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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Tweetalige lerarenopleiding 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
In Brussel organiseren de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute École Francisco 
Ferrer (HEFF), gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een tweetalige 
lerarenopleiding voor leerkrachten lager onderwijs. Daardoor kunnen leerkrachten zowel in 
Nederlands- als in Franstalige lagere scholen lesgeven. Het is intussen het vijfde academiejaar 
waarin het traject loopt. Het laatste debat hierover dateert van begin dit jaar maar intussen is er 
dus alweer een nieuw academiejaar gestart. 
 
Op het einde van het academiejaar 2019-2020 studeerden 17 studenten af in dit traject: 14 aan 
de EhB en 3 aan de HEFF. Volgens de laatste cijfers die u ons gaf volgden tijdens het 
academiejaar 2020-2021 aan de Ehb 41 studenten en aan de HEFF 18 studenten de tweetalige 
lerarenopleiding. Gezien in de Nederlandstalige lerarenopleiding tot onderwijzer(es) Frans als 
tweede taal een verplicht vak is, zitten alle studenten ‘educatieve bachelor lager onderwijs’ in 
het traject van de tweetalige lerarenopleiding. In de Franstalige opleiding is Nederlands geen 
verplicht vak en vorig jaar kozen 18 van de 49 of 36% van de studenten in de lerarenopleiding 
voor dit traject. Dat aantal is wel gestegen, want tijdens het eerste jaar van de tweetalige 
lerarenopleiding was dit nog maar 14%. Hopelijk is die stijging dit academiejaar doorgezet. 
 
Het is interessant om te weten waar de afgestudeerden van de tweetalige lerarenopleiding aan 
de slag gaan. Volgens de informatie van januari zijn ongeveer 30% van de afgestudeerden van 
de EhB tewerkgesteld in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Over de resterende 70% kon 
toen geen sluitend antwoord worden gegeven. Over de tewerkstellingsplaatsen van de 
afgestudeerden van de HEFF had u geen informatie. 
 
Ik heb ook aan de Raad voorgesteld om een werkbezoek te doen aan de Erasmushogeschool 
Brussel en de Haute École Francisco Ferrer in het kader van de tweetalige lerarenopleiding. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

• Hoeveel studenten hebben het project van de tweetalige lerarenopleiding daadwerkelijk 
afgerond in 2021? Hoeveel aan de EhB en hoeveel aan de HEFF? 
 

• Hoeveel studenten hebben zich dit academiejaar ingeschreven in het 1ste jaar van de 
tweetalige lerarenopleiding? Is dit een stijging in vergelijking met vorig jaar? 

 
• In januari zei u dat de evaluatie van de tweetalige lerarenopleiding positief is maar dat 

de oefening nog niet af is. Is het traject dit academiejaar bijgesteld? 
 

• Op welke concrete manieren probeert de HEFF om taaltrajecten Nederlands hoger op 
de agenda te krijgen? Op welke manier voert het promotie hierrond? 



• Hoeveel studenten van de HEFF (Ehb) volgen dit academiejaar het Erasmus Belgica-
programma aan de EhB (HEFF) in het kader van het 3de jaar van de tweetalige 
lerarenopleiding? Is er een stijgende evolutie te merken in de voorbije jaren? Waar 
volgen deze studenten stage? 

 
• Heeft u al concretere cijfers over welk deel van de afgestudeerden van de tweetalige 

lerarenopleiding (EhB en HEFF) aan de slag zijn in het Brusselse onderwijs? 
 
 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 


