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Scholen in Rand hebben geld nodig - 16/02/2013

Kraainem/Wemmel/Wezembeek-Oppem
-

Het Nederlandstalig onderwijs in de
faciliteitengemeenten zit in de lift. Dat
blijkt uit een rondvraag van Vlaams
volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen
(Open). Die pleit voor snelle
infrastructuurinvesteringen in
Nederlandstalige scholen.

Eind januari maakte de Vlaamse regering
bekend dat zij bijna 40 miljoen euro uittrekt om elke leerling een plaats op school te garanderen. In
grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent zullen op korte termijn scholen bijgebouwd worden
omdat de bevolking er sterk stijgt. Antwerpen krijgt het grootste deel van de koek.

‘Maar zoals altijd wordt over de scholen in de Vlaamse Rand met geen woord gerept', betreurt
Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Kraainem Luk Van Biesen (Open). ‘Ook
daar is een grote nood aan extra investeringen in het Nederlandstalige onderwijs.'

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, heeft Van Biesen alle gegevens van de voorbije tien jaar
opgevraagd bij de verschillende scholen in de zes faciliteitengemeenten. ‘Daaruit blijkt dat de
Nederlandstalige scholen het verrassend goed doen. 2.939 kinderen volgen Franstalig onderwijs en
3.695 kinderen volgen Nederlandstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Dat is 55,7 procent
van het totaal aantal schoolgaanden. De voorbije tien jaar is het aantal leerlingen dat naar school gaat
in het Nederlandstalig onderwijs, gestegen met 442 leerlingen. In het Franstalig onderwijs zijn er de
voorbije tien jaar 107 leerlingen bijgekomen.'

‘Wij kunnen die toename alleen maar toejuichen. Alleen als we de kinderen in de brede rand rond
Brussel zowel in het kleuter-, het lager als het middelbaar onderwijs in Nederlandstalige scholen
krijgen, kunnen we de inburgering voortzetten en ondersteunen we het Nederlandstalige karakter van
de Rand rond Brussel.'

Helaas kampen de scholen met een capaciteitsprobleem. Daarom pleit Van Biesen er bij de Vlaamse
regering voor om ook snel te investeren in scholen uit de faciliteitengemeenten. ‘Deze evolutie moet
ondersteund worden door de Vlaamse Gemeenschap. Wij wenden ons tot de Vlaamse regering omdat
we maar wat vaak te maken krijgen met de onwil van de Franstalige meerderheden. Zo werd zopas
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een leerlingenstop aangekondigd in twee scholen in Sint-Genesius-Rode. Dat was eerder ook het
geval in Kraainem, maar die beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid en er kwamen
containerklasjes. Maar dat mag geen permanente oplossing zijn. De Vlaamse Gemeenschap moet
meer doen en kan meer doen dan toekijken.'

‘In de eerste plaats moet een enveloppe beschikbaar gesteld worden voor nieuwbouw in scholen in
de zes in het Nederlandstalige onderwijs. De nieuwe school in Wezembeek-Oppem is een must.'

Dieter De Beus


