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VOORZITTER : De heer Gilbert Vanleenhove

– De interpellatie wordt gehouden om 10.29 uur.

Interpellatie van de heer Chris Vandenbroeke tot
mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Vorming, over de eerste we-
reldconferentie betreffende de globalisering van de
markt voor hoger onderwijs en de dualisering die
ontstaat tussen Engelstalig en niet-Engelstalig
hoger onderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Vandenbroeke tot mevrouw Vanderpoor-
ten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming,
over de eerste wereldconferentie betreffende de
globalisering van de markt voor hoger onderwijs
en de dualisering die ontstaat tussen Engelstalig en
niet-Engelstalig hoger onderwijs.

De heer Vandenbroeke heeft het woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, collega’s, deze inter-
pellatie is een variant op een soortgelijke interpel-
latie over de GATS-akkoorden, die ik een drietal
maanden geleden heb ingediend. Daarin komt een
risicofactor aan bod : de commercialisering en libe-
ralisering van de diensten in het algemeen en van
het postsecundair onderwijs in het bijzonder.

In de media is daar zeer weinig belangstelling voor.
Mevrouw de minister, u vormt de enige uitzonde-
ring. Op mijn vorige interpellatie heb ik een duide-
lijk en omstandig antwoord gekregen. Ik zal daar-
uit enige zinnen citeren.

‘In elk geval moeten we deze onderhandelingen
nauwgezet volgen. Er zijn daartoe ook in Vlaande-
ren reeds stappen gezet, maar ik verheel niet dat
het een ingewikkelde zaak is. We trachten immers
in de Europese Unie tot een gezamenlijke benade-
ring te komen. De GATS gaan ook over een heel

brede waaier van onderwerpen, zodat er een coör-
dinatie moet zijn tussen de bevoegde ministers
voor handel en hun diensten en de functioneel be-
voegde ministers voor elk van de inhoudelijke ter-
reinen, waaronder onderwijs.’

‘We trachten inderdaad tot een gecoördineerd Eu-
ropees antwoord te komen. In de WTO zit de Eu-
ropese Unie trouwens ook als dusdanig aan tafel.
De Europese Commissie bereidt de onderhande-
lingen voor en is ook voor wat het hoofdstuk on-
derwijs betreft bezig met de ontwikkeling van een
standpunt.’

‘Tegelijk moet Europa echter zijn visie onderstre-
pen dat in het Europese samenlevingsmodel on-
derwijs op de eerste plaats een publiek goed is,
waarvoor de overheid haar verantwoordelijkheid
opneemt.’

Het gaat hier om een sluipende besluitvorming,
waarbij de liberalisering, commercialisering, duali-
sering en verengelsing van onze samenleving aan
bod komen. Dat is mee de aanleiding voor mijn va-
riant-interpellatie. Ongeveer een maand geleden is
dat heel duidelijk gebleken op de eerste wereld-
conferentie over de globalisering van de markt
voor hoger onderwijs in Washington. Op die confe-
rentie waren onder meer de heer Oosterlinck, rec-
tor van de KU Leuven en vice-voorzitter van de
EUA, de European University Association, en de
heer Van Damme, professor en voorman van de
VLIR, aanwezig.

Dat het inderdaad om een sluipend proces gaat,
blijkt uit een paar cijfers die tijdens die wereldcon-
ferentie naar voren werden gebracht. De VS heb-
ben in het jaar 2000 maar liefst 12,5 miljard dollar
opgestreken van 525.000 buitenlandse studenten.
Omgerekend betekent dat ongeveer 1 miljoen
frank per student. Hetzelfde doet zich voor in
Groot-Brittannië. Ook daar wordt ‘handel gedre-
ven’ in onderwijs. In Groot-Brittannië werd door



de iets meer dan 200.000 buitenlandse studenten
de ronde som van 5 miljard euro ingebracht. Als
we de omrekening per student maken, dan stellen
we vast dat er een prijskaartje van afgerond 1 mil-
joen Belgische frank aan vasthangt.

Er is echter nog meer. Een aantal Angelsaksische
landen willen verder gaan. Nieuw-Zeeland bijvoor-
beeld wil een soort taks heffen. De overheid wil
dus de buitenlandse studenten nog eens extra be-
lasten. Dit is vreemd en merkwaardig. Het gaat om
een veelomvattend besluitvormingsproces dat zich
boven onze hoofden afspeelt. De Europese Unie
houdt zich daarmee bezig. Dat is ook de reden
waarom ik deze passus uit uw vorig antwoord
onder de aandacht wou brengen. Ondertussen gaat
de zaak al veel verder. Het gaat niet alleen om de
Europese Unie maar ook om de WTO. Zo is er de
eerste wereldconferentie over de globalisering van
de markt en het ‘vermarkten’ van diensten, waar-
onder het hoger of post-secundair onderwijs.

Hier wordt blijkbaar nauwelijks aandacht aan be-
steed. Daarop is wel één uitzondering. Als gemeen-
schapssenator heb ik een brief van het ABVV en
de ACOD ontvangen, die aan premier Verhofstadt
was gericht. Mijnheer de voorzitter, indien nodig
kan ik hem aan de diensten overmaken. De brief
van 6 mei 2002 was niet door de minsten onderte-
kend. Hij ging uit van de heer Dujardin, voorzitter
van de ACOD, de heer Fermon, vice-voorzitter van
de ACOD, de heer Nollet, toenmalig voorzitter van
het ABVV en mevrouw De Vits, toenmalig alge-
meen secretaris van het ABVV. Mevrouw de minis-
ter, in de brief wordt gevraagd attent te zijn op het-
geen zich boven onze hoofden afspeelt. De GATS-
akkoorden worden versterkt door de wereldconfe-
rentie in Washington. We kunnen spreken van de
vermarkting of commercialisering en liberalisering
van de diensten. Die diensten kunnen ruim worden
opgevat. Ook onderwijs, waar wij bevoegd voor
zijn, zit daarin vervat.

In het schrijven van het ABVV en de ACOD staat
dat : ‘... in de wereld van vandaag de mensen naar
meer stabiliteit verlangen. De onderhandelingen
van de GATS-akkoorden zouden enkel voortgezet
mogen worden na een balans en volledige evalu-
atie van de implicaties ervan voor de burgers. Dit
werd overigens beloofd maar is nog nooit gebeurd.’

Mijnheer de voorzitter, ik vind het spijtig dat de
sp.a-leden niet aanwezig zijn. Het ABVV en de
ACOD vragen met aandrang dat hierover een dis-
cussie wordt gevoerd. We zouden een hoorzitting

over het onderwerp kunnen houden. Ik weet niet
of het ACV een dergelijke waarschuwing heeft ge-
geven.

In het verlengde van de privatisering en commer-
cialisering van het onderwijs is er de snel voort-
schrijdende dualisering van de maatschappij. Stu-
denten kunnen betalen of ze kunnen het niet. Ver-
der wordt het Angelsaksisch model ons opgedron-
gen. De wereldconferentie gaat daar trouwens van
uit. Niet alleen in de Europese Unie maar wereld-
wijd wordt het Angelsaksisch model en het doce-
ren in het Engels gepromoot. We moeten ons in
Vlaanderen zeker ook bezinnen over de Sorbonne-
en de Bologna-akkoorden die we moeten imple-
menteren.

Ik zal een voorbeeld geven uit een buurland. We
kennen allemaal de Wageningse universiteit. Ik heb
die door omstandigheden ook zeer goed leren ken-
nen tijdens de voorbije decennia. Ik heb er trou-
wens jaren geleden een deel van mijn doctoraal-
scriptie kunnen voorbereiden. Die universiteit
werd vroeger ook wel eens ‘de landbouwhoge-
school van Wageningen’ genoemd en is het Euro-
pees epicentrum van het onderzoek in verband met
landbouw en consumptiepatronen. Het is een zeer
gewaardeerde instelling die al zeer vroeg en in zeer
grote mate is overgeschakeld op het verengelsen
van de cursussen : 97 percent van de aangeboden
cursussen wordt er in het Engels gedoceerd.

De 450 studenten die in Wageningen zitten, zijn be-
vraagd, en 80 percent van hen heeft alle moeite van
de wereld om de cursussen te volgen. Verder heeft
64 percent alle moeite van de wereld om de cursus
te verwerken en om zich klaar te stomen voor de
examens. Meer dan de helft, 55 percent, zou – in-
dien de mogelijkheid zou bestaan – ervoor kiezen
om dezelfde opleiding in het Nederlands te volgen.
De studenten denken dat ze de cursussen dan
grondiger zouden kunnen verwerken.

Mevrouw de minister, namens wie sprak professor
Van Damme eind vorige maand in Washington ?
Wat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste
wereldconferentie over de globalisering van dien-
sten ? Is er op dit ogenblik reeds een gezamenlijk
en goed gefundeerd Europees standpunt ? Is er
een Belgisch en eventueel zelfs een expliciet
Vlaams standpunt over deze kwestie, waaruit blijkt
dat er zeer mercantiel wordt gewerkt ? Waar liggen
de Europese, de Vlaamse en de Belgische knelpun-
ten in deze kwestie ? Is het waar dat het voorna-
melijk de Engelstalige landen zijn die bij de WTO
opkomen voor een ver doorgedreven en voort-
schrijdende liberalisering van de markt van het
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hoger onderwijs ? Kan er effectief worden gespro-
ken van een dualisering tussen Engelstalig en niet-
Engelstalig hoger onderwijs in de hogere echelons
die zich vandaag aftekenen ?

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, we delen
de bezorgdheid om de commercialisering van het
hoger onderwijs en de dualisering die daar het ge-
volg van dreigt te zijn. Ook op de arbeidsmarkt
merken we al dat er sprake is van een bepaalde du-
alisering en discriminatie.

Ik kom juist van de commissie voor Buitenlandse
Aangelegenheden en daar is een vraag gesteld over
de personeelsadvertenties die worden gepubliceerd
door de EU en andere internationale instellingen.
In die advertenties wordt gevraagd naar mensen
met het Engels als moedertaal, native speakers dus.
Al de anderen worden dus uitgesloten. Ik vrees dat
we die dualisering ook in het onderwijs zullen zien
en dat er twee soorten onderwijsinstellingen zullen
onstaan. Er zullen een soort elite-instellingen
komen waar volledig of gedeeltelijk in het Engels
wordt onderwezen en daarnaast zullen er instellin-
gen komen waar in de moedertaal wordt onderwe-
zen.

Ik denk dat anderstalig onderwijs zeker een duali-
sering tot gevolg heeft. Ik denk ook dat het voor
discriminatie zal zorgen ten aanzien van de studen-
ten die het Engels minder goed beheersen. Het on-
derzoek dat de heer Vandenbroeke aanhaalt, is
sprekend. Ik denk dat we allemaal iets dergelijks
ondervinden. Zelfs de mensen onder ons die het
Engels goed beheersen, zullen immers niet dezelf-
de mogelijkheid hebben om te nuanceren in het
Engels als in de moedertaal. Ik kan me voorstellen
dat het onderzoek dat in Wageningen is uitgevoerd,
effectief een realistisch beeld geeft van de werke-
lijkheid en dat de resultaten dus zeker mogen wor-
den veralgemeend.

Bovendien veronderstel ik dat al die Nederlandse
studenten in Wageningen Engels als tweede taal
hebben gehad. Hier in Vlaanderen is dat niet eens
het geval, bij ons is Engels slechts de derde taal in
het onderwijs. Dat bemoeilijkt de zaken voor de
studenten nog eens extra, tenzij we de consequen-
ties trekken en het Frans afvoeren als tweede taal
in ons middelbaar onderwijs en vervangen door het

Engels. Ik denk echter dat dat niet de bedoeling is
van de minister.

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Ik denk dat de bezorgd-
heid van de interpellant terecht is. Op het niveau
van de WHO is er deze dagen een cruciaal debat
aan de gang over de vermarkting van openbare
diensten, waarvan onder meer het hoger onderwijs
deel uitmaakt.

Het klopt niet dat we dit in België helemaal niet
volgen, onder meer op voorstel van Agalev is daar-
over in de Kamer een resolutie goedgekeurd. Die
resolutie sluit aan bij de Europese benadering, die
ervan uitgaat dat we een aantal cruciale publieke
diensten niet mogen overlaten aan de markt.

Ik wil wel zeggen – en dat is natuurlijk bekend –
dat we toch een onderscheid moeten maken tussen
het vraagstuk van vermarkting enerzijds en het
vraagstuk van het gebruik van de taal anderzijds.
Het toelaten van een andere taal komt volgens mij
niet per definitie neer op vermarkting.

Wat mij in het bijzonder interesseert, is de verhou-
ding tussen die wereldconferentie en de implemen-
tatie van de Bologna-akkoorden hier in Vlaande-
ren. De Bologna-akkoorden willen heel duidelijk
het Europees burgerschap versterken in het kader
van de democratie. De implementatie van het Bo-
logna-akkoord is het concrete kader van waaruit
we een antwoord moeten formuleren op wat zich
op WHO-niveau afspeelt in verband met de publie-
ke diensten.

We moeten dat van dichterbij bekijken want ook
de voorbije maanden vielen in de pers kritische ge-
luiden te horen die we niet mogen negeren. Zeker
bij de studentenpopulatie leeft er een terechte be-
zorgdheid waarop we een afdoend antwoord moe-
ten verstrekken.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Ik sluit mij aan bij de in-
terpellant in die zin dat er inderdaad dringend
nood is aan een uitgebalanceerd Europees stand-
punt. Ik heb het dan niet zozeer over Europa als
geheel, maar over het oude Europese vasteland dat
de Avondlanden werd genoemd. Onderwijs werd
hier nooit als een mercantiel product beschouwd.
We zouden dat standpunt toch moeten kunnen va-
loriseren. We willen daar als overheid toch zeker
een vinger in de pap hebben wat het aanbieden van
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onderwijs betreft : dat kan niet zomaar vermarkt
worden.

Hier werd reeds gesproken over het versterken van
het Europese burgerschap. De Bologna- en Sor-
bonne-akkoorden beogen voornamelijk het verho-
gen van de mobiliteit tussen studenten en profes-
soren, de wederzijdse inzetbaarheid van de diplo-
ma’s enzovoort.

Ik deel ook zeker de bezorgdheid over de dualise-
ring, u hebt mij dat al in een aantal gremia horen
zeggen. Aan de ene kant zijn we bezig met inburge-
ren, en dat begint een beetje te vlotten, maar als we
dan aan de andere kant anderstalige mensen een
dubbele trede laten nemen, zal hun aanwezigheid
in het hogeschoollandschap en in het universitaire
landschap nog dalen.

We moeten de paniekreactie bij de hogescholen –
en gedeeltelijk ook bij de universiteiten – nuance-
ren. Ze moeten deelnemen aan de mondialisering
en globalisering, dat is waar, maar niet ten koste
van alles. We moeten die paniekreactie bij hoge-
scholen en universiteiten wat indijken, want de
soep zal waarschijnlijk nooit zo heet worden gege-
ten als ze wordt opgediend.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, in de eerste plaats wens ik de
door de heer Vandenbroeke vermelde conferentie
nader te situeren. Hoewel deze inderdaad de titel
‘First global forum’ meekreeg, moet de bijeen-
komst toch in het juiste perspectief worden ge-
plaatst. Het ging vooral om een gedachtewisseling
met als voornaamste actoren de VS en de OESO.
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van an-
dere landen en instanties kan niet anders dan als
waarnemend worden geïnterpreteerd. Bovendien
was de conferentie louter verkennend en werden
er geen formele conclusies getrokken, laat staan
beslissingen genomen.

Mijnheer Vandenbroeke, u vroeg zich af namens
wie professor Van Damme sprak op deze eerste
wereldconferentie. In het licht van wat ik daarnet
heb gezegd, kan geenszins sprake zijn geweest van
enig mandaat van de Vlaamse regering of een an-
dere Belgische instantie. Professor Van Damme
was een van de internationale experts die werden
gevraagd om voor dit forum een interventie voor
te bereiden, en werd op het programma aangekon-

digd als directeur van de Vlaamse Interuniversitai-
re Raad.

Wat zijn de voornaamste conclusies uit deze we-
reldconferentie over de globalisering van de markt
van het hoger onderwijs ? Zoals ik reeds zei, ging
het vooral om een poging tot inventarisering van
mogelijke standpunten zonder het trekken van for-
mele conclusies. Er waren veel verschillende spre-
kers uitgenodigd die elk hun stellingen poneerden,
zonder dat het de bedoeling was om tussen de ver-
schillende opinies onmiddellijk een compromis
voor te stellen. Wel kan men voorzichtig besluiten
dat deze conferentie een duidelijke illustratie was
van het feit dat het probleem van de ‘vermarkting’
van het hoger onderwijs veel verder reikt dan de
techniciteit van de GATS-onderhandelingen. Het
kan daarom mee aanzetten tot een reflectie over
de noodzaak van de aanwending van andere, meer
onderwijsgeëigende kanalen en instrumenten om
een antwoord te bieden op de uitdaging van de glo-
balisering. Alleszins werd voor volgend jaar een
opvolgconferentie in het vooruitzicht gesteld die in
Europa zal plaatsvinden.

Het is belangrijk dat in een ingewikkeld dossier als
dat van de GATS-onderhandelingen de grootst
mogelijke transparantie in het nationaal overleg
aan de dag wordt gelegd en de respectieve be-
voegdheden en afspraken worden gerespecteerd.
Concreet betekent dit voor België dat federaal mi-
nister Neyts de GATS-onderhandelingen op minis-
terieel niveau opvolgt en dat het ministerie van
Buitenlandse Zaken belast is met de coördinatie
op ambtelijk niveau. Het moet worden gezegd dat
deze coördinaties en consultaties zeer vlot verlo-
pen en dat de gemeenschappen een duidelijk beeld
hebben van de stand van zaken bij de voorberei-
dingen van de GATS-onderhandelingen en dat zij,
waar nodig, hun inbreng kunnen doen.

Zoals u weet is het de bedoeling dat de vijftien
EU-lidstaten een gezamenlijk standpunt innemen
om zo als een blok efficiënt te kunnen optreden tij-
dens de onderhandelingen. Dat zou veel moeilijker
zijn indien alle landen in gespreide slagorde zou-
den optreden. De vijftien lidstaten hebben overi-
gens voor de opvolging van de werkzaamheden de
bevoegdheid gegeven aan de Europees Commissa-
ris voor Handel en zijn administratie. Louter for-
meel gezien kan men dus niet over een specifiek
Vlaams of zelfs Belgisch standpunt spreken inzake
GATS.

Het hoeft geen betoog dat in het zeer complexe en
uitgebreide dossier van de liberalisering van dien-
sten in alle sectoren en modaliteiten, onderwijs
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zeker niet als meest dringende sector voor liberali-
sering aan de orde is. Voorlopig heeft het directo-
raat-generaal Handel van de Europese Commissie,
gelet op de adviezen van de lidstaten via de be-
voegde raadswerkgroep, de onderwijs- en cultuur-
diensten niet mee in het grote onderhandelings-
pakket ingebracht, wellicht omdat deze sectoren
niet echt gebaat zijn met nieuwe ‘commitments’
binnen het kader van de GATS. Dit laatste stand-
punt wordt overigens sprekend vertolkt door vier
grote universiteitenassociaties, waaronder de Euro-
pese, in hun verklaring van 28 september 2001 over
hoger onderwijs en GATS. Op de laatste EU-raad
Onderwijs van 30 mei laatstleden heeft de Belgi-
sche delegatie er trouwens voor gepleit om deze
verklaring als een belangrijk beleidsondersteunend
document te erkennen. De EU-raad Onderwijs kan
en wil immers niet voorbijgaan aan de wensen van
de academische gemeenschap, waaronder de stu-
denten, die evenzeer rekenen op de overheid voor
het garanderen van de open toegang tot kwaliteits-
vol hoger onderwijs. Op diezelfde raad riep com-
missaris Reding naar aanleiding van het verloop
van het Forum van Washington overigens de lidsta-
ten op om de rangen te sluiten en zeker niet naar
buiten de indruk te wekken dat elk Europees land
een eigen GATS-standpunt heeft ontwikkeld.

U vraagt naar de stand van zaken aangaande Euro-
pese, Belgische of mondiale knelpunten. Indien
deze zaak beperkt wordt tot de GATS-problema-
tiek stricto sensu, is het antwoord redelijk eenvou-
dig. Zowel op Europees als op Belgisch niveau be-
staat er een consensus dat GATS niet de meest
geëigende manier is om het probleem van de glo-
balisering aan te pakken en houdt men een veilige
koers aan die erop gericht is zo min mogelijk ‘com-
mitments’ aan te gaan. Dit betekent niet dat Euro-
pa of België niet proactief kan optreden, maar in
dat geval is het wellicht veel zinvoller om het be-
leid te richten op een sluitend systeem van interna-
tionale afspraken inzake kwaliteitsbewaking. Het
hoeft geen betoog dat de WHO voor dit laatste ob-
jectief zeker niet het meest geschikte kanaal is. In-
strumenten als de door de Unesco en de Raad van
Europa ontwikkelde Lisbon Recognition Conven-
tion van 1997 voor hoger onderwijs, zijn bijvoor-
beeld veel gerichter en daarom bij wereldwijde ra-
tificatie meer efficiënt om malafide praktijken in-
zake transnationaal onderwijs tegen te gaan.

Uiteraard zijn er positionerende documenten over
GATS van andere landen zoals de Verenigde Sta-
ten, Australië en Nieuw-Zeeland, die een andere
mening vertolken. Maar ook hier moet duidelijk

gesteld worden dat zij veeleer ijveren voor vlottere
vestiging van hun instellingen in landen rond de
‘Pacific Rim’ dan in Europa. Europa is minder ge-
viseerd omdat in onze landen vrijwel geen vesti-
gingsbeperkingen gelden voor privé-instellingen,
die bepaalde Aziatische landen wel kennen. Bo-
vendien is het opvallend dat de VS als land wel een
‘position paper’ heeft, terwijl men minstens kan
stellen dat de discussie tussen overheid en acade-
mische wereld in de VS zelf over dit onderwerp
geenszins is afgesloten.

Bij uw vraag of het voornamelijk de Engelstalige
landen zijn die bij de WHO vechten voor een ver-
regaande liberalisering van de ‘markt’ voor hoger
onderwijs, verwijs ik naar hoger vernoemde ‘posi-
tion papers’ die inderdaad uit Angelsaksische lan-
den afkomstig zijn. Het zijn ook niet toevallig die
landen die, in tegenstelling tot Europa, zeer veel
privé hoger onderwijs kennen en waar de instellin-
gen en programma's enorme verschillen kunnen
vertonen inzake kwaliteit. Dit strookt uiteraard
niet met het Europese concept van hoger onder-
wijs dat een zo breed mogelijke toegang wil bieden
tot kwaliteitsvol hoger onderwijs. De Europese ge-
hechtheid aan dit ideaal moge ook blijken uit de
Bolognaverklaring van 1999 en het Communiqué
van Praag van 2001. In deze laatste tekst wordt
overigens hoger onderwijs omschreven als een pu-
bliek goed en wordt de verantwoordelijkheid van
de overheid expliciet onderkend. Terloops wil ik
nog vermelden dat twee Engelstalige landen, het
Verenigd Koninkrijk en Ierland, eveneens onderte-
kenaars waren van de Bolognaverklaring en aan-
wezig waren in Praag, waar Ierland trouwens groot
voorstander was van de opname van deze passage
in het Communiqué.

Wageningen is mijns inziens een bijzonder geval.
Ten eerste gaat het om een instituut dat gezien zijn
specialisme reeds jarenlang zeer veel buitenlandse
studenten aantrekt, onder meer uit de derde we-
reld. Het kent dus een vrij atypische studentenpop-
ulatie. Bovendien is de Nederlandse situatie anders
dan de Vlaamse. Wellicht is de gevoeligheid voor
taalimperialisme bij ons meer aangescherpt dan bij
onze noorderburen.

Aan de andere kant mogen we niet blind zijn voor
het feit dat het Engels in de wetenschappelijke we-
reld steeds meer een plaats verovert als de lingua
franca. Dat dit tot verschraling van het taalland-
schap kan leiden, is echter geen probleem dat
Vlaanderen alleen kan oplossen. Voor het aanmoe-
digen van de taalverscheidenheid zijn ook interna-
tionale inspanningen en goodwill vereist. Ik wil
overigens in herinnering brengen dat tijdens het
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Belgisch Europees voorzitterschap van afgelopen
semester de bevordering van de linguïstische diver-
siteit in Europa en het aanleren van minimum twee
vreemde talen voor alle Europese burgers, een
hoge prioriteit genoot. Dit heeft ook zijn weerslag
gehad in beslissingen op de Europese Raad voor
Onderwijs van 29 november onder mijn voorzitter-
schap.

Ik ben daarom van mening dat niets erop wijst dat
een decretale versoepeling van de taalregeling in
het Vlaams hoger onderwijs zal leiden tot een ex-
plosie van Engelstalige programma's, of erger : tot
de uitholling van het Nederlands als wetenschap-
pelijke taal. We blijven buitenlandse studenten, die
bijvoorbeeld in het kader van Erasmus aan een
Vlaamse hogere onderwijsinstelling verblijven,
aanmoedigen om Nederlands te leren via een spe-
ciaal aangepast lesaanbod. We mogen niet vergeten
dat de versoepeling vooral is bedoeld om de inter-
nationale mobiliteit van docenten te bevorderen
Op die manier kunnen we als kleine regio specia-
listen aantrekken voor disciplines of onderwerpen
waarvoor in Vlaanderen niet onmiddellijk de ex-
pertise voorhanden is. Dergelijke vormen van uit-
wisseling kunnen de kwaliteit van het Vlaams
hoger onderwijs enkel ten goede komen.

De voorzitter : De heer Vandenbroeke heeft het
woord.

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw uit-
gebreid antwoord. Het bevestigt dat u dit dossier
ter harte neemt. Ik blijf er echter bij dat u enorme
risico’s neemt. U verwijst naar het structuurdecreet
van 1991. De modaliteiten hielden in dat er opti-
maal kon worden gefunctioneerd. Er zijn daarvan
genoeg bewijzen. De herziening en het inbouwen
van faciliteiten houdt enorme risico’s in. We zullen
daar later ongetwijfeld op terugkomen.

Het klopt natuurlijk dat de gesprekken op de eer-
ste wereldconferentie in Washington van een
maand geleden nog maar verkennend waren. Het
is echter duidelijk dat er van ver buiten de Europe-
se Unie enorme druk is om te liberaliseren en te
privatiseren. Dat houdt per definitie de verengel-
sing in. Ik ben dan ook verrast over de uitspraken
van de heer Holemans. Hij zegt dat Agalev aan-
dacht heeft voor dit dossier en dat blijkt ook uit de
discussies in de Kamer. Volgens hem staat liberali-
sering echter niet gelijk aan verengelsing. Wees
toch realistisch ! Het zijn vooral Angelsaksische in-
stellingen die wereldwijd aansturen op privatise-

ring en liberalisering. Die zien een markt in Euro-
pa. Dat leidt sowieso tot dualisering en commercia-
lisering met alle problemen van verengelsing tot
gevolg.

U zegt dat de Europese Unie waakzaam is. Wordt
er omtrent de GATS-akkoorden vanuit de Europe-
se Unie een tijdpad vooropgesteld ? Zijn er voorlo-
pig alleen verkennende gesprekken alvorens een
definitief standpunt in te nemen ?

Als we rekening houden met het belang van dit
dossier en wetende dat het wordt gecoördineerd
vanuit eminente internationale instellingen, dan is
het misschien aangewezen dat we in deze commis-
sie hoorzittingen organiseren met het middenveld.

De voorzitter : Wat uw laatste voorstel betreft, zal
dat niet meer voor het zomerreces kunnen. We
kunnen dat opnieuw overwegen bij de start van het
nieuwe parlementaire jaar. De problematiek zal
dan trouwens bijzonder actueel zijn en het kan dan
ook zinvol zijn daarop in te gaan.

De heer Van Baelen heeft het woord.

De heer Gilbert Van Baelen : Mijnheer de voorzit-
ter, de heer Vandenbroeke heeft het over dualise-
ring. Hij zegt dat buitenlandse instellingen de Eu-
ropese markt opzoeken. Ik wil daarop zeggen dat
dergelijke instellingen al op de Europese markt
zijn. Dat hoeft trouwens zelfs niet. Het is vandaag
mogelijk om via internet te studeren aan een Ame-
rikaanse universiteit.

De heer Vandenbroeke zou beter ook in eigen boe-
zem kijken. Mijnheer Vandenbroeke, zijn de VAO’s
aan uw faculteit in de RUG, en de masters die van-
daag aan de universiteiten worden ingericht door
de instellingen, ook geen vorm van dualisering ?
Als u het hebt over vermarkting, hebt u al gezien
welke prijzen daarvoor worden gevraagd ?

De voorzitter : We kunnen daar nu geen debat over
openen.

De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Voor alle duidelijkheid,
ik heb uiteraard niet gepleit voor een volledig En-
gelstalig hoger onderwijs. Als we het gebruik van
een vreemde taal in het hoger onderwijs in Vlaan-
deren beperken, dan nog is het perfect mogelijk
dat buitenlandse actoren privé hoger onderwijs in
het Nederlands organiseren als de GATS-onder-
handelingen verkeerd aflopen. Daarom moeten de
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problemen van de taal en van de vermarkting uit
elkaar worden getrokken.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Er is tot nu toe
geen concreet tijdpad afgesproken in de Europese
ministerraden. De coördinatie van het geheel is in
handen van de Europees Commissaris voor Han-
del. Onderwijs is daar zijdelings bij betrokken. Op
de Europese ministerraden is dat in mei voor het
eerst aan bod gekomen. We zitten dus in een vroeg
stadium. Dat is juist de reden om dit van meet af
aan goed op te volgen, en in het oog te houden dat
er geen beslissingen worden getroffen die aan onze
aandacht ontsnappen. De coördinatie in België
verloopt tot nu toe zeer goed.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over de problemen bij
het taalexamen voor leerkrachten van niet-Belgi-
sche origine

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
de problemen bij het taalexamen voor leerkrach-
ten van niet-Belgische origine.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, in het document dat aan u
werd overgemaakt in verband met deze interpella-
tie, heb ik één probleem nogal uitvoerig belicht. Ik
heb dat opzettelijk gedaan omdat dit probleem een
groot aantal zaken aan de orde stelt. In de loop van
de voorbije jaren heb ik problemen geconstateerd
bij mensen met een pedagogisch diploma van bui-
ten de EU. Het is niet mijn betrachting om dit geï-
soleerd probleem op te lossen, maar om er een
aantal lessen uit te trekken en conclusies aan te
verbinden.

Het geschetste probleem komt vaak voor. Met de
toenemende immigratie, in het bijzonder van bin-
nen de EU, bouwen meer mensen hun toekomst uit

in ons land. Het gaat vaak om mensen met een di-
ploma, in dit geval een pedagogisch diploma. In
Vlaanderen is er een lerarentekort. Ik zou dus alle
hens aan dek roepen, niet om afgedankte stewar-
dessen voor de klas te halen, maar mensen met een
pedagogisch diploma. Ik citeer letterlijk uit de brief
van een vrouw.

‘Ik woon sedert augustus 1997 na mijn huwelijk
met een Belg in België. Oorspronkelijk Portugese,
werd ik na een procedure van drie jaar genaturali-
seerd tot Belg in 2000. Ondanks mijn afkomst van
een land van de Europese gemeenschap, blijkt de
integratie geen eenvoudige zaak. Mijn diploma van
licentiaat in de lichamelijke opvoeding moest ge-
lijkwaardig verklaard worden door drie universitei-
ten en het ministerie om hier geldig te zijn. Helaas
betekent deze gelijkwaardigheidsverklaring nog
geen entreeticket tot een loopbaan in het onder-
wijs maar dat wist ik aanvankelijk niet.

Dankzij intensieve studie van de Nederlandse taal
slaagde ik erin om in 1998 een eerste interim te
krijgen in een school van het buitengewoon onder-
wijs. Ik kon er blijven werken tot in juni 2001
omdat bij een wissel van directeur aan het licht
kwam dat ik een taalexamen moest afleggen. Ik
mocht immers enkel drie jaar les geven zonder het
taalgetuigschrift te bekomen. De ingewikkelde en
aanslepende procedure van dit examen heeft me in
zware moeilijkheden gebracht.’

Het is natuurlijk nodig dat diploma’s worden er-
kend. Ik ben ook voor een Bulgaarse regentes en
haar familie in de bres gesprongen. Het is niet ge-
makkelijk om een getuigschrift te krijgen van de
opleidingsinstelling. De Bulgaarse ambassade was
allesbehalve inschikkelijk. Die mensen waren aan-
vankelijk naar ons land gekomen als vluchtelingen.
Het waren Pomakken, een etnische Turkse minder-
heid in Bulgarije. Het was een lijdensweg van twee
jaar om de nodige documenten te verkrijgen.

Kan het dat de scholen onvoldoende weten dat ze
de betrokkenen moeten informeren ? Kan het dat
men drie jaar in het onderwijs werkt en dan pas
wordt geconfronteerd met een taalexamen ?
Schort hier niets aan de doorstroming van informa-
tie ?

Het tweede probleem gaat over de periode van te-
werkstelling voorafgaand aan het examen. Er is
blijkbaar een onduidelijkheid over de termijn van
drie jaar werken in het onderwijs. Blijkbaar zijn er
drie mogelijkheden. Gaat het over drie effectieve
kalenderjaren, over drie schooljaren, of telt de an-
ciënniteit ? Op die vragen vindt men slechts moei-
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zaam antwoorden. Na een vraag van de vrouw in
kwestie besliste de taalcommissie op 3 mei 2002
dat de toegelaten periode drie schooljaren betreft.
Een grappig detail is dat zij reeds 4 jaar in het on-
derwijs werkte, en daar was geen enkel probleem
mee tot ze zich zelf aanmeldde voor het taalexa-
men.

Men moet zich inschrijven voor het examen tegen
eind maart 2001. Het schriftelijk examen is op 10
oktober 2001, het mondeling examen op 23 okto-
ber 2001, de didactische proef op 22 november
2001 en de mededeling van het resultaat op 20
maart 2002. Er verloopt dus één jaar tussen in-
schrijving en afronding. Daarbij komt dat het exa-
men slechts één keer per jaar wordt ingericht en
dat er geen herexamen mogelijk is. Tussen inschrij-
ving en afronding verliest men dus twee schoolja-
ren.

Over de inhoud van het examen, het afleggen van
een didactische proef, zijn blijkbaar ook onduide-
lijkheden. Na het behalen van een diploma in een
ander land van de EU is een gelijkwaardigheids-
verklaring nodig om in Vlaanderen in het onder-
wijs aan de slag te kunnen. In het geval van deze
vrouw werd de gelijkwaardigheidsverklaring ver-
leend op basis van een onderzoek van drie Belgi-
sche universiteiten en het ministerie van Onder-
wijs. Bij deze procedure moesten we vele docu-
menten officieel laten vertalen en gedurende een
half jaar het resultaat afwachten. De verklaring be-
trof het diploma van licentiaat in de lichamelijke
opvoeding en geaggregeerde voor het onderwijs. Is
het opportuun om een didactische proef te laten
afleggen, gelet op de erkenning van het betreffen-
de diploma ?

Bij de evaluatie moet men 12 op 20 halen. In het
hoger onderwijs betekent 10 op 20 geslaagd. Welke
wet of regel bepaalt deze criteria ? Zijn uw dien-
sten op de hoogte van de bestaande proble-
matiek ? Onderschrijft u die ? Welk decreet legt
het taalexamen vast ? Is die regeling niet dringend
aan herziening toe ? U zult me niet horen zeggen
dat leerkrachten Nederlands moeten kennen om
les te geven. U weet welk belang ik daaraan hecht.
Is het echter niet mogelijk te zorgen dat de zaken
soepeler verlopen ? Wordt er een onderscheid ge-
maakt tussen een genaturaliseerde Belg en iemand
die Belg van geboorte is, of wordt er rekening ge-
houden met het land waar het diploma wordt uit-
gereikt ? Mag ik veronderstellen dat iemand met
een Franstalig diploma ook een taalexamen moet
afleggen ? Bestaat er geen gelijkwaardigheid met

een Vlaams diploma ? Hoe komt het dat er weinig
informatie wordt gegeven aan deze leerkrachten ?
Het ministerie krijgt toch een afschrift van het di-
ploma van de persoon in kwestie ? Deze zou dan
toch ook op de hoogte moeten worden gebracht
van het taalexamen. Is het niet vreemd dat dit exa-
men pas na drie jaar moet worden afgelegd ? De
taalkennis zal normaal gezien na die periode beter
zijn dan in het begin. Is het niet logischer dat de
bekwaamheid bij aanvang wordt nagegaan ? Als er
pas na drie jaar wordt vastgesteld dat de taalkennis
ontoereikend is, dan is dat toch vrij laat.

Waarom is er een tijdsspanne van één jaar tussen
inschrijving en afronding ? Waarom wordt het taal-
examen slechts één keer per jaar ingericht en waar-
om is er geen herexamen mogelijk ? Kan die bu-
reaucratische manier van werken niet worden aan-
gepast ? Wat gebeurt er indien er problemen zijn
met de gelijkwaardigheidsverklaring ? Ik neem aan
dat die zaak zal worden vereenvoudigd eenmaal
we in de Europese ruimte zitten en er accreditaties
worden verleend. Op termijn zal het onderzoek en
het examen voor de EU-landen achterhaald zijn.
Wat is de meerwaarde van een didactische proef
tijdens het taalexamen ? Geeft het gelijkwaardig-
heidsattest ter zake geen garantie ? Waar wordt
vastgelegd dat men voor het taalexamen 12 op 20
moet hebben ?

Mevrouw de minister, ik hoop dat u enige verdui-
delijking kunt verstrekken. Er zijn immers proble-
men om mensen van niet-Vlaamse afkomst aan
bod te laten komen. Zo is er die Bulgaarse regen-
tes, zij had nochtans nascholing gevolgd. Ik wil
hiermee aantonen dat die personen immens veel
inspanningen leveren om aan de bak te komen. We
moeten niet zomaar de deur openzetten. We moe-
ten er wel voor zorgen dat er een soepele regeling
wordt getroffen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwkerke heeft het
woord.

De heer André Van Nieuwkerke : Mijnheer de
voorzitter, ik was ook van plan iets te ondernemen.
Net zoals mijn collega’s werd ik van de zaak op de
hoogte gebracht. Ik weet niet wie die mevrouw al-
lemaal heeft gecontacteerd. Ik heb me de afgelo-
pen dagen afgevraagd wat ik moest doen. In het
kader van het dienstbetoon had ik gewoon een
brief kunnen sturen naar minister Vanderpoorten
om te vragen hoe de vork in de steel zat. Ik twijfel-
de tussen het indienen van een schriftelijke vraag
en een vraag om uitleg. Een interpellatie leek me
te verregaand. Ondanks het feit dat men de zaak
kan veralgemenen, gaat het hier om een zeer per-
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soonlijk geval. We kunnen ons daarbij afvragen of
de informatie ter beschikking is en of ze goed
wordt gehanteerd. Indien een aantal zaken waar
blijken te zijn, dan moet er een oplossing worden
gevonden. Er is immers al een tekort aan leer-
krachten. De informatie moet efficiënter worden
doorgegeven.

De voorzitter : Mijnheer Van Nieuwkerke, het in-
terpellatieverzoek werd aanvaard omdat er in de
regelgeving een aantal inconveniënten zitten. Mi-
nister Vanderpoorten wordt hierover ter verant-
woording geroepen. Het gaat bovendien niet enkel
om een particulier belang. Er zijn immers nog an-
dere mensen die in hetzelfde geval zitten. Het ver-
zoek werd dan ook door mij en het Bureau ontvan-
kelijk verklaard.

De heer Martens heeft het woord.

De heer Luc Martens : Mijnheer de voorzitter, ik
spreek me niet uit over het feit of er een interpella-
tie of een vraag om uitleg had moeten worden ge-
steld. Ik betrouw daarvoor op uw oordeel. Het
geval dat door de heer Van Dijck als uitgangspunt
wordt gebruikt, is me bekend. De vrouw in kwestie
woont in mijn regio. Ik weet ook wel dat uit één
geval geen algemene conclusies kunnen worden
getrokken. We kunnen er echter wel van uitgaan
dat er een aantal vergelijkbare situaties bestaan.

Het verhaal dat de heer Van Dijck naar voren heeft
gebracht, is schrijnend. Het probleem inzake de
vergelijkbaarheid van diploma’s en taalexamens
kent een lange geschiedenis. In een wereld waar de
migratie zo sterk aanwezig is, moeten we niet enkel
kijken naar de Europese context. De Europese
Unie is trouwens ook een dynamisch gegeven. Bin-
nenkort wordt ze geconfronteerd met een uitbrei-
ding van de lidstaten. Er zijn schrijnende voorbeel-
den van mensen die geschoold zijn, zich hier echt
willen integreren en hun verantwoordelijkheid wil-
len opnemen in de samenleving. We stellen echter
vast dat er een aantal belemmeringen zijn die de
zaak vertragen. Er zit stroperigheid in de besluit-
vorming. Een aantal nuances ontbreken om ervoor
te zorgen dat de mensen perfect kunnen functione-
ren in de samenleving.

De heer Van Dijck haalt het geval aan van een le-
rares lichamelijke opvoeding. Ook iemand die dat
vak geeft, moet de taal behoorlijk hanteren. Deze
dame geeft les in het buitengewoon onderwijs in
Lovendegem. De kinderen hebben een behoorlijk

zware handicap en zijn geremd in hun ontwikke-
ling. Ze levert uitstekend werk.

Mijnheer de voorzitter, we moeten het probleem
over de vergelijkbaarheid van examens en de
traagheid van procedures bespreken. Ik word een
keer of vijf per jaar geconfronteerd met mensen
die me wijzen op beperkingen die vanuit een for-
meel juridisch standpunt perfect te verantwoorden
zijn, maar die eigenlijk mensen onrecht aandoen.
Door die rigiditeit krijgen mensen niet de kansen
die ze op basis van hun kwaliteiten verdienen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Ik wist niet dat
iemand die zijn kennis van het Nederlands niet
heeft bewezen, gedurende drie jaar les kan geven
aan onze jongeren. Of het om drie schooljaren of
drie kalenderjaren gaat, is in deze kwestie minder
van belang. Het lijkt me de logica zelve dat er een
bewijs van voldoende taalkennis moet worden af-
geleverd alvorens iemand in het onderwijs kan
worden ingezet. Ik zie niet in waarom dat bewijs
pas zou worden geleverd nadat iemand reeds in het
onderwijs is terechtgekomen.

Bij zo’n taalexamen gaat het niet om een 10 of een
12 op 20, maar wel om voldoende kennis van de
taal om les te geven. We moeten de lat dus hoog
genoeg leggen. Onze jongeren moeten immers
kunnen rekenen op leerkrachten die de taal perfect
beheersen. Dat moet het belangrijkste criterium
zijn.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Ik heb nog enkele opmer-
kingen in verband met ons lerarentekort. De zijde-
lingse instroom, die we allemaal willen stimuleren,
kan natuurlijk ook worden uitgebreid, zeker in de
Europese context. Het moet dan wel gaan om men-
sen die pedagogisch-didactisch goed zijn opgeleid
en vakkennis hebben. Natuurlijk moeten die men-
sen wel een taalexamen afleggen.

Vorige week heb ik het voorbeeld aangehaald van
een Poolse muzieklerares die in Krakau een hoog
diploma aan het conservatorium behaalde. Haar
competentie wordt niet in vraag gesteld, maar ui-
teraard moet ze hier een taalexamen afleggen en
dat moet vlotter kunnen verlopen. De procedure
die vandaag wordt gehanteerd, dateert nog uit de
tijd dat dergelijke situaties veeleer uitzonderlijk
waren. Nu moet die procedure echter worden aan-
gepast aan de behoeften van vandaag en aan de
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mobiliteit van de EU-burgers die veel groter is ge-
worden.

De voorzitter : De heer Suykens heeft het woord.

De heer Lucien Suykens : Ik wil zeker niet ant-
woorden in de plaats van de minister. Er is echter
van bij het begin iets fout gegaan. Een directeur
van een school hoort immers te weten dat iemand
met een buitenlands diploma niet zomaar bij ons
voor de klas kan staan. Bovendien moet zelfs een
Waal een taalexamen afleggen om in Vlaanderen
in het Nederlands les te geven. Waarom zou een
Portugees of een Bulgaar dat dan niet moeten
doen ? Waarom wordt er trouwens drie jaar uitstel
verleend ? Iemand wordt in dienst genomen en
krijgt vervolgens drie jaar de tijd om een examen
af te leggen. Ik noem dat uitstel.

Ik heb zoals iedereen die mail ontvangen en ik heb
dat ook aan de echtgenoot van die vrouw gemeld.
Haar echtgenoot geeft zelf les in het hoger onder-
wijs. Hij zou als personeelslid toch ook moeten
weten hoe het zit ?

De directie heeft een fout gemaakt door de vrouw
in kwestie aan te nemen. De directie had haar
moeten zeggen dat ze met haar buitenlands diplo-
ma geen les kan geven bij ons zonder dat ze een
gelijkwaardigheidsattest kan voorleggen. Dat is im-
mers bepaald in de regelgeving, gecombineerd met
Europese richtlijnen. Een directeur, of op zijn
minst de inrichtende macht, zou toch op de hoogte
moeten zijn van die regels ? Ik begrijp dus niet wat
er hier is gebeurd.

Aan de heer Van Dijck wil ik zeggen dat het niet
moet verbazen dat een regentes wiskunde die uit
Bulgarije komt, hier een examen wiskunde moet
afleggen. Ik weet niet hoe de situatie vandaag is,
maar vroeger werd in Bulgarije andere wiskunde
gedoceerd dan bij ons. Er werd in Bulgarije toen
bijvoorbeeld niet-Euclidische meetkunde gedo-
ceerd.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, collega’s, dat een personeelslid met een
niet-Nederlandstalig diploma drie jaar zou mogen
werken zonder een taalexamen af te leggen, is ei-
genlijk niet juist. Er kan een tijdelijke afwijking
worden toegestaan door de minister, indien een in-
stelling moeilijkheden ondervindt om een kandi-

daat aan te werven die de vereiste taalbekwaam-
heid bezit. Die afwijking geldt voor een jaar en kan
slechts tweemaal worden hernieuwd. Dit is con-
form artikel 16 van de wet van 30 juli 1963 houden-
de de taalregeling in het onderwijs. Hieruit volgt
dat de instelling een daad moet stellen. De afwij-
king moet immers worden aangevraagd. Het lijkt
dan ook logisch dat het schoolbestuur in dat geval
de leerkracht in kwestie op de hoogte brengt van
het feit dat hij aan een taalexamen moet deelne-
men.

In de context van het taalexamen heeft de zinsnede
‘drie jaar werken in het onderwijs’ natuurlijk be-
trekking op drie schooljaren. Dat is niet besproken
op de vergadering van een taalcommissie, maar wel
op de vergadering van 5 mei 2002 van de werk-
groep Overleg Onderwijspersoneel, kortweg de
WOOP. De WOOP is een werkgroep van het de-
partement Onderwijs die beslissingen neemt over
niveau-overschrijdende personeelsaangelegenhe-
den.

De interpellant beweert dat er tussen de inschrij-
ving voor het examen en het beëindigen van de
examenprocedure twee schooljaren verlopen. Dat
is niet juist. De inschrijving tijdens het voorjaar van
het lopende schooljaar gebeurt juist opdat er tijdig,
namelijk kort na de aanvang van het nieuwe
schooljaar, met de examenprocedure kan worden
begonnen.

De didactische proef is geen ontkenning van het
door het ministerie van Onderwijs gelijkwaardig
verklaarde diploma van geaggregeerde. In de situ-
atie waar de interpellatie op is gebaseerd, nam de
kandidaat deel aan het taalexamen voor de derde
graad van het hoger onderwijs. Conform artikel 6
van het Ministerieel Besluit van 21 september 1971
betreffende de organisatie van de taalexamens en
de vrijstellingen, is het de bedoeling dat met deze
didactische proef de grondige taalkennis of de ken-
nis van de ‘Vlaamse’ onderwijstaal wordt beoor-
deeld. De capaciteiten om les te geven op basis van
het diploma van geaggregeerde worden niet in
vraag gesteld.

De evaluatienormen werden vastgelegd in artikel
16 van het Ministerieel Besluit van 21 september
1971 over de organisatie van de taalexamens en de
vrijstellingen. Kandidaten moeten op elk onder-
deel van het examen minstens 50 percent van de
punten behalen en minstens 60 percent op heel het
examen. In tegenstelling tot wat hier is gezegd, is er
een deliberatie mogelijk. Dat is bepaald in artikel
22 van het Ministerieel Besluit van 28 juni 1972
houdende het huishoudelijk reglement van de Ne-
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derlandstalige examencommissie betreffende de
organisatie van taalexamens bij het bestuurs-, on-
derwijzend en administratief personeel. Dit artikel
stelt dat de voorzitter oordeelt of deliberatie nodig
is en dat in dat geval de voorzitter zelf optreedt als
corrector.

Welke wetgeving wordt in deze kwestie toegepast ?
De wet van 30 juni 1963 houdende taalregeling in
het onderwijs is van kracht, net als het KB van 25
november 1970 houdende de organisatie van de
taalexamens. Daarnaast is ook het MB van 21 sep-
tember 1971 houdende de organisatie van de taal-
examens en de vrijstellingen van kracht, net als het
MB van 28 juni 1972 houdende het huishoudelijk
reglement van de Nederlandstalige examencom-
missie betreffende de organisatie van taalexamens
bij het bestuurs-, onderwijzend en administratief
personeel.

In verband met de herziening van die wetgeving,
heb ik mijn kabinet en mijn administratie reeds de
opdracht gegeven om na te gaan of en in welke
mate deze wetgeving kan worden aangepast op
Vlaams niveau. Deze wetgeving geldt niet alleen
voor niet-Belgen. Een belangrijk deel van de exa-
minandi bestaat uit Franstalige Belgen en uit Ne-
derlandstalige Belgen met een anderstalig diploma.

Hoe komt het dat er geen informatie wordt door-
gespeeld aan de betrokken leerkrachten of kandi-
daat-leerkrachten ? Wat loopt er fout ? De scholen
ontvangen niet alleen jaarlijks een omzendbrief
waarin deze problematiek wordt toegelicht, deze
informatie is tevens beschikbaar op de website van
het departement Onderwijs. Bovendien verschijnt
in het Belgisch Staatsblad jaarlijks een oproep tot
de leerkrachten. U vroeg zich af of het niet zeer
vreemd is dat de leerkrachten pas na drie jaar een
taalexamen moeten afleggen. Zoals ik daarnet
reeds zei, is het niet zo dat leerkrachten pas na drie
jaar een taalexamen moeten afleggen. Logischer-
wijze zou de school waar zij hun eerste schooljaar
aanvatten hen op de hoogte moeten stellen van het
feit dat zij zich zo snel mogelijk moeten inschrijven
voor en deelnemen aan het examen, samen met het
aanvragen van de eerste taalafwijking. Hier is in-
derdaad toch wel een belangrijke taak weggelegd
voor de directie. Niets belet deze leerkrachten in
spe het taalexamen reeds af te leggen voor ze zich
kandidaat stellen voor een baan in het onderwijs.

Dan wil ik nu antwoorden op uw algemene vraag
over de gelijkwaardigheidsverklaring, de accredite-
ring en de evolutie in het hoger onderwijs. Er zijn

twee erkenningsprocedures voor het hoger onder-
wijs. Ten eerste is er de academische erkenning,
waarbij het buitenlandse diploma en programma
wordt vergeleken met een Vlaams diploma en pro-
gramma. Naric-Vlaanderen, de organisatie die zich
bezighoudt met de gelijkwaardigheid, garandeert
een beslissing binnen de vier maanden na ont-
vangst van een volledig dossier. De gemiddelde af-
handelingstermijn in 2001 bedroeg twee en een
halve maand. De wettelijke procedure eist ten min-
ste twee adviezen van universiteiten en/of hoge-
scholen. De administratie bezit niet de expertise
om elk buitenlands programma op inhoud en kwa-
liteit te screenen. Het is een absolute voorwaarde
om inhoudelijke argumenten in de beslissing te
kunnen opnemen. Naric-Vlaanderen kan ook de
beslissingen steunen op precedenten, waardoor de
afhandelingstermijn in sommige gevallen slechts
twee weken bedraagt.

Een tweede procedure is de professionele erken-
ning op basis van de Europese richtlijnen, waarbij
het volgende principe geldt : wie een gereglemen-
teerd beroep, bijvoorbeeld dat van leerkracht, mag
uitoefenen in de Europese Economische Ruimte,
mag datzelfde beroep ook uitoefenen in een ande-
re lidstaat. Voor de toepassing van de Europese
richtlijn 89/48 gelden wel een aantal voorwaarden.
Het moet gaan om een gereglementeerd beroep,
dus een beroep dat is onderworpen aan een aantal
wettelijke spelregels, de vooropleiding moet drie
jaar hoger onderwijs beslaan, het diploma moet
zijn uitgereikt door een erkende instelling voor
hoger onderwijs binnen de Europese Economische
Ruimte en de aanvrager moet een onderdaan zijn
van deze Europese Economische Ruimte.

De Europese richtlijn stipuleert dat de aanvrager
binnen de vier maanden een antwoord moet krijgen.
Naric-Vlaanderen, verantwoordelijk voor de profes-
sionele erkenningsprocedure voor leerkrachten,
handelde in 2001 de aanvragen af binnen anderhal-
ve maand. Naric-Vlaanderen kan de beslissingen
ook steunen op precedenten, waardoor ook hier de
afhandelingstermijn slechts twee weken bedraagt.

De eenwording van de Europese hogeronderwijs-
ruimte in 2010 door middel van de Bolognaverkla-
ring, waardoor de Europese hogeronderwijsstruc-
turen allemaal worden geharmoniseerd tot een
bachelor-masterstructuur, zal de onderlinge verge-
lijking vergemakkelijken. Vergemakkelijken bete-
kent echter nog niet automatiseren. Laten we toch
opletten dat we hier geen vergissing begaan. Het is
namelijk niet de bedoeling dat alle onderwijspro-
gramma's worden geharmoniseerd. Er zal trou-
wens nog altijd een kwalitatief onderscheid blijven
bestaan.
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Het is evident dat de accreditatie van een en ander
daarin een belangrijke rol zal spelen. Over een Eu-
ropees accrediteringsorgaan kan ik voorlopig geen
uitspraken doen, maar u weet wel dat Vlaanderen
samen met Nederland volop aan het werken is aan
het opstellen van een Vlaams-Nederlands accre-
diteringsorgaan. Als hier dan andere lidstaten bij-
komen, zal dat orgaan aan belang winnen, ook
voor die bijkomende lidstaten. Het uiteindelijke
doel moet natuurlijk wel zijn dat er zo veel moge-
lijk Europese landen zich aansluiten, om tot een
transparanter en gemakkelijker systeem van verge-
lijken en dergelijke te komen. Er moet nog een
hele weg worden afgelegd.

Er zijn een aantal voorbeelden gegeven van landen
waarvan men zeker weet dat de opleidingen qua
inhoud en kwaliteit niet te vergelijken zijn met wat
men in Vlaanderen aanbiedt, en daarbij moeten we
toch wel enige voorzichtigheid aan de dag leggen.
Dat de procedures voor het taalexamen zelf nog
moeten worden herbekeken, heb ik reeds gezegd,
ik heb daartoe reeds de opdracht gegeven. Alle be-
sluiten dateren namelijk van het begin van de jaren
zeventig.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik dank de minister voor
haar antwoord. Het was inderdaad ook de teneur
van deze vraag dat er aan die procedure moet wor-
den gewerkt.

Ik kan de heer Suykens ook geruststellen : die
vrouw met haar Bulgaarse wiskunde was geslaagd
voor haar examen hier. Alles is dus in orde : ze
kent ook onze wiskunde, en ze werkt ondertussen
in het gemeenschapsonderwijs.

Ik wil nog het volgende benadrukken. Ik heb deze
vraag niet gesteld om aan dienstbetoon te doen.
Collega’s, u moet toch toegeven dat minstens 90
percent van uw vragen en interpellaties zijn ingege-
ven door zaken die u worden gemeld door betrok-
kenen. Bij deze interpellatie heb ik dit voorbeeld
ook gegeven, omdat het zo sprekend was voor de
probleemstelling die ik wou schetsen, niet meer of
niet minder.

In ieder geval onderschrijf ik de bemerking van de
heer De Cock. We krijgen heden ten dage in Vlaan-
deren steeds meer mensen met een buitenlands di-
ploma en dat aantal zal steeds blijven groeien. We
moeten daarop inspelen vanuit een positieve, open
ingesteldheid. Dat wou ik nog eens benadrukken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot
mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Vorming, over de preventieve
verwijdering van zwangere werkneemsters uit het
schadelijk arbeidsmilieu

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoor-
ten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming,
over de preventieve verwijdering van zwangere
werkneemsters uit het schadelijk arbeidsmilieu.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, ik heb de titel van mijn vraag
zeker niet uit mijn duim gezogen. Deze titel komt
uit een brochure van het Fonds voor Beroepsziek-
ten, waarbij men zwangere werkneemsters ‘uit het
schadelijk arbeidsmilieu onttrekt’. Dit geldt zowel
voor de medische sector als voor MPI’s, en dat ver-
raste mij. Men onttrekt zwangere werkneemsters
uit het arbeidsmilieu wanneer dit arbeidsmilieu
een schadelijke invloed kan hebben op de zwan-
gerschap.

Ik durf het bijna niet zeggen, maar het is toch zo
dat deze kwestie mij werd gemeld door iemand die
hier rechtstreeks bij betrokken is. Het is in ieder
geval zo dat zwangere werkneemsters een moeder-
schapsbescherming krijgen uitbetaald door het zie-
kenfonds. Dat ziekenfonds komt tussen voor 60
percent van de wedde die het personeelslid norma-
lerwijze heeft. Wanneer de betreffende werkne-
mers zich verzekeren bij het Fonds voor Beroeps-
ziekten, krijgt men van dat fonds bovenop die 60
percent nog eens 30 percent van de wedde uitbe-
taald. Op die manier blijft men thuis met behoud
van 90 percent van de wedde.

Deze bepaling van preventieve verwijdering geldt
blijkbaar ook voor alle personeelsleden van de
MPI’s, dus voor opvoedsters, logopedisten, kinesis-
ten, onderwijzeressen en kleuteronderwijzeressen.
Deze preventieve verwijdering, die een lange tijds-
panne kan overbruggen, is echter nefast voor niet-
vastbenoemd personeel, aangezien de preventieve
verwijdering de periode van hun contract vaak
overstijgt.
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Stel dat iemand in april zwanger wordt. Ze wordt
dan in preventieve verwijdering gesteld vanaf het
moment dat ze de werkgever daarvan in kennis
stelt. Stel dat haar contract afloopt op het einde
van het schooljaar. Het is niet evident om dan in
september opnieuw te worden aangeworven. Het
probleem schijnt vooral te zijn dat het ministerie
van Onderwijs – en misschien zult u dit ontkennen
– niet verzekerd schijnt te zijn bij het Fonds voor
de Beroepsziekten, waardoor een zwangere vrouw
de hierboven genoemde 30 percent derft. Vrouwen
tewerkgesteld in een MPI die melden dat ze zwan-
ger zijn, worden onmiddellijk verplicht thuis te blij-
ven aan 60 percent van de wedde. Het is geen ge-
heim dat jongedames die zwanger zijn, er eerst
eens over nadenken of ze dit wel zouden melden
aangezien ze met een weddevermindering worden
geconfronteerd. Ze omzeilen de preventieve maat-
regel van de verwijdering uit het schadelijk ar-
beidsmilieu soms door te zwijgen over hun zwan-
gerschap.

Mevrouw de minister, klopt bovenstaande schets
aangaande het heikel punt van de 30 percent ?
Sinds wanneer geldt deze maatregel ook in het on-
derwijs ? Vanaf welke zwangerschapsmaand gaat
dit in ? Zijn de onderwijsinstellingen en de perso-
neelsleden hier voldoende van op de hoogte ? Ik
heb stellig de indruk dat de onderwijsinstellingen
niet voldoende op de hoogte zijn en de maatregel
nog niet zo lang geldt. Klopt het dat door het niet-
verzekerd zijn bij het Fonds voor de Beroepsziek-
ten de werkneemsters in de MPI’s 30 percent aan
inkomsten derven ?

Ik heb nog een retorische vraag. Dreigen jonge
vrouwen niet ofwel te zeggen dat ze geen kinderen
meer zullen kopen ofwel hun zwangerschap te ver-
zwijgen, wat niet de bedoeling van de maatregel
kan zijn ?

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Het Fonds voor
de Beroepsziekten is inderdaad niet bevoegd voor
personeelsleden uit onderwijsinstellingen die be-
taald worden door het departement Onderwijs. De
Administratieve Gezondheidsdienst, de AGD, is
bevoegd. De AGD heeft nog maar onlangs beves-
tigd dat artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 over
de verwijdering van zwangere vrouwen omdat zij
bedreigd zijn door een beroepsziekte, kan worden
toegepast in het onderwijs.

In CAO IV werd er afgesproken om de artikelen
42 en 43 van de Arbeidswet en het koninklijk be-
sluit inzake moederschapsbescherming van 2 mei
1995 vanaf 1 september 1999 toe te passen voor de
personeelsleden uit het onderwijs.

Aangezien de AGD lange tijd weigerde om de cri-
teria te bepalen in verband met 'bedreigd door een
beroepsziekte' in een onderwijsinstelling, kon deze
bepaling van de CAO niet uitgevoerd worden. Mo-
menteel zijn de criteria door de AGD vastgelegd
en kan er gestart worden met de uitvoering. Het is
mijn bedoeling om zo snel mogelijk het ontwerp
van besluit van de Vlaamse regering betreffende
verlof wegens moederschapsbescherming voor per-
soneelsleden uit het onderwijs voor te leggen aan
de Vlaamse regering en de scholen nog dit school-
jaar op de hoogte te stellen via een omzendbrief.

In het stelsel 'bedreigd door een beroepsziekte'
wordt voor de vastbenoemden de wedde doorbe-
taald, zonder vermindering van ziektedagen vol-
gens het stelsel beroepsziekten. Voor tijdelijken
wordt ook de wedde doorbetaald, maar de voor-
waarde is dat er een aanstelling dient te zijn. Tijde-
lijken die na het beëindigen van hun aanstelling in
september geen recht hebben op een nieuwe aan-
stelling zijn niet meer bedreigd door een risico op
een beroepsziekte en hebben bijgevolg geen recht
op een ‘vergoeding bedreigd door een beroepsziek-
te’.

De vastbenoemde personeelsleden die verwijderd
worden wegens moederschapsbescherming en die
niet bedreigd worden door een beroepsziekte, krij-
gen hun wedde doorbetaald, in het stelsel van het
ziekteverlof, zonder vermindering van ziektedagen.
Voor tijdelijke en contractuele personeelsleden, die
onder de RSZ-regeling vallen, is er een andere be-
talingsmodaliteit geregeld. Als ze verwijderd wor-
den en geen arbeid meer kunnen verrichten, vallen
ze onder de toepassing van artikel 219bis en 219ter
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoe-
ring van de wet betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betaling
door het ziekenfonds betekent aan 60 percent van
de wedde.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister, het
is nodig dat daarover duidelijke informatie wordt
verstrekt. Tot voor een paar weken bestond hier-
over op het terrein grote onduidelijkheid.
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Ik blijf zitten met het wrang gevoel : welk MPI zal
in september een zwangere vrouw aannemen, en ze
dan ook onmiddellijk thuis laten ? Ik begrijp wel
dat u dat niet zo maar kunt oplossen. De persoon
in kwestie zit dan niet meer in een schadelijk mi-
lieu en krijgt dan ook geen vergoeding. Dit is een
reëel probleem voor de niet-vastbenoemden.

Minister Marleen Vanderpoorten : Of men nu
zwanger is of niet, de voorrangsregeling blijft wel
gelden voor tijdelijke personeelsleden, wat toch
een bescherming biedt.

De heer Kris Van Dijck : In bepaalde gevallen is
dat inderdaad zo. Ik vraag alleen dat de verduide-
lijking op het terrein effectief doorgang zou vin-
den.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over het krijgen van
een dankbrief en het voeren van de titel van erele-
raar bij een oppensioenstelling

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Cock tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
het krijgen van een dankbrief en het voeren van de
titel van ereleraar bij een oppensioenstelling.

De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, tot voor enkele
jaren kreeg een leerkracht uit het gemeenschaps-
onderwijs die met pensioen ging van de ARGO
een dankbrief en de toelating om de titel van erele-
raar te voeren. Dit mooie gebaar is de laatste jaren
weggebleven gezien de volkomen veranderde
structuur van de ARGO.

Mevrouw de minister, wilt u overwegen om vanaf
nu zelf een dankbrief en een eretitel te bezorgen
aan leerkrachten, en bij uitbreiding aan alle perso-
neelsleden van scholen, die met pensioen gaan, om
het even in welk net ze hun taak hebben verricht ?

Die personeelsleden hebben dikwijls gedurende
vele jaren diensten bewezen aan de Vlaamse Ge-

meenschap en verdienen toch een eresaluut. In het
kader van de herwaardering van het beroep van le-
raar lijkt dit een gepast initiatief. In andere admini-
straties is men dikwijls gul met het schenken van
allerlei eretekens en in het Onderwijs wordt het
aan de scholen overgelaten om het personeel dat
op rust gaat, te lauweren. Laten we van de oppen-
sioenstelling van onderwijzend personeel toch een
ogenblik van dankbaarheid en van media-aandacht
maken, opdat de gehele bevolking kan zien hoe
zeer de gemeenschap die mensen waardeert.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, geachte leden, de toekenning van een
eretitel moet ergens een rechtsgrond vinden in een
wet, decreet of besluit. Zo is de toekenning van een
eretitel bij een oppensioenstelling zowel voor de
federale als voor de Vlaamse ambtenaren geregeld
bij besluit.

Voor de Vlaamse ambtenaren werd in de artikelen
XII.8 en XII.9 van het besluit van de Vlaamse re-
gering van 24 november 1993 houdende organisa-
tie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap en de regeling van de rechtspositie van het
personeel, bepaald dat de benoemende overheid
aan de pensioengerechtigde ambtenaar kan toe-
staan de eretitel van het door hem laatst werkelijk
waargenomen ambt te blijven dragen, als hij in zijn
functioneringsevaluatie geen onvoldoende heeft
gekregen en ten minste 20 jaar werkelijke dienst
telt op het ogenblik van de pensionering, behou-
dens in geval van vroegtijdige pensionering ten ge-
volge van letsels opgedaan of van ongevallen over-
komen tijdens de uitoefening van of in verband
met hun ambt.

Wat de personeelsleden van het onderwijs betreft,
komt geen enkele bepaling voor inzake eretitels in
de respectieve decreten van 27 maart 1991 be-
treffende de rechtspositie van bepaalde personeels-
leden van het gemeenschapsonderwijs en de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde cen-
tra voor leerlingenbegeleiding. Bijgevolg bestaat er
geen rechtelijk vereiste grondslag voor het verle-
nen van een eretitel bij oppensioenstelling aan de
personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s.

Om het ontbreken van de rechtsgrond weg te wer-
ken, zouden in een onderwijsdecreet de noodzake-
lijke decretale bepalingen kunnen worden inge-
voegd in het hoofdstuk ‘Definitieve ambtsneerleg-
ging’ van de diverse decreten waarbij de rechtspo-
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sitie van de personeelsleden wordt geregeld. Daar-
voor moeten nog een aantal vragen worden uitge-
klaard. Ik geef enkele voorbeelden. Moet de moge-
lijkheid bestaan voor alle personeelsleden ? Met
andere woorden, welke ambten en/of personeelsca-
tegorieën geven recht op een eretitel ? Hoeveel
vereiste dienstjaren moet het personeelslid bereikt
hebben ? Komen bijvoorbeeld verlofperioden of
perioden van terbeschikkingstelling in aanmerking
voor de berekening ervan ? Komen uitsluitend vast
benoemde diensten in aanmerking of moet even-
eens rekening worden gehouden met tijdelijke
diensten ? Kan een personeelslid dat een verlof ge-
niet om tijdelijk een ander ambt te vervullen even-
eens een eretitel krijgen ? Zo ja, op basis van welk
ambt ? Welke regeling moet worden getroffen voor
personeelsleden die tegelijkertijd verschillende
ambten uitoefenen ?

Ik kan me voorstellen dat als vertrekbasis het sys-
teem voor de ambtenaren wordt genomen. Het is
alleszins de benoemende overheid die een beslis-
sing moet nemen. Ik beschik als minister niet over
een volledig personeelsdossier dat me toelaat af te
wegen of de eretitel al dan niet is gerechtvaardigd.
Het moet natuurlijk wel een eretitel blijven.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Als ik het goed begrijp,
moet een en ander nog decretaal worden onder-
bouwd. Pas dan kan de benoemende overheid een
dossier samenstellen om eventueel een eretitel toe
te kennen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over het ondersteunen
van verenigingen die (vak)gericht didactisch wer-
ken

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Cock tot mevrouw Vanderpoorten,
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over
het ondersteunen van verenigingen die (vak)ge-
richt didactisch werken.

De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, het onderwijsbeleid in
Vlaanderen hecht terecht veel belang aan perma-
nente naschoolse vorming van leerkrachten van
alle niveaus. Er bestaan in Vlaanderen verschillen-
de verenigingen die leerkrachten groeperen die in
een bepaald onderwijsniveau fungeren of die een-
zelfde vak onderwijzen.

Dergelijke verenigingen geven meestal ook een
tijdschrift of een jaarboek uit. Die publicaties be-
vatten meestal informatie die door vakgenoten op-
gesteld werd. Ze bezit uiteraard een onmiskenbaar
grote waarde aangezien ze rechtstreeks uit de
praktijk komt. Enkele van de verenigingen die
leerkrachten van het middelbaar onderwijs groepe-
ren, staan vermeld op de webstek van de Vereni-
ging van Vlaamse Leerkrachten.

Veel van die verenigingen staan trouwens open
voor leerkrachten van de verschillende onderwijs-
netten in Vlaanderen en dat is hoe dan ook een
goede evolutie. Ook voor leerkrachten in het basis-
onderwijs zijn analoge verenigingen actief.

Ik wil de minister dan ook graag een aantal vragen
stellen. Bestaat er een lijst van onderwijsverenigin-
gen die voor hun tijdschrift, jaarboek of andere pu-
blicaties een subsidie krijgen ? Indien bepaalde
verenigingen geen subsidie krijgen, kunnen ze er
dan een aanvragen ? Bij wie en waar moet dat dan
gebeuren en wat zijn de modaliteiten ? Indien geen
enkele vereniging financieel wordt gesteund, valt
het niet te overwegen om dat voortaan wel te
doen ? Het kan toch niet worden geloochend dat
dergelijke verenigingen die meestal worden gedra-
gen door gedreven leerkrachten die zich gratis in-
zetten, een belangrijke bijdrage kunnen leveren in
de naschoolse vorming en de verhoging van de
kwaliteit van ons onderwijs.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : Mijnheer de
voorzitter, dames en heren, een dergelijke lijst be-
staat niet. Er bestaat geen structurele subsidiëring
voor de publicaties van onderwijsverenigingen.
Momenteel is daar geen budget of decretale grond-
slag voor. Het lijkt me ook niet opportuun om daar
in de toekomst in te voorzien en dit omwille van
een aantal redenen. Er bestaan heel wat vaktijd-
schriften die zich richten naar een deel van de leer-
krachten en leerlingen. Heel wat van deze tijd-
schriften bevatten inderdaad interessante informa-
tie. Alle kwaliteitsvolle tijdschriften ondersteunen,
is echter alleen al om budgettaire redenen onmo-
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gelijk. Bijkomend lijkt het me een gevaarlijk prece-
dent als we bepaalde tijdschriften financieel zou-
den ondersteunen bijvoorbeeld door afname van
abonnementen. Want hoe motiveren we dan dat we
een bepaald tijdschrift wel en een ander gelijk-
waardig tijdschrift niet ondersteunen ?

Ik erken de waarde voor het onderwijs van de ver-
schillende lerarenverenigingen die actief zijn op
het vlak van vakdidactiek. Financiering per vereni-
ging is echter moeilijk, gezien hun grote aantal en
de grote verscheidenheid van activiteiten. Een fi-
nanciering kan echter wel worden overwogen op
voorwaarde dat deze verenigingen bereid zijn zich
te organiseren in een netwerk. Bovendien zouden
ze door hun activiteiten netwerkvorming tussen le-
raren moeten stimuleren. Tot slot moet de werking
ervan een duidelijk netoverschrijdend karakter
hebben. Uiteraard zullen hun activiteiten dan voor-
al tot doel moeten hebben om, bijvoorbeeld aan de
hand van duidelijk omschreven projecten, de eind-
termen en ontwikkelingsdoelen te implementeren
in de klas- en schoolpraktijk.

Wat nascholing betreft, moet nog worden opge-
merkt dat de nascholingsmarkt volledig is vrijge-
maakt sinds het decreet betreffende de lerarenop-
leiding en de nascholing van 16 april 1996. De
scholen beschikken sindsdien over een eigen bud-
get voor nascholing en kunnen bijgevolg via het
schooleigen nascholingsplan klemtonen leggen al
naargelang de behoeften en interesses. Dit bete-
kent dat ze ook vakgebonden nascholing kunnen
financieren en bijvoorbeeld tijdschriften aankopen
waarvan ze menen dat deze kunnen bijdragen tot
de professionalisering van de leerkrachten.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Dirk De Cock : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik onthou dat er geen
budget of decretale grondslag is om dit te doen.
Bovendien is dit financieel niet haalbaar. Het
grootste obstakel is echter dat er keuzes zouden
moeten worden gemaakt en dat de parameters
daarvoor niet evident zijn. Ik onthou ook dat er via
netwerkvorming, netoverschrijdend werken en
projectgericht werken op het vlak van de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen, wel mogelijkheden
zijn om aan een beetje geld te geraken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot me-
vrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister
van Onderwijs en Vorming, over het behoud van
de vakantiedagen bij ziekteverlof voor de Vlaamse
hogeschoolpersoneelsleden

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Meyer tot mevrouw Vanderpoor-
ten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming,
over het behoud van de vakantiedagen bij ziekte-
verlof voor de Vlaamse hogeschoolpersoneelsle-
den.

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, sinds 1996 is het hogeschool-
decreet in de Vlaamse hogescholen in voege. Het
hogeschooldecreet regelt het minimum aantal va-
kantiedagen dat de Vlaamse hogeschoolperso-
neelsleden jaarlijks krijgen.

Voor de leden van het onderwijzend personeel be-
draagt de vakantie minimum 9 weken.

Voor de leden van het administratief en technisch
personeel bedraagt het aantal jaarlijkse vakantie-
dagen minstens 35 werkdagen. Voor de leden ten
persoonlijke titel naargelang hun statuut krijgen ze
de minimumregeling van het onderwijzend perso-
neel of van het administratief en technisch perso-
neel.

Wat de regeling voor ziekte betreft, zijn er 3 beslui-
ten van toepassing. Ten eerste is er het KB van 8
december 1967 voor de berekening van de sociale
anciënniteit en de regeling inzake verlof voor ver-
minderde prestaties wegens ziekte of gebrekkig-
heid. Ten tweede is er het KB van 18 januari 1974
wat de terbeschikkingstelling wegens ziekte of ge-
brekkigheid betreft. Ten derde is er het besluit van
de Vlaamse regering van 27 oktober 1998 be-
treffende de controle op de afwezigheid wegens
ziekte van de personeelsleden van de Vlaamse ho-
gescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de personeelsleden van de andere onderwijs-
niveaus – met uitzondering van het universitair on-
derwijs – geldt een gelijkaardige regelgeving. Voor
deze personeelsleden is in een bijkomende gede-
tailleerde regelgeving voorzien in verband met het
al dan niet behoud van het recht op vakantie voor
personeelsleden met ziekteverlof. Voor de hoge-
schoolpersoneelsleden met ziekteverlof is het on-
duidelijk of er een regelgeving is die bepaalt of en
in welke mate hun vakantie geschorst wordt door
ziekte. Voor de personeelsleden van de andere on-
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derwijsniveaus bepaalt een ministerieel besluit het
aantal vakantiedagen en het tijdstip waarop die ge-
nomen worden. Voor de personeelsleden van de
hogescholen is dit niet het geval.

Mevrouw de minister, welke regelgeving bepaalt in
de hogescholen de schorsing van de vakantie door
ziekte ?

Is er een onderscheid van regelgeving naargelang
de categorieën van personeelsleden en naargelang
het juridisch statuut van de hogeschool waartoe zij
behoren ? In mijn schriftelijke vraag heb ik een op-
somming gegeven van de verschillende mogelijkhe-
den die zich daarbij kunnen voordoen. Ik zal deze
hier dan ook niet herhalen.

Is er een onderscheid van regelgeving naargelang
de duur en het tijdstip van het ziekteverlof ? Ik
verwijs in dit verband naar de 4 situaties die zich
hierbij kunnen voordoen : het personeelslid is ziek,
maar genezen wanneer de vakantie is beëindigd ;
het personeelslid is ziek gedurende de vakantiepe-
riode en de periode daarna ; het personeelslid
wordt ziek tijdens de vakantieperiode en is nog
steeds ziek wanneer de vakantieperiode is beëin-
digd ; het personeelslid wordt ziek tijdens de va-
kantieperiode en is genezen wanneer de vakantie-
periode is beëindigd.

Ik heb in de schriftelijke vraag die ik in dit verband
reeds eerder heb overgemaakt, 5 voorbeelden ge-
geven die de situaties illustreren die zich zouden
kunnen voordoen. Aangezien ik meen mijn vraag
duidelijk gesteld te hebben, zal ik die voorbeelden
hier niet meer voorlezen.

De voorzitter : Minister Vanderpoorten heeft het
woord.

Minister Marleen Vanderpoorten : De algemene
regelgeving van het ziekteverlof betreffende het
personeel van de hogescholen is terug te vinden in
de volgende besluiten, waarvan u er reeds enkele
vernoemd hebt : het KB van 15 januari 1974 en het
KB van 18 januari 1974 met betrekking tot het be-
noemd onderwijzend personeel en het opvoedend
hulppersoneel, het KB van 8 december 1967 en het
KB van 21 oktober 1968 betreffende het benoemd
administratief en technisch personeel en betreffen-
de het benoemd meester, vak- en dienstpersoneel,
het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli
1993 betreffende het tijdelijk onderwijzend perso-
neel, de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereen-
komsten voor het tijdelijk administratief personeel

en het contractueel personeel en tot slot het besluit
van de Vlaamse regering van 27 oktober 1998 voor
de controle op de afwezigheid wegens ziekte. De
algemene principes van deze regelgeving zijn, in af-
wachting van een eventuele nieuwe regelgeving,
ook na het hogescholendecreet van 13 juli 1994 van
kracht gebleven.

Naast het ziekteverlof bevat uw vraag nog een
tweede item, met name de vakantieregeling. Die is
door het hogescholendecreet wel ingrijpend gewij-
zigd, althans wat de statutaire personeelsleden be-
treft. Op de contractuele personeelsleden blijven
de bepalingen uit de privé-wetgeving van toepas-
sing. Met de nieuwe bepalingen heeft de decreetge-
ver een grote mate van autonomie toegekend aan
de hogescholen. Meer bepaald stelt artikel 69 van
dit decreet het volgende, waarbij ik de verschillen-
de paragrafen citeer.

Paragraaf 1 : ‘Het hogeschoolbestuur bepaalt bij
reglement de vakantieregeling van haar personeel’.

Paragraaf 2 : ‘De leden van het onderwijzend per-
soneel hebben per academiejaar recht op minstens
9 weken vakantie’.

Paragraaf 3 : ‘De leden van het administratief en
technisch personeel hebben jaarlijks recht op min-
stens 35 werkdagen vakantie’.

Paragraaf 4 : ‘Het tijdstip van het opnemen van de
vakantiedagen kan afhankelijk gemaakt worden
van de organisatie van het academiejaar. De bezol-
digde vakantiedagen worden gelijkgesteld met
dienstactiviteit’.

Er wordt noch bij ziekteverlof, noch bij vakantie-
verlof een onderscheid gemaakt tussen autonome,
provinciale of gesubsidieerde vrije hogescholen.

Dan kom ik nu tot mijn antwoord op uw vraag
naar de regelgeving die in de hogescholen de
schorsing van de vakantie door ziekte bepaalt. De
principes inzake schorsing van de vakantie door
ziekte werden vastgelegd in artikel 83, paragraaf 7,
van de wet van 5 augustus 1978. Ik citeer deze pa-
ragraaf : ‘Wanneer een personeelslid van het niet-
universitair rijks- of gesubsidieerd onderwijs, die
om reden van ziekte sedert meer dan 15 dagen af-
wezig is geweest, zijn dienst hervat minder dan 10
dagen voor de schoolvakantie en minder dan 15
dagen na deze vakantie opnieuw ophoudt zijn
functies uit te oefenen gedurende ten minste 10
dagen om reden van ziekte, worden de vakantieda-
gen hem als ziekteverlof aangerekend. Voor de toe-
passing van het eerste lid wordt met de afwezig-
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heid na de vakantie geen rekening gehouden voor
zover die te wijten is aan een arbeidsongeval, een
ongeval op de weg naar en van het werk of een be-
roepsziekte. In afwijking van het eerste lid heeft
elk hierboven bedoeld personeelslid, voor de 3
schoolvakantieperioden samen, recht op een ge-
waarborgd aantal vakantiedagen, gelijk aan het
aantal verlofdagen bepaald in het statuut van het
rijkspersoneel. Voor de toepassing van het derde
lid worden de gewaarborgde dagen, na eventuele
aftrek van de Kerst- en Paasvakantie, toegekend
tijdens de zomervakantie vanaf 15 juli’.

In een eerste onderdeel vraagt u naar een mogelijk
onderscheid in de reglementering naargelang de
categorieën van personeelsleden of naargelang het
juridisch statuut van de hogescholen. Wat het juri-
disch statuut van de hogescholen betreft, is hier
evenmin onderscheid gemaakt naar gesubsidieerde
vrije, autonome en provinciale hogescholen. Wat de
personeelscategorieën betreft, is ofwel de wet van
5 augustus 1978 van toepassing, met name voor on-
derwijzend personeel, ofwel de privé-regeling, met
name voor de contractuele personeelsleden, ofwel
geen specifieke reglementering, met name voor het
administratief en technisch personeel.

In uw tweede onderdeel vraagt u naar een moge-
lijk onderscheid naargelang de duur en het tijdstip
van het ziekteverlof, wellicht ook hier in functie
van het onderscheid zoals vermeld in uw eerste on-
derdeel.

De voormelde principes zijn achterhaald door de
nieuwe hogeschoolrealiteit. Ze zijn geënt op een
strikt afgebakend schooljaar dat loopt van 1 sep-
tember tot 30 juni. Dit hoeft in de hogescholen,
zoals duidelijk blijkt uit het hierboven geciteerde
decreetsartikel 69, paragraaf 4, helemaal niet zo te
zijn en is in de praktijk ook nergens meer zo. Een

onderscheid naargelang van de duur en het tijdstip
van het ziekteverlof, zoals u in uw tweede vraag
aangeeft, kan dan ook niet meer gemaakt worden.

De problematiek van de rechtspositieregeling zal
aan bod komen bij de nakende harmonisering van
de 2 rechtsposities hoger onderwijs waarbij een
maximale afstemming wordt beoogd, onder meer
op het vlak van vakantieregeling en ziekteverlof,
tussen de regelgeving bij de hogescholen en die
van de universiteiten. De nadruk zal hierbij ook
weer liggen op zoveel mogelijk autonomie voor de
instellingen. Dit is een logische stap in de evolutie
naar 1 hogeronderwijsruimte die zal geformali-
seerd worden in 1 van de aanbouwdecreten bij het
reeds principieel goedgekeurde structuurdecreet.
Het is de bedoeling een nieuwe rechtspositierege-
ling uit te werken nadat het structuurdecreet de-
finitief is goedgekeurd.

Aangezien het een vrij technisch antwoord betreft,
stel ik voor dat een kopie van mijn tekst aan de
heer De Meyer wordt bezorgd.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Ik dank de minister voor
haar uitvoerig antwoord en voor het ter beschik-
king stellen van de betreffende teksten. Dankzij dit
antwoord zullen enkele mogelijke onduidelijkhe-
den of verkeerde interpretaties in hogescholen
weggewerkt kunnen worden. Mocht ik nog bijko-
mende vragen hebben, dan zal ik die later schrifte-
lijk stellen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 12.19 uur.

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 262  – 20 juni 2002

Vanderpoorten

-18-


