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Voorrangsregel ten aanzien van leerlingen uit het Waalse

In zijn beleidsnota's 2019-2024, zowel Onderwijs als Vlaamse Rand, kondigde de minister
aan te laten onderzoeken of er in de Vlaamse Rand een voorrangsregel kan worden
ingevoerd ten voordele van de leerlingen uit de Vlaamse Gemeenschap ten opzichte van
leerlingen uit het Waalse Gewest. Als motivatie daarvoor gaf hij aan dat de instroom van
leerlingen uit het Waalse Gewest in scholen van de Vlaamse Rand de voorbije tien jaar
sterk is gestegen en dat, indien die trend zich voortzet, inwoners uit de Vlaamse Rand zelf
geen plaats meer zouden vinden in de scholen in hun regio.
1.

Hoeveel leerlingen uit het Waalse Gewest lopen school in de Vlaamse Rand? Hoe
verhoudt dit aantal zich tot het totale aantal leerlingen? Hoeveel van deze leerlingen
zijn Nederlandstalig of hebben ten minste een ouder die Nederlandstalig is?
Graag de gegevens voor zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs voor de voorbije
tien jaar.

2.

In welke scholen in de Vlaamse Rand is het aandeel leerlingen afkomstig uit het Waalse
Gewest hoger dan 5 procent?
Graag de gegevens voor zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs met, per school,
het bijhorende aantal leerlingen en aandeel leerlingen afkomstig uit het Waalse Gewest
voor de voorbije tien jaar.
Hoeveel van deze leerlingen zijn Nederlandstalig of hebben ten minste een ouder die
Nederlandstalig is?
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Om de vragen te beantwoorden, doe ik beroep op de databanken van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AGODI). De AGODI-databanken werden op 17 februari 2020
geraadpleegd.
1.

In het eerste tabblad van de bijlage vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger een
overzicht van het aantal leerlingen uit het Waals Gewest dat school loopt in een
Nederlandstalige school in de Vlaamse Rand. Het aantal leerlingen uit het Waals
Gewest werd ook afgezet tegenover het totaal aantal leerlingen dat school loopt in de
Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand
Op het tweede tabblad vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger het aantal van de
leerlingen uit het Waals Gewest die met minstens één van de ouders Nederlands
spreekt. Cijfers over de thuistaal voor schooljaar 2018-2019 zijn pas in maart
beschikbaar; deze kan ik dus nog niet meegeven. Opgelet: omdat de GOK-indicatoren
niet systematisch worden opgevraagd in het buitengewoon onderwijs, gaat het
overzicht op de tweede bijlage ook enkel over het gewoon onderwijs.

2.

In de laatste tabblad van de bijlage staat de lijst van de scholen uit de Vlaamse Rand
die minstens vijf procent van hun leerlingen rekruteren uit het Waals Gewest. Daarbij
vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger tevens over hoeveel leerlingen het gaat en
hoeveel van deze leerlingen met minstens één van de ouders Nederlands spreken.
Aangezien het aantal leerlingen uit het Waals Gewest in sommige scholen klein is en
daardoor de privacy van deze leerlingen in het gedrang kan komen, worden er voor
verschillende van de scholen in het overzicht geen gegevens over de thuistaal
meegegeven.
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