
 

 

Datum van indiening: 22 februari 2021 

 

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

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Het online platform Brussel vol Taal 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) heeft het online platform Brussel Vol Taal opgestart om 

leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs bij te staan in alles rondom 

meertaligheid. Dit initiatief ligt in lijn met wat te lezen staat in het Strategisch Meerjarenplan 

2021-2025 van de VGC: “We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig 

onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.” 

 

Het Vlaamse regeerakkoord stipuleert met betrekking tot deze materie het volgende: 

“Meertaligheid bij de leerlingen is een doel dat binnen het Vlaams decretaal kader moet bereikt 

worden.” 

 

De VGC moet op lokale schaal een verlengstuk maken op het onderwijsbeleid van Vlaanderen 

in Brussel. We vragen ons af of dit initiatief niet voorbijgaat aan de decretale visie met 

betrekking tot die meertaligheid. Op 10 maart 2020 verklaarde u nieuwe concrete voorstellen 

en initiatieven af te toetsen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 

 

De VGC-doelstelling lijkt meer in lijn te liggen met doelstellingen uit regeerakkoord van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Ik citeer: “De organisatie van meertalig openbaar 

onderwijs staat dan ook centraal in de reflectie om de Brusselaars de talen beter te leren 

beheersen.” De indruk ontstaat dat u als Brussels minister voor de Promotie van Meertaligheid 

vooral de meertaligheid in het Brussels onderwijs wilt versterken. 

 

In het kader van de voorbereiding van een Plan Meertaligheid voor het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel, verzamelde de VGC in samenwerking met het OCB gegevens over de 

huidige initiatieven rond meertaligheid in de Nederlandstalige basis- en secundaire scholen in 

Brussel, de zogenaamde mapping. Die fase moest in september van 2020 afgerond zijn. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Hoe situeert u het initiatief Brussel Vol Taal binnen het Vlaams decretaal kader? 

 

- Heeft u dit initiatief afgetoetst met Vlaams minister Ben Weyts? Welke andere 

voorstellen en initiatieven rond meertaligheid hebt u met de minister in 2020 besproken? 

 

- Zitten er nog projecten rond meertaligheid in de pijplijn? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Gilles Verstraeten 


