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I.  Waar blijven de eenzijdige maatregelen ? 
 
“We verbinden ons ertoe om tegen 1 januari 2006 een oplossing te vinden voor de 
problematiek van de pedagogische- en taalinspectie in het Franstalig faciliteitenonderwijs. 
Daarenboven moet de Franse gemeenschap voldoen aan haar wettelijke verplichting tot 
financiering van de Vlaamse school in Komen. Anders zal de Vlaamse Gemeenschap eenzijdig 
maatregelen nemen”. 
 
Wie bij de aanvang van deze legislatuur had gehoopt dat de Vlaamse regering op 1 januari 
2006 komaf zou hebben gemaakt met het dossier van het faciliteitenonderwijs is een illusie 
rijker. Vlaanderen blijft betalen voor de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten 
(m.u.v. Voeren) evengoed als voor de Vlaamse school in Komen. De essentie is evenwel dat 
de Vlaamse regering enerzijds een systeem in stand houdt dat de verfransing van de Vlaamse 
Rand in de hand werkt, terwijl het anderzijds een beleid zegt te voeren dat er op gericht is om 
het Vlaams en Nederlandstalig karakter van die regio te handhaven en te verstevigen. 
Is er deze legislatuur dan helemaal niets gebeurd ? Toch wel, alleen is het resultaat niet bijster 
indrukwekkend.  
 
In juni van dit jaar kondigde de minister van onderwijs zijn intentie aan om ervoor te zorgen 
dat de Franstalige Vlaamse scholen en afdelingen een beleidscontract of beleidsplan zouden 
afsluiten met Vlaamse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Acht Franstalige 
gesubsidieerde basisscholen hebben voor de periode 2006-2009 geen beleidscontract met een 
CLB. Hij heeft daarover gesprekken gehad met verschillende schoolbesturen.  
Vandenbroucke wil het hen en zichzelf gemakkelijk maken. Hij oppert weliswaar dat de 
Franstalige scholen en afdelingen in Vlaanderen hoe dan ook een beleidscontract, dan wel een 
beleidsplan moeten afsluiten met een Vlaams CLB, maar dat de dienstverlening van het CLB 
dan wel in het Frans moet gebeuren. De minister stelt zich ook de vraag of Franstalige PMS-
centra diensten kunnen (blijven) verlenen aan de leerlingen van de Franstalige scholen en 
afdelingen in Vlaanderen, naast of bovenop de decretaal verplichte en minimale 
dienstverlening door een Vlaams CLB. Hij  lijkt daar positief tegenover te staan, al voegt hij 
er aan toe dat de dienstverlening aan de Franstalige leerlingen niet specifiek gesubsidieerd, 
dan wel gefinancierd kan worden door de Franse Gemeenschap. Dat kan dan weer niet  
omwille van het territorialiteitsbeginsel. “Ook dit aspect”, zegt hij, “dient meegenomen te 
worden in de besprekingen die we thans rond deze complexe problematiek voeren, zowel met 
de schoolbesturen als met de Franse Gemeenschap”.  Maar wat dat laatste betreft erkende de 
onderwijsminister op 29 juni : “Het overleg met de Franse Gemeenschapsregering met 
betrekking tot de problematiek van de Franstalige faciliteitenscholen in de Rand heeft geen 
akkoord opgeleverd”. 
Intussen liet een aantal faciliteitengemeenten weten dat zij niet wensen in te gaan op de vraag 
van Vandenbroucke om een beleidscontract met een Vlaams CLB af te sluiten. De andere 
gemeenten beperkten zich tot wat opmerkingen.  
Vandenbroucke heeft de handdoek (voorlopig) in de ring geworpen. Bijna een jaar na de 
vervaldatum die in de regeringsverklaring zat vervat wacht hij nu op een interpretatief 
voorstel van decreet om duidelijkheid te krijgen over de logische interpretatie van heel de 
regelgeving. Pas als het juridisch uitgeklaard is dat de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor 
de pedagogische inspectie, zal dwingend kunnen opgetreden worden, heet het nu. 



 
II. Faciliteitenonderwijs : een stand van zaken 
 

Aantal leerlingen 
 
Met 2.983 leerlingen daalde de schoolpopulatie  in het Franstalig faciliteitenonderwijs in 
Vlaanderen tijdens het schooljaar 2005-2006 amper in vergelijking met het schooljaar 
voordien. In de Vlaamse Rand was er globaal een lichte achteruitgang van vijf leerlingen, 
waarmee de tendens van een status quo wordt bevestigd. De meest opvallende opeenvolgende 
dalers, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode herpakken zich. In Wemmel is er nu al drie 
opeenvolgende schooljaren een stijging van het aantal leerlingen.  Het Franstalig onderwijs in 
het Oost-Vlaamse Ronse stabiliseert zich dit schooljaar. 
 

Gemeente 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
    

Drogenbos 179 187 198 
Kraainem 292 275 262 
Linkebeek 237 235 216 
Sint-Genesius-Rode 737 714 720 
Wemmel 579 595 612 
Wezembeek-Oppem 797 799 792 
    

Totaal voor de Zes 2.821 2.805 2800 
    

Ronse 167 183 183 
    

Algemeen totaal 2.988 2.988 2.983 
 
 
In diezelfde gemeenten ziet de evolutie van het Nederlandstalig basisonderwijs er als volgt 
uit: 
 

Gemeente 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
    

Drogenbos 221 225 234 
Kraainem   261 273 279 
Linkebeek  224 226 220 
Sint-Genesius-Rode  1.086 1.105 1.111 
Wemmel   1.087 1.114 1.158 
Wezembeek-Oppem  600 601 593 
    

Totaal voor de Zes  3.479 3.544 3.595 
    

Ronse  2.392 2.398 2.428 
    

Algemeen totaal  5.871 5.942 6.023 
 
 



 
De vergelijking tussen het Nederlandstalig en Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse Rand 
geeft voor 2005 resp. 2006 het volgende beeld: 
 

Gemeente % groei 
Nederlandstalig 

onderwijs  
2006-2005 

% groei 
Franstalig 
onderwijs  
2006-2005 

   

Drogenbos +4 +5,88 
Kraainem   +2,19 -4.73 
Linkebeek  -1.35 -8,09 
Sint-Genesius-Rode  +0,54 +0,84 
Wemmel   +3,94 +2,85 
Wezembeek-Oppem  -1,34 -0,88 
   

Totaal voor de Zes  +1,44 -0,18 
   

 
 
Het Nederlandstalig basisonderwijs steeg in 2006 met 1,44% in vergelijking met 2005, met 
als uitschieters Kraainem (+ 2,19%) en Wemmel (+ 3,94%). In deze laatste gemeente is er 
ook een stijging in het Franstalig faciliteitenonderwijs (+ 2,85%). Dat fenomeen zien we ook 
in Sint-Genesius-Rode (+ 0,54% voor de Nederlandstalige scholen, + 0,84% voor de 
Franstalige).  In Kraainem daarentegen is er een daling bij de Franstaligen (- 4,73%) 
tegenover een stijging van 2,19% bij de nederlandstaligen. 
In Drogenbos is de stijging groter bij de Franstaligen ( + 5,88%) dan bij de Nederlandstaligen 
( + 4,00%). Maar in Linkebeek is de terugval van het Franstalig onderwijs ( - 8,09%) nog veel 
groter in het Nederlandstalig onderwijs ( - 1,35%). In Wezembeek-Oppem is de daling dan 
weer groter in het Nederlandstalig onderwijs (- 1,34% tegen  - 0,88 % in het Franstalig 
onderwijs). 
 

Buitenlanders 
 
In totaal waren er 569 leerlingen van vreemde nationaliteit in de Franstalige scholen. Van de 
113 Franse kinderen kan men uitgaan dat ze het Frans als huistaal hebben. Of dat van de 52 
Duitsertjes kan worden gezegd, de 27 Italiaantjes, de 25 Polen, de 22 Portugezen, de 16 
Spanjaarden en alle andere nationaliteiten is zeer de vraag. Toch is het Frans als gebruikelijke 
taal een wettelijke inschrijvingsvoorwaarde voor de Franstalige faciliteitenscholen.  
 

Besluit 
 
Globaal gezien kennen de Franstalige faciliteitenscholen in de Rand een lichte terugval. 
In 2005 waren er drie faciliteitengemeenten waar het aantal kinderen in het Franstalig 
basisonderwijs hoger lag dan in het Nederlandstalig onderwijs. Dat was het geval in 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. In 2006 is de Franstalige schoolpopulatie 
alleen nog in Wezembeek-Oppem groter. Tenslotte zou een restrictieve interpretatie van de 
taalwetgeving inzake onderwijs in feite de schrapping tot gevolg moeten hebben van een 
vierhonderdtal leerlingen van het Franstalig onderwijs.  
 
 



III. Faciliteitenonderwijs : de kostprijs  
 
De gemiddelde kostprijs per leerling in het Vlaams onderwijs bedroeg 3.704,67 euro in het 
begrotingsjaar 2005. 
Aangezien er voor de faciliteitenscholen geen aparte kostprijsberekening per leerling 
beschikbaar is transponeren we de gemiddelde kostprijs op de Franstalige faciliteitenscholen 
in de Vlaamse Rand. De wedden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de 
Franstalige afdeling van de basisschool van het gemeenschapsonderwijs in Ronse, wordt 
immers door de Franse Gemeenschap gedragen. 
Dat geeft een totale kostprijs van 10.373.076 euro voor 2.800 leerlingen. 
Dit is een schatting. We weten immers niet of de gemiddelde kostprijs per leerling in het 
Franstalig onderwijs hoger of lager ligt dan het gemiddelde. Voor de werkings- en 
uitrustingssubsidies kan bijvoorbeeld niet worden aangegeven hoeveel werkingsmiddelen er 
werden uitgekeerd ten behoeve van het Franstalig onderwijs in Ronse. 
 
Als we daarbij voor de zes randgemeenten nog de kosten voor nascholing toevoegen  (15.440 
euro), evenals de kosten voor ICT (2.563 euro), dan geeft dat voor het schooljaar 2005-2006 
een totale kostprijs van 10.391.079 euro of een goede 415 miljoen frank die Vlaanderen 
heeft gespendeerd ter bevordering van zijn eigen verfransing. 
 
 
 
IV. Besluit 
 
De resultaten van de jongste gemeenteraadsverkiezingen hebben aangetoond dat de 
verfransing in de Vlaamse Rand en meer bepaald in de faciliteitengemeenten zich 
onverminderd doorzet. De niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
buiten beschouwing gelaten, faalt het Vlaamse beleid op twee belangrijke aspecten.  
Het woonbeleid slaagt er niet in om de Vlaamse autochtone inwoners in hun 
(faciliteiten)gemeenten te houden, laat staan om nieuwe Vlaamse inwoners aan te trekken. 
Het is erg moeizaam werken voor Vlabinvest in de zes.  
Het faciliteitenonderwijs, waarvan het ooit de bedoeling was dat het zou fungeren als een 
soort van overgangsklassen, dat het m.a.w. de doorstroming naar het Nederlandstalig 
secundair onderwijs zou vergemakkelijken (cfr. de speciale regeling inzake het aantal lesuren 
Nederlands), zijn in tegendeel een obstakel naar een goede integratie. De indruk die het 
regeerakkoord kon wekken dat er op 1 januari 2006 een oplossing moest zijn of dat de kraan 
zou worden dichtgedraaid, is onjuist gebleken. Het ziet er naar uit dat er ook deze legislatuur 
geen wezenlijke wijziging komt in het systeem van het faciliteitenonderwijs in Vlaanderen. 


