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‘SPIJBELENDE’
KLEUTERS: IN LANAKEN

EN MAASMECHELEN
GAAT EEN OP DE TIEN

DRIEJARIGEN NIET VAAK
GENOEG NAAR SCHOOL

Elke gemeente krijgt rapport voor kleuters

Lees de krant

3

HASSELT - Limburgse kleuters

gaan vaker naar school dan

hun leeftijdsgenootjes uit

Antwerpen en Brussel. Dat

blijkt uit de

gemeenterapporten voor

kleuterparticipatie die pas zijn

gepubliceerd. “Elke gemeente

krijgt voortaan een rapport

over de aanwezigheden van

kleuters op school”, zegt

minister van Onderwijs Hilde

Crevits (CD&V). Toch zijn in er

Limburg nog gemeenten die te

laag scoren: in Houthalen-

Helchteren, Lanaken en

Maasmechelen zitten ze een

stuk onder het gemiddelde.
Bekijk op onderstaande kaart

hoeveel kleuters in uw gemeente

aanwezig zijn in de klas:

Bekijk hier de gedetailleerde cijfers

per leeftijdsgroep:

As 3 104
As 4 87
As 5 124
Beringen 3 471
Beringen 4 530
Beringen 5 533
Diepenbeek 3 199
Diepenbeek 4 201
Diepenbeek 5 198
Genk 3 603
Genk 4 738
Genk 5 663
Gingelom 3 81
Gingelom 4 82

Gemeente Leeftijd Aantal leerlingen met voldoende halve dagen

Ook voor kleuters zijn er richtlijnen

voor het aantal halve dagen dat ze

per jaar naar school moeten gaan.

Als ze nog geen drie jaar zijn, gaat

het om minstens honderd halve

dagen. Als ze hun derde verjaardag

vieren zijn dat 150 halve dagen, op

vier jaar 185 halve dagen en als ze

vijf zijn 250 halve dagen.

Over die cijfers gaan alle gemeentes

voortaan een rapport krijgen. Zo

kunnen ze, samen met organisaties

als het Huis van het Kind, op tijd

ingrijpen als blijkt dat hun kleintjes

te weinig naar school gaan. “Elke

dag kleuteronderwijs telt”, zegt

Crevits. “Kleuters die genoeg

aanwezig zijn in de kleuterklas

krijgen de beste

ontwikkelingskansen. Vlaanderen

staat internationaal hoog

aangeschreven als het over

kleuterparticipatie gaat. Maar dat

neemt niet weg dat een kleine

groep kleuters te weinig aanwezig is

en zo kansen mist.

Hasselt en Genk scoren goed

Over het algemeen is er in

Vlaanderen zeker geen probleem:

maar liefst 96,8 procent van de

kleuters gaat genoeg naar school. In

Antwerpen, Gent, Oostende en

Turnhout is dat wel een stuk

minder. De Limburgse

centrumsteden Hasselt en Genk

zitten helemaal op het Vlaamse

gemiddelde. Vooral voor Genk is dat

een opsteker, want op andere

vlakken zijn de onderwijsproblemen

daar wel groot.

Tien procent blijft thuis

In Limburg valt het op dat

mijngemeenten zoals Beringen (97,3

procent kleuterparticipatie) en

Heusden-Zolder (97,5 procent) wel

hoog scoren, terwijl andere

mijngemeenten zoals Houthalen-

Helchteren (94,6 procent) en

Maasmechelen (94,6 procent) onder

het gemiddelde zitten.

Als we naar de cijfers per

leeftijdsgroep kijken, dan vallen nog

straffere cijfers op. Dan blijkt dat in

Maasmechelen van de driejarigen

maar liefst 11 procent niet genoeg

naar school gaat. In Lanaken is dat

zelfs 12,5 procent, het hoogste cijfer

van heel Limburg.

“De kansarmoede bij kinderen is bij

ons nog zeer groot”, zegt Mustafa

Uzun, CD&V-schepen van Onderwijs

in Maasmechelen. “Die is van 16

procent gestegen naar 26 procent,

en dat vertaalt zich in deze cijfers.

We hebben anders al veel

programma’s zoals Instapje, waarbij

we werken met ouders van jonge

kinderen.”

In Lanaken reageert schepen van

Onderwijs Viviane Schellingen

(Open Vld) heel verbaasd. “Ik wil

eerst die cijfers bestuderen

alvorens ik kan reageren.”

Vera Jans, Vlaams parlementslid

(CD&V) en oppositielid in de

gemeenteraad van Lanaken, is niet

zo verrast. “Lanaken lijkt een witte

gemeente, maar dat is maar

perceptie. Ook hier heb je veel

kinderarmoede. Daarom zijn we ook

een van de dertien gemeenten die

SALK-middelen krijgen.”

Muhammet Oktay, schepen van

Groen in Houthalen-Helchteren, is

ook verbaasd over de cijfers van zijn

gemeente. “Ik snap het niet, want

we doen hier al echt heel veel. Onze

diensten bezoeken elk kind dat

geboren wordt, we werken met

taalprojecten zoals Kind&Taal,... We

volgen trouwens alle kinderen van 2

tot 12 jaar goed op. Maar goed, we

zullen nog een tandje moeten bij

steken.”

Scholen

Sofia Bastiaens, directeur van

kleuterschool het Regenboogje in

Lanaken, is ook verrast door de lage

score van haar gemeente. “Dit klopt

in elk geval niet voor mijn school.

Integendeel, hier komen ze vanaf

hun 2,5 jaar al zelfs hele dagen en

hele weken naar school. We zijn ook

een heel klein schooltje met maar

18 kinderen, dat speelt misschien

ook mee.”

Ook in basisschool De Griffel in

Maasmechelen hebben ze geen

problemen met kinderen die niet

genoeg naar school komen.
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