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INHOUD 

 

 

1. Interpellatie (R.v.O., art. 61) 

 

- Interpellatie van mevrouw Liesbet Dhaene tot de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en 

Studentenzaken, over de stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke 

basisschool Prinses Paola en de gemeentelijke lagere school voor 

buitengewoon onderwijs Klim Op te Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 

2.  Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Liesbet Dhaene aan de heer Guy Vanhengel, 

 collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en 

Studentenzaken, betreffende de tweetalige secundaire school 

 

- Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en 

Studentenzaken over niet-regelmatige schooltrajecten in Brussel en de werking 

van Kans.Brussels 
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1. Regeling van de werkzaamheden 

 

De heer Paul Delva is verontschuldigd wegens ziekte. Zijn vraag om uitleg over niet-

regelmatige schooltrajecten in Brussel en de werking van Kans.Brussels wordt terug op de 

agenda van het Uitgebreid Bureau geplaatst. 

 

 

2.  Interpellatie (R.v.O., art. 61) 

 

Interpellatie van mevrouw Liesbet Dhaene tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de stand van 

zaken met betrekking tot de gemeentelijke basisschool Prinses Paola en de gemeentelijke 

lagere school voor buitengewoon onderwijs Klim Op te Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): In 2017 kwam de erkenning van de gemeentelijke scholen 

Prinses Paola en Klim Op in Sint-Lambrechts-Woluwe voor een zoveelste keer in gevaar. Bij 

de doorlichting in 2013 kregen beide scholen een ongunstig advies voor de erkennings-

voorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Na de goedkeuring van een verbeterings-

plan werd de intrekking van de erkenning opgeschort tot 28 februari 2017.  

 

Maar in maart 2017 werd, na een nieuwe doorlichting door een paritair college, een advies voor 

definitieve intrekking van de erkenning uitgebracht. De gemeente diende daarop een 

verweerschrift in en de Vlaamse Regering besliste om de erkenning van deze 2 gemeentelijke 

scholen voorlopig niet in te trekken, maar de situatie en de door de gemeente beloofde 

verbeteringen op de voet op te volgen. 

 

De gebreken in beide scholen waren blijkbaar al heel lang gekend. Al in 2011 bleek bij een 

opvolging dat er geen gevolg werd gegeven aan de opmerkingen gegeven bij een eerdere 

doorlichting. Het ging nochtans om zware gebreken op het vlak van veiligheid en gezondheid 

en om onaanvaardbare tekortkomingen in de leer- en werkomgeving. U wist bij mijn vorige 

vraag in 2017 over dit onderwerp te zeggen dat u dan ook reeds in 2013 en opnieuw in 2016 

overleg had met burgemeester Olivier Maingain en met toenmalig schepen van onderwijs 

Liénart, en dat u hen had meegedeeld dat de VGC bereid was de renovatie of een nieuwbouw 

te ondersteunen. De Prinses Paolaschool zat op dat moment al 10 jaar in containers. Het is dan 

onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur de situatie zo lang liet aanslepen. 

 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe besloot uiteindelijk toch om een nieuwbouw te 

realiseren voor deze scholen. In deze nieuwbouw zouden ook de gemeentelijke bibliotheek en 

de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord een onderkomen vinden. De gemeente 

wou deze nieuwbouw “op korte termijn” realiseren. Naar uw aanvoelen zou er echter best 

ondertussen een “tijdelijke modulaire school” – lees: nieuwe containerklassen – ingericht 

worden, waar de gemeente ook een positief advies over gaf. 

 

U had naar eigen zeggen met aandrang gevraagd dat de gemeente met spoed werk zou maken 

van een realistisch en haalbaar onderwijsinfrastructuurdossier voor beide scholen. U kon echter 

verder nog niets concreets zeggen over bedragen of plannen. 

 

Onderwijs in Brussel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid 

van de 2 Gemeenschappen, de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, maar ook van de 

gemeenten. Nog steeds schieten de gemeenten te vaak tekort in hun verantwoordelijkheid om 
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Nederlandstalig gemeenteonderwijs in te richten. Of liggen de gemeenten dwars bij initiatieven 

tot capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs, zoals het geval was bij het 

Theodoortje in Jette, de Unescoschool in Sint-Agatha-Berchem. Of ze geven voorrang aan 

Franstalig onderwijs, zoals gebeurde bij de Mooi-Bos school in Sint-Pieters-Woluwe. In dit 

geval liet de gemeente een situatie, al dan niet bewust, compleet verrotten. Ondanks het feit dat 

de gemeente niet armlastig is, en dat er meermaals financiële en logistieke steun werd 

aangeboden. Nochtans is het nijpend capaciteitsgebrek in het Brussels Nederlandstalig 

onderwijs net te wijten aan het succes van het Nederlandstalig onderwijs bij anderstaligen, 

omwille van de kwaliteit ervan én omdat de kinderen – in tegenstelling tot in het Franstalig 

onderwijs – op die manier Nederlands leren.  

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze 2 gemeentelijke scholen? Zitten zij 

momenteel in een tijdelijk onderkomen? 

 

Zijn er reeds concrete plannen voor een nieuwbouw? Zo ja, hoe ver staat men daar mee? Wat 

zijn de beoogde termijnen? 

 

Is de VGC gevraagd door de gemeente om mee te werken aan een oplossing? 

 

Heeft de VGC een subsidie toegekend, zo ja, voor welk bedrag? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Het infrastructuurdossier van het gemeentelijk onderwijs 

van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kent een lange voorgeschiedenis; ik moet hier dan 

ook verwijzen naar mijn antwoord van 9 juni 2017 op de vragen van mevrouw Dhaene.  

 

De situatie is, kort samengevat, als volgt: 

 

De eerste aanzet gebeurde in 1996, met het indienen van een aanvraagformulier bij AGION 

door de gemeente. Het dossier, dat nog niet werd uitgewerkt, stond sindsdien op de wachtlijst 

‘reguliere financiering’ van AGION, het Vlaamse agentschap voor infrastructuur voor het 

onderwijs. 

 

In 2013 en nogmaals in 2016 ontmoette ik het gemeentebestuur, waarbij afgesproken werd dat 

de gemeente het dossier verder zo concreet als mogelijk zou ontwikkelen en dat de VGC het 

dossier zou ondersteunen en co-financieren. Er werd eveneens afgesproken dat de 

bouwvergunning zou ingediend worden in 2017 en dat de bouwwerken zouden starten in 2019.  

Zowel de VGC als het OVSG, de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, 

hebben er sindsdien herhaaldelijk bij de gemeente op aangedrongen om vaart te maken met een 

ontwerpdossier, in functie van subsidiëring door AGION en de VGC. 

Echter, bij het verstrijken van de uiterste deadline voor het indienen van een ontwerpdossier bij 

AGION op 1 juli 2018, was er geen ontwerpdossier en werd het AGION-dossiernummer van 

de wachtlijst geschrapt. De gemeente moet aldus opnieuw een aanvraagformulier indienen en 

zal, gezien de huidige wachtlijst bij AGION, de eerstvolgende 5 tot 7 jaar geen aanspraak 

kunnen maken op reguliere financiering vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 

In augustus 2018 mocht de VGC een ruwe raming ontvangen voor een project waarbij de 

bestaande campus zou gerenoveerd en uitgebreid worden. Naast een verdubbeling van de 

Prinses Paolaschool en de renovatie van de Klim-Op school, voorziet de gemeente het 

inkantelen van de wijkafdelingen (die zich ondertussen al op de site bevinden in klasmodules) 

en in de integratie van sportterreinen, een Nederlandstalige bibliotheek, een muziekschool, het 
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jeugdhuis of het kinderdagverblijf Roodebeek, een ondergrondse parking en een conciërge-

woning. De totale kost van het volledige project wordt geraamd op 23 miljoen euro. 

 

Tot op vandaag werd er echter geen nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij AGION. Aangezien 

het een complex dossier betreft, waarin vele voorzieningen worden gepland (onderwijs, 

deeltijds kunstonderwijs, welzijn, bibliotheek, sport,…), is de opmaak van een ontwerpdossier 

met uitgewerkte ramingen absoluut noodzakelijk. Van zodra AGION haar financiële en 

fysische normcontrole kan doen op basis van een ontwerpdossier, kunnen we verder met dit 

dossier en een financiering bespreken met de gemeente. 

Ik heb de burgemeester en de bevoegde schepen meermaals ontmoet en telkens werd gezegd 

dat de gemeente een heel renovatie- en uitbreidingsdossier aan het afwikkelen is. Hierbij zijn 

alle Nederlandstalige en Franstalige scholen van de gemeente betrokken. In heel dit dossier 

kwamen de Nederlandstalige scholen in een laatste fase aan de beurt. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Komt de erkenning van deze scholen in het gedrang als 

de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De school heeft, na de drastische opmerkingen van de 

inspectie, wel ingegrepen om alles zo goed mogelijk in orde te brengen zodat de erkenning van 

de school niet in het gedrang zou komen. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Het Nederlandstalig onderwijs heeft een groot succes. Het 

is heel spijtig dat dat niet in alle gemeenten merkbaar is. 

 

 

3.  Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Liesbet Dhaene aan de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, 

betreffende de tweetalige secundaire school 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Tijdens de begrotingsbesprekingen vernam ik dat het 

project van de tweetalige lerarenopleiding een staartje krijgt. U wist daar te zeggen dat de 

tweetalige lerarenopleiding het denken en het werken rond meertalig onderwijs en het aanleren 

van meerdere talen had versterkt, en dat een groot deel van de Brusselse bevolking vragende 

partij is om het tweetalig schoolconcept verder uit te bouwen. Er zou in samenspraak met de 

ULB, VUB, Erasmushogeschool Brussel en de Haute Ecole Francisco Ferrer, op de site van de 

kazernes in Elsene, een samenwerking georganiseerd worden tussen het Koninklijk Atheneum 

Etterbeek en het Athénée Royal Jean Absil. Op die manier, zo wist u te zeggen, wil u het 

“tweetalig onderwijsconcept” binnen de bestaande regelgeving vormgeven. 

 

Er was jammer genoeg weinig tijd en ruimte in het kader van de begrotingsbesprekingen om 

hier dieper op in te gaan, maar u wist te zeggen dat het hier niet om immersie, maar gewoon 

om “samenwerking” zou gaan. Het is mij niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Vandaar 

mijn vragen om even de discussie aan te gaan. 

 

Over wat voor soort samenwerking gaat het hier? Op welke vlakken zal er samengewerkt 

worden? 
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U nam de term tweetalig onderwijs in de mond. Wat bedoelt u daar precies mee, gelet op het 

feit dat “tweetalig onderwijs” volgens de regelgeving in het Vlaams onderwijs niet toegelaten 

is. 

 

Zal het hier gaan om een immersieschool? Welk budget wordt hiervoor voorzien? 

 

Wat is de band met de tweetalige lerarenopleiding? 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Ik ben ook benieuwd naar hoe het er precies uit zal zien. Er 

is zeker nood aan. Er is nu slechts 1 Nederlandstalige school die min of meer immersieonderwijs 

aanbiedt, namelijk in Sint-Pieters-Woluwe. Ik vind het echt een goed initiatief. 

 

Ik ben benieuwd of de collegevoorzitter van plan is om nog andere initiatieven te nemen om 

ook andere scholen aan te moedigen in het project CLIL te stappen. 

 

Khadija Zamouri (Open Vld): Het is heuglijk nieuws voor mij. Het is zeer belangrijk dat we 

naar meertaligheid gaan. Er zijn reeds verschillende Franstalige scholen die immersieonderwijs 

aanbieden. 

 

Om de kwaliteit van immersieonderwijs te kunnen garanderen, zal men moeten nadenken om 

op termijn een soort OCB voor deze groep scholen op te richten zodat ze kwalitatief goed 

worden opgevolgd. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Sta me toe erop te wijzen dat er 2 lijnen zijn die door 

elkaar lopen.  

 

Aan de ene kant is er een studie, die het Brussels Studies Institute (BSI) uitvoert in opdracht 

van de gewestelijke dienst perspective.brussels. Perspective.brussels is het Gewestelijk 

expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brusselse 

grondgebied.  

 

Binnen deze opdracht gaat BSI na welke de mogelijke scenario’s zijn om een vorm van 

tweetalig onderwijs uit te bouwen in het Brussels hoofdstedelijk gewest (wetgeving, 

onderwijsregelgeving, soort inrichtende macht…).  

 

Aan de andere kant – en los van de opdracht van perspective.brussels – is er een initiatief vanuit 

de ULB en de VUB, waarbij er louter verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden om een 

mogelijk project van samenwerking rond meertalig onderwijs te onderzoeken.  

 

Een tweetalige inrichtende macht laten erkennen, kan niet omdat er 2 exclusieve regelgevingen 

zijn. 

 

Het gaat om een denkoefening vanuit de universiteiten in het kader van hun lerarenopleidingen. 

Hierbij wordt onder meer nagedacht of het mogelijk is om een maximale samenwerking van 

bestaande scholen, gebruikmakend van bestaande immersiesystemen, tot stand te brengen.  

 

De ULB en de VUB willen onderzoeken wat in Brussel mogelijk is op het vlak van meertalig 

onderwijs. Een van de pistes die deze universiteiten willen nagaan, is de mogelijkheid om 

Franstalige en Nederlandstalige scholen met een immersieprogramma maximaal te laten 

samenwerken.  
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Er is op dit moment nog geen band, gezien de verkennende fase waarin het onderwijs zich 

bevindt, maar het spreekt voor zich dat de universiteiten ook het bestaan van de programma’s 

van de tweetalige lerarenopleiding mee in hun reflectie opnemen. Het VUB/ULB-idee gaat uit 

van bestaande scholen die op de een of andere manier samenwerken. 

 

Terzijde wil ik ook nog even meegeven dat de Vlaamse regelgeving een vorm van meertalig 

secundair onderwijs toelaat.  

 

Niet-taalvakken kunnen in het Frans, Engels of Duits onderwezen worden voor maximaal 20% 

van de onderwijstijd en het bewuste vak moet ook in het Nederlands worden aangeboden. In 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn er 2 scholen die deze mogelijkheid gebruiken: het 

Meertalig Atheneum Sint-Pieters-Woluwe en het Koninklijk Atheneum Etterbeek. 

 

Wat uw vraag betreft rond het budget dat wordt voorzien, kan ik u antwoorden dat er vanuit de 

VGC-begroting 2019 op dit ogenblik geen budgetten zijn vastgelegd voor 1 van deze projecten. 

Wanneer er een degelijk en onderbouwd aanvraagdossier binnenloopt, zal dat uiteraard bekeken 

worden.  

 

En wat de laatste vraag betreft: de band met de tweetalige lerarenopleiding is heel eenvoudig; 

beiden situeren zich in hetzelfde thema, maar er is op dit ogenblik geen logistieke of 

organisatorische link tussen de 2 projecten.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): U weet dat ik er altijd sceptisch tegenover sta.  

 

In de vierde taalbarometer staat dat 90% van de Brusselaars tweetalige scholen wil. Ik kan hier 

inkomen. 90% van de Brusselaars zijn anderstaligen die beseffen hoe belangrijk het is dat hun 

kinderen Nederlands leren. 

 

Maar de vraag naar tweetaligheid moet meer gericht worden aan de Franse Gemeenschap dan 

naar de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Onderschrijft u de stelling van uw partij dat we ook werk 

moeten maken van hoog budgettair elitair onderwijs? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Het hangt af van wat men verstaat onder elitair onderwijs. 

Ik sta wel voor hoog kwalitatief onderwijs. (Samenspraken) 

 

In vergelijking met de Franse Gemeenschap is het Nederlandstalig onderwijs hoog kwalitatief. 

 

Ik onderschrijf de stelling van mijn partij dat het mogelijk moet zijn het maximale uit kinderen 

te halen. 

 

De Franse Gemeenschap moet er worden op gewezen dat ze hun onderwijs moeten verbeteren. 

(Samenspraken) 

 

De collegevoorzitter bepaalt de dotatie van het Gewest ten aanzien van de Cocof. Kan de Cocof 

niet meer aangemoedigd worden om het Nederlands een belangrijkere rol te laten spelen in hun 

onderwijs? 

 



- 8 - 
 

De heer Bruno De Lille (Groen): Het Gewest kan niks opleggen wanneer ze een dotatie geeft 

aan de gemeenschapscommissies. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Dat is allemaal gemakkelijk gezegd. (Samenspraken) 

 

Ik ben akkoord met het project als de collegevoorzitter me kan garanderen dat de 2 scholen in 

mijn vraag om uitleg gaan samenwerken om de kennis van de 2de taal te versterken. Ik heb wel 

een voorwaarde; namelijk dat dit dan enkel geldt ten aanzien van de leerlingen die geen 

taalachterstand Nederlands hebben. Leerlingen in deze scholen moeten de instructietaal 

voldoende kennen. Leerlingen die de instructietaal nog niet voldoende kennen, mogen geen 

toegang krijgen tot het immersieonderwijs. (Samenspraken) 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik wil even terugkomen op de vierde taalbarometer. 

Volgens mij is er een veel te simplistische lectuur bij betrokken. Ik heb dat ook tegen de heer 

Janssens gezegd. De plaats van het Nederlands is zeker toegenomen, maar de Brusselaars zelf 

zijn veel kritischer geworden over hun eigen kennis van het Nederlands. 

 

Ik heb de onderzoeker laten weten dat voor de volgende taalbarometer moet nagegaan worden 

of de huidige Brusselaars vinden dat hun kennis van het Nederlands er op vooruit is gegaan of 

misschien achteruit is gegaan. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Minder dan 8% van de afgestudeerden van het Franstalig 

secundair onderwijs zeggen dat ze goed Nederlands kunnen.  

 

Ik heb een grondige studie gedaan van hoe men het Nederlands aanleert binnen de Franse 

Gemeenschap. Ik kan inderdaad alleen maar bevestigen dat het heel plausibel is dat maar 8% 

van de afgestudeerden goed Nederlands kan. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: 5 jaar geleden hadden jongeren niet zoveel te maken met 

leeftijdsgenoten die wel Nederlands kunnen. De vergelijking van de talenkennis is anders dan 

enkele jaren geleden. (Samenspraken) 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Dit is een zeer subjectieve interpretatie. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Dit komt volgens mij ook voor een deel omdat het aantal 

moedertaalsprekers Nederlands absoluut is verminderd. En inderdaad de manier van 

zelfrapportering is anders dan enkele jaren geleden. (Samenspraken) 

 

We delen met z’n allen de mening dat het Franstalig onderwijs beter zijn best moet doen, maar 

aan Nederlandstalige kant moet het onderwijs ook goed zijn. (Samenspraken) 

 

 

 

____________ 

 

 

 


