregulariseerd.
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De individuele regularisatie kan, nu en in de toekomst, op grond van artikel 9.3
Vreemdelingenwet mits toepassing van het criterium van verblijf (3 jaar gezinnen met
schoolgaande kinderen en 4 jaar voor de anderen) dat volgt uit omzendbrieven art.9.3
Vreemdelingenwet.
Elke asielzoeker die in deze situatie verkeert, kan dus een individuele aanvraag art.9.3
indienen bij de Burgemeester van de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is. De aanvrager
vermeldt als reden voor regularisatie van zijn/haar verblijf de langdurige asielprocedure. Het
verdient aanbeveling toch ook nog integratie-elementen in de aanvraag te vermelden
(Nederlandse taal, schoolgaande kinderen, vrienden, gemeenschapsleven,
lidmaatschappen, …)
De aanvraag wordt overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel die de
aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.
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5 Onderwijs
5.1 Nieuwe schepen van onderwijs
Donderdag 23 oktober organiseert het Forum ECM, Gent een
gesprek tussen de Gentse zelforganisaties en de kersverse Gentse
schepen van onderwijs: Rudy Coddens.
Waar? De Centrale
Wanneer? Om 19u30

Nieuwe schepen van onderwijs voor gent:
Rudy Coddens
Tijdens de gemeenteraadszittingen
van 22 september is Rudy Coddens
verkozen als de nieuwe schepen van
onderwijs. Hij volgt daarmee Marina
Hoornaert op, die de functie waarnam
vanaf het ogenblik dat Freya Van
Den Bossche minister in de federale
regering werd.
Rudy Coddens is geboren op 14
februari 1960. Hij is gehuwd en heeft
een zoon van 19. Hij woont aan de
keuzemeers 7, 9031 Gent-Drongen

Van 1981 tot heden was hij in dienst bij AZ Volkskliniek in Gent
Verpleegkundige op ziekenhuisafdeling (juli 1981 tot juli 1985)
Hoofdverpleegkundige RVT (van juli 1985 tot 1986)
Hoofd van het RVT en verpleegkundig middenkader van het ziekenhuis (1987-1993)
Directeur zorgdepartement ziekenhuis (1994 tot heden)
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Raadskid van het OCMW Gent (1989-2000)
Van 1995-2000: lid van het vast bureau
Van 1996-2000: fractieverantwoordelijke en ondervoorzitter OCMW
Gemeenteraadslid sinds januari 2001
Voorzitter CVBA huisvesting ‘Scheldevallei’ sinds juni 2001

Scheidsrechter KBVB (3de provinciale)
Voorzitter van de Vrije Zwemmers Drongen
Recreatief tafeltennis
Lid van het RVB Centrum voor Jonge Kunst
Voorzitter SP.a-afdeling Gent West
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5.2 Tijd om je huiswerk te maken

Tijd om je huiswerk te maken!
“Gentse kinderen bijna verlost van huiswerk” bloklettert De Morgen op zaterdag 31
augustus ’02. Een titel die niet meteen de lading dekt, maar wel voldoende stof voor
discussie biedt. Én dus werd er gedurende het voorbije schooljaar ook gretig op ingegaan door
de media. Maar wat is er nu van aan? Is huiswerk nu werkelijk definitief geschiedenis binnen
de Gentse stadsscholen? Tijd voor duidelijkheid!
De discussie rond zin of onzin van huiswerk wordt reeds langer gevoerd. Talrijke studies in
binnen- en buitenland hebben uitgewezen dat huiswerk lang niet zo goed is als algemeen werd
aangenomen en meer en meer wordt dan ook het nut van deze traditie in vraag gesteld.
Ook voor scholen en ouders wordt het steeds meer duidelijk dat het huiswerkbeleid nodig
herdacht dient te worden. Struikelblokken zijn o.a. de overbevraging, het verplaatsen van de
verantwoordelijkheid van school naar thuis, de sociale ongelijkheid, de eenzijdige
ontwikkeling, de misplaatste evaluatie en de concurrentie tussen scholen met nog meer
huiswerk tot gevolg. Daarom heeft het departement Onderwijs daar een speerpunt van
gemaakt in het beleidsplan.
Het actieplan van het kabinet Onderwijs van de stad Gent bestaat uit een voorbereidende en
een uitvoerende fase. De voorbereiding bestond erin dat huiswerk een aandachtspunt was
tijdens een tweedaagse samenkomst van de directies. Vervolgens werd aan elk team gevraagd
een aantal zaken in kaart te brengen:
de tijd die kinderen besteden aan het maken van huiswerk
de vraag naar de aandacht die de basisschool besteedt aan het ontwikkelen van
basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om hun werk te plannen
de wijze waarop de school de kinderen leren hun werk te plannen
de wijze van evalueren en de manier waarop kinderen geïnformeerd worden
over hun resultaat
de manier waarop de school ouders betrekt bij het schoolwerk van hun
kinderen
de wijze waarop ouders geïnformeerd worden over wat hun kinderen doen op
school en hoe ze het doen
de manier waarop huiswerk vervangen kan worden door oefenmomenten
binnen de klas
hoe rekening gehouden kan worden met de verschillen in mogelijkheden van
de kinderen.
Vanaf februari 2003 volgden een aantal projectscholen de richtlijnen die hieronder worden
opgesomd. De ervaringen van deze projectscholen leidden tot een definitieve regeling. Niet
enkel de leerkrachten werden bevraagd, ook de ouders en de leerlingen konden hun mening
kwijt.
Volgende richtlijnen werden hierbij toegepast:
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Huiswerk wordt in tijd beperkt. In de eerste graad (1ste en 2de leerjaar) wordt
geen huiswerk gegeven. In de tweede graad (3de en 4de leerjaar) mag het maken
van huistaken niet meer dan 20 minuten per dag in beslag nemen. In de derde
graad (5de en 6de leerjaar) ligt het plafond op 30 minuten. Tijdens het weekend
krijgen de leerlingen van de tweede graad geen huiswerk. Voor de derde graad
wordt dit beperkt tot één uur.
huiswerk wordt goed voorbereid in de klas. Het moet de leerkracht toelaten
beter in te schatten wat voor welk kind haalbaar is. Welke kennis en
vaardigheden moet het beheersen om een opdracht alleen aan te kunnen? Het is
dan ook belangrijk dat elk kind een taak krijgt die aangepast is aan wat hij en
zij kan en kent.
Een planning legt vast welke vaardigheden op welk moment ingeoefend
worden. Zo leren kinderen stap voor stap plannen en zelfstandig werken.
Ouders worden op regelmatige basis op de hoogte gebracht van waar hun kind
mee bezig is in de klas.
Er wordt een overzicht gemaakt van de verschillende types huiswerk. Zo
kunnen alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de loop van het jaar aan bod
komen.
Maandelijks komen afgevaardigden van de teams samen. Ook medewerkers
van de pedagogische begeleidingsdienst zijn daarop aanwezig. Zij begeleiden
het project. Op basis van de bevindingen wordt het project bijgestuurd. Indien
nodig worden bijscholingen ingericht voor de leerkrachten.
Op basis van dit alles werden definitieve richtlijnen vastgelegd en werd een collegebesluit
opgemaakt. Deze richtlijnen gelden vanaf het schooljaar 2003-2004 voor het huiswerk in alle
basisscholen van de stad Gent. Elke school kan dan op eigen initiatief een verfijnder eigen
plan opstellen. Dat moet uiteraard beantwoorden aan de algemene richtlijnen.
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5.3 Inschrijvingspocedure

Eind april startte het overleg ‘Info Aan Ouders’. Deelnemende organisaties zijn de
SID, ING, FZO-VL, CDF en vzw Jong.
Eerste doelstelling is om een zo ruim mogelijke groep ouders te informeren over
het nieuwe gelijke onderwijskansendecreet en meer bepaald over de nieuwe
inschrijvingsprocedure. Om dit te verwezenlijken werd o.a. een folder en
bijhorende video aangemaakt om infoavonden aan ouders, organisaties die met
ouders in contact komen,… te kunnen verzorgen. Heb je interesse om zo’n
infoavond binnen je organisatie te organiseren of wil je zelf meer te weten komen
over deze wet om op jouw beurt opnieuw ouders wegwijs te maken bij de
inschrijving van hun kind? Aarzel niet.
Ook de folders kunnen steeds verkregen worden bij o.a. FZO-VL. (verkrijgbaar in
Nederlands,Turks en Frans)
Hieronder vind je een weergave van de belangrijkste informatie uit de folder. Deze
informatie kan een hulp zijn wanneer je twijfelt over de inschrijving van je kind.

Wat moet je nu zeker weten als je je kind wil inschrijven?
Enkele belangrijke tips:
Maak duidelijk dat je je kind wil inschrijven!
Spreek het liefst met de directeur van de school.
Je moet ALTIJD EEN BEWIJS KRIJGEN!

Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Je krijgt een bewijs van inschrijving:
2. Je krijgt een bewijs van doorverwijzing
3. Je krijgt een bewijs van weigering

Je moet ALTIJD MEEBRENGEN…!
1. je identiteitskaart
2. je SIS-kaart en de SIS-kaart van je kind
3. het rapport van de vorige school

Voel je je niet zeker?
Je kan altijd iemand meenemen als tolk of getuige.
VOICES
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Wat kan er gebeuren als ik mijn kind wil inschrijven?
Je hebt drie mogelijkheden wanneer je je kind wil inschrijven in een school:

1. Je kind wordt ingeschreven. (inschrijving)
Er zijn geen problemen
2. Je kind wordt doorverwezen (doorverwijzing)
o als de thuistaal geen Nederlands is
EN
Als de school reeds meer dan 33% leerlingen heeft (dit is
geldig voor Gent in de kleuter- en lagere school) die thuis
geen Nederlands spreken.
o als je kind een speciale opleiding of zorg nodig heeft. (Behalve
voor type 8!)
3. Je kind wordt geweigerd (weigering)
o Als de school vol is.
o Als je kind het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor uit
dezelfde school werd gezet.

VOICES
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Wat gebeurt er bij een doorverwijzing en bij een weigering?
1. Wat gebeurt er bij een doorverwijzing?
De school verwijst door.
Je kind blijft ingeschreven tot een school gevonden is.
+

-

$

De school stuurt een (aangetekende) brief of geeft een bewijs
o Aan de ouders
EN
o Aan de voorzitter van het LOP
+

./ $

Het LOP zoekt oplossingen (= bemiddelt)
+

.0 $
De school = akkoord
Of
De ouders = akkoord
Of
De bemiddeling lukt niet

1

2

inschrijving in een andere school
controle door de commissie!

/ $

De commissie beslist:
De school mag doorverwijzen
OF
De school mag niet doorverwijzen

VOICES

toch een inschrijving!

LOP helpt een andere school
te vinden
het kind blijft ingeschreven!
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2. Wat gebeurt er bij een weigering?
De school weigert!
Je kind is niet ingeschreven!
+

-

$

De school stuurt een (aangetekende) brief of geeft een bewijs
o Aan de ouders
EN
o Aan de voorzitter van het LOP
Teken altijd het formulier van weigering!
Dit heb je nodig als je wil schrijven naar de commissie!
inschrijving in een andere school

De ouder = akkoord
+

/ $

De ouder = niet akkoord
brief

+

0 $

!
$

)

ouders schrijven een aangetekende

#

De commissie beslist:
De school mag weigeren
vinden
OF
De school mag niet weigeren
ingeschreven !

VOICES
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(

3

LOP helpt een andere school te
het kind wordt toch nog
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Wat is het LOP? Wat is de commissie?
Het lokaal overlegplatform (LOP): het LOP bestaat ook in Gent. Zij
bespreken de problemen en oplossingen binnen het onderwijs in de stad. De
medewerkers van het LOP zoeken bovendien een oplossing bij een
inschrijvingsprobleem. Zij bemiddelen tussen leerling, ouders en school.
De commissie is in Brussel. Zij controleren de problemen van de inschrijving.

VOICES
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6 Voorstelling boeken
6.1 Met cultureel regiem
Brugge 2002, het SMAK, het Antwerpse Toneelhuis, Het Groot Beschrijf in Brussel,
prestigieuze tentoonstellingen, belangrijke literatuurprijzen… Het zijn allemaal
cultuuruitingen die niet meer uit het moderne Vlaanderen Weg te denken zijn. Redenen
genoeg om stil te staan bij het cultuurbeleid. Waar gaat het huidig Vlaams cultuurbeleid
naartoe? Met welke veranderingen in de maatschappij dient het rekening te houden? En hoe
zou een aangepast beleid er kunnen uitzien?
Op deze drie vragen probeert Rudi Laermans in dit boek een antwoord te formuleren. Het
uitgangspunt daarvoor is het onderzoeksrapport Het Vlaams cultureel regiem dat het Centrum
voor Cultuursociologie van de K.U. Leuven in 2001 maakte in opdracht van Vlaams minister
Bert Anciaux.
In een eerste deel staat Rudi Laermans stil bij de basisbegrippen ‘cultuur’ en ‘cultuurbeleid’.
Hoe moet het cultuurbeleid inspelen op de tegenstelling tussen staat en markt, en cultuur en
commercie?
In een tweede deel schetst hij een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijke
gevolgen hebben voor het cultuurbeleid van de toekomst. Laemans gaat daarbij de het
hangijzers niet uit de weg. Ook actuele discussiepunten zoals de cultuurparticipatie komen
aan bod. Het is een cruciale taak van het cultuurbeleid om deze vragen en knelpunten
genuanceerd te benaderen.
Het derde deel gaat in op de manier waarom de Vlaamse cultuuroverheid intervenieert en
reguleert. De auteur geeft een overzicht van de nieuwe regelgeving die sinds kort van kracht
is en van de decreten die in voorbereiding zijn. Hij formuleert verder een aantal adviezen
inzake het huidige cultuurbeleid.
Laermans gaat ervan uit dat het cultuurbeleid niet moet conformeren, maar moet prikkelen.
Dit essay is een oproep tot debat en het creatief meedenken over het cultuurbeleid van
vandaag en morgen.
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6.2 Vreemdelingen: haat of liefde?
In de jaren zestig leek het vanzelfsprekend dat de wereld één dorp zou worden. Maar dat
idyllische beeld is intussen zwaar verstoord. De realiteit van het wereldburgerschap voor
iedereen is nog ver weg. Honger en ellende, de bevolkingsexplosie, schendingen van de
mensenrechten, burgeroorlogen, milieurampen en etnisch geweld hebben miljoenen mensen
op de vlucht gedreven. Grotere transport- en communicatiemogelijkheden hebben
ongetwijfeld bijgedragen tot de grote trek richting zuid-noord en oost-west, zelden in de
omgekeerde richting.
Het Westen had eerdere migratie- en vluchtelingengolven vrij goed opgevangen. Denk voor
wat ons land betreft maar aan de eerste groepen immigranten uit Zuid-Europa, de politieke
vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn en recenter de gastarbeiders uit Marokko en
Turkije. Maar de zogenaamde “nieuwe migraties” zijn blijkbaar moeilijker te beheersen.
Waarom is het migranten- en vluchtelingenthema tegenwoordig zo’n heet hangijzer?
Wellicht heeft dat te maken met het subjectieve gevoel overspoeld te worden. Op televisie
zien we dagelijks opgejaagde en van hun geboortegrond verdreven mensen. Burgeroorlogen
en etnisch geweld domineren het nieuws. Steeds meer buitenlanders komen aan onze deuren
aankloppen. Terwijl er economische rampspoed dreigt. De boot is vol, hoor je in allerlei
kringen. Miljoenen Russen zouden toch onze grenzen overspoelen? Dat gebeurde vooralsnog
niet, maar de schrik sloop voorgoed binnen.
Of dat allemaal klopt en terecht is, blijft een vraag. Het grootste deel van ontheemden in de
wereld wordt opgevangen in de eigen regio. Van de naar schatting 18 miljoen vluchtelingen
blijft het overgrote deel in derdewereldlanden. Amper 10% procent zakt af naar het Westen;
ons land telt een kleine 25 000 vluchtelingen, dat komt neer op 2,4 per duizend inwoners.
Daarnaast wonen er in Vlaanderen zowat 80 000 Turkse en Marokkaanse migranten, of niet
meer dan 1,5%van de bevolking. Toch wordt hun aanwezigheid blijkbaar als een bedreiging
ervaren.
Misschien ontbreekt het ons aan een beetje historisch perspectief. Als gevolg van de Engelse
onderdrukking emigreerde tussen 1850 en 1900 72% procent van de totale Ierse bevolking.
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden tien miljoen dwangarbeiders uit heel Europa
naar Duitsland gesleept en verjoeg en vermoordde het fascisme zowat de gehele joodse
bevolking. De geschiedenis geeft nog een veel langere keten van migraties en
volksverhuizingen te zien. Die gingen meestal gepaard met racisme en vreemdelingenhaat als
gevolg van gevaarlijke stemmingmakerij. Er is wat dit betreft weinig nieuws onder de zon.
Thema’s als racisme, asielbeleid, illegalen en dergelijke zijn bovenaan de politieke agenda
gekomen. Regeringen struikelen er zelfs over. In Denemarken is premier Schlüter begin 1993
moeten opstappen vanwege het zogenaamde Tamil-gate. Uit een officieel onderzoek was
gebleken dat Schlüter het parlement had misleid in een schandaal over gezinshereniging van
Tamilvluchtelingien uit Sri Lanka.
De nieuwbakken Amerikaanse president Bill Clinton liep gezichtsverlies op toen uitlekte dat
zijn kandidaat voor de post van justitie, de advocaten Zoe Baird, illegale immigranten uit Peru
had tewerkgesteld. Clinton moest de benoeming noodgedwongen ongedaan maken. Ook de
tweede kandidate, de rechter Kimba Woods, moest voor de eer bedanken, omdat ook zijn een
tijdje een illegale kinderoppas in dienst had gehad.
VOICES
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Zowat overal in Europa zijn rechts-radicalen in opmars en door hun acties tegen
vreemdelingen worden regeringen gedwongen een strikter asielbeleid te voeren. Duitsland en
Oostenrijk zijn daar treffende voorbeelden van.
Als reactie op dit extremisme zijn al honderdduizenden op straat gekomen uit solidariteit met
de vreemdelingen. Het gevaar van een heilloze polarisering is dan ook niet denkbeeldig.
Enerzijds de rechts-radicalen die niemand meer willen binnen laten, anderzijds fervente
voorstanders van de mensenrechten die inzake het binnenstromen van buitenlanders geen
beperkingen aanvaarden. De democratieën staan voor een verscheurende keuze.
Dit boekje wil een overzicht geven van cijfers, feiten en meningen over de hedendaagse
migratie. Nu en dan wordt naar de aanpak in het buitenland gekeken. Ten slotte wordt de
vraag gesteld of het niet tijd wordt om een migratiemanagement te doen. Tenzij we uitgaan
van de hoop dat de lava niet onze kant op zal komen als de vulkaan uitbarst.

Exemplaren van beide boeken kan je inkijken in de lokalen van
FZO-VL

VOICES
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7 Gent historisch

Bastion van de katholieke herleving
Na 1600 stond het hele openbare leven van de stad in het teken van de katholieke heropbouw,
zowel letterlijk als geestelijk. Letterlijk, omwille van de grootscheepse bouwcampagnes voor
de restauratie van tientallen vernielde of verminkte kloosters, kerken, begijnhoven, kapellen
en godshuizen. Het was de tijd van de triomferende barok in de bouwkunst. Zelden in de
geschiedenis van Gent was er een zo drukke bouwactiviteit als tussen de jaren 1600 en 1660.
Zo'
n 56 aannemers stelden een kleine duizend bouwvakkers tewerk. Het stadsbestuur
moedigde particulieren aan op hun beurt bij te dragen tot het cieraet van deser stede.
Een twintigtal nieuwe religieuze orden kwamen zich in de stad vestigen, vooral met leden van
vrouwelijke kunne. De belangrijkste nieuwkomers waren de jezuïeten. Met hun
catechismuslessen, hun Mariacongregaties, hun retraites en hun missies bereikten zij zowat
alle lagen van de stedelijke bevolking, van jong tot oud. Voor iedereen waren voortaan
devotie en discipline de ordewoorden bij uitstek. In hun twee colleges streefden de jezuïeten
en de augustijnen ernaar de mannelijke jeugd niet alleen bekend te maken met de klassieke
auteurs en hun werken ten tonele te laten brengen, maar ook en vooral in te wijden in de
katholieke leer en moraal.
De allesdominerende figuur van deze katholieke
herleving was de Gentse bisschop Antoon Triest,
een man die uitblonk in vroomheid en
liefdadigheid. Hij was een onvermoeibaar
organisator. Elke dag vanuit zijn paleis (het huidige
Provinciehuis) vertrekkend in zijn karos, getrokken
door twee paarden, was hij een vertrouwde
verschijning bij de stedelingen. Gemiddeld om de
drie jaar bezocht hij persoonlijk elk van de 150
parochies van zijn bisdom. Terdege heeft hij zijn
sporen nagelaten als eminent maecenas en
kunstliefhebber. Iets waaraan men tijdens een
bezoek aan de Sint-Baafskathedraal bij elke stap
herinnerd wordt. De schilders Rubens en Van Dyck
en de beeldhouwer Jeroom Duquesnoy voerden
voor hem opdrachten uit.
Antoon Triest
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Was de bisschop dus de verpersoonlijking van de nieuwe godsdienstzin en de opbloei van de
kunst, hij stond ook symbool voor Gents schuchter economisch ontwaken. Zo kregen de
handel en de binnenscheepvaart nieuwe perspectieven door het graven van het kanaal GentBrugge, dat vandaar verder doorgetrokken werd naar de havens van Oostende en Duinkerke
(1613-1640). Spoedig legde men op deze vaarten ook barges in, dit zijn trekschuiten voor
personen- en goederenvervoer. De boten werden getrokken door telkens twee paarden.
Dagelijks om tien uur '
s morgens voer er een barge af te Gent en een andere in Brugge.
Jaarlijks reisden zo'
n 50.000 personen met de trekschuit van Gent naar Brugge of omgekeerd.
Een der beroemdste pasagiers vanuit Gent was in 1717 tsaar Peter de Grote van Rusland.

Manchester van het vastland
Deze nieuwe uitweg naar de zee zette vanaf 1700 ondernemende Gentenaars ertoe aan hun
blik weer op de wijde wereld te richten. Gentse kooplui gingen in 1714-1715 enkele schepen
uitreden naar China en Indië. Enkele jaren later stond Jan Baptist van Goethem, samen met
andere Gentenaars, mede aan de bakermat van de Oostendse Compagnie. Dit was een
maatschappij voor de internationale zeehandel. Het statige Hotel Van Goethem in het
Ingelandgat getuigt tot vandaag van deze winstgevende bedrijvigheid.
In de vreedzame tijd vanaf 1740, onder de voorspoedige regering van de Oostenrijkse keizerin
Maria-Theresia, kende Gent voor het eerst sinds de middeleeuwen weer een sterke heropbloei.
Met de krachtige steun van de stedelijke en de centrale overheid richtten ondernemende
kooplui manufacturen op. In 1750 verschenen de eerste suikerraffinaderijen, echte fabrieken
die volkomen buiten het kader van de traditionele ambachtsgilden werkten. Zij luidden het
tijdperk in van de kapitalistische nijverheid. Een dominerende plaats gingen mettertijd de
'
katoenbaronnen'innemen met hun spinnerijen, blekerijen, ververijen, drukkerijen voor
katoenstoffen. Het vervoer van de waren gebeurde niet langer enkel over het water. Vanuit
Gent trok men nieuwe kaarsrechte steenwegen naar alle grote nabijliggende steden. Het traçé
ervan is nog goeddeels herkenbaar gebleven in de hedendaagse gewestwegen.
De rijkgeworden fabrikanten zochten de levenswijze van de adelstand over te nemen. Ze
kochten adellijke titels, sloten voorname huwelijken, legden kunstcollecties aan en bouwden
voor zichzelf weelderige woningen in Franse stijl. Met het openen van de SintSebastiaansschouwburg op de Kouter in 1715 bezat Gent ook een heuse opera, de mondaine
ontmoetingsplaats bij uitstek voor stadsadel en hoge burgerij.
Rond 1800 bracht de mechanisering van de textielindustrie Gent tot een nieuw industrieel
ontwaken. De stad behoorde toen tot Frankrijk. Radicaal werden ook hier de principes van de
Franse Revolutie toegepast, met inbegrip van de invoering van een heel nieuwsoortig
stadsbestuur zoals wij het vandaag nog kennen. In naam van de moderne vrijheden werden de
voorrechten van de kerk afgeschaft en was er voor de arbeiders verbod van vereniging.

VOICES

driemaandelijkse publicatie van FZO-VL

23

De fabrieksbazen daarentegen konden ongehinderd hun
gang gaan en kregen voor hun producten enorme
afzetgebieden in het Franse achterland. In een sterk
staaltje van industriële spionage smokkelde Lieven
Bauwens spin-, weef- en stoommachines uit Engeland
naar zijn vaderstad. Als industriecentrum noemde men
Gent het Manchester van het vasteland. In die optiek
moet men de verzuchting begrijpen om eindelijk over
een volwaardige scheepvaartverbinding met de zee te
beschikken. Dit gaf aanleiding tot het graven van het
kanaal Gent-Terneuzen. Toen het in 1827 werd
opengesteld, voeren voor het eerst in haar geschiedenis
echte zeeschepen tot bij de stad. Vele generaties
havenarbeiders zouden voortaan hun brood verdienen
met het harde labeur aan de havenkant. Lieven Bauwens

De patriciërswoningen in Franse stijl die vanaf 1750 waren opgericht, behoorden in het begin
van de 19de eeuw nog steeds tot de weelderigste van de stad. Als uiterst gerieflijke residenties
speelden ze een rol in de internationale gebeurtenissen van die tijd. Deze hielden verband met
de val van het Franse rijk van keizer Napoleon. In het herenhuis d'Hane Steenhuyse, met
salons die in Gent hun weerga niet kenden, verbleef de Franse koning Louis Dix-huit (voor de
spottende Gentenaars: Loewie die zwiet) in 1815 tijdens de Honderd Dagen na de ontsnapping
van Napoleon uit Elba. In 1814 had tsaar Alexander I van Rusland er gewoond en in 1816
hield koning Willem I der Nederlanden er verblijf. In het Hotel Clemmen (Museum Vander
Haeghen) resideerde de hertog van Wellington op weg naar Waterloo.

Balzaal van het Hotel d'Hane Steenhuyse.
En in het huis Schamp (nu rookwarenzaak Caron) verbleef in 1814 het Amerikaanse
gezantschap tijdens onderhandelingen met de Britten. De leider van de delegatie, John Quincy
Adams, de latere president van de Verenigde Staten, onderhield een zeer hartelijk contact met
de Gentse bevolking. Het verdrag dat daarop ondertekend werd, bekend als The Treaty of
Ghent, maakte een einde aan de tweede Engels-Amerikaanse oorlog.
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8 Goed om weten
8.1 Toegangskaart containerpark particulieren
De kaart is persoonlijk
De toegangskaart is persoonlijk. Ze mag enkel gebruikt wordenom er het afval van jouw
gezin mee naar het containerpark te brengen.
24 gratis beurten
Elk Gents huisgezin krijgt jaarlijks 24 gratis toegangsbeurten toto de containerparken.
Opgelet! De beurten die op het einde van het jaar niet zijn opgebruikt, vervallen. Je start het
nieuwe jaar opnieuw met 24 gratis beurten.
De computer registreert
De toegangskaarten bevat een elektronische gegevensdrager. De kaaartlezer herkent jouw
gegevens en registreert ze in de centrale computer. Vanaf 2 januari houden we zo het aantal
bezoeken aan de containerparken bij.
Méér beurten nodig?
Volstaan 24 gratis bezoeken per jaar aan een containerpark niet? Geen nood. De computer
houdt het aantal beurten netjes bij. Bijkomende beurten kosten je 23,50 EUR per bezoek. We
sturen je tijdig een betalingsuitnodiging met de vraag een voorschot voor vijf bijkomende
beurten te storten (12,50 EUR).
Denk je in het lopende jaar géén bezoeken meer aan een containerpark te brengen, dan hoef je
dit bedrag niet te betalen. Je kan ook een provisie aanleggen voor een groter of kleiner aantal
bijkomende bezoeken.
Voor alle IVAGO-containerparken
Als particulier kan je met de elektronische toegangskaart op alle IVAGO-containerparken
terecht. Met sommige afvalsoorten of grote hoeveelheden mofet je echter naar de parken
Gent-Proeftuinstraat of Oostakker-Lourdesstraat.
Waarborg terug?
Je verhuist uit Gent of je hebt de kaart niet meer nodig? Je krijgt de waarborg terug door de
kaart bij IVAGO in te leveren of ze op te sturen. We storten het bedrag terug op je rekening.
Verenigingen
De erkende sport-, jeugd- en culturele verenigingen stellen we gelijk met particulieren, voor
zover ze geen commerciële activiteiten ontplooien. Mits betaling van een borg van 7,50 EUR
ontvangen ze eveneens een toegangskaart en beschikken ze over 24 beurten.
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8.2 Open Forumdag
Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw
Organiseert

Minderhedenforum
Vooruitgangsstraat 323/4 • 1030 Brussel
T: 02/245 88 30 • F: 02/245 58 32
info@minderhedenforum.be • www.mindehedenforum.be
Naam
Voornaam
Naam vereniging/organisatie
Adres vereniging/organisatie
E-mail
Tel
Fax
Ik schrijf me in voor de Open Forumdag van 8 november
2003 en zal deelnemen aan (gelieve aan te kruisen):
de voormiddagsessies
de namiddagsessies
de voor- en namiddagsessies
Ik schrijf me in voor volgende werkgroep
VOICES
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(gelieve één werkgroep aan te kruisen):
gelijke kansen en werkgelegenheid
diversiteit in het onderwijs
allochtone senioren
opvang mensen zonder papieren
allochtone jongeren
Eén antwoordstrook per deelnemer terug te sturen, mailen
(gianni@minderhedenforum.be) of faxen naar het
Minderhedenforum vóór vrijdag 31 oktober 2003.
Indien u met meerdere personen komt, kan u de strook
gewoon kopiëren.
een minderhedenparlement voor één dag
Om de twee jaar organiseert het Forum van Etnisch-Culturele
Minderheden zijn Open Forumdag. In oktober 2001 had een
eerste, succesvolle Open Forumdag plaats. We zijn nu toe aan
de 2de editie van dit evenement.
De Open Forumdag is een hoogtepunt voor de verenigingen
van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.
Op deze dag is het Vlaams Parlement voor één dag een
“Minderhedenparlement”.
Organisaties en individuele personen uit de
verschillende groepen van etnisch-culturele minderheden,
alsook alle mensen die van ver of dichtbij met het minderhedenbeleid
te maken hebben, treden met elkaar in gesprek. Als
“commissielid voor één dag” gaan we een open discussie aan
en reflecteren over een aantal actuele vraagstukken binnen
het minderhedenbeleid.
De hieruit resulterende standpunten en visies worden gebundeld
in een eindrapport. Het Minderhedenforum zal dit gebruiken
voor zijn eisenpakket voor de Vlaamse en Europese
26

verkiezingen van 2004.
Tijdens dit minderhedenparlement worden de debatten gewijd
aan 5 verschillende onderwerpen: gelijke kansen in werkgelegenheid,
diversiteit in het onderwijs, allochtone ouderen,
de opvang van mensen zonder papieren en allochtone jongeren.
Uw mening, uw inspraak, uw visie is van uiterst grote waarde
tijdens deze dag van discussie en reflectie. In een sessie naar
keuze kan u aan de hand van uw interesse, praktijkkennis of
ervaring een actieve bijdrage leveren aan de debatten, en zo
aan de verdere standpuntontwikkeling van het Forum van
Etnisch-Culturele Minderheden.
Programma
09u30 Inschrijving en onthaal met koffie
10u00 Opening en verwelkoming door Christopher Oliha,
voorzitter van het Forum van Etnisch-Culturele
Minderheden
10u30 Voorstelling workshops en verder verloop van de
Open Forumdag door Naima Charkaoui, coördinator
10u45 1e reeks werkgroepen: discussie tussen individuen
en verenigingen van etnisch-culturele minderheden
met oog op standpuntontwikkeling.

12u45 Lunch aangeboden door het Forum
14u00 2de reeks werkgroepen: debat met politici en
beleidsmedewerkers rond standpunten van de
voormiddag. (dezelfde thema’s als hierboven)
15u45 Koffiepauze
16u00 Plenum: voorstelling conclusies aan
beleidsverantwoordelijken, met o.m. Vlaams Minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd
en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen
16u30 Slottoespraak door Vlaams Minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen Adelheid Byttebier
17u00 Receptie aangeboden door het Forum, met
muzikale omlijsting
Ter gelegenheid van de Ramadanmaand, waarin de Open Forumdag
valt, zullen er tijdens de receptie om 17 uur o.m. ook dadels
geserveerd worden; voor de vastenden zullen er eveneens twee
aparte stille ruimtes voorzien worden.
Voor meer info: Tel: 02/245.88.30 (vragen naar Gianni Marzo),
Fax 02/245.58.32 of e-mail naar gianni@minderhedenforum.be

Thema’s:
• gelijke kansen in werkgelegenheid
• diversiteit in het onderwijs
• allochtone ouderen
• opvang van mensen zonder papieren
• allochtone jongeren
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