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Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 

Lëtzebuerg, de 7. Oktober 2022 

Här President, 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës 
parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend  an un den Här 
Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden.  

Beim Schülertransport fir d’Lycées-Schüler kënnt et ëmmer nees zu Problemer a 
Verspéidungen. Besonnesch dacks betraff sinn déi Schüler, déi wéinst dem Choix vun 
enger bestëmmter Sektioun net kënnen an e sougenannte Proximitéitslycée goen.  

An deem Kontext wéilt ech folgend Froen un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a 
Jugend an un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte riichten: 

• Si sech déi Häre Minister der beschriwwener Transport-Problematik bewosst, déi
opgrond vun der zousätzlecher Autonomie vun de Schoulen an der domadder
verbonnener Diversifizéierung vun der Schouloffer entsteet?

o Wa jo, wat ass als Léisung ugeduecht, fir och deene Schüler, déi wéinst
hirem Sektiouns-Choix a puncto Transport benodeelegt sinn, en adequaten
a effizienten Transport an hire Lycée ze bidden?

o Wéi wëll d’Regierung dofir suergen, dass all Jugendlechen, egal wou en am
Land wunnt, kann déi Ausbildung maachen, déi e wëll?

• A wéi wäit ass déi „spezialiséiert“ Offer vu verschiddene Lycéeë mam Konzept vum
„Lycée de proximité“ kompatibel?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen. 

       Martine Hansen  

Co-Fraktiounspresidentin 
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Gemeinsam Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, a vum Minister 
fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François Bausch, op d’parlamentaresch Fro Nr. 6972 vun der 
honorabeler Deputéiert Martine Hansen  

  

Déi éierewäert Deputéiert Martine Hansen werft eng Rei vu Froen op zu der Problematik vum 
Schülertransport fir déi Schüler, déi net an e sougenannte Proximitéitslycée kënne goen.  

Et sief bemierkt, datt schonn d’Äntwert op d‘parlamentaresch Fro Nr. 6877 vun den Deputéierte 
Martine Hansen an Aly Kaes, wéi och déi op déi erweidert parlamentaresch Fro Nr. 161 vum 
honorabelen Deputéierten André Bauler, déi den 18. Oktober 2022 an der Séance plénière am 
Parlament beschwat gouf, dëse Sujet deelweis ofgedeckt hunn. 

Den Transportminister, dee laut Gesetz vum 5. Februar 2021 fir de Schülertransport zoustänneg ass, 
huet de 5. August 2022 de Gesetzesprojet Nr. 8062, bei deem et ëm d’Finanzéierung vun den nächste 
Kontrakter fir de Schülertransport geet, deposéiert. Am Exposé des motifs zu dësem 
Finanzéierungsgesetz gouf och op d’Problematik higewisen, déi eng Dezentralisatioun a 
Spezialisatioun fir d’Logistik an d’Organisatioun vum Transport mat sech bréngt. 

De sougenannte Schülertransport ass viru Joren opgrond vun enger gewëssener „masse critique“ 
entstanen, déi et erlaabt huet, eng Opdeelung vu Bussen ze maachen: Amplaz datt also e puer voll 
Busse quasi parallel zur selwechter Zäit mueres an nomëttes gefuer sinn, an all Passagéier a Schüler 
um Terminus oder enger zentraler Plaz erausgelooss goufen, wou dann d‘Schüler a Schoulbusnavetten 
ëmgestige sinn, gouf en Deel vun deene gutt gefëllte Bussen um direkte Wee an e Lycée oder op e 
Campus dirigéiert.   

Zanterhier huet dëse Schoultransport sech etabléiert a gouf weider ausgebaut. Esou wéi am 
Gesetzesprojet Nr. 8062 erkläert, huet e sech ëmmer méi vum RGTR-Reseau distanzéiert. 

Natierlech stellt d’Diversifizéierung vun der Schouloffer eng Erausfuerderung fir de Schülertransport 
duer, dëst an engem schwieregen Ëmfeld, dat gepräägt ass duerch eng ëmmer méi grouss Zuel vu 
Verkéiersbeweegungen. 

An dësem Zesummenhang muss ee fir d’éischt op d’Konzept vum Proximitéitslycée agoen. Dëst 
Konzept applizéiert sech an der Haaptsaach op deenen ënneschte Klassen, an do besonnesch op de 
Septièmen. 

D’Heterogenitéit vun eiser Schoulpopulatioun an de Wëlle vun der Regierung, adequat Äntwerten op 
déi ganz ënnerschiddlech Bedürfnisser vun dëser Schoulpopulatioun ze liwweren, hunn zu enger 
Diversifikatioun vun der schoulescher Offer gefouert; esou sinn zum Beispill an de leschte Jore sechs 
agreéiert Europaschoulen entstanen. 

Donieft ginn et awer och, haaptsächlech an der Beruffsausbildung, déi sougenannte “Formations 
uniques”, dat heescht Formatiounen, déi wéinst der héijer Technicitéit an der gerénger Zuel u Schüler, 
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déi se suivéieren, just op enger Plaz kënnen ugebuede ginn. Hei ass eng Multiplikatioun vun der Offer 
nëmme schwéier virstellbar. 

Den Educatiounsministère ënnerhëlt all méiglech Efforten, fir d’Problematik vum Schülertransport ze 
reduzéieren. Esou gëtt zum Beispill probéiert, an all Regioun eng méiglechst komplett schoulesch 
Offer ze garantéieren. D’Servicer vum Educatiounsministère schaffen och drun, en zweet Standbeen 
ze fanne fir verschidden Offeren, déi bis elo just op enger Plaz ugebuede ginn; dëst gëllt zum Beispill 
fir d’Ausbildung vun den Educateuren, oder fir Formatiounen am Beräich vun der Hotellerie an der 
Restauratioun. Och de weideren Ausbau vun der internationaler an der europäescher Offer wäert 
dozou féieren, datt d’Transportproblematik ronderëm dës Schoule lues a lues wäert ofhuelen. 

 

Ofschléissend sief nach gesot, datt den RGTR-Reseau, am Zesummespill mat all deenen aneren 
Offeren am Beräich ëffentlechen Transport, et quasi jiddwerengem hei am Land erlaabt, och am 
ländleche Raum, déi wichteg Plazen, zu deenen och d’Lycéeën zielen, ze erreechen. 

 

Lëtzebuerg, de 15. November 2022 

  

                                                                          De Minister fir Educatioun, 
Kanner a Jugend 

  

          (s.) Claude MEISCH 
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