
 

 

 

Hoorzitting m.b.t. de aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen 
ingediend door 8 schoolbesturen van de Franstalige faciliteitenscholen in de Vlaamse Rand van augustus 
2020 

VERSLAG HOORZITTING  

Datum vergadering 4 december 2020, om 10u 

Plaats Microsoft Teams vergadering mail aan AHOVOKS 

Bijlagen 

mails van de schoolbesturen aan AHOVOKS van  
-11 november 2020 
-12 november 2020 
-16 november 2020 
-19 november 2020 
-3 december 2020 

 
 

Aanwezigen 

Commissieleden: 
- Danny Pieters  
- Marc Boes 
- Matthias Storme 
- Kurt Willems 
- Roger Standaert 
- Veerle Martens 
- Leen Van Craesbeek (voorzitter) 

 
Namens AHOVOKS: 

- Ingrid Vanhoren 
- Soetkin De Knijf  
- Geert Janssen  

 
Namens het Departement Onderwijs en Vorming (SBO): 

- Wouter Janssens 
 
Namens de schoolbesturen: 

Kraainem 
 
Gemeentebestuur 
 
Gemeentelijke Basisschool Ecole Diabolo 

Veronique Caprasse  
schepen van onderwijs 
Bertrand Waucquez 
Burgemeester 
Bernadette Vanwichelen 
directrice 
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Wezembeek-Oppem 
 
vzw Schoolcomité van de Heilige Drievuldigheid en van Sint-
Joris (Comité scolaire de la Sainte-Trinité et de Saint-Georges 
ASBL)  
 
Vrije basisscholen Sint-Joris (Ecole Saint-Georges) en de 
Heilige Drievuldigheid (Ecole Notre-Dame de la Trinité) 

Baudouin Kelecom  
voorzitter inrichtende macht 
Paule Willaert 
inrichtende macht 
Rosalie de Marnix tijdelijk 
vervangen door Sophie Boland 
directrice 

Drogenbos 
 
Gemeentebestuur  
 
Gemeentelijke Basisschool Le Petit Chemin 

Alexis Calmeyn  
burgemeester en schepen van 
onderwijs 
Laetitia Cornelis 
directrice 

Linkebeek 
 
Gemeentebestuur  
 
Gemeentelijke Basisschool Ecole communale de Linkebeek 

Yves Ghequiere 
burgemeester 
Virginie Delaunoy 
directrice 

Wemmel 
 
Gemeentebestuur  
 
Gemeentelijke Basisschool Ecole Communale Francophone 
de Wemmel 

Walter Vansteenkiste 
burgemeester 
Raf De Visscher 
schepen van onderwijs 
Valérie De Winne 
directrice 

Sint-Genesius-Rode  
 
vzw Schoolcomite Middenhut (Comité scolaire espinette 
centrale ASBL)  
 
Franstalige vrije basisschool Ecole Notre-Dame 

Christian Boon Falleur 
Inrichtende macht 
Bernadette Zarzecki-Maes 
directrice 

Wezembeek-Oppem  

Gemeentebestuur  

Gemeentelijke Basisschool Ecole La Fermette 

Frédéric Petit 
burgemeester 
Philippe De Vleeschouwer 
directeur 

Sint-Genesius-Rode  
 
Gemeentebestuur  
 
Gemeentelijke Basisschool Ecole Communale Francophone 
de la Paix 

-Pierre Rolin 
burgemeester 
Nicolas Kuczynski 
schepen van Franstalig 
onderwijs 
Christine Lemaire  
directrice 

 
 
Verslaggeving 

- Soetkin De Knijf 
- Geert Janssen 

 

Verslag 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en vraagt aan alle aanwezigen of zij instemmen met 
het opnemen van de hoorzitting. Alle aanwezigen geven hun toestemming. 
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Het woord wordt gegeven aan de schoolbesturen. Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, 
vraagt het woord en verklaart te zullen spreken in naam van alle betrokken schoolbesturen. Hij 
verduidelijkt dat na overleg met de acht schoolbesturen hij zal optreden als woordvoerder. Het staat de 
individuele schoolbesturen vrij om te interveniëren.  

De vertegenwoordiger van de schoolbesturen vraagt of het ontwerp van verslag van de hoorzitting ter 
inzage kan bezorgd worden aan de schoolbesturen. Er wordt gevraagd of in het verslag kan verwezen 
worden naar het eerdere mailverkeer van 16 en 19 november en van 3 december tussen de 
schoolbesturen en AHOVOKS. De voorzitter gaat in op beide vragen. 

De vertegenwoordiger van de schoolbesturen geeft aan eerst de twee vragen te zullen beantwoorden die 
door de commissie van deskundigen zijn gesteld. Er wordt benadrukt dat de antwoorden door de acht 
betrokken schoolbesturen in consensus werden geformuleerd.  

1. Vraag commissie van deskundigen: in uw aanvraag is sprake van een uitdrukkelijk voorbehoud bij 
de wettelijke verplichting tot aanvraag van in hoofding vermelde afwijking. Graag horen wij de 
redenen voor dit voorbehoud.  
Antwoord schoolbesturen: het besluit van de Vlaamse Regering van 20191 bepaalt inderdaad niet 
dat de schoolbesturen zijn vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot gelijkwaardigheid: de 
schoolbesturen laten dat voorbehoud dan ook varen. Anderzijds zegt het betreffende arrest van 
het Grondwettelijk Hof2 wel dat de Vlaamse Regering de goedkeuring van de aanvraag tot 
gelijkwaardigheid niet kan weigeren indien de voorgestelde vervangende onderwijsdoelen de 
Socles de compétences zijn. Dat voorbehoud wenst men daarom te behouden.  
Wederwoord commissie van deskundigen: het betreft hier geen ‘voorbehoud’ tegen de procedure 
maar een ‘verweer ten gronde’: er wordt immers toegegeven dat de procedure dient gevolgd te 
worden.  
Wederwoord schoolbesturen: akkoord. 
 

2. Vraag commissie van deskundigen: in dezelfde aanvraag wordt gesteld dat de algemene en 
bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap beter 
aansluiten bij de pedagogische en didactische inzichten van de school, gelet op het feit dat het 
onderwijs er in het Frans wordt verstrekt. De commissie vraagt hoe de school deze 
onderwijsdoelen invult om maximaal tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen. Het 
gaat immers om leerlingen die in een Vlaamse context leren en wonen. Welke voorzieningen 
worden getroffen om leerlingen desgevallend probleemloos te laten doorstromen naar het 
Nederlandstalig secundair onderwijs? 
Antwoord schoolbesturen: de vraag is niet duidelijk. De aanvraag heeft betrekking op de 
gelijkwaardigheid van de voorgestelde vervangende onderwijsdoelen, de Socles de compétences3, 
met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap4. Er wordt wel gewezen 
op het feit dat de betreffende scholen de verplichting om een versterkt pakket Nederlands aan te 
bieden nakomen5.  
Wederwoord commissie van deskundigen: de Socles laten veel ruimte voor concrete invulling en 
uitwerking. Er mag verwacht worden dat de leerlingen ook succesvol kunnen doorstromen naar 
het Nederlandstalige secundair onderwijs. In welke mate wordt bij de concrete invulling van de 
Socles in de leerplannen rekening gehouden met doorstroming naar het Nederlandstalige 

 
1 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de 
eindtermen, de uitbreidingsdoelen Nederlands, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen. 
2 arrest 124/2010 van het Grondwettelijk Hof van 28 oktober 2010. 
3 http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295 
4 www.onderwijsdoelen.be  
5 Voor de Franstalige scholen in de 6 randgemeenten legt de bestuurstaalwet van 2 augustus 1963 vast dat er een 
verplicht versterkt aanbod Nederlands moet zijn: het onderwijs van de tweede landstaal wordt verplicht in de lagere 
scholen naar rata van vier uur per week in de 2e graad, en van acht uur per week in de 3e en de 4e graad. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
http://www.onderwijsdoelen.be/
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secundair onderwijs? De problematiek is ruimer dan enkel de kennis van het Nederlands. De vraag 
is des te relevanter daar de acht scholen gesitueerd zijn in het Vlaams Gewest.  
Wederwoord schoolbesturen: de aanvraag heeft betrekking op de voorgestelde vervangende 
onderwijsdoelen, de Socles de compétences, niet op de concrete vertaling ervan in de leerplannen. 
Er wordt andermaal gewezen op de wettelijke verplichting tot het aanbieden van een 
doorgedreven pakket Nederlands. De leerlingen zijn vrij om te bepalen of ze hun secundair 
onderwijs aanvatten in een Franstalige school dan wel in een Nederlandstalige school. Er wordt 
gewezen op het feit dat de leerlingen bij hun inschrijving in een Franstalige school dienen te 
verklaren dat de thuistaal het Frans is. Dat is een voorwaarde om toegang te krijgen tot het 
Franstalige onderwijs. Er wordt ook verduidelijkt dat binnen de pedagogische projecten van de 
scholen, weliswaar gestoeld op de Socles, er aandacht is voor het functioneren in een Vlaamse 
omgeving (bv. sneeuwklassen, sportactiviteiten opgezet door de Vlaamse Gemeenschap zoals 
Nederlandstalige scholen ).  
Wederwoord commissie van deskundigen: niets verhindert de schoolbesturen om aspecten van de 
Vlaamse ontwikkelingsdoelen en eindtermen op te nemen in de uitwerking van de Socles de 
compétences in de leerplannen, om de leerlingen betere kansen te geven op doorstroming naar 
het Nederlandstalige secundair onderwijs. De commissie van deskundigen benadrukt ook dat de 
leerlingen in de betreffende Franstalige scholen idealiter worden gevormd om tweetalige burgers 
te worden. In dat verband komt het de commissie voor dat het geambieerde niveau van 
taalbeheersing voor Nederlands (in de Socles te vinden onder langues modernes) niet in 
verhouding is met het hoge aantal uren Nederlands in de 2de en 3de graad van het lager onderwijs. 
De Socles leggen voor vreemde talen slechts een A1-niveau van het ERK op, terwijl met het 
versterkte pakket Nederlands, waaraan de faciliteitenscholen zijn gebonden, de leerlingen duidelijk 
hogere niveaus bereiken (minstens niveau A2 van het ERK). Worden er geen kansen gemist om de 
leerlingen voor te bereiden op tweetaligheid? 
Wederwoord schoolbesturen: het is effectief de betrachting van de betreffende schoolbesturen en 
scholen om in te zetten op tweetaligheid, in de eerste plaats via het doorgedreven onderricht 
Nederlands. Dat pakket valt echter buiten de Socles: elke school vult dat pakket dus naar eigen 
goeddunken in. Er gelden wel specifieke taalvereisten waaraan de leerkrachten Nederlands 
moeten voldoen. Daarenboven kunnen de schoolbesturen de Franse Gemeenschap niet opleggen 
wat er in de Socles op vlak van taalvereisten moet opgenomen worden. Verder wordt er gewezen 
op het feit dat de leerlingen uit de betrokken scholen bij het doorstromen naar het hoger 
onderwijs goed scoren wat betreft de kennis van het Nederlands.  
Wederwoord commissie van deskundigen: er wordt gesuggereerd dat de ambitie van de scholen 
en schoolbesturen om de leerlingen te vormen in functie van tweetaligheid beter in de verf wordt 
gezet, meer bepaald in de communicatie met de Vlaamse Gemeenschap. De commissie uit de 
betrachting om van een conflictsituatie naar een dialoog te komen. Het wordt nuttig geacht dat de 
scholen en schoolbesturen aangeven op welke wijze er bij de implementatie van de Socles rekening 
gehouden wordt met de specifieke omgeving waarin de scholen functioneren, zowel op linguïstisch 
vlak (beheersing van het Nederlands) als op maatschappelijk vlak (Vlaams burgerschap). Een 
Franstalige school in de Vlaamse Rand situeert zich in een andere omgeving dan een Franstalige 
school in Luik. De context van de Vlaamse Rand is nog specifieker. Er wordt o.a. gedacht aan een 
intentieverklaring gedragen door alle schoolbesturen waarbij de schoolbesturen hun bereidheid 
tonen om in de uitwerking van de Socles rekening te houden met het functioneren in de specifieke 
context van de Vlaamse Rand.  
Wederwoord schoolbesturen: de suggesties worden positief onthaald. Er wordt gesuggereerd dat 
de schoolbesturen in onderling overleg kunnen treden over de wijze waarop het Franstalige 
onderwijs in de Vlaamse Rand nog beter kan afgestemd worden op de specifieke context waarin 
het zich situeert.  

De link naar de opname van de hoorzitting: 

https://web.microsoftstream.com/video/5c6666d0-c07a-42af-b366-6ed0563b41bf  

https://web.microsoftstream.com/video/5c6666d0-c07a-42af-b366-6ed0563b41bf

