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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De taalstimulerende projectoproep  
 
Geacht collegelid, 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 2,7 miljoen euro in projecten die de kennis van 

het Nederlands bevorderen en die extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling bij hen die daar 

het meeste nood aan hebben. Met deze oproep wil de Vlaamse regering een toegankelijk en 

kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende activiteiten ondersteunen voor kinderen en jongeren 

tijdens schoolvakanties of in de buitenschoolse opvang. 

Deze steun is in het bijzonder bedoeld voor regio’s zoals Brussel waar kinderen minder in contact 

komen met het Nederlands. Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status of van 

wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen een verhoogd risico op een problematische 

onderwijsloopbaan. Dit taalstimulerend aanbod biedt hen extra kansen op een sterkere en meer 

structurele taalontwikkeling van het Nederlands. Nederlands is dé sleutel tot alle andere kennis en is 

dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen.  

Vele leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen in de zomer nauwelijks in contact 

met het Nederlands en belanden op 1 september vaak met een achterstand opnieuw op de 

schoolbanken. Net deze leerlingen moeten we met dit soort initiatieven proberen te bereiken. Nu het 

ernaar uitziet dat we deze zomer met z’n allen meer dan ooit onze vakantie in eigen land zullen 

beleven, is een bijkomend aanbod aan taalstimulerende activiteiten welgekomen. Met deze 

taalstimulerende projecten kunnen we van een nadeel een voordeel maken.  

Scholen die dergelijke taalstimulerende activiteiten willen organiseren tijdens de schoolvakanties en 

in de buitenschoolse opvang kunnen sinds 19 mei en tot 7 juni een aanvraag indienen bij de VGC, die 

het dossier indient bij de Vlaamse Gemeenschap. Goedgekeurde projecten starten ten vroegste op 20 

juli en kunnen ten langste lopen tot 31 augustus 2022.  

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel dossiers zijn er al ingediend? 

- Op welke manier probeert u scholen, die langdurig taalstimulerende activiteiten willen 

organiseren tijdens de schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang, te overtuigen om een 

aanvraag in te dienen? 

- Speelt het Onderwijscentrum Brussel (OCB) een actieve rol in dit verhaal? 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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