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Africa Museum blikt kritisch
terug op eigen verleden
Wonen in de rand
Een eigen huis, vergeet het maar

Minister Frank Vandenbroucke:
‘Ik zwaai niet alleen met een stok
maar ook met een wortel’
Ludwig Van Beethoven
een beetje Vlaams-Brabander

Beloofde samenwerking krijgt
gestalte in ‘task force’ voor de rand
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Grote verwachtingen
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Vlaams vice-minister-president
Frank Vandenbroucke die onder
meer ook is belast met de
coördinatie van het beleid ten
behoeve van de rand, kondigde
tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van vzw ‘de
Rand’ op 24 januari l.l. aan dat
de Vlaamse regering een ‘task
force’ voor de rand opzet. Die
zal worden bemand met vertegenwoordigers van alle Vlaamse ministers en afgevaardigden
van de provincie Vlaams-Brabant en wordt geleid door provinciegouverneur Lodewijk De
Witte. Op die manier wil men
ervoor zorgen dat de problemen in de regio voortaan op
een samenhangende manier
behandeld zullen worden.

Frank Vandenbroucke

De inwoners van de
rand krijgen eindelijk
het uitzicht geboden op
een coherente behandeling
van de problemen in
de regio

‘We willen een goede samenwerking tot
stand brengen tussen alle betrokkenen
en alle instellingen, met het oog op een
goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand’,
zo gaf minister Vandenbroucke de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie mee. De aankondiging van het nieuwe initiatief kwam er nadat de minister de toezegging had gekregen
dat gouverneur Lodewijk De Witte voorzitter wilde worden
van de task force. (Vreemd toch dat de Vlaamse regering
die het Nederlandstalige karakter van de rand wil bevorderen, haar toevlucht neemt tot een Engels woord!)
De task force zal bestaan uit ambtelijke afgevaardigden van
alle Vlaamse ministers en van de provincie Vlaams-Brabant.
Hij zal instaan voor de coördinatie van het beleid van de
Vlaamse regering in de Vlaamse rand. Hij heeft ook als opdracht om initiatieven van de regering en de provincie VlaamsBrabant op elkaar af te stemmen. In het verleden gebeurde
het immers meer dan eens dat er naast mekaar werd gewerkt.

La promesse de collaboration se concrétise
au sein de la ‘task force’ pour la périphérie

Le vice-ministre-président flamand Frank Vandenbroucke, qui est
notamment chargé de la coordination de la politique à l’égard
de la périphérie, a annoncé le 24 janvier dernier, à l’occasion de
la traditionnelle réception de nouvel an de l’asbl ‘de Rand’, que
le Gouvernement flamand entend mettre en place une ‘task
force’ pour la périphérie. Cette task force sera composée de
représentants de tous les ministres flamands et de députés de
la province du Brabant flamand. Elle sera dirigée par le gouverneur de la province, Lodewijk De Witte. Le Gouvernement
flamand veut ainsi assurer une approche plus cohérente des
problèmes qui se posent dans la région.

De minister zet hoog in met zijn task
force en wekt grote verwachtingen in
de rand. Als symbool kan het initiatief
tellen, omdat de inwoners van de rand
hiermee (eindelijk) het uitzicht geboden
krijgen op een samenhangende benadering en een coherente behandeling van
de noden en problemen in de regio. De
integratie van het provinciebestuur in die
task force kan alleen een pluspunt zijn.
Het initiatief terzake mag dan wel uitgaan van de minister, ook de provincie
was vragende partij voor meer afstemming en samenwerking met de Vlaamse
regering. Het risico op dubbele of zelfs
concurrerende initiatieven wordt immers
een stuk kleiner, en daarenboven leveren
gebundelde inspanningen vaak meer
resultaat op.

Mensen met voldoende gezag

In een toelichting stipt minister Vandenbroucke aan dat de task force zich niet
alleen zal bezighouden met planning of
coördinatie op lange termijn, maar ook
zeer concrete aanbevelingen zal doen voor lopende dossiers.
Hoe de werkzaamheden precies zullen verlopen, is de verantwoordelijkheid van de voorzitter (gouverneur De Witte
dus) die het vergaderschema bepaalt en de thema’s die aan
bod zullen komen.
Het verzamelen van significant cijfermateriaal zou volgens
de minister een eerste opdracht kunnen zijn. In de brief
die hij naar zijn collega-ministers heeft gestuurd, schrijft
Vandenbroucke immers dat de task force onder andere zal
zorgen voor een systematische groepering van cijfermateriaal over de rand binnen elk domein en zich zal buigen
over tal van beleidsdomeinen. Daarom verwacht hij dat binnen de task force aparte werkgroepen geïnstalleerd zullen
worden met wisselende samenstelling. Volgens hem heeft
het weinig zin dat een vertegenwoordiger van cultuur aanwezig is bij een bespreking die handelt over ruimtelijke
ordening. ‘Dat zou enkel demotivatie in de hand werken’,
aldus de minister die er wel op rekent dat zijn collega’s
mensen zullen afvaardigen ‘met voldoende gezag’.
Die vaststelling moet de ambitie vertolken die minister
Vandenbroucke heeft met zijn task force. De motivatie van
de leden zou het verschil moeten maken. ‘Dàt en het voorzitterschap van gouverneur De Witte die uitstekend werk
geleverd heeft aan het hoofd van de task force rond de
luchthaven, zijn de beste garantie dat deze task force een
eigen dynamiek ontwikkelt’, aldus een hoopvolle minister
Frank Vandenbroucke.
Johan Cuppens

GESPREK MET MINISTER FRANK VANDENBROUCKE (2)

‘In mijn beleidsnota voor de rand zwaai ik niet
alleen met een stok maar ook met een wortel’
Streven naar een nauwe en efficiënte samenwerking met alle ‘actoren’ in de rand is een
belangrijke zorg van Vlaams minister Frank
Vandenbroucke die onder meer belast is met
de coördinatie van het beleid ten behoeve van
de regio. In het tweede luik van het interview
over de beleidsnota 2004-2009 ‘Samenwerken
voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse
rand’ gaat de minister in op de onderwijsproblematiek en het Nederlandstalige
karakter van de rand.

22

F OTO : PAT R I C K D E S P I E G E L A E R E

Onderwijs is een centraal thema in uw beleidsnota en u hoeft
hiervoor niet bij een andere minister aan te kloppen omdat u
daarvoor zelf bevoegd bent. Uit uw nota blijkt dat u de Franstalige scholen wil overhalen om zich in te schrijven in het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap. Er is een oud spreekwoord dat zegt dat je het paard wel naar de bron kunt brengen, maar drinken moet het zelf doen. Gaat u ervan uit dat
de Franstalige scholen zullen toehappen?
FVdB ‘Uit het regeerakkoord moet blijken
dat het geduld van de
Vlaamse regering niet
eindeloos is. Wij vinden dat tijdens deze
legislatuur een aantal
hangende kwesties rond
het Franstalig onderwijs geregeld moeten
worden, zoals bijvoorbeeld de inspectie.’
U schuift in dat verband zelfs een datum
voorop, namelijk 1 januari 2006. Doorgaans laat
u zich niet ‘opsluiten’ in
een strak schema?
FVdB ‘Met data moet

je altijd oppassen, dat
weet ik. Niettemin geloof ik dat het niet
Frank Vandenbroucke
slecht is dat er een
duidelijk signaal wordt gegeven dat we het menen. Toch onderlijnen we in de beleidsnota vooral de pluspunten voor
die Franstalige scholen als ze zich onderwerpen aan de regels
die gelden in het Vlaamse onderwijsbeleid. Dat gaat bijvoorbeeld over de extra voorzieningen voor zorg en over
bijkomende ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk hebben. In Vlaanderen bestaat dat al en we bieden dit

voortaan ook aan de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten aan. Dat veronderstelt natuurlijk wel dat die
scholen zich onderwerpen aan onze Vlaamse inspectie en
verantwoording afleggen over de besteding van het geld
dat wij ter beschikking stellen. Als men dat niet wil, dan
kan men uiteraard geen aanspraak maken op dit extra geld,
wat heel jammer zou zijn voor zwakkere leerlingen, zoals
kinderen uit een kansarm milieu of met leerproblemen. De
boodschap is duidelijk: als we het hete hangijzer van de inspectie kunnen oplossen, krijgen die scholen extra armslag.
Dat sluit aan bij andere aspecten die ik elders in mijn beleidsnota aansnijd, namelijk dat mensen die Nederlands
willen leren wellicht gemakkelijker aan werk zullen geraken. De tijd dat Franstalige inwijkelingen alleen maar gegoede burgers waren die midden in
het groen wilden
gaan wonen en zich
niet hoefden aan te
passen, is voorbij.
Dat is ook de reden
waarom het absoluut nodig is het
arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen,
niet alleen ten behoeve van de verkiezingen maar ook op
gerechtelijk vlak. Er is immers sprake van een nieuwe inwijking van anderstalige mensen die het sociaal-economisch
moeilijk(er) hebben of die zelfs in armoede leven en afhankelijk zijn van het OCMW of van een werkloosheidsuitkering. Voor die mensen brengt mijn beleidsplan een heel
positieve boodschap: als jullie Nederlands leren, staan wij
klaar met allerhande hulp om een job te vinden, om je te
integreren in de samenleving. Die boodschap wordt voor
een groeiende groep belangrijk.
In het onderwijshoofdstuk van mijn beleidsnota zwaai ik
niet alleen met de stok maar ook met een wortel.’

‘Tijdens deze legislatuur moeten
een aantal hangende kwesties
rond het Franstalig onderwijs
in de faciliteitengemeenten,
zoals bijvoorbeeld de inspectie,
geregeld worden’

Zijn er aanwijzingen dat de Franse Gemeenschap vandaag
toeschietelijker zou zijn dan in het verleden?
FVdB ‘Op dit ogenblik niet, maar we zitten dan ook in een
periode van communautaire spanningen waarbij iedereen
de kiezen stevig op elkaar houdt, ook langs Franstalige kant.
Toch geloof ik dat de Franstaligen er alle belang bij zouden hebben de uitgestoken hand van Vlaanderen op het
gebied van onderwijs aan te pakken.’

Extra middelen voor scholen
met veel anderstaligen
Mooi dat u voor de Nederlandstalige scholen in de faciliteitengemeenten bijkomende ondersteuning en begeleiding aankon-

Interview with Minister Frank
Vandenbroucke (2)
‘My policy report on the Brussels periphery
recommends a carrot-and-stick approach’

digt. Overweegt u het Nederlandstalig onderwijs in de rand
dezelfde omkadering te geven als het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?
Bij uw bezoek aan het Virgo Fidelisinstituut in Vilvoorde eind
vorig jaar maakte u daarvan gewag om zo de discrepantie
tussen scholen met veel anderstalige leerlingen in de rand en
in Brussel weg te werken.

A key concern for the Flemish Minister Frank Vandenbroucke
is to promote a close and efficient form of cooperation with
all stakeholders in the Brussels periphery.The official is in charge
of coordinating the policy for the benefit of the region. In the
second part of the interview he granted us to outline his policy report for the 2004-2009 period, the Minister considers the
educational issue and the Dutch-speaking character of the
periphery. For example, Mr Vandenbroucke cites 1 January
2006 as the final deadline for French-language schools in municipalities with language facilities to comply with Flemish Community policy. ‘The schools are expected to agree to observe
the decisions of the Flemish inspectorate, while being accountable for the way they allocate the financial resources we provide. Otherwise they obviously will not be entitled to apply for
extra funding, which would be a pity for the more vulnerable
students, such as children from deprived backgrounds or those
with learning difficulties’, says the Minister.The message could
not be clearer: once the controversial inspectorate issue has
been resolved, the French-language schools will be able to
enjoy more freedom of action.

FVdB ‘Dat is alleszins de bedoeling. Ik geloof dat we in het
verplicht onderwijs in de toekomst grotere inspanningen
zullen moeten doen voor Nederlands taalonderricht. We
doen te weinig en we hebben in het verleden de criteria
voor toekenning van extra steun te eng omschreven en te
eenzijdig gekoppeld aan sociaal-economische achterstand.
Ik stel vast dat veel scholen geconfronteerd worden met
anderstalige kinderen die niet noodzakelijk uit sociaal zwakke milieus komen maar die toch een hypotheek leggen op
de vlotte werking van die scholen zoals bijvoorbeeld in
Vilvoorde het geval is. De scholen in die stad tellen tot een
op drie kinderen die anderstalig zijn maar daarom niet noodzakelijk afkomstig zijn uit kansarme gezinnen. We doen
daarvoor alsnog te weinig. Als je die, en andere scholen
geen extra middelen geeft voor taalonderricht, loopt het
onderwijs mank. Het is dus wel degelijk de bedoeling
extra inspanningen te leveren ten behoeve van scholen
met veel anderstalige leerlingen in de rand. Of het technisch op dezelfde manier zal verlopen als in Brussel weet
ik nog niet, maar het resultaat zou hetzelfde moeten zijn.
Dat is een prioriteit in mijn onderwijsbeleid.’

teerd is en als je geen band kunt leggen met een ondersteunings- en integratiebeleid dat we in Vlaamse scholen
voeren voor anderstalige kinderen. In dat geval ben je bezig een filière te organiseren naar het Franstalig onderwijs
in Brussel. Ik wil het tij niet keren door luid te roepen,
maar wel door positieve maatregelen te nemen om de
Franstalige faciliteitenscholen over de brug te halen.’

Nog even terug naar het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Kunt u die kwestie niet eenvoudig oplossen
door gewoon de subsidiekraan dicht te draaien?
FVdB ‘Zo eenvoudig liggen die zaken niet. In het verleden
zijn daarover politieke akkoorden gesloten en die afspraken maken deel uit van subtiele evenwichten. We moeten
het niet brutaal aanpakken maar eerst overleg proberen te
hebben en zien wat dat oplevert. Niettemin willen we
sluitende afspraken voor het einde van dit jaar.’

Waarom treedt u niet op tegen scholen die de afspraken
over inschrijving duidelijk aan hun laars lappen?
FVdB ‘Ik had het eerder over de wortel en de stok. Het
gaat niet op de stok te hanteren in een periode dat we
voorzichtig institutionele en communautaire problemen
proberen op te lossen. Om resultaat te boeken, is enige
behoedzaamheid geboden.’

Ondersteuning Franstalige scholen
beoogt betere integratie
U stelt in uw beleidsbrief ook vast dat minstens drievierde van
de leerlingen aan de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten doorstroomt naar het Franstalig onderwijs in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Is de subsidiering door Vlaanderen van die scholen dan geen weggegooid geld?
FVdB ‘Dat is precies de reden waarom we een beleid moeten ontwikkelen. Onze bedoeling is het Franstalig onderwijs
te ondersteunen om een betere integratie van de leerlingen
in Vlaanderen te bevorderen. Dat lijkt een contradictie, maar
hoeft het niet te zijn. In de praktijk liggen de zaken moeilijker als de begeleiding van de kinderen Franstalig georiën-
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Johan Cuppens

In uw beleidsbrief schrijft u dat u de volledige overdracht zult
verdedigen van de taalinspectie en de pedagogische inspectie
van de faciliteitenscholen. Dat ‘verdedigen’ klinkt nogal vrijblijvend.
FVdB ‘Ik ben geen man die hard staat te roepen op de
barricades. Ik wil in de praktijk wel graag grenzen verleggen. Resultaten zijn belangrijker dan spektakel.’
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