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Interpellatie van mevr. Verstraeten: Gemeenteonderwijs: grieven t.a.v. de organiserende macht, en de h. 
Desmet: Organisatie Centre de Promotion sociale d’Uccle (CPSU). 

 
Mevr. Verstraeten verwijst naar een brief van de drie vakorganisaties van het onderwijzend perso-

neel met grieven t.a.v. de organiserende macht van het gemeenteonderwijs. Werd het principe van sociaal 
overleg, zoals vastgelegd in decreten en besluiten, gerespecteerd? Werd er een profiel opgemaakt van de 
betrekking van schoolcoördinator? Er lijkt namelijk al iemand aangesteld te zijn. Kan het college informatie 
geven over het lot van het CPSU, in het bijzonder van de bachelor toerisme? 

 
De h. Hayette heeft de bewuste brief en het antwoord van schepen Maison gelezen en een com-

promis lijkt veraf. Het gebeurt niet vaak dat de voornaamste vakorganisaties een gezamenlijke stap zetten en 
hij wenst dat het college de dialoog herstelt. De brief van schepen Maison haalde de verslechtering van het 
werkklimaat aan en de invloed van de pedagogische verantwoordelijke op het college lijkt één van de facto-
ren die de betrokkenen uit elkaar heeft gedreven. Het college moet opnieuw zorgen voor een sereen werk-
klimaat. Het individuele en collectieve welzijn moet gebaseerd zijn op sociale rechtvaardigheid. Een strijd 
voor erkenning is een gevolg van een achterliggende sociale onrechtvaardigheid. 

 
De h. Desmet geeft aan dat er organisatorische problemen zijn met het CPSU. De leerkrachten en 

studenten moeten steeds van locatie veranderen in vaak oncomfortabele omstandigheden. De daglessen 
worden gegeven in de Groeselenbergstraat en de avondlessen in de De Frélaan. De daglessen zullen boven-
dien moeten verhuizen en er is nog geen nieuwe locatie gekend. Kan de school ondergebracht worden in 
gebouwen die vrij zullen komen na de centralisatie van alle gemeentediensten in het kader van het project 
U? Hij wenst ook de huurgelden van de laatste 10 jaar te kennen voor de lokalen die door deze school ge-
bruikt werden, wat interessant zou zijn om de uitgaven voor de komende 15 of 20 jaar te kunnen ramen. 

 
Schepen Maison geeft aan dat er inderdaad een achterliggend sociaal probleem is en zegt altijd open 

te staan voor dialoog. Er zijn informele contacten met de vakorganisaties maar zij houden voet bij stuk. De 
drie vakorganisaties waren ook niet aanwezig op een geplande vergadering met het schepenkantoor, wat ze 
20 minuten vóór deze vergadering hebben laten weten. 

Externe elementen (hervorming van diploma's en functies) hebben de toestand complexer gemaakt. 
De intentie van deze hervormingen zijn legitiem maar hebben onrust veroorzaakt in het onderwijs. Alle be-
trokkenen werden uitgenodigd op een vergadering bij de Franse Gemeenschap om probleemdossiers van 
bepaalde personeelsleden te deblokkeren. 

 
In verband met het CPSU heeft minister Marcourt beslist dat toerisme behouden kan blijven indien 

er jaarlijks minstens 10 afgestudeerden zijn. Aangezien dit in Ukkel niet zo is, werd haastig naar een oplossing 
gezocht (samenwerking met een school voor sociale promotie die afhangt van de Franse Gemeenschap) 
maar de schepen heeft dit stopgezet om meer overleg te kunnen plegen met de vakorganisaties en om an-
dere pistes te kunnen bekijken (zoals Etterbeek en Molenbeek) maar die bleken zonder resultaat. 

 
De schepen was erg getroffen door het feit dat de bewuste brief terugkwam op de zaak "Maison-

gate", wat volgens haar laster is. Vorig jaar werd ze beschuldigd van openbare gelden te hebben verduisterd 
in het kader van evaluaties en diagnoses met de medewerking van de pedagogische inspecteur, wat ont-
kracht werd door een inspectieverslag van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Ze vindt dat de vakorganisaties 
weinig zin voor dialoog vertonen wanneer ze ongepast hierop terugkomen. Er is een nieuwe vergadering 
gepland op 29 maart en de schepen hoopt een constructieve dialoog te kunnen opbouwen. 

 
Er werd een profiel van de functie schoolcoördinator opgesteld. Het is een pedagogische coördina-

tor, master in onderwijswetenschappen, die het  onderwijzend personeel moet adviseren en bijstaan. Het 



organogram voorziet eveneens een functie van technische coördinator op de dienst Opvoeding die ingevuld 
zal worden door de huidige directeur van de kleine sectie van de school Val Fleuri. 

 
Schepen Maison betreurt de toestand van het CPSU maar geeft aan dat de gemeente hier niet ver-

antwoordelijk voor is omdat de HEB De Fré ons voor een voldongen feit had gezet. Het college wenst in ieder 
geval de continuïteit van het belangrijke onderwijs voor sociale promotie te verzekeren. 


