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Franstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel - Inspectie (2)
1.

Ik kom terug op mijn schriftelijke vraag nr. 109 van 8 november 2019 over de
Franstalige faciliteitenscholen in de zes randgemeenten rond Brussel. We stelden
vast dat de inspectieverslagen daar een lachertje zijn, omdat de kennis van het
Nederlands nooit onder de loep genomen wordt. Ik stelde dan ook de vraag:
“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?” De minister antwoordde toen: “Ik ben van plan om mijn Franstalige
collega te vragen om de inspectie te laten nagaan hoe de Franstalige
faciliteitenscholen de uren Nederlands invullen.”
Heeft de minister dit voornemen intussen concreet gemaakt en zo neen, wanneer is
dat gepland? En wat is het gevolg van zijn ontmoeting met de Franstalige collega?

2.

Daarnaast had ik een vraag over de controle op de inschrijvingen. Volgens mij
moeten de leerlingen die daar naar school willen gaan, aan twee voorwaarden
voldoen: in een faciliteitengemeente wonen én Franstalig zijn. Uit de
inspectieverslagen bleek overduidelijk dat heel wat leerlingen thuis anderstalig waren
en dat zij bijgevolg in het Vlaamse onderwijs thuishoorden. Ik citeer uit het
inspectierapport voor 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.”
De minister antwoordde daarop dat de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is voor
de controle op de inschrijvingen van leerlingen in de Franstalige faciliteitenscholen.
De taalinspectie, die 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.
Mijn federale collega Barbara Pas stelde op 16 januari 2020 een parlementaire vraag
in de Kamer.

Minister Clarinval gaf daarop het volgende antwoord: “Ook de nieuwe inschrijvingen
in elke Franstalige basisschool in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel vallen
onder de taalcontrole. Die voert de Taalinspectie in de eerste plaats op
administratieve basis uit. Dit wil zeggen dat elke, door de school opgestuurde
verklaring van het gezinshoofd (taalverklaring) die de Taalinspectie controleert, op
eer werd ingevuld en ondertekend door het gezinshoofd van de nieuw ingeschreven
leerling in kwestie. Volgens de geldende taalwetgeving in het onderwijs is het niet
ongeoorloofd dat er op een taalverklaring bij de vierde rubriek, i.v.m. de moedertaal
of gebruikelijke taal van de leerling, ook andere talen dan het Frans vermeld staan.
Ervan uitgaande dat elke te controleren taalverklaring naar waarheid wordt ingevuld
door het gezinshoofd, is de bijkomende vermelding van eventuele andere talen dan
het Frans op de taalverklaring bij de vierde rubriek (i.v.m. de moedertaal of
gebruikelijke taal van de leerling) geen aanleiding voor de Taalinspectie om te
twijfelen aan de beheersing of kennis van het Frans als moedertaal of gebruikelijke
taal van de leerling in kwestie.”
Uit dit alles blijkt duidelijk dat de Franstaligen niets geven om de juiste toepassing
van de wet van 1963. Zij blijven de faciliteiten misbruiken als verfransingsmachine.
a) Blijft de minister bij het standpunt, vertolkt in het interpretatief decreet van 23
maart 2007, dat de taalinspectie naar Vlaanderen moet komen?
b) Overweegt de minister om dat opnieuw in de verf te zetten met de Vlaamse
Regering?
c) Overweegt de minister eveneens om de financiering van de Franstalige
faciliteitenscholen eindelijk stop te zetten?
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In tegenstelling tot hetgeen de Vlaamse volksvertegenwoordiger voorhoudt beoogde het
interpretatief decreet van 2007 niet om de taalinspectie naar de gemeenschappen te halen.
Dat decreet stelde dat de onderwijsinspectie over de Franstalige faciliteitenscholen bij de
Vlaamse onderwijsinspectie ligt, als interpretatie van de bestaande regelgeving. Zoals u
weet is het Grondwettelijk Hof ons daarin niet gevolgd en heeft het beslist dat de
bevoegdheid om deze scholen te inspecteren bij de Franse Gemeenschap ligt. (zie
overweging B.31 in arrest 124/2010 van 28 oktober 2010).
Ik zal mijn collega-minister bij de Franse Gemeenschap contacteren om de nodige
afspraken te maken rond het overmaken van de inspectieverslagen van de Franstalige
basisscholen in de Vlaamse Rand. Ik zal er ook op aandringen dat bij die inspectiebezoeken
wordt ingegaan op het vak Nederlands, dat op basis van de onderwijstaalwet van 1963 in
die scholen sterker moet zijn dan in andere scholen van de Franse Gemeenschap.
Het is geheel onduidelijk op basis van welke juridische elementen deze scholen uit de
subsidiëring zouden kunnen gehaald worden.

