Alleen het gesproken woord telt!
SPEECH BDW V-DAG ONDERWIJS
Beste vrienden,
Binnen drie weken trekken we naar de stembus. De keuze die wij daarbij voorleggen aan de kiezer is
duidelijk: gaan we verder met hervormen of keren we terug naar de gefaalde recepten van het
verleden?
Gaan we verder op de weg van minder belastingen, meer loon, meer jobs en meer veiligheid. Of
kiezen we terug voor een politiek die de middenklasse uitperst, jobs vernietigt en de factuur
doorstuurt naar volgende generaties?
In Wallonië is het roodgroene front zich aan het vormen. Magnette maakt er geen enkel geheim van
dat zijn voorkeur er naar uitgaat om een regionale coalitie te vormen tussen PS en Ecolo. Desnoods
met nog linkser er bij.
Vervolgens zal men naar de Vlaamse linkse partijen kijken om die coalitie ook op te starten federaal.
Ik ken iemand die zich al aan het warmlopen is. Iemand die nog net niet de gordijnen van de
Wetstraat 16 is gaan opmeten, om geen tijd te verliezen als hij er zijn intrek neemt.
Er is maar één partij die u de garantie geeft dat dat nooit zal gebeuren. En dat is de N-VA. Maar
daarvoor zullen we sterk moeten staan. Heel sterk. En zeker in het Vlaams parlement.
Als groen en rood de macht willen veroveren, dan zullen wij Vlaanderen verdedigen. Wij geloven dat
Vlaanderen moet en kan aansluiten op sociaaleconomisch gebied bij Nederland en Duitsland, bij
Noordwest-Europa. Gezond, sterk en sociaal.
Want het werd de afgelopen jaren wat onderbelicht door het gekibbel federaal, maar in de luwte
werkte Vlaanderen keihard verder. Vlaanderen werd goed bestuurd. Onder de kundige leiding van
Geert Bourgeois maakte de Vlaamse regering Vlaanderen klaar voor de toekomst.
Na jaren van gepalaver heeft deze Vlaamse regering de Oosterweelknoop doorgehakt en zijn de
werken eindelijk begonnen. Wij hebben de investeringen fietsinfrastructuur meer dan verdubbeld en
het aantal verkeersdoden is met een kwart gedaald.
Dierenwelzijn werd voor deze Vlaamse regering een echte topprioriteit. De inspectiedienst voor
dierenwelzijn werd fors uitgebreid. De controles op slachthuizen werd opgedreven. Dwangvoederen
werd verboden. En, beste vrienden, onverdoofd slachten behoort eindelijk tot het verleden.
Wij hebben een sociaal beleid gevoerd dat de laagste inkomens en de meest kwetsbare heeft
versterkt. Er zijn meer dan 2000 jobs in de sociale economie bijgekomen. We investeren jaarlijks 500
miljoen extra in welzijn. We hebben het budget voor sociale woningen verhoogd tot 3,9 miljard euro.
Wij hebben het uiterst complexe federale systeem van de kinderbijslag – met meer dan 600
uitkeringsmogelijkheden – radicaal hervormd. Voor ons is elk kind gelijk. Met sociale correcties, ook
voor de laagste inkomens. Niet langer het statuut van uitkeringsgerechtigde, maar de hoogte van je
inkomen is bepalend voor een sociale toeslag. Zo belonen we mensen die voor een bescheiden
inkomen gaan werken.
Want echt sociaal beleid is zorgen dat mensen aan de slag kunnen gaan. Een job is de beste
bescherming tegen armoede. Het is dan ook op dit vlak dat ik bijzonder trots ben op het werk van de
Vlaamse regering.
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De cijfers liegen er niet om. De Vlaamse werkloosheid daalt al 3 jaar en 9 maanden op rij – in alle
sociale categorieën – en het aantal werkzoekenden staat op het laagste peil sinds 10 jaar. Er zijn er
bijna 45.000 werklozen minder, 130.000 werkenden meer en bijna 77.000 inactieven minder.
In dat beleid moeten we verder gaan. We moeten ondernemerschap aanmoedigen, niet afremmen.
We moeten onze grijze massa gebruiken om de wereld te verbazen. Daarom investeren we nu
jaarlijks een half miljard extra in onderzoek en innovatie.
En terwijl de Vlaming hard werkte voor onze welvaart, lette Geert Bourgeois als goede huisvader op
het huishouden. De Vlaamse begroting is in evenwicht. Meer zelfs: er is ruimte om te investeren
volgende legislatuur.
Dat komt omdat we de juiste beslissingen hebben genomen. We hebben het overheidsapparaat
afgeslankt. Er zijn minder Vlaamse ambtenaren. De wirwar aan intercommunales werd gestroomlijnd
en het aantal mandaten beperkt. En het OCMW werd geïntegreerd in de gemeenteraad.
Philippe, Ben, Liesbeth, maar vooral Geert: jullie hebben goed gewerkt. Bedankt.
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Vlaanderen wordt goed bestuurd. Maar we hebben vandaag gehoord dat niet alles perfect is. De
kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. Leerlingen worden te weinig uitgedaagd. Leerkrachten
gaan gebukt onder de onnodige administratie. En directies moeten zich bezighouden met
hervormingen en experimenten in plaats van met het besturen van hun school.
De N-VA heeft bewezen dat wij garant staan voor sterk onderwijs in Vlaanderen. Met ons geen
zotternijen of onnodige hervormingen. Met ons geen eenheidsworst, geen domeinscholen, geen
brede eerste graad en geen afschaffing van ASO, TSO en BSO.
Wij hebben wel slimme hervormingen doorgevoerd, gericht op de inhoud en de leerlingen. Wij
hebben ambitieuze eindtermen uitgewerkt, we hebben taalbadjaren voorzien om leerlingen met een
taalachterstand vooruit te helpen en we hebben extra geïnvesteerd in het onderwijs. Het budget
voor onderwijs bedraagt nu meer dan 30% van het totale Vlaamse budget.
Maar wij moeten helaas vaststellen dat veel goede hervormingen in de klaslokalen dode letter
blijven. Wij formuleren eindtermen, maar het zijn de koepels die met hun leerplannen de inhoud van
de lessen bepalen. Wij organiseren taalbadjaren, maar de koepels vinden dat segregatie en weigeren
mee te werken.
De koepels zijn van de belangenbehartigers van hun scholen veranderd in machtsbastions die de
scholen van zich afhankelijk hebben gemaakt. Voor financiering, subsidiëring, administratieve
ondersteuning, … moeten de scholen zich steeds tot hun koepel richten.
Voor de N-VA is de vrijheid van onderwijs heilig. Maar het is voor ons ook duidelijk waar die vrijheid
moet liggen: bij de scholen. Zij moeten zelfstandig kunnen kiezen hoe zij zich organiseren en hoe zij
hun leerlingen willen onderwijzen.
We moeten stoppen met hervormingen van bovenaf en de focus terug verschuiven naar de basis:
naar de klassen, de leerkrachten en directies. Daar moet de echte vrijheid van onderwijs liggen.
Leerkrachten moeten terug les geven, en niet bezig zijn met allerlei evaluaties, rapporten schrijven,
zorgtaken uitvoeren, …
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Dat is dé hervorming waar wij voor gaan. De hervorming gericht op respect voor de leraar die
lesgeeft. Op de persoon die voor de klas staat.
Want we gaan die kennis en kunde nodig hebben, willen we de uitdagingen van de toekomst
aanpakken. Want enkel door geloof in ons eigen kunnen – in onze kennis en onze gave tot innovatie
– kunnen we Vlaanderen wereldtop houden.

Beste vrienden,
Vlaanderen staat sterk. En dat moeten we zo houden. De politieke dreiging komt niet van uit
Vlaanderen, maar van buitenaf. Als het rood-groene front in Wallonië aan zet komt en zich federaal
kan nestelen, dan zal het Vlaanderen zijn dat daar voor mag opdraaien.
Als je de miljardenbeloftes ziet van de socialistische partijen, dan moet u zich niet afvragen wie dat
gaat betalen. Dat weten wij. Dat zijn de Vlamingen. Dat bent u!
Als de ecologisten nu al – voor de verkiezingen – 13 miljard euro aan belastingen op de middenklasse
durven voorstellen, dan moet u zich niet afvragen wie dat gaat betalen. Dat weten wij. Dat zijn de
Vlamingen. Dat bent u!
Wij mogen nooit aanvaarden dat de Vlaamse economie wordt uitgeperst om rode fantasieën en
groene waanideeën te financieren.
De Vlaamse middenklasse mag niet het slachtoffer worden van ideologische dogma’s over
bedrijfswagens, vermogenskadasters of het bijdrukken van geld.
Onze Vlaamse bedrijven mogen niet weggepest worden door alle lasten op hen af te schuiven en hen
onrealistische klimaatdoelstellingen op te leggen.
Onze Vlaamse gepensioneerden mogen niet bedrogen worden door mooie praatjes die de financiële
basis onder de sociale zekerheid zullen wegslaan en hen uiteindelijk alleen zullen verarmen.
Niet met ons, niet met de N-VA, niet met Vlaanderen!
Als de Franstaligen massaal rood-groen willen, ok. Maar dan is het voor eigen rekening. En dan moet
Vlaanderen klaar staan om zijn rol op te nemen. Om zelf het voortouw te nemen. Alleen een sterke
N-VA staat daarvoor garant.
Als wij er in slagen snel een Vlaamse regering te vormen, dan hebben we een krachtig tegenwicht
tegen het roodgroene front. Dan hebben we de hefbomen in handen om de belangen van
Vlaanderen veilig te stellen.
Daarom vragen wij aan de kiezer een mandaat. Maak ons sterk. Geef ons uw stem, geef ons uw
vertrouwen, zodat wij uw belangen verder kunnen dienen.

