SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 74
van KRISTOF SLAGMULDER
datum: 24 oktober 2019

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Studie Nederlands in het buitenland
meerwaarde

-

Economische, diplomatieke en culturele

Uit de onderzoeksrapporten ‘Het Nederlands Internationaal’ (uitgevoerd in Italië en
Polen) en ‘Talenbeleid in Europa’ blijkt dat de internationale neerlandistiek Vlaanderen
veel voordelen kan opleveren op economisch, cultureel en diplomatiek vlak.
Duitsland voert wereldwijd campagnes om het imago van het Duits te verbeteren en dat
heeft succes. Ook Rusland en Hongarije streven proactief naar verspreiding van hun taal
en cultuur. In vergelijking met andere Europese landen investeert Vlaanderen zeer
weinig in buitenlands onderwijs in de eigen taal en cultuur. Veel kansen zouden, volgens
deze studies, onbenut worden gelaten.
11% van alle Europese exportbedrijven loopt geld mis ter waarde van 100 miljard euro
door een gebrek aan talenkennis. Nochtans kunnen neerlandici vanuit Vlaams oogpunt
rechtstreeks handelsrelaties bevorderen door betere contacten te leggen met het
bedrijfsleven.
Uit een onderzoek van de Taalunie naar het Europese talenbeleid blijkt dat Vlaanderen en
Nederland 7,5 cent per inwoner uitgaven aan het onderwijzen van het Nederlands in het
buitenland. Ter vergelijking: Hongarije investeert 15 cent per inwoner, Portugal 2,80
euro per inwoner en Duitsland 5,30 euro per inwoner.
1.

Is de minister van mening dat de studie van het Nederlands in het buitenland een
economische, diplomatieke en culturele meerwaarde biedt zoals besproken in de
onderzoeksrapporten ‘Het Nederlands Internationaal’ (uitgevoerd in Italië en Polen)
en ‘Talenbeleid in Europa’? Op welke manier zal hij dit in de toekomst trachten te
versterken?

2.

Zullen er nog meer besparingen worden doorgevoerd?
Zo ja, waarop zal concreet bespaard worden?
Zo neen, op welk vlak zal extra geïnvesteerd worden? Welke budgetten zullen
hiervoor ter beschikking gesteld worden?

3.

Welke andere beleidsinitiatieven zal de minister ter zake nemen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jan Jambon (22), Ben Weyts (74).

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 74 van 24 oktober 2019
van KRISTOF SLAGMULDER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Jan Jambon, minister-president
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en
Facilitair Management.

