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Dames en heren, 

 

Op woensdag 13 februari 2019 brengen de Commissie voor Onderwijs en Vorming en de 

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin een studiebezoek aan de stad Düsseldorf. 

 

De delegatie bestaat uit: raadsvoorzitter Carla Dejonghe, voorzitter van de Commissie voor 

Onderwijs en Vorming de heer Bruno De Lille (Groen), voorzitter van de Commissie voor 

Welzijn, Gezondheid en Gezin mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) en vaste commissieleden de 

heer Fouad Ahidar (sp.a), de heer Paul Delva (CD&V), mevrouw Hannelore Goeman (sp.a), de 

heer Arnaud Verstraete (Groen) en mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld). 

Andere delegatieleden zijn mevrouw Sophie Temmerman, Dienst Wetgeving, en de heer Bart 

Van Walleghem, Public Relations. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri wordt aangeduid als verslaggever. 

 

Bezoek aan de Grundschule Höhenstraꞵe 

 

Bij aankomst aan de Grundschule Höhenstraꞵe wordt de delegatie opgewacht door de heer 

Koen Haverbeke, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Duitsland (AAVR) 

en mevrouw Lotte Ysenbrandt, adjunct AAVR, die haar zal begeleiden gedurende het 

studiebezoek. 

 

De raadsleden worden ontvangen door mevrouw Anke Bücker, directrice van de lagere school, 

mevrouw Daniela Körber, onderwijsinspectrice van het ministerie van Onderwijs van de 

deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), mevrouw Ursula Platen, onderwijsinspectrice van de 

stad Düsseldorf, mevrouw Ursula Natrop, onderwijsinspectrice van het district Düsseldorf en 

de heer Rolf Kessler, pedagogisch medewerker van het regionaal vormingsbureau van de stad 

Düsseldorf. 

 

De heer Bruno De Lille geeft aan dat de commissieleden voornamelijk geïnteresseerd zijn in 

het taalbeleid van de school naar anderstalige kinderen toe en in de wijze waarop wordt 

omgegaan met kansarme kinderen.  

 

Mevrouw Anke Bücker geeft allereerst een algemene toelichting over de werking van de 

lagere school, de leerlingen en de leerkrachten. In deze school wordt veel aandacht besteed aan 

taalvorming, want alle klassen zijn tevens taalklassen. Bovendien is er een extra (onthaal)klas 

waarin aan kinderen die helemaal geen Duits kennen, enkel Duits wordt aangeleerd na afloop 

van een reguliere les. De manier waarop gewerkt wordt, is aangepast omwille van de groeiende 

diversiteit. Ongeveer 85% van de kinderen die schoollopen aan deze school heeft een andere 

afkomst. Vele kinderen zijn in Duitsland geboren, maar meestal een van hun ouders niet en 

thuis wordt tevens een andere taal gesproken. Naast de Duitse kinderen telt de school kinderen 

met ongeveer 25 verschillende nationaliteiten. De gastspreker voegt eraan toe dat dit hoge 

percentage typisch is voor de wijk waarin de school zich bevindt. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene is benieuwd hoe de leerkrachten omgaan met deze groeiende 

diversiteit. Volgens mevrouw Anke Bücker wordt dit deels in hun opleiding meegegeven en 

daarnaast leren leerkrachten op het terrein veel van elkaar. De directrice vertelt dat er in 

Duitsland een groot gebrek is aan leerkrachten. 
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Hoe lang blijven anderstalige kinderen in de onthaalklas waar enkel Duits wordt onderwezen, 

vraagt de heer Paul Delva. De gastspreker antwoordt dat dit tot 2 jaar kan duren, en eventueel 

zelfs verlengd. Dit hangt af van het niveau van de kinderen. 

 

Verder legt mevrouw Daniela Körber uit dat er organen zijn op verschillende niveaus, die 

instaan voor de inspectie van onderwijs.  

 

Vervolgens informeert de heer Rolf Kessler de delegatieleden over het regionaal studiebureau 

waarvoor hij werkt. Sinds 10 jaar heeft de stad Düsseldorf met de deelstaat een contract gesloten 

inzake onderwijs en vorming. De bedoeling hiervan is meer verantwoordelijkheid te geven aan 

de lokale onderwijspartners en deze te verbinden. Zo wordt regelmatig een 

onderwijsconferentie georganiseerd, waarop 54 partners (o.a. scholen, politici, jeugdhulp-, 

cultuur- en sportorganisaties, non-profitinstellingen…) mekaar treffen. Deze conferentie wordt 

aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit 16 partners, voornamelijk uit de ambtenarij en 

de politiek. Zij bepalen wat er op de agenda van de onderwijsconferentie wordt geplaatst. 

 

Na de uiteenzetting wordt de delegatie in 4 groepen opgedeeld. Elk delegatielid krijgt de 

gelegenheid om in 2 klassen de werkzaamheden te volgen. In totaal zijn er 4 mogelijkheden: 

(1) taalondersteuning tijdens de les wiskunde; (2) koken met ‘Seiteneinsteigern’ (dit zijn 

leerlingen die via een ‘zijingang’ zijn ingestroomd en niet via het traditionele schoolverloop); 

(3) les ‘Robotik’ en (4) lesuur in een voltijdse klas. 

 

Ter afsluiting wordt een gespreksronde georganiseerd, waarbij de raadsleden de kans krijgen 

nog vragen te stellen over de begeleiding van kinderen met een migratieachtergrond. Er wordt 

verder nog aandacht besteed aan het onderscheid tussen gesloten en open dagscholen, het 

inschrijvingssysteem, de ouder- en leerlingenbetrokkenheid en de overgang van het lager naar 

het secundair onderwijs. 

 

Ontmoeting met de afgevaardigden van de Ausschuss für Schule und Bildung van de 

Landtag Nordrhein-Westfalen en rondleiding in het parlementsgebouw 

 

Tijdens de middag ontmoet de delegatie de afgevaardigden van de ‘Landtag Nordrhein-

Westfalen’, die deel uitmaken van de ‘Commissie voor Scholen en Onderwijs’ (Ausschuss für 

Schule und Bildung), met name commissievoorzitter Kirstin Korte (CDU), de heren Frank 

Rock (CDU), Jochen Ott (SPD), Helmut Seifen (AfD) en mevrouwen Franziska Müller-

Rech (FDP) en Sigrid Beer (BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN). 

 

De afgevaardigden en de raadsleden bespreken het onderwijssysteem van Noordrijn-Westfalen 

en meer bepaald de politieke verdeeldheid over de duur van de opleiding in het secundair 

onderwijs, volgend op 4 jaar basisonderwijs. Sinds het schooljaar 2005-2006 werd dit van 9 

jaar teruggebracht tot 8 jaar, doch in 2018 besloot de nieuwe CDU-FDP-regering om in NRW 

terug het G9-systeem in te voeren. Scholen die dit evenwel niet wensen te doen, kunnen het 

G8-systeem behouden. 

 

Na de toelichtingen en het debat worden de raadsleden rondgeleid in het gebouw van de Landtag 

Nordrhein-Westfalen. 

 

 

 

 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Navigation_R2010/030-Parlament-und-Wahlen/015-Ausschuesse-und-Gremien/005-Ausschussuebersicht/A15/Inhalt.jsp
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Navigation_R2010/030-Parlament-und-Wahlen/015-Ausschuesse-und-Gremien/005-Ausschussuebersicht/A15/Inhalt.jsp
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Navigation_R2010/030-Parlament-und-Wahlen/015-Ausschuesse-und-Gremien/005-Ausschussuebersicht/A15/Inhalt.jsp
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Bezoek aan de kinderopvang Kita am Grünen Weg 

 

In de namiddag brengt de delegatie een bezoek aan de kinderopvang Kita am Grünen Weg 

(hierna: kita). Ze wordt rondgeleid door mevrouw Dr. Maryam Balke, hoofd-

verantwoordelijke, en mevrouw Anita Kelch, kleuterleidster. 

 

Tijdens de rondleiding in de kita legt de gastspreker uit dat er ongeveer 35 kinderen 

opgevangen worden, verdeeld over 2 leeftijdsgroepen, met name kinderen van 6 maanden tot 

2/3 jaar en kinderen van 3 jaar tot 6 jaar. 

 

Wat de kita bijzonder maakt, is haar ‘soefistische’ aanpak. Dit houdt in dat de kita openstaat 

voor ieder kind, ongeacht zijn religie of cultuur. De kinderen krijgen geen label toegekend en 

er wordt gefocust op wat zij gemeenschappelijk hebben. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman vraagt zich af of er andere initiatieven zijn buiten de 

kinderopvang met deze aanpak. Dr. Maryam Balke licht toe dat er ook een school is in de 

buurt met dezelfde visie. 

 

Hoe verhoudt zich procentueel het aantal kinderen met een moslimachtergrond en het aantal 

met een niet-moslimachtergrond, wil mevrouw Liesbet Dhaene weten. Dat komt op 70/30 is 

het antwoord. 

 

Vervolgens informeert mevrouw Anita Kelch de delegatieleden over de dagelijkse werking, 

waarbij ze aangeeft dat er veel aandacht is voor taalvorming en dat de kleuters vrij snel het 

Duits aanleren. 

 

Moeten de kinderen een bepaald niveau halen om te mogen overgaan naar het 1ste leerjaar, wil 

de heer Bruno De Lille weten. De gastspreker verklaart dat kinderen in Duitsland worden 

voorbereid onder de vorm van ‘Vorschularbeit’, waarbij de nadruk wordt gelegd op hoe men 

moet leren en studeren. 

 

Verder wordt uiteengezet hoe de financiering van de kita in zijn werk gaat. Ouders betalen een 

bijdrage aan de stad Düsseldorf totdat het kind 3 jaar oud is. Deze bijdrage is 

inkomensgerelateerd. De stad betaalt deze bijdrage aan de kita. Daarnaast zijn er ook private 

kinderopvanginitiatieven, die hun bijdrage zelf bepalen, maar deze behoren in Duitsland tot de 

minderheid. Het eten van de kinderen wordt door de ouders rechtstreeks aan de kita betaald. 

Hiervoor kunnen ze wel een subsidieaanvraag indienen bij de stad Düsseldorf. 

 

De heer Bruno De Lille stelt nog een laatste vraag over hoe kinderen in een kita terechtkomen. 

Dr. Maryam Balke legt uit dat ouders hun kind aanmelden via een website, soms nadat ze 

eerst zelf op verkenning zijn gegaan. Bij de kita is men aandachtig dat er in iedere 

leeftijdscategorie een 5-tal kinderen zit, zodat het verloop van de ene naar de andere groep quasi 

gegarandeerd is. Er wordt ook getracht een evenwicht te bereiken op vlak van geslacht. 

 

Het bezoek wordt afgerond in de tuin. 

 

 

De verslaggever, 

Khadija ZAMOURI                                                                  

                                                 De voorzitter, 

                                     Carla DEJONGHE 

 

_____________ 


