
Des centaines d'écoliers néerlandophones 
toujours sans école à Bruxelles 
Le Vif 3/11/2014 - Source: Belga 
 
Selon l'organisation "LOP Brussel" (plate-forme locale de concertation 
pour l'enseignement néerlandophone), 1.291 enfants dont les parents 
souhaitaient qu'ils entrent dans une classe maternelle ou primaire 
néerlandophone de la capitale n'ont pas pu obtenir d'inscription pour 
l'année 2014-2015. 
 
Un nombre indéterminé d'entre eux a sans doute bifurqué vers l'enseignement 
francophone ou vers des écoles flamandes (hors de la région bruxelloise), mais des 
centaines d'autres sont forcés de rester chez eux, indique LOP Brussel lundi. Le 
manque le plus criant de places serait constaté en maternelle. 
La problématique est différente pour les élèves de primaire, qui sont sous le coup de 
l'obligation scolaire. "C'est la première fois que nous rencontrons ce problème", 
indique-t-on du côté du cabinet de Guy Vanhengel, président du Collège de la 
Commission communautaire flamande chargé de l'Enseignement. "Nous n'allons 
certainement pas sanctionner, mais allons aider à trouver une solution." La semaine 
dernière, Guy Vanhengel avait annoncé qu'avec 42.129 enfants inscrits au total 
(maternelle, primaire et secondaire), l'enseignement néerlandophone de la Région de 
Bruxelles-Capitale avait vu son nombre d'élèves augmenter cette année de 3% par 
rapport à 2013. Dans l'enseignement primaire (+4,1%, à 16.415 élèves), Vanhengel a 
l'intention d'investir dans la création de 3.000 nouvelles places durant les cinq 
prochaines années. 

 
Sven Gatz: 'Nederlandstaligen in elke klas, 
die luxe hebben we niet meer' 
door Bettina Hubo en Steven Van Garsse © Brussel Deze Week - 05/11/2014 
 
(…) U wilt zich inzetten voor voldoende capaciteit in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. 
U deelt dus niet de visie van Smet dat de spoeling, oftewel het aantal Nederlandstaligen in de 
klasjes, niet te dun mag worden? 
Gatz: “Neen, die luxe hebben we niet meer nu de bevolkingsdruk zo groot geworden is. Het 
gaat er nu om om voor elk kind een deftige plaats te vinden. Als ouders een plek in een 
Nederlandstalige school willen, wie ben ik dan om te zeggen: ja maar, er moet wel een 
bepaald percentage Nederlandstaligen in elke klas zitten.” 
 
Het Brussels regeerakkoord voorziet in de oprichting van een tweetalige lerarenopleiding, als 
opstapje naar tweetalig onderwijs. N-VA reageert afwijzend. Wat vindt u? 
Gatz: “Er zijn nog maar heel weinig eentaligen in Brussel, taalgemengdheid is nu de norm. 
Dus kan je de openheid naar andere talen in het Nederlandstalig onderwijs vergroten. Maar je 
moet wel nadenken over wat je wilt bereiken. In het Nederlandstalig onderwijs is er nu de 



facto al een grote meertaligheid. Door het nog meertaliger te maken, zou je ongewild de 
positie van het Nederlands kunnen verzwakken. Scholen laten samenwerken en leerkrachten 
uitwisselen, lijkt mij dan ook zinvoller.” 
 
U herbevestigt in uw beleidsnota de Brusselnorm, het principe dat Vlaanderen dertig procent 
van de Brusselaars als doelpubliek ziet. Maar is daar geld voor? 
Gatz: “In 1999 ben ik erin geslaagd om die Brusselnorm in het Vlaamse regeerakkoord te 
krijgen en ze zit er nog steeds in. Ik geef wel toe dat de Vlaamse Gemeenschap op geen enkel 
domein aan een marktaandeel van 30 procent komt. Alleen in het lager onderwijs komen we 
in de buurt, met 22 à 23 procent. Maar de Brusselnorm is ook geen fetisj, wel een streven. We 
willen ermee aangeven dat de Vlaamse instellingen in Brussel er niet alleen zijn voor de van 
huis uit Nederlandstaligen, maar voor 30 procent van alle Brusselaars. En er is geld in die zin 
dat de Brusselnorm aangevuld wordt door een andere norm, namelijk dat vijf procent van de 
totale Vlaamse gemeenschapsmiddelen naar Brussel moet gaan.” (…) 
 

‘Honderden kinderen thuis door 
plaatsgebrek in scholen’ 
door © brusselnieuws.be - 03/11/2014 
 
Honderden Brusselse kinderen zitten noodgedwongen thuis omdat ze geen plaats vinden op 
een school. Dat zegt het LOP Basisonderwijs. Voor bijna 1.300 kinderen was er dit jaar geen 
plaats in het Nederlandstalig onderwijs. 
 
Al in januari van dit jaar kregen 2.852 ouders te horen dat ze in geen enkele van de door hun 
gekozen scholen terechtkonden. 
Het LOP ging nu na hoeveel van die kinderen ook effectief niet werden ingeschreven. Hieruit 
bleek dat 1.291 van de 2.852 leerlingen niet ingeschreven te zijn in een Nederlandstalige 
school in Brussel of  in Vlaanderen. 
Het is mogelijk dat die 1.291 kinderen een plaats in het Franstalig onderwijs, maar volgens 
het LOP blijven ook veel kinderen thuis. “We krijgen vaak signalen van ouders die hun kind 
noodgedwongen thuis houden”, zegt Walentina Cools van het LOP.  “Het zijn ook net de 
minst mondige ouders die het meest in de problemen zitten: kansarmen die moeilijk de weg 
vinden naar de beschikbare kanalen. Onderwijs is nochtans een grondwettelijk recht, ongeacht 
de thuistaal of maatschappelijke achtergrond van het kind.” 
Volgens het LOP konden 415 kinderen niet starten in de eerste kleuterklas. In de tweede en 
derde kleuterklas waren dat respectievelijk 127 en 52 kinderen. Ook in het eerste leerjaar 
kunnen 27 kinderen niet naar de klas in het Nederlands. 
Het tekort treft ook Nederlandstaligen, die nochtans voorrang hebben. In de eerste kleuterklas 
kunnen 30 Nederlandstalige kinderen niet starten, in de tweede kleuterklas 14 en in de derde 
kleuterklas 7.  In het eerste leerjaar kunnen 9 Nederlandstalige leerlingen niet naar school in 
het Nederlands. 
Vorige week maakte VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel (Open VLD) nog bekend dat het 
Nederlandstalig onderwijs een nieuw leerlingenrecord mocht laten optekenen. De capaciteit is 
op dit moment echter zo goed als volledig benut, waardoor er kinderen uit de boot vallen. 
Vandaag 3 november begint ook de inschrijvingsperiode voor broers, zussen en kinderen van 
personeel. Deze voorrangsperiode loopt nog tot 17 november 2014.	  


