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MOTIE VAN AANBEVELING
– van mevrouw Liesbet DHAENE, de heer Johan VAN DEN DRIESSCHE
en mevrouw Cieltje VAN ACHTER tot besluit van de op 8 december 2017 in plenaire vergadering gehouden interpellatie van
mevrouw Liesbet Dhaene tot collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Begroting,
Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende de nieuwe leidraad van het GO!
inzake het gebruik van andere talen op school
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De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
─ gehoord hebbende de interpellatie van mevrouw Liesbet Dhaene betreffende de nieuwe
leidraad van het GO! inzake het gebruik van andere talen op school, en het antwoord van
collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en
Studentenzaken;
─ overwegende dat
-

een groot deel van de leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs een andere
thuistaal hanteren dan het Nederlands;
deze situatie het Brussels Nederlandstalig onderwijs voor extra uitdagingen stelt wat
het aanleren van Nederlands aan deze leerlingen betreft;
deze situatie ook gevolgen heeft voor de leerlingen, waarvan velen leerachterstand
hebben omwille van hun taalachterstand;
het inzetten op het Nederlands als instructietaal dan ook essentieel is voor de verdere
schoolcarrière van deze leerlingen;
het Gemeenschapsonderwijs (GO!) een nieuwe visietekst lanceerde getiteld “Inspelen
op de meertalige realiteit in het GO!”;
deze nota specifieke aanbevelingen bevat over het gebruik van de thuistaal van
leerlingen, niet alleen door de leerlingen zelf, zowel op de speelplaats als in de klas,
maar ook over het gebruik van de thuistaal van leerlingen door de scholen zelf;
deze nota tot gevolg heeft dat leerlingen uitdrukkelijk toestemming hebben om de
thuistaal te gebruiken op school;
deze nota het opsplitsen van leerlingen naargelang thuistaal tijdens de lesuren
aanbeveelt om groepsopdrachten te vervullen;
deze nota tevens aanbeveelt dat de school in de schoolgebouwen en aan de klas
affiches, naambordjes of bewegwijzering in de respectieve thuistalen van de leerlingen
aanbrengt;
bepaalde van deze aanbevelingen mogelijk een schending van de taalwetgeving
uitmaken;
deze aanbevelingen in strijd zijn met de noodzaak om juist in te zetten op het
Nederlands als instructietaal;
er een sterke reactie kwam uit het middenveld, zoals van de onderwijsvakbonden, en
van ervaringsdeskundigen zoals leerkrachten, directies, en ouders, die hun
bezorgdheid en verwarring over de nieuwe visietekst uitdrukten;
in het kader van voornoemde interpellatie uitdrukkelijk werd gevraagd aan
collegevoorzitter Guy Vanhengel of de visietekst van het GO! al dan niet verenigbaar
was met het VGC-beleid op vlak van taal in het Brussels Nederlandstalig onderwijs;
de collegevoorzitter in zijn antwoord op de interpellatie weigerde hier een duidelijk
antwoord op te geven, maar enkel een uiteenzetting gaf over de VGC-visietekst over
taalbeleid van 25 november 2010;
hieruit het vermoeden volgt dat het College de visietekst van het GO! wel degelijk in
overeenstemming acht met de VGC-visietekst;

-3-

vraagt het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
─ Duidelijk en uitdrukkelijk standpunt in te nemen dat de nieuwe visietekst van het GO!
“Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!” in strijd is met de VGC-visietekst over
taalbeleid van 25 november 2010 en met de visie van het College. Dit zowel in het
algemeen als – meer specifiek – met betrekking tot de groepsopdrachten in de thuistaal van
de leerlingen en het gebruik van anderstalige affiches, naambordjes of bewegwijzering.
─ Zich formeel te engageren om een ondersteunend beleid te voeren bij de scholen in het
kader van het in praktijk brengen door deze scholen van de taalscreenings en taalbaden,
zoals opgelegd door Vlaamse regelgeving.

Liesbet DHAENE
Johan VAN DEN DRIESSCHE
Cieltje VAN ACHTER
________

