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Actualiteitsvraag vanwege de heer Gilles Verstraeten aan Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de tolkenondersteuning in scholen. 

Geacht collegelid, 
 
Gisteren vernamen we in de media dat minister Gatz 11.000 euro vrijmaakt voor tolkenondersteuning 
in scholen, in navolging van de aanbevelingen die voortkwamen uit de Ronde van Brussel. Aan een 
voordeeltarief van 5 euro per uur kunnen scholen opgeleide tolken van vzw Brussel onthaal 
inschakelen -ter plaatse, telefonisch en online- bij gesprekken met anderstalige ouders. Niet alleen de 
basis- en secundaire scholen, maar ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het 
Volwassenenonderwijs en partners kunnen aanspraak maken op het voordeeltarief. 
 
Het doel is om de begeleiding van de leerlingen te verbeteren door de communicatie met de ouders 
te versterken. En dat klopt, de communicatie tussen ouder en school is enorm belangrijk. Maar ook 
andere taaloverbruggende instrumenten, zoals ondersteunend materiaal, kunnen helpen. Je kan je 
ook de vraag stellen of de overheid of school voor de kosten van een tolk moet opdraaien. Ook is het 
een slecht signaal daar de ouders toe, die waarschijnlijk minder geneigd zullen zijn om Nederlands te 
leren. De meest duurzame manier om dit probleem op te lossen, is ervoor zorgen dat de ouders 
Nederlands spreken. Dat moet de prioriteit zijn. Zo kan je de beschikbaarheid van een tolk ook 
koppelen aan het volgen van een inburgeringstraject, zoals dat ook in het Vlaams regeerakkoord 
voorzien is.  
 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Welke taalinstrumenten worden op dit moment gebruikt om de communicatie tussen ouder 
en school zo vlot mogelijk te laten verlopen? 

- Hebt u dit besproken met Vlaams minister van Onderwijs Weyts? 
- Zal u dit koppelen aan een maatregel die impulsen geeft aan de ouders om Nederlands te 

leren? 
- 5 euro per uur is een gunstig tarief voor scholen gezien de hoge kostprijs van tolken. Hoe is het 

budget van deze maatregel, 11.000 euro, berekend? 
 

 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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