
Vragen en Antwoorden Colloquium 6 juni 2020 – Onderwijs 

 

1. Zijn er cijfers bekend wanneer een van de ouders Nederlands beheerst? 

Die cijfers zijn inderdaad beschikbaar. U kan die raadplegen via Dataloep, 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs   

 

2. de subsidie is beschikbaar voor de 19 randgemeenten.  In Liedekerke worden 

zomerscholen al 10 jaar georganiseerd. Kan Liedekerke - niet behorend tot de 19 

gemeenten - ook hiervoor een dossier indienen? 

De projectoproep is gericht naar heel Vlaanderen. Liedekerke is een intergemeentelijke 

aanvraag aan het voorbereiden, samen met de andere gemeenten uit de TARL-politiezone, 

Ternat, Roosdaal en Affligem. Vzw de Rand gaf advies en stelt het ontwikkelde materiaal ter 

beschikking van het project.  

 

3. Voor de taalstimulering: kan de aanvraag uitgaan vanuit een organisatie.  Een organisatie 

zou dan een kosteloos aanbod kunnen creëren voor de gemeenten.  Nu zit je met het 

probleem dat gemeentebesturen botsen op de maximumcapaciteit van de weinige 

organisaties met ervaring.  De organisaties, meestal vzw's zouden kunnen opschalen, maar 

kunnen het financieel risico niet nemen om op te schalen, zonder garantie op afname van 

hun aanbod.  Ik zou een structuur willen opzetten, een beetje gelijkaardig aan de structuur 

van het vroegere jeugd en muziek, maar dan voor taalstimulering.  Die vzw zou dan 

diensten kunnen aanbieden aan alle scholen van Vlaamse Rand.  Ik denk dat deze manier 

van werken de knoop uit het systeem zou kunnen halen. 

ik vul even aan met het voorbeeld dat nu gegeven wordt voor sportdagen: een school die 

sportactiviteiten wil organiseren, kan terugvallen op een gesubsidieerd netwerk.  Een 

school die meer taalstimulering wil organiseren moet via haar gemeente een project 

lanceren en intussen informele afspraken maken met eventuele aanbieders. 

Voor taalstimulering mikken we op de lokale besturen net omdat we lokale versnippering 

willen tegengaan. Anders eindig je mogelijks met verschillende initiatieven in één gemeente, 

terwijl we net die samenwerking en opschaling willen stimuleren. Aangezien de gemeenten 

geacht worden een goed overzicht te hebben, en nuttige verbindingen kunnen leggen met 

andere sectoren, lijkt het ons dan ook aangewezen om hen voor de indiening aan te duiden. 

Maar uw opmerkingen zijn meer dan terecht. We willen doorverwijzen naar de 

onderwijsadministratie (zie contactgegevens van Christel Op de Beeck) en vzw 'de Rand'. U 

mag ook mailen naar Pieter-Jan De Geest, kabinetsmedewerker onderwijs (pieter-

jan.degeest@vlaanderen.be)  

Samen met vzw de Rand kan u bekijken hoe u, via hun bovenlokale ondersteuning, 

aansluiting kan maken met de lokale besturen die projecten aan het voorbereiden zijn 

 

4. Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft een project in voorbereiding voor de oproep “lezen 

op school” samen met vzw ‘de Rand’, CTO en vzw Horizon. Gemeenten kunnen zich tot 11 

juni melden om deel te nemen. Alle betrokken schepenen hebben het voorstel ontvangen 

per e-mail. 

 

5. Het boek maakt meer en meer plaats voor digitaal lezen. Is daar ook ruimte voor en 

worden digitale projecten aanvaard? 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
mailto:pieter-jan.degeest@vlaanderen.be
mailto:pieter-jan.degeest@vlaanderen.be


Daar is zeker en vast ook ruimte voor. Fysieke en digitale initiatieven versterken elkaar.(Het 

boek maakt meer en meer plaats voor digitaal lezen. 

 

6. De voorgestelde timing is toch absurd. 

de onderwijsprojecten werden reeds in mei gelanceerd, dus niet sinds vandaag. 

Desalniettemin beseffen we dat de timing zeer uitdagend is. Door corona zagen we ons 

genoodzaakt om sneller te schakelen dan vaak haalbaar is. We merken toch dat lokale 

besturen en scholen veel interesse tonen en zullen intekenen. We hopen dan ook het beste en 

zullen er uiteraard rekening mee houden bij de beoordeling van de projecten. 

 

7. Spijtig dat men geen rekening houdt met het feit dat scholen momenteel bezig zijn met de 

organisatie van de herstart tijdens deze coronaperiode. Een gemiste kans. 

we beseffen dat het enorm moeilijke tijden zijn voor veel mensen en organisaties. Niet in het 

minst voor de scholen. De zomerscholen en andere taalstimuleringsinitiatieven waren hoe 

dan ook voorzien, en het leek ons niet aangewezen om die nu uit te stellen. De coronacrisis 

maakte ze in onze ogen meer dan ooit nodig en actueel. Maar we beseffen dat we veel 

vragen van scholen en lokale besturen. Het is natuurlijk geen verplichting, scholen mogen 

intekenen. Indien dat niet haalbaar blijkt, dan doen ze dit niet. 

 

8. Wanneer moeten de projectaanvragen voor ""Lezen op school"" ten laatste ingediend 

worden?  

Op 12 juni.  

 

9. Wie doet de selectie van de ingediende projecten? 

Een jury zal daar in eerste instantie over oordelen. Die jury zal bestaan uit mensen van de 

onderwijsadministratie, Departement Cultuur, Taalunie en anderen. Voor meer informatie 

verwijzen we door naar de onderwijsadministratie en de mailadressen die we reeds 

meegaven: christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be. 

 

 

 


