Roeselare is een belangrijke onderwijsstad, waar de uitdagingen groot zijn. Tegelijk willen we een
‘slimme’ stad zijn door onze technologie duurzaam in te zetten.
Onze prioriteiten








Respect voor het DNA van elke school, gespreid over de stad
Capaciteitsuitbreiding voor een school in de buurt
Brugfiguren
Armoedebestrijding en kostenbeheersende scholen
Netwerkscholen
Slimme studentenstad
Nieuwe technologieën voor een ‘smart city’

Respect voor ons onderwijs
We koesteren ons onderwijs, evenwichtig gespreid over de stad, met respect voor het DNA en de
geschiedenis van elke school, maar klaar voor de toekomst. De stad erkent uiteraard de autonomie van de
vrije netten in het secundair onderwijs, maar vindt het belangrijk dat secundair onderwijs in Krottegem
behouden blijft, de verschillende scholen ook hun historische eigenheid kunnen bewaren en
samenwerkingen of nieuwe infrastructurele projecten kunnen bogen op een breed draagvlak tussen
scholieren, ouders, leerkrachten en directies.

Flankerend onderwijsbeleid
Op het vlak van het basisonderwijs is de aflijning van de rol van de stad belangrijk. Ze is er immers zelf
inrichter van maar vervult tegelijk een regisseursrol voor het flankerend onderwijs beleid ten opzichte van
de andere onderwijsnetten. De stad wil verder werk maken van de afbouw van alle niet-objectieve
verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten om zo de vrije keuze ten gronde te garanderen. CD&V
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legt de lat gelijk voor elk kind . Dit is de kern van ons flankerend onderwijs- beleid. Het ondersteunt
scholen en kinderen om ongeacht de schoolkeuze van de ouders en het type onderwijsnet alle kansen te
krijgen voor hun ontwikkeling.
De stad brengt partners samen bij de ontwikkeling van een evenwichtige capaciteitsuitbreiding van lagere
scholen in overleg met de onderwijsnetten. Zo vindt iedereen een school in zijn buurt.
We ondersteunen vanuit onze regierol sterke stadsprojecten vanuit de Spil, Arhus, het Zorgbedrijf, Bie ,
het OCMW,…als kansen aan scholen. Een professionele aanpak en een beter afstemmen en stroomlijnen
van thema's en projecten naar onderwijsinstellingen is nodig.
Overleg tussen scholen zorgt voor duidelijkheid en gelijke behandeling van scholen en kinderen. We
stroomlijnen onze netoverschrijdende overlegplatformen zoals LOP en OOR van en naar onderwijsinstellingen. Er komt een netoverleg over volwassenonderwijs en naschoolse vorming.
Brugfiguren voor basis- en bijzonder onderwijs scheppen kansen voor kinderen en verbinden oudersonderwijs -welzijns en vrije tijdsactoren. Scholen bepalen zelf hun projecten binnen het programma ' Elk
kind telt ' , krijgen steun van de stad en beoordelen de resultaten van de werking in overleg met de stad.
We bouwen verder aan de netwerkplatformen waar alle partners rond school - welzijn en vrije tijd elkaar
ontmoeten.
We zetten in op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en kostenbeheersend
schoolbeleid en op een aanvullend competentieversterkend beleid met taalstimulering Nederlands,
wiebelweken, techniekclub, joblabo, fietslessen, steun aan time-out werkingen voor spijbelaars, …
Tenslotte is een goede school een netwerkschool: met goede interactie tussen buurt en organisaties, die
zijn speelplaatsen openstelt buiten de schooluren, en het duaal leren stimuleert in samenwerking met onze
Roeselaarse bedrijven.
Voor minder mobiele mensen willen we een vormingsaanbod aan huis ondersteunen, en onderzoeken we
hoe ook secundair onderwijs voor kinderen met beperking type 2 in Roeselare kan worden aangeboden.

Roeselare studentenstad
Het hoger onderwijs in onze stad biedt grote opportuniteiten tot samenwerking en innovatie, waardoor
Roeselare zich als een slimme studentenstad kan ontbolsteren. Met VIVES en de VABI worden
samenwerkingen opgezet, met input van kenniscentrum ARhus, terwijl ook de banden met de KULAK en de
RUG worden versterkt in het kader van ‘slimme stad’-projecten en de ‘Vallei van de Voeding’, waardoor
ook nieuwe studierichtingen kunnen worden aangetrokken naar Roeselare
We optimaliseren het vrijetijds- en belevingsaanbod in de stad voor studenten in samenwerking met de
horeca, de Spil, TRAX, ARhus en onze sportvoorzieningen. In leegstaande panden in het centrum bekijken
we de idee van ‘pop up’-aula’s, ‘blok’-huizen en studentenruimtes.

Slimmerds van RSL
De visie die rond ‘Smart City’ werd ontwikkeld door de expertenwerkgroep, bedrijfsleiders,
vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorg in begeleiding door IMEC voor de stad, wordt concreet
gemaakt rond een zestal focus-ambities:


Slimme mobiliteit: het verzamelen van data en de inzet ervan voor dynamische verkeersgeleiding naar
het centrum toe en een betere afstemming van verkeerslichten
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Slimme voeding en gezondheid: het innovatieplatform waarbij zowel ARhus als RADAR (het
innovatielab van AZ Delta) rond specifieke toepassingen werken
Slimme waterbeheersing: het project om in samenwerking met Midwest en de Provincie
waterbeheersing preventief (via sensoren) en reactief te benaderen
Slimme luchtkwaliteit en klimaat: de initiatieven die in het kader van het Klimaatactieplan verder
worden uitgewerkt
Slimme dienstverlening: initiatieven om vanuit de stad de dienstverlening nog gebruiksvriendelijker te
maken voor de Roeselarenaar, het uitwerken van een digitaal informatieplatform voor de stad, en een
geïntegreerde RSL-app waar zowel stadsinformatie, persoonlijke documentatie, toerisme,
economische, mobiliteits- en media-aspecten worden geïntegreerd.
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