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Verslag aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen
binnen het verplichte onderwijs van de Franse Gemeenschap

De komende jaren wordt een demografische stijging verwacht. De behoefte aan
schoolplaatsen zal daardoor toenemen, vooral in het verplichte onderwijs. Om in extra
plaatsen te voorzien, heeft de Franse Gemeenschap een systeem ingevoerd waarbij jaarlijks
wordt opgeroepen projecten in te dienen om plaatsen te creëren in zones die onder druk staan
(d.w.z. zones waar het aanbod aan plaatsen minder dan 110% van de vraag bedraagt) en heeft
ze daarvoor een budget van 20 miljoen euro vrijgemaakt.
Na zijn analyse van dit beleidsinstrument stelde het Rekenhof vast dat de Franse
Gemeenschap niet beschikt over degelijke gegevens inzake het aantal beschikbare plaatsen.
De Franse Gemeenschap baseert haar evaluatie op de maximumbezetting van de voorbije tien
jaar, zonder die cijfers te vergelijken met de informatie van het terrein.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat heel wat scholen zich niet bewust zijn van de druk
waaronder hun gemeente staat en bijgevolg geen project indienen. Sommige gemeenten lopen
dus het risico de demografische stijging niet aan te kunnen.
Bovendien meent het Rekenhof dat het aantal gecreëerde plaatsen van bij de eerste
projectoproep ontoereikend was ten opzichte van het aantal benodigde plaatsen. Het is van
oordeel dat het verschil met de globale doelstelling mettertijd alleen maar groter zal worden.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag ‘Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het
verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap’ werd overgezonden aan het Parlement van de
Franse Gemeenschap. Het verslag, de synthese en dit persbericht zijn beschikbaar op
www.rekenhof.be.
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