Datum van indiening : 3 maart 2020
Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp : Het opzetten van een overlegstructuur met leerkrachten en directies om de
kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te versterken
In de pers van dinsdag 3 maart 2020 lezen we dat de Vlaams minister van Onderwijs een aantal
initiatieven wil opzetten om leerkrachten een grotere rol te laten spelen in een kwalitatieve
heropleving van het Vlaamse onderwijs. Een werkgroep van 6 academici en 6 ervaren
leerkrachten zal worden gevormd en later zullen alle leraren de kans krijgen hun bijdrage te
leveren. Zij zouden voorstellen moeten doen om het steeds meer dalende onderwijsniveau om
te buigen.
Het Vlaams Belang vindt het positief dat eindelijk eens op een gestructureerde manier het oor
te luisteren gelegd wordt bij de mensen op het werkveld. We moeten afstappen van de topdownaanpak waarbij men leerkrachten komt vertellen hoe ze hun job moeten uitvoeren.
In onze partij krijgen we vaak signalen vanuit het leerkrachtenkorps, ook in Brussel, dat zij
graag zouden worden gehoord om hun noden en verzuchtingen op tafel te kunnen gooien en
hun voorstellen te doen. We hopen dat de specifieke situatie van grote steden ook zeker aan bod
komt in het initiatief van de minister. Anderzijds is het ook zo dat ons onderwijs in Brussel nog
een aantal specifieke noden heeft. En daar komt dan de rol van de VGC om de hoek kijken.
Wij vinden dat we moeten gebruikmaken van dit momentum om ook in Brussel nog eens extra
de betrokkenheid van onze leerkrachten in de verf te zetten en naar hen te luisteren. Dat kan
enkel bijdragen tot een versterking van ons onderwijs in Brussel. Het Vlaams Belang hamert al
heel lang op de vraag de resultaten van de PISA-onderzoeken ernstig te nemen. We hebben in
ons onderwijs in Brussel gemotiveerde leerkrachten, maar wanneer zij zich niet rechtstreeks
gehoord voelen dan laat zich dat gevoelen op het terrein.
In het Bestuursakkoord van de VGC staat het initiatief ingeschreven voor een Staten-Generaal
met alle actoren die actief zijn op het vlak van onderwijs in Brussel. Wij zouden willen
voorstellen dat we eerst die oefening doen binnen ons Nederlandstalig onderwijs. Ik denk dat
we dat op korte termijn kunnen organiseren en die ervaring bij verdere initiatieven van pas kan
komen.
Mijn vragen voor het collegelid zijn dan ook de volgende:
̵
̵

Welke initiatieven gaat u nemen om te overleggen met de minister over dit thema zodat
ook de aandacht voor Brussel niet verslapt?
Welke mogelijkheden ziet u om specifiek de leerkrachten en directies in ons onderwijs
te raadplegen en te betrekken in de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.
Welke initiatieven wil u op dat vlak nemen?
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