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Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: De problematische resultaten voor het Nederlandstalig onderwijs die blijken 
uit PISA2018 
 
Deze week werden de eerste resultaten bekendgemaakt van het onderzoek PISA2018 van de 
OESO. Hieruit blijkt dat de kennis en de vaardigheden van de 15-jarige leerlingen uit het 
Nederlandstalig onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en zijn hoofdstad 
Brussel een flinke duik hebben genomen vergeleken met 2015 en nog meer in vergelijking met 
2009. Voor het eerst zakt Vlaanderen overal uit de OESO top-10. 
 
De PISA-test wil om de 3 jaar wereldwijd nagaan in welke mate 15-jarigen de essentiële 
vaardigheden bezitten om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. De 
test richt zich op de kerndomeinen leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en 
wetenschappelijke geletterdheid. 
 
Het is niet de eerste keer dat ik deze problematiek in deze Raad op de agenda plaats. Het zou 
goed zijn, mochten we hierover zonder taboes van gedachten kunnen wisselen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat leerlingen met een migratieachtergrond 73 punten lager scoren dan 
autochtone kinderen wanneer men de (zwakkere) Sociaal Economische Situatie (SES) in 
rekening neemt. Wanneer men deze verschillen zou wegnemen dan nog scoort de groep 
leerlingen met allochtone achtergrond 44 % lager.  
Wanneer men vergelijkt met andere landen dan blijkt dat de allochtonen in Vlaanderen relatief 
zeer slecht scoren in vergelijking met pakweg Duitsland of Frankrijk. 
Het lijkt me nogal evident te zijn dat naast de culturele verschillen het vooral de taalachterstand 
is die een belangrijke factor is om tot deze PISA-resultaten te komen. 
Deze gegevens in acht genomen, mogen we ervan uitgaan dat de resultaten voor Brussel nog 
veel slechter  zullen zijn dan het gemiddelde van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
In Brussel worden bijzonder zware inspanningen geleverd qua middelen en mankracht om hulp 
en bijstand te verlenen aan leerlingen en leerkrachten teneinde het niveau op te krikken. 
Blijkbaar leidt dit tot onvoldoende resultaten. 
Experts wijten de desastreuze resultaten ook aan het feit dat er een zekere nonchalance in het 
onderwijs is geslopen. De lat lig te laag. Er is een mentaliteitswijziging nodig. 
In bepaalde Brusselse scholen worden de eindtermen niet meer gehaald of past men trucjes toe 
om die wel te halen. 
 
Graag had ik van het collegelid vernomen: 
- of er aparte cijfers bestaan voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel; 
- welke extra maatregelen er zijn genomen om het tij te keren; 
- of er overleg is geweest met de bevoegde minister in de Vlaamse Regering om op de 
 ernst van de situatie te wijzen en om het specifieke Brusselse probleem in deze aan te 
 kaarten; 
- op welke wijze hij meent de broodnodige mentaliteitswijziging te bewerkstelligen.  
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