
20 ACTIEPUNTEN ONDERWIJS  
 
1. De capaciteit van scholen monitoren om in de toekomst wachtlijsten te vermijden  
 
Voldoende capaciteit is een absolute must om de vrije schoolkeuze te blijven garanderen. Ook de 
capaciteit voor kinderopvang moet opgevolgd worden.  
 
2. Het kleuter- en basisonderwijs in Brugge moet gegarandeerd worden  
 
Daarom wil Open Vld PLUS bekijken in elke buurt een basis- en kleuterschool te hebben.  
 
3. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk meerdere talen leren  
 
Een goede kennis van het Nederlands is vanzelfsprekend een absolute must en de basis hiervoor 
wordt reeds binnen de eerste levensjaren gelegd. Daarbovenop moet ook zo vroeg mogelijk ingezet 
worden op het aanleren van Frans of Engels. De Vlaamse wetgeving heeft hier verschillende 
mogelijkheden, die niet altijd even gekend zijn. Open Vld PLUS wil inzetten op talen en met de 
scholen de decretale mogelijkheden bekijken en uitwerken.  
 
4. Nieuwkomers moeten alle mogelijke kansen krijgen  
 
We voorzien voldoende onthaalklassen. Integreren is nodig om te kunnen samenleven en het 
stimuleren van taalvaardigheid bij elke leerling is een absolute must.  
 
5. Het opmaken van een spijbelplan 
 
Kleine bijsturingen en problemen snel detecteren kan leerlingen opnieuw op het goede pad zetten. 
Het is belangrijk om de groeiende spijbelproblematiek van bij de kern aan te pakken en ook te kijken 
naar eventuele onderliggende problemen.  
 
6. Het conservatorium en de academie verdienen de nodige middelen  
 
Om creatief talent op een voldoende wijze te kunnen ondersteunen, dienen we slimme 
investeringen te maken. Met Open Vld PLUS dragen wij cultuur en innovatie heel hoog in het 
vaandel. We zien een dalende leerlingenpopulatie en vinden het belangrijk dat beide scholen een 
uitgangsbord van Brugge blijven.  
 
7. We willen toekomstateliers uitbouwen en rolmodellen creëren  
 
Met Open Vld PLUS vinden we het heel belangrijk om jongeren op creatieve maar concrete manier te 
laten dromen en te laten zien dat alles mogelijk is! We willen jongeren informeren en stimuleren. 
Teveel talent gaat verloren door het maken van foute keuzes, of het niet kennen van de juiste keuze.  
 
8. We leiden jongeren naar werk toe  
 
We gaan met Open Vld PLUS de braindrain tegen en trekken volop de kaart van braingain! We spelen 
onze troeven volop uit. We bouwen een studentenwijk met faciliteiten waar studenten van alle 
scholen kunnen samenkomen. Door stevige netwerken en samenwerkingen met onze bedrijven 
houden we niet enkel de Brugse jongeren hier, we trekken ook actief jongeren aan uit andere steden 
en provincies. 



 
9. We willen een aantrekkelijke stad zijn voor studenten en terugkerende studenten 
 
Wie zich amuseert in zijn studententijd, blijft vaak ook in zijn professioneel leven in Brugge. We 
zetten in op jobbeurzen en kruisbestuivingen met bedrijven.  
 
10. We betrekken de stad 
 
De stad wordt onderdeel van de kennispool die bedrijven en scholen ontwikkelen. We willen dat de 
stad Brugge een actieve speler wordt, die faciliteert en stimuleert. We denken mee over plaatsen 
voor start-ups, contracten en het aanreiken van kennis. We organiseren ontmoetingsdagen, maar 
zorgen ook voor locaties, voor wie zelf initiatief neemt.  
 
11. Als we investeren in onderwijs, investeren we in de toekomst van mensen 
 
Ook aan de hand van CVO en VZW’s zetten we in op mensen. Gebarentaal, oldtimerhersteller, … Het 
wordt reeds aangeboden in Brugge. We willen dat mensen het weten en dat de scholen en 
instellingen de middelen hebben om te kijken waar er vraag naar is en hoe het aan de man te 
brengen.  
 
12. We creëren expertise  
 
We zetten in op unieke opleidingen. En opleidingen met toekomst. The Internet of Things wordt 
enorm. En breidt constant uit. We kunnen hier ons wagentje aan koppelen, en met de nabijheid van 
de Haven van Zeebrugge spelen we al onze troeven uit.  
 
12. We willen met Open Vld PLUS waken over de digitale kloof in het onderwijs en de 
mediawijsheid  
 
We willen niet dat leerlingen en studenten geremd worden in hun ontwikkeling door een gebrek aan 
digitaal materiaal en digitale tools. Niet iedereen kan thuis op een iPad. Doch is het essentieel hier 
snel mee weg te zijn met oog op de professionele toekomst.  
 
13. Versterk de leerkracht en directie  
 
Zo versterkt je automatisch ook de leerlingen en de scholen. De kerntaak van een leerkracht is 
lesgeven. Administratieve lasten en bijkomende taken moeten tot een minimum beperkt worden. Op 
bepaalde scholen bereiken ook problemen van sociaal – economische aard de leerkrachten. Directe 
en goede doorverwijzing is noodzakelijk. We willen dat iedereen met een hulpvraag adequaat 
geholpen wordt.  
 
14. Inzetten op maatwerk 
 
Kwaliteitsvol onderwijs impliceert maatwerk, one-size- to fitt all is niet de juiste aanpak. We willen 
dat sterke leerlingen de kansen krijgen te excelleren, terwijl kinderen met leermoeilijkheden 
persoonlijk begeleid kunnen worden.   
 
15. Inzetten op talenten 
 
Van jong af willen we de talenten van elk kind stimuleren. We organiseren bepaalde extra 
activiteiten om te kijken waar kinderen goed in zijn. Wie graag verder gaat, kan ook na de schooluren 
terecht in kleine labo’s omtrent technologie of taal.  



 
16. Iedereen heeft recht op ontspanning 
 
Kinderen hebben recht op ontspanning. Sociale afkomst mag kinderen niet beletten een 
deugddoende, verrijkende of ontspannende vrijetijd te hebben. Via scholen houden we de vinger aan 
de pols omtrent de ontspanning van onze jeugd. We grijpen in en leiden kinderen en ouders toe naar 
leuke ontspanningsmogelijkheden. Zowel binnen als buiten de schoolmuren.   
 
17. We willen een vrijetijdsfonds 
 
Mensen die het minder breed hebben moeten hun kinderen ook kunnen laten voetballen, tennissen 
of een instrument laten bespelen. Het fonds komt financieel tussen voor zij in moeilijkheden. We 
zorgen dat dit op een subtiele manier gebeurt, zodanig geen enkel kind slachtoffer kan worden van 
een stigma. 
 
18. Gezonde geest in een gezond lichaam 
 
Een gezond lichaam verkrijg je niet alleen met sport. Ook voeding is essentieel om onze 
lichaamsfuncties optimaal te laten presteren. Onze hersenen zijn deel van het lichaam, en dienen dus 
gezond en goed onderhouden te worden. Een stad als Brugge verdraagt geen kansarmoede. En al 
zeker niet bij kinderen. Daarom willen we dat goede en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar 
is. We becijferen in ons programma de kost voor gezonde maaltijden. Zij met minder middelen 
kunnen intekenen via een derdebetalerssyteem. Op die manier valt niemand uit de boot en denken 
we eens extra aan zij die het het meest nodig hebben.  
 
We zetten met sportactiviteiten verder in op gezondheid, maar we emanciperen ook omtrent 
gezonde voeding. We laten in september klassen smaaktesten doen over welke gezonde snacks er 
het liefst gegeten worden. En we kopen aan datgene de kinderen het meeste van houden. We leggen 
uit waarom we bepaalde keuzes maken, en hebben op die manier aandacht voor 
gezondheidsopvoeding binnen het onderwijskader.  
 
19. Het merk Brugge koppelen we aan onze scholen 
 
Het merk Brugge - met onze hotelscholen en kenmerkende chocolade – moet en mag meer 
uitgespeeld worden. Het onderwijs mag inpikken op trends en deel uitmaken van onze 
citymarketing. We denken niet enkel aan onze lagere en secundaire scholen van het 
gemeenschapsonderwijs, maar ook aan onze leercentra, centra voor volwassenonderwijs en 
avondscholen.  
 
20. Levenslang leren in een inclusieve maatschappij 
 
Voor Open Vld PLUS is het onderwijs het instrument voor sociale mobiliteit en een verrijkend leven. 
Daarom willen we onze instellingen in de kijker zetten. In Brugge huizen heel wat hogescholen, 
avondscholen en colleges. Levenslang leren in een inclusieve maatschappij, is ons moto. We laten 
niemand achter maar stimuleren zij die hoge toppen willen scheren.   
 
Daarom willen we vooral goede instellingen hebben. Het gemeenschapsonderwijs willen we dan ook 
een boost geven met de broodnodige investeringen.  
 


