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KRAAINEM - 26-01-10 - Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen, Open Vld 
gemeenteraadslid Wilfried Servranckx en Open Vld afdelingsvoorzitter Rudi 
Vandervorst zijn tevreden met de overname van het gemeentelijk onderwijs 

door het gemeenschapsonderwijs in Wezembeek-Oppem. 
 
Tijdens de maand oktober 2009 lanceerde de Open Vld Kraainem/Wezembeek-
Oppem de idee om een aantal taken uit handen van de Franstalige meerderheid te 
nemen en ze te laten overnemen door de Vlaamse gemeenschap. Voornamelijk 
het onderwijs stond in deze redenering centraal. Deze oproep krijgt vandaag een 
eerste concrete uitwerking en daar zijn we fier op. 
 
"Het is niet logisch dat het Nederlandstalig onderwijs onder toezicht staat van een 
Franstalige schepen in een Vlaamse gemeente . Zowel in Kraainem als in 
Wezembeek-Oppem gaat het Nederlandstalig onderwijs de laatste jaren terug 
achteruit na een decennium van vooruitgang. Er bestaat een recht evenredig 
verband tussen de achteruitgang en de francofiele toezichthouder. In Wezembeek-
Oppem werd het probleem de laatste jaren nog verscherpt. " zegt Luk Van Biesen, 
gewezen Onderwijsschepen uit Kraainem. 
 
"De keuze voor het gemeenschapsonderwijs is complementair aan het bestaan 
van Nederlandstalig katholiek basis- en kleuteronderwijs. Het behoud van de 
freitnettechnieken plaatst de school op de onderwijskaart in de Vlaamse rand. De 
vernieuwde inspanning van de Vlaamse gemeenschap zal de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede komen en op dergelijke wijze zullen opnieuw heel wat 
kinderen uit taalgemengde of gematigd franstalige gezinnen de weg naar het 
Nederlandstalig onderwijs vinden. Een conditio qua non voor betere inburgering. 
Ook al moet ik toegeven dat ik met gemengde gevoelens de gang van zaken 
ervaar nu. de oude jongensschool verdwijnt waar ik als kleuter en in de eerste 
graad van de lagere school mijn korte broekjes heb versleten. Het betreft 
andermaal een blad van de geschiedenis van Wezembeek-Oppem dat definitief 
wordt omgeslagen en waar de autochtone inwoners van de gemeente het zeer 
moeilijk mee hebben, al betekent dit wel de redding van de school aldus Wilfried 
Servranckx , gewezen onderwijsschepen uit Wezembeek-Oppem. 
 
"De Vlaamse minister van Onderwijs moet nu deze school bijzonder koesteren en 
omkaderen om ze sterk te laten groeien. Het gemeentebestuur moet hierbij 
contructief zijn en de inspanningen van de Vlaamse gemeenschap niet 
tegenwerken. Er zijn in het recente verleden al genoeg pesterijen geweest. Laat 
ons dit nu alle kansen geven" zegt de afdelingsvoorzitter Rudi Vandervorst. 

 


