
Gilles Verstraeten |Brussels Volksvertegenwoordiger | N-VA Fractie 
http://www.gillesverstraeten.be|gilles.verstraeten@n-va.be 

 

Datum van indiening: 18 oktober 2022 

 

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

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Proefproject met taaltutoren in het Technisch Instituut Don Bosco 
___________________________________________________________________________ 

 
Geacht collegelid, 
 
Sinds 1 oktober kunnen leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs van het Technisch Instituut 
Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe rekenen op extra taalstimulerende activiteiten. Hiervoor worden 
taaltutoren ingezet, vrijwilligers of studenten die een opleiding krijgen en begeleid worden door het 
Onderwijscentrum Brussel (OCB), het Huis van het Nederlands en Ligo Brusseleer. Het OCB zal de 
tutoren wegwijs maken in taalonderwijs en meertaligheid op school, het Huis van het Nederlands deelt 
haar expertise rond oefenkansen Nederlands, terwijl Ligo Brusselleer de focus legt op taalverwerving 
bij kwetsbare doelgroepen. Na de opleiding werken de taaltutoren samen met de leerkrachten aan 
taalstimulerende activiteiten op maat van de leerlingen. De taalstimulerende activiteiten vullen de 
gewone lessen aan en passen bij de andere vakken die de leerlingen volgen.  
 
Met dit proefproject wil de VGC leerlingen uit het secundair onderwijs met een taalachterstand extra 
oefenkansen Nederlands geven. De school krijgt hiervoor een subsidie van 30.000 euro voor het hele 
schooljaar. Na het proefproject kunnen alle Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel zich bij het 
project aansluiten.  
 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Waarom is er voor het Technisch Instituut Don Bosco gekozen? 
- Hoeveel uur taalstimulerende activiteiten is er voorzien en voor hoeveel leerlingen? 
- Hoe verloopt het project? Hoeveel leerlingen nemen deel? 
- Hoeveel taaltutoren zijn ingezet? Hoe zijn ze geselecteerd? Zijn de vrijwilligers 

werkzoekenden? Gaat het uitsluitend om studenten die een lerarenopleiding volgen? Kunt u 
meer vertellen over de opleiding die ze volgen? 

- Hoe gebeurt de begeleiding door het OCB, het Huis van het Nederlands en Ligo Brusseleer? 
Over hoeveel uur per week gaat dit? 

- Welke taalstimulerende projecten lopen er vandaag nog (naast de zomerscholen en 
speelpleinwerking)?  

- Zijn er taalstimulerende projecten die de voorbije jaren liepen en intussen geëvalueerd zijn? 
Over welke projecten gaat het? Zijn er conclusies getrokken? Welke worden voortgezet?  

 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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