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Dames en Heren, 

 

De Commissie voor Onderwijs en Vorming vergaderde op woensdag 22 maart 2017 opnieuw 

over het voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig 

secundair onderwijs in Brussel van de heer Bruno De Lille, mevrouw Annemie Maes, de heer 

Arnaud Verstraete en de heer Fouad Ahidar (stuk 649 (2016-2017) – Nrs.1 en 2).   

 

De heer Paul Delva werd aangeduid voor de verslaggeving van de commissievergadering van 

22 maart 2017. 

 

1. Algemene toelichting en bespreking 

 

Een uitgebreide algemene toelichting is niet nodig volgens de heer Bruno De Lille (Groen). 

De discussie over eenzelfde voorstel van resolutie werd in april 2015 gevoerd in de VGC. Toen 

werd het voorstel van resolutie aangenomen door de meerderheid van de VGC-raadsleden.   

 

De toen voorliggende resolutie vroeg eveneens bij de inschrijvingen rekening te houden met de 

schoolloopbaan van de leerlingen. De basisidee van het voorstel van resolutie is dat leerlingen 

die een aantal jaar schoollopen in het Nederlandstalig basisonderwijs automatisch behandeld 

moeten worden als Nederlandstalige kinderen. Dan moet niet meer nagegaan worden welke taal 

de ouders spreken en moet geen taalattest gevraagd worden aan anderstalige ouders. Groen gaat 

ervan uit dat een leerling van het Nederlandstalig basisonderwijs, de Nederlandse taal beheerst. 

Groen vraagt dat deze leerlingen de facto ingeschreven kunnen worden in het Nederlandstalig 

secundair onderwijs. Deze leerlingen behoren voor de volle 100% tot de Vlaamse gemeenschap 

en er is geen enkele reden om voor hen extra drempels in te bouwen.  

 

De resolutie van april 2015 werd bezorgd aan de Vlaamse Regering, maar werd niet in 

uitvoering gezet.  

 

De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft net voor de herfstvakantie 2016  

Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel van 2015, wilde doen uitvoeren. Daarom is het interessant de resolutie 

opnieuw in te dienen. Groen merkt dat er niets is gewijzigd aan de regelgeving en dat voor het 

schooljaar 2017- 2018 geen rekening wordt gehouden met de resolutie. 

 

De heer Foaud Ahidar (sp.a), mede-indiener, dankt de collega’s van Groen omdat hij de kans 

kreeg het voorstel mee te ondertekenen. Sp.a is van oordeel dat elk kind, ongeacht zijn thuistaal 

of afkomst, recht heeft op goed onderwijs. Jammer genoeg wordt de voorrangsgroep nog steeds 

afgebakend door een zekere taalkennis van de ouders en niet door de taalkennis van de kinderen, 

die ze nochtans grotendeels hebben verworven in het Nederlandstalig onderwijs.  

 

Een groot aantal ouders die het Nederlands niet machtig zijn kiezen voor het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel. Deze ouders kiezen voor de toekomst van hun kind. De spreker is ervan 

overtuigd dat deze ouders er alles zullen aan doen om de toekomst van hun kind te garanderen.  

 

Met dit voorstel van resolutie wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd eindelijk een einde te 

maken aan deze waanzinnige situatie. Kinderen die afstuderen in het Nederlandstalige 

basisscholen moeten het recht hebben om hun studies in een Nederlandstalige middelbare 

school verder te zetten.  

 



Dit voorstel van resolutie zou niet op tafel liggen, indien we in Brussel niet geconfronteerd 

zouden zijn geweest met een groot capaciteitstekort. Er wordt in Brussel hard gewekt om het 

capaciteitstekort terug te dringen, waarvoor dank aan collegevoorzitter Guy Vanhengel. Spijtig 

genoeg kunnen we niet hetzelfde vaststellen voor Vlaanderen. In Brussel wordt de Brusselnorm 

nog steeds niet gehaald.  

 

In het verleden werden foute inschattingen gemaakt. De heer Fouad Ahidar heeft er geen 

probleem mee om dit te zeggen. Vandaag kunnen we dit recht trekken. Sp.a zal enthousiast mee 

aan de kar duwen om de nodige verandering mee helpen te realiseren. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) stelt vast dat het weer zo ver is. Deze discussie werd al 

gevoerd, meerdere keren. Het Grondwettelijk Hof heeft uitspraak gedaan en zegt dat er geen 

sprake is van discriminatie. 

 

Dit is voor de spreker één van de vele voorbeelden waarbij bepaalde partijen om ideologische 

redenen een maatregel willen afschaffen die wel degelijk essentieel is voor het Nederlandstalig 

karakter van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.  

De spreker ontving diverse e-mails van mensen die N-VA steunen om achter het arrest van het 

Grondwettelijk Hof te blijven staan. 

 

Ze begrijpt het niet. Enerzijds zeggen zowel de collega’s van de sp.a als collega De Lille – 

terecht - dat Brussel tweetaliger geworden is omdat we de scholen nu al 20 jaar actief 

openstellen en dat dit goed is. Dat klopt. Brussel wordt tweetaliger omdat anderstalige 

leerlingen Nederlands leren in het Nederlandstalig onderwijs.  

En toch trekken diezelfde collega’s ten strijde tegen alles wat het Nederlandstalig karakter 

bepaalt binnen het Nederlandstalig onderwijs. Zij maken het in de eerste plaats de 

Nederlandstalige leerlingen nog moeilijker om in het Nederlandstalig onderwijs een plaats te 

vinden. Het Nederlands als schooltaal, dat is maar een bijkomstigheid: het moet Nederlands én 

Frans zijn. In dit kader verwijst de spreker naar het discours van het tweetalig onderwijs en de 

immersie. 

 

Het Nederlands van de leerkrachten wordt van ondergeschikt belang. De collega’s vinden het 

fantastisch dat Franstalige leerkrachten in het Nederlands lesgeven in het Nederlandstalig 

onderwijs. Dit zijn allemaal maatregelen die afbreuk doen aan het Nederlandstalig karakter van 

ons onderwijs. Niet alleen worden de Nederlandstaligen in Brussel benadeeld, ook de  

tweetaligheid in Brussel vermindert. De kansen van de anderstalige leerling om in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel effectief tweetalig te worden verminderen. 

 

Een voldoende aantal leerlingen dat van thuis uit Nederlandstalig is, speelt in het voordeel van 

de anderstalige leerlingen en van de school. De aanwezigheid van leerlingen die geholpen 

worden door hun ouders die voldoende Nederlands spreken, ouders die actief kunnen 

communiceren met de school en deelnemen aan de schoolgemeenschap is in het voordeel van 

de anderstalige leerlingen en de school. Een school, die dagelijks al haar energie moet steken 

in het zo veel mogelijk terugdringen van de taalachterstand waar de meerderheid van haar 

leerlingen mee worstelt. De voorrangsregel heeft een belangrijk pedagogisch nut. De spreker 

kent klassen waar slechts één Nederlandstalig kind deel van uitmaakt. Het enige 

Nederlandstalige kind is ongelofelijk populair omdat het door alle andere kinderen als vriendje 

wordt beschouwd om Nederlands te oefenen. 

 



En tenslotte: de voorrangsregel zorgt er ook voor dat de laatste Vlaamse gezinnen niet uit 

Brussel vertrekken omdat ze geen school vinden voor hun kinderen. Dat komt aan als zeer 

onrechtvaardig. 

 

De voorrangsregel is dus essentieel, en het valt op dat er in deze discussie eigenlijk nooit 

rationele argumenten worden gebruikt. Wel emotionele en zelfs demagogische, stelt mevrouw 

Dhaene. 

 

Zij leest “dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel niet zou openstaan voor anderstalige 

leerlingen”. 75% van de leerlingen zijn anderstalig. Klassen met één Nederlandstalige zijn geen 

uitzondering meer.  

 

Men stelt het ook voor alsof de voorrangsregel enkel voor de “Vlamingen” is. Dit klopt niet: 

elke ouder die de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn keuze om zijn kinderen in het 

Nederlandstalig onderwijs te steken en voldoende Nederlands leert, heeft toegang tot de 

voorrangsregel. Tegen de tijd dat hun kinderen in het middelbaar onderwijs zitten, hebben 

anderstalige ouders al 11 jaar de kans gehad om Nederlands te leren. Kinderen van wie de 

ouders wél de inspanning leverden om Nederlands te leren, komen wel degelijk in aanmerking 

voor inschrijvingsvoorrang.  

 

Verder wordt beweerd “dat de taalachterstand Nederlands van de leerlingen in het 

basisonderwijs niet zou bestaan in het secundair onderwijs”. Dit is onjuist. Leerlingen die het 

eerste secundair beginnen, hebben het niveau Nederlands van het vierde leerjaar. Het is 

ondertussen heel duidelijk dat vele anderstalige leerlingen op het einde van het zesde 

middelbaar nog steeds zo’n laag niveau Nederlands hebben dat het een impact heeft op hun 

slaagkansen in het hoger onderwijs. Dit is een vaststelling en zeker geen verwijt aan de 

kinderen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen aan het einde van hun lagere school 

hetzelfde niveau Nederlands halen als in Vlaanderen ? Dat is een grote bekommernis. 

 

De spreker gaat heel de discussie niet technisch opnieuw voeren. Zij herhaalt gewoon haar 

conclusie: niet alleen benadelen de partijen die de resolutie steunen de Nederlandstaligen in 

Brussel flagrant, maar ze verminderen evenzeer de kansen van de anderstalige leerlingen om 

tweetalig te worden binnen het Nederlandstalig onderwijs én zo ook het Nederlands in Brussel. 

 

Der spreker zegt boos te zijn en van dit dossier emotioneel te worden.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) zegt geen verschil in de intonatie van de stem van 

de spreker te horen. Is ze dan altijd kwaad ? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) antwoordt dat er inderdaad veel is om kwaad over te zijn. 

 

 

De heer Paul Delva (CD&V) verwijst naar de vergelijkbare en goedgekeurde  resolutie van 

2015. In deze resolutie werd door de meerderheid voorgesteld de inschrijvingsregels voor het 

secundair onderwijs te herbekijken. Dit debat wordt gevoerd in het Vlaams Parlement en binnen 

de Vlaamse Regering. In de resolutie werd gevraagd tevens rekening te houden met de 

schoolloopbaan van de kinderen.  

 

In de formulering van de resolutie die in 2015 werd goedgekeurd telt elk woord. Voor CD&V 

moeten de bestaande voorrangsregels voor kinderen uit Nederlandstalige gezinnen in Brussel 



behouden blijven. CD&V is daar vragende partij voor, altijd geweest. De heer Delva denkt dat 

na de toepassing van die voorrang, men kan kijken naar de schoolloopbaan van kinderen die 

eveneens willen ingeschreven worden in een Nederlandstalige school in Brussel. De spreker 

meent dat het nuttig is op dat moment te kijken naar het Nederlandstalig schoolparcours van de 

leerlingen : 6 of 9 jaar in kleuter en/of lager onderwijs. Dit was het CD&V-standpunt 2 jaar 

geleden en is niet gewijzigd.  

 

Dat in de voorliggende resolutie een timing wordt ingebouwd ziet CD&V niet zitten. Ten eerste 

omdat de timing achterhaald is. De inschrijvingen voor 2017/2018 lopen al. Ten tweede vindt 

de spreker het persoonlijk niet nodig een jaartal in het voorstel van resolutie op te nemen. Het 

belangrijkste is dat het principe er door komt op het Vlaamse niveau.  

 

Dit discours is hetzelfde als wat de heer Delva 2 jaar geleden in plenaire vergadering verklaarde. 

Hij herhaalt het vandaag nogmaals en hij zal het voorliggende amendement steunen. Ingevolge 

dit amendement gaat men terug naar de oorspronkelijk tekst van de resolutie van 2015. Er wordt 

aan het Vlaamse niveau gevraagd om ook rekening te houden met de schoolloopbaan van de 

kinderen. De manier waarop dit exact wordt geïnterpreteerd, verschilt van partij tot partij. Voor 

CD&V is het duidelijk dat het element “schoolloopbaan van een kind” belangrijk is, samen met 

de voorrang voor kinderen uit Nederlandstalige gezinnen.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) wil zich aansluiten bij de uiteenzettingen van de 

heren Delva en Ahidar. Twee jaar geleden werd inderdaad exact hetzelfde voorstel van resolutie 

ingediend. Dergelijk voorstel van resolutie zal blijven ingediend worden tot er werk van 

gemaakt wordt. Men mag niet uit het oog verliezen dat de essentie van deze resolutie gaat over 

het geven van een kans aan kinderen om een betere toekomst te hebben in de maatschappij.  

 

De spreker kent kinderen die jaren naar het Nederlandstalig onderwijs zijn gegaan en die nu bij 

de inschrijving voor een Nederlandstalige secundaire school uit de boot vallen. Dat is niet fijn 

voor die kinderen.  

 

De taalachterstand waarvan sprake is inderdaad een werkpunt in sommige scholen, voor 

sommige kinderen. Dit is het geval omdat taalverwerving geen evidentie is. De grote fout die 

gemaakt wordt is de taalachterstand vermengen met de intelligentie en de capaciteiten van een 

kind. Dit onderscheid moet voor ogen worden gehouden bij het inhoudelijke werk van de 

commissies. 

 

Kinderen kunnen niet van meet af aan 2 of 3 talen perfect spreken, maar dit komt goed als er in 

wordt geïnvesteerd en als de taalverwerving goed wordt opgevolgd. De spreker gaat mee in de 

aandacht voor dit werkpunt. Het betekent in geen geval dat de betreffende kinderen dom zijn 

of het niveau van de scholen naar beneden halen. Met die stelling is de spreker het helemaal 

niet eens. 

 

Open Vld wil het voorstel van resolutie graag goedkeuren omdat ze van oordeel is dat niet naar 

de ouders, maar naar de capaciteiten van het kind moet worden gekeken. Een kind dat een 

parcours heeft doorlopen in het Nederlandstalig basisonderwijs wordt niet losgelaten door  

Open Vld. In een ideale wereld zou Open Vld nog verder willen gaan: elk kind dat bewust kiest 

voor het Nederlandstalig onderwijs moet worden ingeschreven. Maar er moet rekening worden 

gehouden met de uitdagingen inzake capaciteit en elk kind dat bewust voor een 

Nederlandstalige school kiest inschrijven, kan vandaag niet. 



Open Vld onderschrijft de geldende voorrangregels, maar er moet tevens gekeken worden naar 

de schoolloopbaan van het kind en niet naar de taal van de ouders. Het is uiteraard belangrijk 

dat de ouders Nederlands kunnen, maar dit mag niet de toekomst van een kind hypothekeren. 

Om die reden wil Open Vld de resolutie mee ondertekenen. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) probeert niet boos te worden en een antwoord te geven op de 

geformuleerde opmerkingen. 

 

Een verwijzing naar het Grondwettelijk Hof heeft het te maken met dit onderwerp want de 

discussie ging over het inschrijvingsbeleid en de gestelde taalvereisten. Maar het heeft er ook 

niet mee te maken, aangezien in het voorliggende voorstel van resolutie wordt gesteld dat die 

kinderen gewoon als Nederlandstalige moeten worden behandeld. De taalvereisten doen er dan 

niet meer toe. Geen enkele leerling uit het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel valt in de 

groep waarvoor de taalvereisten worden gevraagd. 

 

Indien er mensen zijn die aanmoedigen dat men moet volhouden met het stellen van de hoge 

taaleisen, doen ze dit volgens de spreker gedeeltelijk uit eigenbelang. Die mensen zouden graag 

tot een kleinere voorrangsgroep behoren en dus voor hen mag een extra drempel worden 

ingevoerd. 

 

De politiek dient er voor te zorgen dat iedereen op een gelijke manier wordt behandeld. De 

spreker ziet geen reden om extra drempels in te voeren, zeker niet voor leerlingen die in het 

lager Nederlandstalig onderwijs schoollopen en tonen dat ze zich in het Nederlandstalig 

parcours willen inschrijven. 

 

De indiener snapt niet waarom niet alle leerlingen uit het lager Nederlandstalig onderwijs gelijk 

zijn voor een inschrijving in het secundair onderwijs. Sommige kinderen zullen, hoeveel moeite 

ze ook doen, steeds een tweede rangkind blijven. Dit vindt de spreker onaanvaardbaar.  De 

kansen van een kind mogen niet beïnvloed worden door de keuzes die ouders maken. Een kind 

mag niet gestraft worden omdat zijn ouders niet de mogelijkheid hadden Nederlands te leren. 

Bovendien is Nederlands leren niet zo gemakkelijk. Ouders die moeite hebben om de eindjes 

aan elkaar te knopen of moeilijke werkuren hebben kunnen niet zo vanzelfsprekend 

Nederlandse les volgen. Tal van ouders proberen in de eerste plaats te overleven en Nederlandse 

les volgen kan er niet echt bij. Ze sturen hun kinderen echter wel naar het Nederlandstalig 

onderwijs om hen meer kansen te geven. De politiek mag hen zeker deze kansen niet ontzeggen. 

 

De heer De Lille heeft tal van vragen bij het pedagogisch nut. De vorige minister van Onderwijs 

zei onder meer dat er 30% Nederlandstalige leerlingen in een klas moeten zitten opdat ze goed 

zou kunnen werken. Men kon geen enkele studie bovenhalen die deze stelling onderschrijft. Er 

zijn wel studies die aantonen dat de pedagogische instrumenten moeten worden aangepast als 

veel kinderen thuis niet de schooltaal spreken. Er is nog nergens aangetoond dat een minimum 

aantal Nederlandstalige kinderen nodig is in een klas om er in te slagen anderstalige kinderen 

Nederlands te leren. Er zijn minstens 5 VUB-studies die het tegendeel bewijzen en dit zijn niet 

enkel de studies van professor Piet Van De Craen. 

 

De heer De Lille vindt het erg dat Nederlandstalige ouders Brussel verlaten omdat ze geen 

school voor hun kind hebben.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) zegt dat dit inderdaad zo is. 

 



Maar de heer Bruno De Lille (Groen) vindt het even erg als andere ouders moeten vertrekken 

omdat ze geen school vinden. Het is een schande dat de Brusselse overheid er op dit moment 

niet slaagt alle Brusselaars een school aan te bieden op zijn grondgebied. Daar moet werk van 

worden gemaakt.  

 

Mevrouw Dhaene zei dat sommige kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die 

naar het secundair onderwijs doorstromen voor het Nederlands op het niveau van het 4de leerjaar 

zitten. Daar moet dringend iets aan worden gedaan. 

 

Waar kunnen leerlingen terecht als ze omwille van de taalachterstand  voor Nederlands niet 

ingeschreven kunnen worden in het Nederlandstalig secundair onderwijs? Gaan ze wel op het 

juiste niveau Frans zitten? Is dit een manier om het probleem naar iemand anders door te 

schuiven omdat men zelf geen zin heeft het probleem op te lossen? Dit kan men niet doen vanuit 

de politiek ! De politiek moet verantwoordelijkheid opnemen voor deze en alle  leerlingen. 

Kinderen naar het Franstalig onderwijs sturen, lost het probleem niet op. Integendeel, dit leidt 

nog tot andere en grotere problemen. 

 

Zeggen dat het Nederlandstalig onderwijs wordt afgebouwd is zeker niet waar. Het 

Nederlandstalig onderwijs is voor een stuk gered geweest doordat het zich heeft opengesteld 

voor alle Brusselaars. De laatste 20 jaar werd Brussel meertaliger, onder andere door het 

onderwijs.  

 

Bovendien is het niet zo dat kinderen makkelijker Nederlands leren als hun ouders ook 

Nederlands leren. Voor deze ouders wordt de communicatie wel gemakkelijker. Professoren 

dringen er op aan dat ouders die nog Nederlands aan het leren zijn, zeker geen Nederlands 

spreken met hun kinderen die ook Nederlands aan het leren zijn. Kinderen gaan sneller vooruit, 

pikken de taal sneller op dan hun ouders. Het risico bestaat dat ze taalfouten overnemen van 

hun ouders. 

 

De spreker kan ook achter de redenering van CD&V staan. Hij vraagt aan Open Vld en CD&V 

dat ze binnen hun partij harder op de tafel kloppen. Hij is zeer blij dat deze partijen in Brussel 

mee de resolutie ondersteunen, maar op het ogenblik dat in het Vlaams Parlement geprobeerd 

werd de resolutie om te zetten in regelgeving, zaten Open Vld en CD&V niet op de lijn van hun 

Brusselse collega’s. Dit is jammer. De Brusselse parlementsleden van Open Vld en CD&V 

moeten hun collega’s in het Vlaams Parlement er harder overtuigen dat de oplossing van het 

Vlaams Parlement moet komen. 

 

Ten slotte kan de heer De Lille zich vinden in het discours van commissielid Khadija Zamouri, 

dat stelt het schoolparcours van een kind moet in rekening gebracht worden. 

 

Het is niet meer dan normaal en het is wettelijk zelfs zo voorzien dat elk kind dat kiest voor het 

Nederlandstalig onderwijs een goede plaats in een school moet krijgen. 

 

Het is niet realistisch om het capaciteitstekort tegen september 2017 op te lossen, maar het mag 

niet veel langer duren. 

 

Naar aanleiding van het ingediende amendement wil de heer De Lille meedelen dat voorliggend 

voorstel van resolutie reeds in november 2016 werd ingediend, ruim voor de start van de nieuwe 

inschrijvingsprocedure. 

 



Alle kinderen in het Nederlandstalig onderwijs zijn volgens de heer Fouad Ahidar (sp.a) 

100% Nederlandstalige kinderen.  

 

Leerlingen die 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs naar school gaan, krijgen een diploma. 

Behalen ze een diploma en is er toch een probleem met hun taalkennis, dan is er een probleem 

met het systeem. Dat noopt dan tot andere maatregelen. 

 

Hoeveel ouders hebben een attest gekregen van het Huis van het Nederlands? Men moet niet 

zomaar zeggen dat de ouders geen Nederlands kennen. 

 

Hoeveel Nederlandstalige kinderen hebben geen school toegewezen gekregen? De spreker 

denkt dat de meesten wel een plaats hebben, maar misschien niet hun 1ste of 2de keuze. Iedereen 

wil immers naar de populaire scholen. 

 

Met het ingediende amendement wil men dat de woorden ‘voor de inschrijvingen van 2017’ 

worden geschrapt omdat de termijn niet kan worden gehaald. Zonder datum kan men ook aan 

de Vlaamse Regering vragen haar werk te doen. 

  

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) heeft de indruk dat de collega’s precies menen te weten 

wat ze zelf denkt. 

 

Zeggen dat Nederlandstalige scholen niet openstaan voor anderstalige kinderen is pure 

demagogie. Scholen bestaan uit minstens 75% anderstalige leerlingen. Het Nederlandstalig 

onderwijs staat wagenwijd open voor anderstalige Brusselaars. (Reactie van de heer Fouad 

Ahidar.) 

 

De overgrote meerderheid van de kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs spreekt thuis geen 

Nederlands.  

 

De spreker had de indruk dat de heer De Lille geen anderstaligen in het Nederlandstalig 

onderwijs wil. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) zegt dat hij niet wil dat anderstaligen als tweederangsburgers 

worden beschouwd in het Nederlandstalig onderwijs. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) antwoordt dat de feiten dit tegenspreken.  

 

Bovendien investeerde de Vlaamse Regering, met de N-VA, meer in de Brusselse scholen dan 

ooit het geval was. Het bedrag ligt hoger dan toen een sp.a-minister bevoegd voor Onderwijs 

was. (Samenspraken) 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) zegt dat de Vlaamse Regering doet wat ze moet 

doen. 

 

Ze doet zelfs meer dan ze moet, zegt commissielid Liesbet Dhaene (N-VA). Het klopt niet dat 

de Vlaamse Regering niet wil investeren in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Het klopt 

wel dat er te weinig capaciteit is. (Rumoer) 

 



Voor wie is er een tekort, vraagt commissielid Fouad Ahidar (sp.a). Hij benadrukt dat iedere 

Nederlandstalige een plaats heeft in een school, maar niet de plaats die werd aangeduid als 

eerste of tweede keuze.  

 

 

Commissielid Liesbet Dhaene (N-VA) is ervan overtuigd dat er een tekort aan plaatsen is in 

het Nederlandstalig onderwijs. Hoeveel moet de Vlaamse Regering nog blijven doen om dit op 

te lossen? In de mate van het mogelijke doet de Vlaamse Regering alles wat ze kan, maar er zal 

nooit voldoende capaciteit zijn. Er wordt geïnvesteerd in de kennis van het Nederlands voor 

anderstalige kinderen. Er wordt gewerkt aan de taalachterstand en in deze aanpak heeft de 

voorrangsregel zijn plaats. Dit is een middel om ervoor te zorgen dat scholen anderstalige 

leerlingen, die ze moeten opvangen, en waarvan de overgrote meerderheid een andere taal heeft 

dan het Nederlands, en het Nederlands onvoldoende beheersen om de vakken echt goed te 

kunnen begrijpen. Dit geldt ook voor het secundair onderwijs. Er wordt veel in geïnvesteerd. 

De voorrangsregel heeft, los van het feit dat wordt gegarandeerd dat  Nederlandstalige en 

Nederlandskundige leerlingen een plaats hebben, ook een pedagogisch doel. 

 

De voorrangsregel is enkel nodig zolang er een capaciteitstekort is. Dit is volgens de spreker 

niet ideaal. Ideaal zou zijn dat iedereen een plaats zou krijgen. 

 

Het is zoals collegevoorzitter Guy Vanhengel eerder zei: hoe veel scholen ook worden 

bijgebouwd, er zal altijd plaatsen tekort zullen zijn. 

 

De Vlaamse Regering is niet de enige overheid die verantwoordelijkheid draagt voor het 

onderwijs in Brussel. De Franse Gemeenschap heeft ook een taak. Het commissielid is 

nagegaan in welke mate de Franse Gemeenschap investeert in de kennis van het Nederlands in 

Brussel.  Er komt een voorstel van resolutie om de Franse Gemeenschap op te roepen ook haar 

taak te vervullen.  

  

Brussel telt 2 onderwijsstelsels. Het ene is kwalitatief en investeert massaal in anderstalige 

leerlingen en draagt bij aan de tweetaligheid van Brussel. De andere gemeenschap werkt 

tegen.(Reacties) 

 

Commissielid Fouad Ahidar (sp.a) onderstreept dat de bewering van commissielid Liesbet 

Dhaene, geldt voor het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs is het anders, omdat de 

leerlingen dan al jaren in het Nederlands naar school zijn gegaan. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) constateert dat alle aanwezigen, buiten de CD&V, de 

voorrangsregel willen afschaffen voor het secundair onderwijs. 

 

Commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) ontkent dit gezegd te hebben. Gelet op de 

huidige capaciteit, moeten de huidige richtlijnen gerespecteerd worden mét een extra opening 

voor kinderen die reeds in het Nederlandstalig basisonderwijs schoolliepen. 

 

En die kinderen staan op hetzelfde niveau voor het Nederlands als de Nederlandstalige 

kinderen, vraagt commissielid Liesbet Dhaene (N-VA). (Samenspraken) 

 

Natuurlijk want het zijn Nederlandstaligen, benadrukt de commissievoorzitter.  

 



Volgens Open Vld, sp.a en Groen moeten alle kinderen die in het Nederlandstalig 

basisonderwijs les hebben gevolgd voorrang krijgen. Dit is de afschaffing van de 

voorrangsregel in het secundair onderwijs, zegt mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) herhaalt dat het gaat over kinderen die al een deel 

van hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs achter de rug hebben. 

Het is fout dat mevrouw Dhaene zegt dat Open Vld voor de afschaffing van de voorrangsregel 

is. 

 

Commissielid Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt hoeveel leerlingen die doorstromen naar het 

Nederlandstalig secundair onderwijs, geen Nederlandstalig lager onderwijs genoten? 

 

Dit zal niet zo veel zijn, denkt commissievoorzitter Bruno De Lille (Groen). 

 

Dit is volgens commissielid Liesbeth Dhaene (N-VA) 2-3 %. Als iedereen voorrang krijgt, is 

er geen voorrang meer. (Reactie van de heer Bruno De Lille.) 

 

Het voorliggende voorstel komt neer op een afschaffing van de voorrangsregels voor de 

Nederlandskundigen zoals ze nu is in het secundair onderwijs. De ondertekenaars moeten 

durven zeggen waarvoor ze staan.  

 

Wanneer een ouder zijn kind in het Nederlandstalig onderwijs laat starten, is er toch geen enkele 

ouder die verwacht dat er geen zekerheid is dat zijn kind het secundair onderwijs in het 

Nederlands kan volgen, zegt commissievoorzitter Bruno De Lille (Groen). Het is toch logisch 

de heel schoolcarrière in dezelfde taal te doorlopen. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) blijft bij haar vraag. Krijgen alle leerlingen die hun 

basisonderwijs in een Nederlandstalige basisschool hebben gevolgd, voorrang in het 

Nederlandstalig secundair onderwijs? 

 

Ja, zeggen de overige raadsleden.  

 

97% van de leerlingen die zich aanmelden voor het secundair onderwijs krijgen dus voorrang, 

besluit commissielid Liesbeth Dhaene (N-VA). (Samenspraken) 

Zo ja, is er geen voorrangsregel meer. De aanwezigen moeten durven toegeven dat ze de 

voorrangsregel voor de Nederlandskundigen voor het secundair onderwijs willen afschaffen. 

 

De spreker heeft de indruk dat N-VA op dezelfde lijn staat als CD&V. N-VA heeft absoluut 

geen bezwaar om na de voorrang voor Nederlandskundigen nog een voorrang te doen voor de 

rest van de kinderen die hun basisonderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Eigenlijk is er 

dan geen sprake meer van voorrang. 

 

De spreker vindt het jammer dat de CD&V de resolutie zal goedkeuren omdat zo meer 

draagkracht en politieke kracht wordt gegeven aan een resolutie die er op neerkomt dat de 

voorrangsregel voor de Nederlandssprekende leerlingen in het secundair onderwijs wordt 

afgeschaft. De resolutie wordt door de andere partijen zo geïnterpreteerd. (Reactie van de heer 

Fouad Ahidar) 

De commissievoorzitter wijst de aanwezigen er op dat de voorliggende resolutie gebaseerd is 

op een eerder ingediend voorstel resolutie,  dat mevrouw Khadija Zamouri en de heer Paul 

Delva mee ondertekenden.  



 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) zegt dat ze dit weet. 

 

Als men de tekst leest, kan men die op een verschillende manieren proberen te begrijpen, zegt 

de heer Paul Delva (CD&V). 

 

CD&V heeft het zo begrepen en is het ermee eens dat er voorrang moet zijn voor kinderen die 

uit het Nederlandstalig basisonderwijs komen. Voor CD&V kan deze regeling toegepast 

worden na de huidige voorrangsregel voor kinderen uit Nederlandstalige gezinnen. Dat is de 

interpretatie van de CD&V. 

 

De tekst is duidelijk: er moet ook rekening worden gehouden met de schoolloopbaan van de 

leerlingen. Dit komt bij, voor, naast de andere voorrangsregels. 

 

De spreker staat net zoals 2 jaar geleden nog steeds achter de resolutie. 

 

In de verslagen van het Vlaams Parlement over het voorstel van Groen, staat duidelijk vermeld 

dat Vlaams parlementslid Joris Poschet achter de resolutie staat zoals ze werd ingediend in de 

VGC en zoals ze nu voorligt, na goedkeuring van het amendement. 

 

De tekst van het voorstel van Groen in het Vlaams Parlement stemt helemaal niet overeen met 

de resolutietekst die vandaag wordt besproken. In het Vlaams Parlement zegt CD&V letterlijk 

net hetzelfde als in de VGC. De CD&V kon zich niet vinden in het voorstel dat Groen indiende 

en bijkomende elementen bevatte. 

 

 

2. Stemmingen 

 

De overwegingen van het voorstel van resolutie worden ter stemming voorgelegd en 

aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Het amendement op het dispositief wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen met 4 

stemmen voor en 1 stem tegen . 

 

Het voorstel van resolutie wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en aangenomen met 4 

stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

 

 

De verslaggever,         De voorzitter,  

Paul DELVA         Bruno DE LILLE 



TEKST AANGENOMEN DOOR COMMISSIE 

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 

- overwegende de aantrekkingskracht van het secundair Nederlandstalig onderwijs in het 

Brussels hoofdstedelijk gewest en de voorrangsregels in functie van het behoud van het 

Nederlandstalig karakter van het onderwijs; 

- overwegende de rechtspraak inzake de waarborgen voor de gemaakte taalkeuze inzake 

schoolloopbaan; 

- overwegend het wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat de schoolloopbaan 

bepalend is voor de kennis van het Nederlands; 

- gelet op de goedgekeurde resolutie in de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie van 3 april 2015 betreffende het inschrijfbeleid voor het 

Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel (stuk 553 (2014-2015) – nr. 1); 

- gelet op het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex 

Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft (stuk 900 (1016-2017) – nr. 

1), goedgekeurd door de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op 20 oktober 

2016; 

vraagt aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

 

om bij de Vlaamse Regering aan te dringen op een herziening van de inschrijfregels voor het 

secundair onderwijs in Brussel, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de 

schoolloopbaan van de leerlingen.  
 

 

 

_________________ 


