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leuven
Schooltijd in Leuven 
loopt niet enkel 
van 8.30 tot 16 uur
De herfstvakantie is net achter de rug en het schooljaar 2010-2011 draait op volle toeren. 
Het lijkt business as usual. En toch krijgt in Leuven het begrip “naar school gaan” een andere invulling. 
Een bredere invulling. Met de financiële steun van de stad. Schepen Dirk Vansina geeft een woordje uitleg.

Lees het hier, op pagina 4!

V.l.n.r.: Dirk Vansina (schepen van financiën), Els Van Hoof (schepen van sport), Herwig Beckers (schepen van jeugd), 
Marie-Anne Van Rafelghem (voorzitter commissie onderwijs).
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Schooltijd in Leuven

Buitenschoolse opvang
Momenteel worden in 9 scholen in 
de binnenstad bijna 1000 kinderen 
voor en na schooltijd opgevangen in 
buitenschoolse opvang. Veel  ouders 
werken immers nog als de lessen 
eindigen. Vandaag organiseerden de 
scholen deze opvang met veel inzet en 
enthousiasme. 
Maar de organisatie ervan groeit 
hen boven het hoofd. Op vraag van 
een aantal basisscholen gaat de stad 
Leuven mee helpen de opvang te 
organiseren voor en na de schoolu-
ren. Nog dit schooljaar wil de stad de 
financiering van de registratie en ook 
de facturatie van de buitenschoolse 
opvang op zich nemen van de scholen 
binnen de ring. Later breiden we uit 
naar heel het grondgebied.

Sport na school
Onmiddellijk na de school sporten 
zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbe-
steding terwijl de ouders onderweg 
zijn van het werk naar huis. Gaan je 
kinderen naar één van de scholen bin-
nen Leuven, dan ken je waarschijnlijk 

ook het initiatief van onze sportdienst 
“Sport na school”: Kinderen van 
de secundaire school kiezen uit een 
brede waaier van sportactiviteiten en 
dit buiten de scholen, begeleid door 
sportclubs in sportcentra. 
Onze leerlingen van het secundair 
onderwijs kunnen dankzij de ‘Sport-
Na-Schoolpas’ direct na de schoolu-
ren sportshoppen in verschillende 
sportclubs en sportaccommodaties aan 
de prijs van € 25 (halfjaarlijks) of € 40 
(voor een heel jaar). De toenemende 
bekendheid van dit project en ook het 
steeds groter wordende sportaanbod 
hebben er nu voor gezorgd dat dit 
schooljaar de kaap van 1.000 ver-
kochte SNS-passen is overschreden. 
Vooral fitness en zwemmen blijken bij 
de SNS-ers erg populair te zijn, maar 
ook klimmen, dans, kickbox, squash 
en tennis vallen duidelijk in de smaak. 
Opmerkelijk is dat meer meisjes dan 
jongens de weg naar de naschoolse 
sport vinden en nog opvallender is dat 
16+ers (die meestal erg moeilijk te be-
reiken zijn) de grootste deelnemende 
leeftijdsgroep is.

Ondertussen is het al 3 jaar geleden 
dat de stad van start ging met de 
naschoolse sportopvang voor leerlin-
gen uit het middelbaar onderwijs en 
dit met als doel om zoveel mogelijk 
jongeren te laten sporten. In navol-
ging van de SNS-pas voor middelbare 
scholieren, stelde onze schepen van 
sport Els Van Hoof voor om vanaf dit 
schooljaar te starten met een soortge-
lijk project voor de  Leuvense kleuter- 
en lagere scholen. Met het SOS-pro-
ject (sport op school) willen we in de 
school of de onmiddellijke omgeving 
sport aanbieden en dit aansluitend op 
de schooluren. 
Liefst 16 Leuvense kleuter- en 
lagere scholen gingen op dit aan-
bod van de stad in en kochten 1 of 
meerdere sportpaketten. Dankzij dit 
SOS-project ruilen wekelijks 629 
kinderen na de normale schooltijd 
de harde studiebanken voor een 
ontspannende,gezonde en kwalitatieve 
naschoolse sportopvang.”

Twee nieuwe scholen 
De stad Leuven investeert mee in een 
nieuw schoolgebouw voor volwas-
senenonderwijs : Open School zal 
verhuizen van de Ruelensvest naar 
een nieuwbouw in de Parkstraat. De 
stad investeert 3,2 miljoen euro in de 
ondergrondse parking en geeft een 
renteloze lening van 2 miljoen euro.
Het Gezellehuis aan de Ruelensvest 
zal verbouwd worden tot nieuwe 
school. Het Stedelijk Buitengewoon 
Lager Onderwijs kampt met een 
capaciteitsprobleem. Deze verhuis van 
het SBLO zal op termijn uitbreidings-
mogelijkheden geven aan de stedelijke 
school SKLO. Dat is nodig om het 
stijgend aantal schoolkinderen op te 
vangen. Dat alles verantwoord een 
kostprijs van 4 miljoen euro.

Dirk Vansina

schepen van Financiën

Het schooljaar 2010-2011 draait op volle toeren. Het lijkt business as 
usual. En toch krijgt in Leuven het begrip “naar school gaan” een andere 
invulling. Een bredere invulling. Met de financiële steun van de stad. Sche-
pen Dirk Vansina geeft een woordje uitleg aan de hand van 3 belangrijke 
projecten.
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Samenwerking en beperking 
administratieve lasten zijn de kern 

van een succesvol jeugdbeleid

Niet iedereen heeft de kans om de 
volledige herfstvakantie ook daad-
werkelijk thuis te blijven van het 
werk. In dat geval moet er vooral 
een oplossing gevonden worden 
voor de kinderen, die omwille van 
de schoolvakantie sowieso thuis 
zijn. Een goede Leuvense jeugd-
werking kan hiervoor een oplossing 
bieden. Schepen van Jeugd Herwig 
Beckers licht toe.

Leuven heeft al vele jaren een groot 
en gevarieerd aanbod van particuliere 
jeugdwerkinitiatieven. Het belang van 
dit jeugdwerk mag niet onderschat 
worden. In Leuven zijn ongeveer 
10.000 kinderen en jongeren lid van 
een jeugdvereniging en engageren 
zo’n 1.250 jongeren zich op vrijwil-
lige basis als leid(st)er in een jeugd-
beweging, als kernlid van een jeugd-
huis, als bestuurslid in een politieke 
jongerenbeweging, als lesgever in een 
jeugdmuziekatelier, …
 Ondersteuning
Het particulier jeugdwerk, zeker daar 
waar het vooral steunt op vrijwilligers 
‘puur sang’, heeft behoefte aan én 
recht op erkenning en een degelijke 

ondersteuning vanuit de stad, en dit 
op velerlei manieren: Financieel (via 
werkingstoelagen, toelagen kadervor-
ming, samenwerkingsovereenkom-
sten, …), Logistiek- materieel(  via 
uitleendienst, kampvervoer, …), In-
houdelijk (via vorming, nieuwsbrief, 
website, …) Projectmatig (via koken 
op kamp, projectenfonds, inbraakpro-
ject,…), en ondersteuning op maat
 
Jeugdlokalenbeleid
Daarnaast is het voeren van een jeugd-
lokalenbeleid een belangrijke vorm 
van ondersteuning van het plaatselijk 
jeugdwerk. Kinderen en jongeren 
hebben behoefte aan een plaats waar 
ze zichzelf kunnen zijn, een plek die 
ze zich kunnen toe-eigenen, inrichten, 
beheren, … Aangepaste infrastructuur 
op maat van de jeugdvereniging is dus 
zeer belangrijk.

De stad Leuven speelt hier op twee 
manieren op in. Eerst en vooral met 
een degelijk financieel ondersteu-
ningsbeleid via het toelagereglement 
jeugdlokalen. We zijn ons er echter 
van bewust dat niet elke jeugdorgani-
satie dezelfde is. Daarom proberen we 

ook te helpen met een ondersteuning 
op maat van de individuele verenigin-
gen.
Specifieke aandachtspunten bij de on-
dersteuning op vlak van jeugdlokalen 
zijn brandveiligheid en duurzaamheid.
 
Randvoorwaarden
Al deze ondersteuning heeft maar 
kans op slagen als voldaan is aan twee 
belangrijke randvoorwaarden. De stad 
moet een echte samenwerking aan-
gaan  met het jeugdwerk: alles wat de 
stad doet aan ondersteuning voor de 
jeugdverenigingen moet samen met 
hen uitgewerkt worden. Veel tijd en 
energie gaat dan ook naar overleg met 
het jeugdwerk: via de jeugdwerkraad, 
via het overleg met de lokaalverant-
woordelijken, via het speelpleinover-
leg, …
Daarnaast moeten we de administra-
tieve last voor de jeugdverenigingen 
beperken. Het zou jammer zijn dat 
gedrevenheid en engagement ontmoe-
digt wordt door een administratieve 
mallemolen.

Herwig Beckers

Schepen van Jeugd
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Donderdag 16 september waren we toe aan de zevende editie van 
JONGCD&V-café. Het principe daarvan is heel simpel: op een gegeven 
dag en uur verzamelen we in een Leuvens café en babbelen bij. Over poli-
tiek of niet, zware of lichte thema’s, serieus of allesbehalve, maar gezellig is 
het altijd. 

Met schuchtere stappen is het begon-
nen in de Libertad en de Blauwe Schuit. 
Een handvol jongeren en minstens één 
nieuw lid was toen de oogst. Ondertus-
sen zijn De Reynaert, Bebop, Bar Del 
Sol, De Wentelsteen en Kosmopol ook 
al aan de beurt geweest.  

Niet rond een bepaald thema of om per 
sé inhoudelijk bezig te zijn, maar gewoon om elkaar weer te zien. Dat is de 
voornaamste bedoeling van JONGCD&V op café. Meteen geeft het de kans 
om bij te praten, elkaar wat beter te leren kennen, ideeën vrij los te laten en 
natuurlijk nieuwsgierige neuzen de kans te bieden om de sfeer bij JONGCD&V 
Leuven op te snuiven. Tezelfdertijd is het ook een ontmoetingsmoment dat 
Leuven ontgroeid is. Een hele schare persoonlijkheden hebben ons al verblijd 
met hun aanwezigheid: lokale mandatarissen, provinciale en nationale (jonge-
ren)voorzitter en nationale bureauleden, parlementsleden, burgemeesters… En 
zeker niet alleen uit Vlaams-Brabant… Niettemin is er altijd plaats voor nieuwe 
gezichten.  Het is dan ook telkens een warme oproep om iedereen die  open-
lijk ofwel op eerder gecamoufleerde wijze interesse getoond heeft in (Jong)
CD&V(-Leuven), mee te nemen..

Bart Vranken

Voorzitter JONGCD&V-Leuven

Kennismaken met de lokale afdeling? 
Kom naar het JONGCD&V-café

Ben je er een volgende keer graag bij? 
Stuur dan een mailtje naar bartvranken@gmail.com 

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!


