
 

 

Persbericht 

 

 

 

17 maart 2014 

  

 Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel 

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN GEEN 

VOORSTANDER VAN ÉÉN PUBLIEK NET 

PERSBERICHT          17 MAART 2014 

 
Vandaag stelde Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de koepelorganisatie van het provinciaal onderwijs, het 
memorandum voor de volgende Vlaamse Regering voor. Inga Verhaert, Antwerps gedeputeerde voor 
onderwijs en voorzitster van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, wees daarbij de Vlaamse plannen voor de 
oprichting van één publiek net resoluut af. 
 
Het Vlaamse onderwijs is sterk, mede dankzij de keuzevrijheid en de diversiteit aan onderwijsverstrekkers. 
“Koester daarom de rijkdom, behoud de diversiteit”, aldus Verhaert, “en focus liever op een doorgedreven 
samenwerking tussen de publieke onderwijsverstrekkers.” 
 
Het provinciaal onderwijs speelt al jaren in op de specifieke noden binnen het onderwijs en organiseert 
hoofdzakelijk opleidingen die toegang geven tot zogenaamde knelpuntberoepen. Dit is echter onmogelijk om 
alleen te bereiken, zonder verregaand overleg en nauwe samenwerking met andere onderwijsverstrekkers en 
de bedrijfswereld. Efficiënte samenwerking is dus al jaren een belangrijk aspect binnen het provinciaal 
onderwijs. 
 
De Vlaamse regering rondde in 2011 de discussie over het voortbestaan van het provinciaal onderwijs af. Het 
provinciaal onderwijs bleef overeind en werd door iedereen erkend als een meerwaarde met een specifieke 
eigenheid. Die eigenheid willen de provincies niet verloren zien gaan bij de oprichting van één publiek net.  
 
Patrick Weyn, directeur van de koepelorganisatie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, voegt daar nog aan toe 
dat “het onderbrengen van alle publieke onderwijsverstrekkers in één publiek net kan leiden tot een 
verschraald onderwijsaanbod en een polarisatie in het onderwijs”.  
 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vraagt eveneens een structurele uitbreiding van taken in het flankerend 
onderwijsbeleid. De provincies zijn het best geplaatst om een aantal Vlaamse taken over te nemen en te 
ondersteunen (RTC, LOP, consortia, ZOF, …) en zijn goed georganiseerd om interprovinciaal af te stemmen op 
elkaar. Daarenboven is hun werking transparant en vinden zij in de provincieraad een democratisch verkozen 
controleorgaan. 
 

 
Voor meer  informatie: 

- Helen Van De Wiele, communicatieverantwoordelijke Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 
helen.van.de.wiele@pov.be,  02 514 19 00 

- Inga Verhaert, voorzitter Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 0479 29 51 66 
- Patrick Weyn, directeur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 0496 51 81 09 
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