Samen schooluitval voorkomen – toespraak schepen Van Hove, 29 – 10 - 2015

Dames en heren
Van harte welkom op dit feest. Het is feest, want vandaag stellen we u het mooie resultaat voor
van een jaar onderzoekswerk. De auteurs gingen op zoek naar methodes om leerlingen die het
moeilijk hebben toch op school te houden. Ze leveren een toegankelijk, mooi en inspirerend boek
af. Proficiat daarvoor en dank aan iedereen die dit mogelijk maakte, in het bijzonder NVSG (de
Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapten) en Rotary Club Aalter.

De inspiratie voor het boek vonden de auteurs bij De Tijdstap, het unieke begeleidingsproject van
PC Wagenschot en Jeugd & School Deinze. Het past om vanavond een stand van zaken te geven
van De Tijdstap dat ondertussen 10 jaar bestaat. Het project stond niet stil, wel integendeel. Van
een voorzichtig, dromerig project is De Tijdstap uitgegroeid tot een vaste waarde in Deinze en
verankerd in de werking van Wagenschot. Ook hier is proficiat en dank op zijn plaats. Proficiat voor
de medewerkers van De Tijdstap - met in het bijzonder Sacha en Evelien die het project al sinds
de start mee dragen, en dankjewel aan het provinciebestuur voor de jarenlange financiële en
inhoudelijke steun.

Ik ben vandaag een trotse schepen. Trots omdat dit unieke project haar voedingsbodem in
onderwijsstad Deinze gevonden heeft. Niet vanuit talloze problemen of incidenten, maar
eenvoudigweg vanuit de gedeelde zorg voor alle jonge mensen die in onze stad school lopen. De
zorg delen, dat is waar Tijdstap voor staat. Gedeelde smart is halve smart. In onze
hokjesmaatschappij blijven we echter zo makkelijk op ons eigen eiland vanwaar we de schuld
afschuiven richting maatschappij, richting school, richting ouders en uiteindelijk richting jongere.

Het is Jeugd & School Deinze die deze kringredenering doorbreekt en vanuit een positieve kijk op
de maatschappij mensen samenbrengt. Jeugd & School maakt van gedeelde smart gedeelde
vreugde. De vreugde van het delen maakt dat dit schooloverstijgende forum actiever is dan ooit,
getuige daarvan Deinze Motiveert, Generatie 2020, de samenwerking met politie en natuurlijk De
Tijdstap.
Waar de samenwerking tussen onderwijs en welzijn op veel plaatsen een moeizame zoektocht is,
is het hier al 10 jaar lang een succesvol gegeven. Dames en heren, ik ben vandaag niet alleen een
trotse schepen van onderwijs, maar ook een trotse schepen van welzijn. Ik ben er van overtuigd
dat de vreugde die u vanavond zal voelen aanstekelijk zal zijn. Aarzel niet om ze ook op uw beurt
te delen.

Graag geef ik het woord aan Etienne Carrette, voorzitter van Jeugd & School Deinze.

