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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 toekomst van het immersie-onderwijs in het Brussels Franstalig onderwijs 
 
Geacht collegelid, 
 
De Franse Gemeenschap organiseert sinds 1989 immersie-onderwijs in het basis- en secundair 
onderwijs. Vandaag is in de Franstalige Brusselse scholen enkel Nederlands mogelijk als immersietaal, 
van de derde kleuterklas tot het derde middelbaar. Dit geldt niet voor de scholen in Wallonië, waar er 
ook kan gekozen worden voor het Engels en het Duits. In het Parlement van de Franse Gemeenschap 
werd in februari een voorstel van decreet ingediend om in de Brusselse Franstalige scholen ook 
immersie-onderwijs in het Engels mogelijk te maken. 
 
Ik herhaal mijn pleidooi dat wij als N-VA ervan overtuigd zijn dat een degelijke kennis van meerdere 
talen een absolute troef is voor iedere jongere en een verrijking voor de samenleving, zeker in Brussel. 
Maar Engels als immersietaal beschikbaar maken is natuurlijk een enorm slechte beslissing als het 
Franstalig onderwijs er al niet in slaagt om het Nederlands degelijk te onderwijzen. Dat zou het eerste 
doel moeten zijn, namelijk Brusselse jongeren tweetalig laten afstuderen. Meertaligheid in Brussel 
begint voor onze partij altijd bij een duidelijk respect voor de wettelijke tweetaligheid. 
 
Wij proberen al lang in Brussel een debat te starten over een beter talenonderwijs in de Franstalige 
scholen. De Franstalige gemeenschap moet bijkomende inspanningen leveren en de onderfinanciering 
van haar Brussels onderwijs aanpakken. Ook stellen wij al lang voor dat de Vlaamse en Franse 
gemeenschap gaan samenzitten en tot een akkoord komen over hoe we de lat in het onderwijs, en 
vooral het talenonderwijs, in Brussel kunnen verhogen.  
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Wat vindt u ervan dat Engels het Nederlands als immersietaal in Brusselse Franstalige scholen 
zou kunnen vervangen? 

- Heeft u contact gehad met de Franse Gemeenschap over dit dossier?  
- Welke initiatieven worden er genomen om het tweetalig onderwijs te versterken? 

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