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COMMISSIEWERKZAAMHEDEN

SAMENVATTEND VERSLAG

namens de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw
uitgebracht door de heer Arnaud VERSTRAETE

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:
Vaste leden: de heer Gilles Verstraeten, voorzitter, de heer Fouad Ahidar, de heer Arnaud
Verstraete, mevrouw Khadija Zamouri
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1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

2.

Regeling van de werkzaamheden

-3Mevrouw Khadija Zamouri, oudste lid in jaren, zit de vergadering voor.

1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

Op de agenda staat de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie.
N-VA stelt de heer Gilles Verstraeten voor als voorzitter. Open Vld stelt mevrouw Khadija
Zamouri voor als ondervoorzitter. Dit werd overlegd tussen de erkende politieke fracties. De
commissie kan hiermee instemmen.
Voorzitter: de heer Gilles Verstraeten
2.

Regeling van de werkzaamheden

De commissievoorzitter meldt dat er voor het nieuwe parlementaire jaar ruimte is voor
terreinbezoeken en/of themazittingen in het kader van de Commissie voor Onderwijs en
Scholenbouw. In navolging van de plenaire vergadering van 25 oktober 2019 stelt hij voor een
studiebezoek te brengen aan OCB.
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) benadrukt dat ze in de plenaire vergadering van 25
oktober 2019 het idee heeft geopperd om OCB bij de Raad uit te nodigen en niet om naar het
OCB te gaan. In een hoorzitting kan er dieper worden ingegaan op de werking, het succes, enz.
van de taaltesten.
De heer Arnaud Verstraete (Groen) is eerder voorstander om de 2 voorstellen te combineren,
zijnde een studiebezoek aan OCB waar een korte toelichting over de OCB-werking wordt
gegeven. Nadien kan er dieper worden ingegaan op de taaltesten, taalbaden en hoe het OCB
hiermee omgaat.
De voorzitter stelt voor dat de commissie na het bezoek aan OCB nog kan concluderen dat er
een hoorzitting nodig is. Tijdens deze hoorzitting kan er een ruimer debat worden gevoerd over
deze thema’s.
De commissieleden besluiten dat er door de diensten kan worden nagegaan of een bezoek aan
OCB mogelijk is.
Daarnaast stelt mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) voor om in de commissie aandacht te
besteden aan de instroom van jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands en wat de
resultaten hiervan zijn. Hiervoor kan er op zoek worden gegaan naar good practices.
De heer Arnaud Verstraete (Groen) en de heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) steunen
dit idee. Meertaligheid en hoe jongeren hiermee omgaan, is een belangrijk aspect in Brussel.
De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) vraagt zich af waarom de ene school daar beter in
slaagt dan de andere? Dit onderwerp zal later verder worden uitgewerkt.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Gilles VERSTRAETEN

