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Analyse talennota minister Vandenbroucke 
 
 
 
Voor een gedetailleerde bespreking van de nota van minister Vandenbroucke verwijzen wij u 
graag door naar het debat in de commissie Onderwijs. In het kader van deze nota schetsen wij 
enkel de grote lijnen van onze commentaar ter zake. 
 
Minister Vandenbroucke wil naar eigen zeggen met deze nota het talenonderwijs in de breedte 
grondig hervormen. Wat een aantal zaken betreft, kunnen wij hem zeker volgen (de lat hoog 
leggen wat beheersing van het Nederlands betreft, peilingstoetsen om taalvaardigheid in kaart 
te brengen, afstemming van het vak Frans in BO en SO, …)  Bij andere voorstellen maken wij 
toch wat voorbehoud (afstemmen van eindtermen op ERK (Europees ReferentieKader), … 
heterogene klasgroepen voor taal, scholen aanmoedigen om initiatie en taalsensibilisering te 
implementeren,…) Wat zijn voornemen om immersieonderwijs te organiseren betreft, 
daartegen kanten wij ons helemaal! Voor het Vlaams Belang blijft het Nederlands de enige 
instructietaal in ons onderwijs, met uitzondering voor het onderwijzen van de vreemde talen. 
Bovendien zijn we van mening dat het cruciale punt, dat effectief zal bijdragen tot een betere 
taalvaardigheid van (vooral) allochtone leerlingen, niet aangeraakt wordt in de nota van de 
minister: de (studie)attitude, de motivatie om die taal te leren , niet alleen binnen maar ook 
buiten de school! Zoals we stilaan gewoon worden in alle debatten rond de ongelijke 
doorstroom van allochtone leerlingen, wordt ook dit keer met geen woord gerept over de 
eigen verantwoordelijkheid van deze leerlingen en hun ouders. Op geen enkel ogenblik wordt 
melding gemaakt van het feit dat de school niet alleen zorg moet dragen voor het aanleren van 
de instructietaal, maar dat ook ouders (en leerlingen zelf) hierbij een niet te onderschatten 
verantwoordelijkheid hebben. Wij zijn van mening dat het essentiële probleem verdronken 
wordt in de veelheid van de (vooral zeer vage) voorgestelde maatregelen. Wij zijn en blijven 
dan ook van mening dat alle voorgesteld maatregelen slechts een zeer beperkt resultaat zullen 
hebben, als niet tegelijkertijd ernstig werk wordt gemaakt van een degelijke studiehouding en 
motivatie bij deze leerlingen. 
 
De nota van minister Vandenbroucke staat bol van de voornemens, plannen en intenties. Hij 
maakt een zeer mooi onderscheid tussen wat de overheid zal opleggen en hetgeen de overheid 
wenst te stimuleren. Nergens vinden we echter een concreet tijdspad. Hoeveel tijd geeft de 
minister zichzelf (en het werkveld) om al deze voornemens, plannen en intenties in de praktijk 
om te zetten? Welke zaken zullen prioritair aangepakt worden? Of is het de bedoeling om 
alles tegelijkertijd te veranderen? Wij vrezen dat de minister in dat geval op zeer veel 
weerstand zal stuiten. Elke leerkracht weet immers maar al te goed dat het niet werkbaar is 
om op korte termijn een zeer radicale verandering op alle vlakken door te voeren. 
Verandering, wil ze succesvol zijn, moet geleidelijk verlopen en kunnen rekenen op een groot 
draagvlak bij de betrokken actoren. 
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Verder hebben wij ook de indruk dat de minister de werkdruk, die de basis aankan, ernstig 
overschat. Leerkrachten lopen nu al vaak op de toppen van hun tenen wat werkbelasting 
betreft. Ze nog eens opzadelen met zeer veel veranderingen op zeer korte tijd, lijkt ons niet 
mogelijk. Wij zijn van oordeel dat de minister de overbelasting van het onderwijzend 
personeel serieus onderschat. Is er trouwens een zicht op de verhoging van de planlast die 
deze ‘hervorming’ zal teweegbrengen voor de leerkrachten? 
 
Bovendien houdt de minister geen rekening met hetgeen nu reeds op het terrein gebeurt. Heel 
wat scholen en leerkrachten hebben al vele initiatieven uitgewerkt, om te remediëren aan de 
door de minister aangehaalde problemen. Net zoals we dit ook in andere dossiers al 
aangekaart hebben, zou het volgens ons nuttig zijn om eerst een inventaris (en waarom ook 
geen evaluatie) te maken van hetgeen nu reeds voorhanden is. Op die manier vermijdt men 
dat men telkens opnieuw het warm water moet uitvinden. Tegelijkertijd kunnen dan ook de 
‘goede voorbeelden’ kenbaar gemaakt worden aan de andere scholen en/of leerkrachten. 
 
Een zaak willen wij echter nu reeds duidelijk stellen: hoewel we het eens kunnen zijn met het 
voornemen van VDB om het talenonderwijs in de breedte te hervormen, stellen wij dat het 
nodig is om nu ook enkele punctuele maatregelen te nemen, gericht op één enkele doelgroep 
of situatie. We kunnen het ons immers niet veroorloven om te wachten tot de hele hervorming 
voltooid is en tot de eerste resultaten ervan zichtbaar worden. Er moet nu ingegrepen worden! 
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