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venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Hoe onderwijsminister Pascal
Smet zich boven de mensen
stelt
Door: redactie 

24/05/11 - 06u28

Dat onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) het Brusselse proefproject Onderwijs in de

Eigen Taal en Cultuur schrapt is erg, dat hij dat doet zonder overleg nog triester. Johan

Leman vindt het niet normaal dat de ministeriële meertalennota, die nieuw beleid moet

inluiden, niet bediscussieerd wordt met het middenveld en met de commissie Onderwijs

van het Vlaams Parlement. Leman is antropoloog, verbonden aan het Interculturalism,

Migration and Minorities Research Centre (IMMRC) van de KU Leuven.

"Er waart een spook door Vlaanderen." Traditioneel is het middenveld een plaats waar

democratie volop floreert en waar mensen democratisch leren te handelen. Meer en meer

zien we vandaag hoe het middenveld in de ogen van de overheid een plaats moet worden

waar men 'doet' wat beslist werd, zonder discussie. Dit verdient op zich al een ernstig debat.

Daarover zal het hier niet gaan, al heeft wat volgt er rechtstreeks ook mee te maken.

Naar aanleiding van het schrappen van de subsidiëring van de Brusselse meertalige

projecten, rijzen vanuit middenveldperspectief enkele interessante vragen. In dit middenveld

is over de jaren heen, niet alleen te Brussel, een hele massa ervaring opgebouwd. Minstens

dertig jaar lang is daar 'ervaringsdeskundigheid' aangelegd, in rechtstreeks contact met de

ouders en kinderen over wie het gaat én met de scholen. Nu zou je verwachten dat als een

onderwijsminister het goed meent met meertaligheid, hij het belangrijk vindt dat deze

ervaring minstens aangesproken wordt bij de voorbereiding van een meertalennota die hij op

het oog heeft. Minstens zou men verwachten dat de leden van de Onderwijscommissie in de

Vlaamse Raad, die dan kunnen terugkoppelen naar het middenveld, over zulke nota zouden

beschikken.

Niets van dit alles. Ik neem aan dat er wel ergens overleg plaats gevonden heeft met

buitenstaanders, maar dat is dan toch wel op heel selectieve wijze gebeurd. Gevolg: men

heeft het raden naar wat in die meertalennota zal staan, die eigenlijk al in de lente

gepresenteerd zou zijn; wat nu verschoven werd naar de zomer.

Is het dan onmogelijk om te vermoeden wat in de ministeriële meertalennota zal staan? Niet

helemaal. Inderdaad, je kan, ervan uitgaand dat hier een uitstekend strateeg aan het werk is,

uit zijn replieken op vragen enigszins afleiden hoe zijn meertalennota er zal uitzien. Wat leren

we dan? Ten eerste, dat Italiaans en Spaans minder belangrijke talen zijn. Ten tweede, dat er

weliswaar een probleem kan zijn bij het onderwijs van de Turkse kinderen, maar dat dit geen

taalprobleem is, doch een probleem van tekort aan brugfiguren. Ten derde, dat de komende

ministeriële nota zeer ambitieus zal zijn.

Voor de goede verstaander... betekent dit waarschijnlijk: 1. dat de nota het Engels en Frans

zal promoten als wereldtalen (VIA, weet je wel) en 2. dat de plaats van de moedertaal vooral

een zaak is van brugfiguren tussen de school en de ouders, wat op zich niets met taal te
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maken heeft.

Nu is in mijn ogen het raadsel waarom zoiets niet een ernstig voorafgaand debat verdient?

Zeker als men voordien al dertig jaar expertise met de grond gelijk maakt. Heeft de

commissie Onderwijs in de Vlaamse raad dan enkel maar acte te nemen van ministeriële

beslissingen? En betekent het zich beroepen op bestaande expertise, dat men mensen

uitnodigt om eenmaal dat de beslissingen genomen zijn te zien of men wil meespelen of

niet? En verdient het ook niet een debat om na te gaan wat de politieke implicaties zijn op vlak

van etno-sociale stratificatie en concrete invulling van het talenpluralisme, bijvoorbeeld in

Brussel en de rand?

Op dit punt keer ik terug naar mijn uitgangspunt. Wat is de zich wijzigende rol van het

middenveld? Blijkbaar enkel en alleen... om uit te voeren wat overheden vooraf beslist

hebben. Ook dit verdient in mijn ogen, los van de meertalennota, een ernstig debat vooraf.
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