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Franstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel - Inspectie
Vlaanderen betaalt al vele jaren een pak geld (loon- en werkingskosten) voor Franstalige
scholen op zijn grondgebied, maar het is zelf niet bevoegd om die scholen voor de
pedagogische aspecten te inspecteren. Dat moet gebeuren door de Franstalige inspectie,
die dan wel een Nederlandstalig rapport moet bezorgen aan de Vlaamse administratie.
Op de webstek onderwijs.vlaanderen.be kan iedereen die rapporten per gemeente en per
school inkijken. Voor de zes randgemeenten vinden we rapporten terug van 2013 tot
2015 en daarbij kunnen we toch een paar merkwaardige vaststellingen doen.
Zo lezen we bij Drogenbos bijvoorbeeld: “De leerlingen moeten in de gemeente
woonachtig zijn of afkomstig zijn van een faciliteitengemeente in het Brussels Gewest”
(2015) en “De school is gelegen in een faciliteitengemeente in het zuidwesten van
Brussel” (2013). De inspecteur weet bijgevolg niet eens dat die school in Vlaanderen is
gelegen.
In Sint-Genesius-Rode (école communale francophone de la paix): “De kinderen moeten
uit de gemeente afkomstig zijn en spreken grotendeels Frans” (2014).
Drogenbos: “De meesten zijn Franstalig” (2015).
Wemmel (2014): “Doordat de gemeente gelegen is aan de rand van Brussel heeft ze te
maken met een nieuw publiek: gezinnen die geen enkele van de drie landstalen spreken.
Voor die nieuwe leerlingen is de eerste schooldag in de kleuterklas met andere woorden
in één klap ook de eerste kennismaking met het Frans.”
Ook in Wezembeek-Oppem en Kraainem wordt er aangegeven dat de populatie van de
school uit zeer veel nationaliteiten bestaat:
“Veel ouders van de leerlingen werken o.m. voor de EU, de Navo, in de ambassades of
buitenlandse bedrijven met een vestiging in Brussel.” École saint-Georges (2015).
“38 verschillende nationaliteiten” Ecole La fermette (2014).
“33 nationaliteiten van diverse cultuur en herkomst die exclusief in Kraainem of één van
de andere faciliteitengemeenten wonen.” Ecole diabolo (2015).

Ongetwijfeld zitten er in die scholen dus heel wat leerlingen die thuis niet Franstalig zijn.
Nochtans is de wetgeving duidelijk: het moet uitsluitend om Franstalige kinderen gaan,
bijgevolg moeten anderstalige kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs. Blijkbaar is
dat voor sommige scholen van geen tel.
A.

Over de inspectie, een bevoegdheid van de Franstalige onderwijsinspectie.

1.

Werd er door de Vlaamse administratie of de minister ooit gereageerd op die
inspectieverslagen, behalve dan een ontvangstmelding? Zo ja, wat was de inhoud
van die reacties?

2.

Wanneer waren er nog inspecties naar of testen van de kwaliteit van het Nederlands
in de Franstalige faciliteitenscholen? Het moet toch de bedoeling zijn om de
inburgering in Vlaanderen te “faciliteren” en de leerlingen voldoende Nederlands bij
te brengen?

3.

Hebben de vorige Vlaamse ministers van Onderwijs ooit een vraag gericht aan hun
Franstalige collega om de kwaliteit van het Nederlands in de betrokken scholen te
controleren? Zo ja, wanneer was dat?

4.

Is de minister van plan een dergelijke vraag te stellen en zo ja, wanneer?

B. Over de leerlingenpopulatie, een bevoegdheid van de Vlaamse minister.
5.

Heeft Vlaanderen ooit gecontroleerd of de ingeschreven leerlingen allemaal
beantwoorden aan de criteria (in een faciliteitengemeente wonen én Franstalig zijn)?
Zo ja, wanneer en wat was het gevolg daarvan?

6.

Is de minister van plan om nog dit schooljaar een controle ter zake te laten
uitvoeren?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 109 van 8 november 2019
van JAN LAEREMANS

1. De inspectieverslagen werden aan mijn voorganger bezorgd. Op zich zijn
inspectieverslagen bedoeld om na te gaan of de school haar erkenning kan behouden.
In de inspectieverslagen stonden geen elementen die de intrekking van de erkenning
zouden verantwoorden. Er werd dan ook geen reactie gegeven op deze verslagen.
2. Het toezicht op de scholen gaat via doorlichtingen door de inspectie van de Franse
Gemeenschap en omvat het volledige curriculum. Het is inderdaad opvallend dat in de
inspectieverslagen geen informatie staat over het vak Nederlands.
3. De specifieke vraag naar controle op het Nederlands is niet naar de Franse
Gemeenschap gesteld. Er is in het verleden via een interpretatief decreet gepoogd de
Vlaamse onderwijsinspectie in die scholen kwaliteitscontrole te laten doen. Dat had
onder meer als bedoeling na te gaan welke inspanningen daar gebeuren voor het vak
Nederlands. Maar zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger weet heeft het
Grondwettelijk Hof die bevoegdheid bij de inspectie van de Franse Gemeenschap
gelegd.
4. Ik ben van plan om mijn Franstalige collega te vragen om de inspectie te laten nagaan
hoe de Franstalige faciliteitenscholen de uren Nederlands invullen.
5-6.De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd voor de controle op de inschrijvingen van
leerlingen in de Franstalige faciliteitenscholen. De taalinspectie, de opereert onder de
bevoegdheid van de federale regering is hiervoor bevoegd. De taalinspectie is
verankerd in artikel 18 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs. Deze dienst valt onder de bevoegdheid van de heer David Clarinval, federaal
minister belast met onder meer het wetenschapsbeleid.

