SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 168
van JAN LAEREMANS
datum: 23 november 2020

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

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

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Intergewestelijke leerlingenpendel - Stand van zaken
Conform artikel 24 van de Grondwet is het onderwijs vrij, hetgeen onder meer inhoudt dat
ouders in beginsel de vrijheid hebben om hun kinderen in te schrijven in een school naar
keuze. Zo kunnen ouders die woonachtig zijn in het Waalse Gewest hun kind naar een
Vlaamse school sturen in het Vlaamse Gewest en omgekeerd.
In de vorige legislatuur stelde Vlaams Parlementslid Willy Segers twee vragen hierover,
namelijk nr. 471 van 22 juni 2018 en nr. 528 van 31 augustus 2018.
Graag wil ik hierop verderbouwen en peilen naar de laatste stand van zaken.
1.

Hoeveel leerlingen die hun domicilie hebben in het Waalse Gewest volgden in het
schooljaar 2018-2019, 2019-2020 en indien mogelijk ook 2020-2021 Nederlandstalig
leerplichtonderwijs in:
a) het Vlaamse Gewest;
b) het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?
Gelieve het antwoord op de eerste vraag op te delen in:
a) Waalse gemeente waar de leerlingen gedomicilieerd zijn;
b) per domiciliegemeente de Vlaamse of Brusselse gemeente waar en met hoeveel ze
naar school gaan;
en
1°
2°
3°

2.

dit in volgende categorieën:
2,5- tot 5-jarigen;
6- tot 11-jarigen;
12- tot 19-jarigen;

Kan de minister een lijst bezorgen van de Vlaamse gemeenten waar Waalse leerlingen
naar school gaan?
Gelieve per Vlaamse gemeente ook weer te geven hoeveel Waalse leerlingen er
schoollopen.
Graag de cijfers voor de schooljaren uit vraag 1.

3.

Gelieve voor elk van de 19 gemeenten die tot de Vlaamse Rand behoren de volgende
informatie weer te geven en over dezelfde schooljaren als gesteld in vraag 1:

a)
b)
1°
2°
3°
4.

totale bevolking;
totaalaantal kinderen volgens de volgende categorieën:
2,5- tot 5-jarigen;
6- tot 11-jarigen;
12- tot 19-jarigen.

Hoeveel zijn er per domiciliegemeente uit bovenstaande leeftijdscategorieën (vraag 3)
ingeschreven in:
a) een Nederlandstalige school in de eigen gemeente;
b) een Nederlandstalige school in een andere Vlaamse gemeente;
c) een Nederlandstalige school in Brussel;
d) een Franstalige school, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap?

5.

Voor de leerlingen die in een Nederlandstalige school studeren, per leeftijdscategorie,
graag de cijfers hoeveel er scoren op SES-kenmerk thuistaal niet-Nederlands. Graag
zowel nominale als relatieve cijfers.

6.

Hoeveel procent van de leerplichtige leerlingen met domicilie in de Vlaamse Rand
volgen er Franstalig onderwijs?
Gelieve ook de leerlingen mee te tellen die naar een Franstalige school in een
faciliteitengemeente in de Vlaamse Rand gaan.
Graag de cijfers voor de schooljaren die in de eerste vraag aan bod komen, ook
uitgesplitst per gemeente.

7.

Uit de opgevraagde cijfergegevens van Willy Segers blijkt dat er in het schooljaar
2017-2018 36 leerlingen uit eentalig Nederlandse gemeenten (Overijse, Zaventem
enzovoort) toch schoolliepen in een Franstalige school, gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap.
Kan de minister dit toelichten, want normaal gesproken moet men daarvoor toch in
een van de faciliteitengemeenten zelf wonen?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 168 van 23 november 2020
van JAN LAEREMANS

1-2.Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verzamelt verschillende gegevens
over de scholen die gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse
Gemeenschap en over de leerlingen die daar school lopen.
Op basis van die gegevens vindt de Vlaams volksvertegenwoordiger in de bijlage een
overzicht van het aantal leerlingen die wonen in het Waals Gewest en school lopen in
het Vlaams of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit voor de schooljaren 20182019 en 2019-2020. Cijfers over het huidige schooljaar zijn nu nog niet beschikbaar.
Let wel: het adres van de leerling is wat de scholen registreren. Het adres kan mogelijk
afwijken van de informatie die het Rijksregister heeft over die leerling. De AGODIdatabestanden werden geraadpleegd op 1 december 2020.
Het tweede tabblad van dezelfde bijlage biedt een overzicht van het aantal leerlingen
die wonen in het Waals Gewest en school lopen in het Vlaams of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De leerlingen zijn nu opgesplitst per woonplaats, gemeente
waar de school zich bevindt en leeftijdscategorie.
Opnieuw: het adres van de leerlingen komt overeen met wat de school als postadres
van de leerling registreerde.
Op het derde tabblad in de bijlage staat het overzicht van het aantal leerlingen die
wonen in het Waals Gewest en school lopen in het Vlaams Gewest, opgesplitst per
Vlaamse gemeente waar ze school lopen. Ik onderzoek of er in de Vlaamse Rand een
voorrangsregel kan worden ingevoerd, bij voorkeur ten voordele van de leerlingen uit
de Vlaamse Gemeenschap zodat bv. Vlaamse leerlingen niet plots worden opzijgezet
door leerlingen uit het Waals gewest.
3. AGODI beschikt niet over uitgebreide bevolkingsstatistieken. Enkel in het kader van
de kleuterparticipatie en de controle op de inschrijvingen beschikt het Agentschap over
een beperkt aantal gegevens uit het Rijksregister. Op het vierde tabblad in de bijlage
vindt de Vlaams volksvertegenwoordiger voor de gevraagde fusiegemeenten de
bevolkingsstatistieken terug waarover AGODI beschikt.
4. Op het vijfde tabblad vindt de Vlaams volksvertegenwoordiger een overzicht van het
aantal leerlingen die op 1 september van het desbetreffende schooljaar gedomicilieerd
waren in één van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en die op 1 februari van het
desbetreffende schooljaar konden teruggevonden worden in de onderwijsdatabanken
en behoorden tot één van de vier volgende categorieën:
 de leerlingen die school liepen in een Nederlandstalige school of afdeling in
de eigen gemeente,
 de leerlingen die school liepen in een Nederlandstalige school in een andere
Vlaamse gemeente,
 de leerlingen die school liepen in een Nederlandstalige school of afdeling in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
 de leerlingen die school liepen in een Franstalige school of afdeling
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

5. Voor deze vraag verwijs ik naar de website van “Dataloep”. Deze toepassing stelt op
een gebruiksvriendelijke manier gegevens over onderwijs ter beschikking op maat van
de gebruiker. Ook de gegevens over de sociaaleconomische kenmerken van de
leerlingen zoals opleiding van de moeder, schooltoelagen, buurtkenmerken en thuistaal
kan u gemakkelijk zelf raadplegen.
Via de webpagina www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken klikt de Vlaams
volksvertegenwoordiger door naar de applicatie ‘Leerlingenkenmerken’ binnen
Dataloep. Daar raadpleegt de Vlaams volksvertegenwoordiger dan de gevraagde
aantallen en percentages.
6. Op het zesde tabblad vindt de Vlaams volksvertegenwoordiger de gevraagde
percentages.
De tabel toont het overzicht van leerlingen die les volgen in een school van de Franse
Gemeenschap in Brussel of Wallonië. Ook de leerlingen die les volgen in een Franstalige
school of afdeling in Vlaanderen nam AGODI mee in de bevraging.
7. De wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs regelt de voorwaarden
op basis waarvan leerlingen kunnen worden ingeschreven in Franstalige
faciliteitenscholen. De taalinspectie is belast met de doorlopende controle van de
toepassing van de bepalingen van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs. Wie meer informatie wil, surft naar volgende link:
https://www.belspo.be/belspo/cultedu/edu_control_nl.stm.
Deze taalinspectie opereert onder de bevoegdheid van de federale regering, in casu de
minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid (Wilmès). AGODI vroeg aan die taalinspectie
de laatste verslagen op.
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