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Zitting 2005-2006
14 juni 2006

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE
– van de dames Greet Van Linter, An Michiels,
Linda Vissers, Katleen Martens en Marie-Rose Morel –
tot besluit van de op 13 juni 2006 door mevrouw Greet Van Linter
in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
over de patstelling op niveau van het lokaal overlegplatform (LOP) in Brussel
en de gevolgen hiervan voor het inschrijvingsbeleid
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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van mevrouw Greet Van
Linter;
– gehoord het antwoord van minister Frank
Vandenbroucke;
– gelet op:
1° de resolutie van 26 november 2003 betreffende
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (Parl.
St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 1874/5);
2° het extreem lage percentage schoollopende kinderen uit homogeen Nederlandstalige gezinnen;
3° het hoge percentage schoollopende kinderen
uit homogeen Franstalige gezinnen en het hoge
percentage anderstalige schoolkinderen;
4° het feit dat Brussel één regionale entiteit is
waar twee onderwijssystemen, met name het
Vlaamse en het Franstalige, grotendeels als
communicerende vaten met elkaar verbonden
zijn;
5° het feit dat nog steeds Nederlandstalige leerlingen geweigerd worden in het Nederlandstalige
onderwijs in Brussel;
6° de algemene bezorgdheid over de Vlaamse
aanwezigheid in Brussel, waarbij het onderwijs
als een belangrijk sociaal correctiemechanisme
wordt beschouwd;
7° de stellingname van het katholiek onderwijs
waardoor het LOP in Brussel zich in een patstelling bevindt;
– overwegende dat:
1° de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs
in het gedrang komt door de uitdagingen die de
taalverhouding met zich meebrengt;
2° het beleid tot nu toe onvoldoende garanties
heeft kunnen bieden om het Vlaamse karakter
van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel
te bewaren;
3° door de patstelling binnen het LOP, de Nederlandstalige scholen in Brussel moeten terugvallen op de decretale regelgeving, waardoor er

nog minder garanties zijn dat Nederlandstalige
kinderen in het Nederlandstalige onderwijs in
Brussel terechtkunnen;
4° er onvoldoende rekening wordt gehouden met
scholen aan de rand van het gewest, waarvan
het doelpubliek uit Vlaanderen komt;
5° in de aanvullende regeringsverklaring van 18
mei 2005 meer aandacht voor Brussel wordt
vooropgesteld;
6° in de beleidsnota van de minister voor Brussel
duidelijk gestreefd wordt naar het aantrekkelijk
maken van de hoofdstad voor Vlamingen;
7° Nederlandstaligen voor de Vlaamse Gemeenschap en de VGC een eerste doelgroep moeten
zijn;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° in nauwe samenwerking met de ministers van
het Franstalig onderwijs een Brusselbeleid te
voeren;
2° te laten onderzoeken of de situatie van Brussel
in die mate specifiek is, dat een apart ‘Brusseldecreet’ noodzakelijk is;
3° initiatief te nemen om de patstelling binnen het
LOP te verhelpen;
4° het huidige inschrijvingsbeleid grondig te evalueren;
5° na grondig overleg met de schooldirecties van
de Brusselse Nederlandstalige scholen, het
GOK-decreet zo aan te passen dat de scholen
meer autonomie krijgen om hun inschrijvingsbeleid te voeren, zodat alle Nederlandstalige
kinderen uit Brussel kunnen worden ingeschreven in de school van hun keuze;
6° het criterium ‘thuistaal Nederlands’ duidelijker
te objectiveren.
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