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DEVIENS L’INSTITUTEUR VAN DE 
TOEKOMST! NAAR EEN TWEETALIGE 
LERARENOPLEIDING

Hilde Van Lindt (Erasmushogeschool Brussel) en Anne Posma (Haute Ecole Francisco  
Ferrer) zijn voor hun respectievelijke hogeschoolinstelling werkzaam als project coördinator binnen 
het project ‘Naar een tweetalige lerarenopleiding’ / ‘Vers une formation d’instituteurs bilingues’. 
Ester Magis (Erasmushogeschool Brussel) heeft als project manager van “Multilingualism in 
Urban Education” een ondersteunende rol binnen dit tweetalige project. 

“Waarom heeft de hoofdstad van een land met drie officiële talen, die bovendien 
het hart is van de Europese instellingen die zo hoog oplopen met meertaligheid 
en meertalig onderwijs nog steeds een apart Nederlandstalig en een Fransta-
lig onderwijsnet en functioneren die geïsoleerd van elkaar?” Op deze manier 
begint Van den Branden (2018) zijn blogpost Wanneer echt meertalig onderwijs in 
Brussel? Het antwoord op deze vraag ligt op institutioneel niveau: de onderwijs-
netten zijn wettelijk bepaald vanuit zowel Vlaanderen als Wallonië. Het resul-
taat is dan ook het bestaan van twee aparte onderwijsnetten in beide landsdelen 
én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nochtans zijn er samenwerkingen en 
immersiescholen die een antwoord bieden op de problematiek die gepaard gaat 
met deze opdeling. “Het vergt [immers] samenwerking in het veld om de gren-
zen tussen de twee separate onderwijsnetten te slopen, of ten minste boven de 
netten heen een aantal scholen te openen waarin de handen (en de talen) in 
mekaar worden geschoven” (Van den Branden, 2018).

Toch is de ambitie om meertaligheid een plaats te geven in het onderwijs terug 
te vinden in het huidige beleid van de Brusselse overheden. Zo nam het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de oprichting van een tweetalige lerarenopleiding op in 
haar prioriteiten van de Strategie 2025 voor Brussel. De demografische boom, 
de transformatie in de bevolkingssamenstelling, de meertaligheid en multicul-
turaliteit, de socio-economische ontwikkelingen … hebben van Brussel in geen 
tijd een wereldstad op microniveau gemaakt met een geheel eigen specificiteit. 
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Deze veranderende grootstedelijke context gaat gepaard met nieuwe uitdagin-
gen in het onderwijs. Vanuit de nood aan een lerarenopleiding die beter aansluit 
bij de realiteit en het tekort aan leraren met een goede kennis van de andere taal 
in beide gemeenschappen, maar eveneens uitgaande van de talrijke troeven van 
Brussel en het belang van stedelijkheid in de mondialiseringsprocessen, wer-
ken de departementen Onderwijs & Pedagogie van Erasmushogeschool Brus-
sel en de Haute École Francisco Ferrer sinds september 2017 intensief samen 
aan de uitbouw van een tweetalige lerarenopleiding onder de slogan Deviens 
l’instituteur van de toekomst! Voor de studenten betekent dit nieuwe kansen op 
de arbeidsmarkt, waar de vraag naar gekwalificeerde leraren in beide talen zeer 
groot is. Bovendien stimuleert de opleiding meertaligheid in Brussel en laat het 
de studenten deelnemen aan de ontwikkeling van een democratische en plura-
listische samenleving die openstaat voor andere culturen. 

Een dergelijke, vernieuwde opleiding vraagt om professionalisering van de 
eigen docenten in beide instellingen, aangezien zij een nieuwe generatie lera-
ren opleiden die ook kunnen lesgeven in de school van de andere taalgemeen-
schap. Het gaat hier voornamelijk om een verdieping in de CLIL-methodiek 
(Content and Language Integrated Learning) en een verbetering van de kennis van 
de andere taal en cultuur. In wat volgt, wordt dieper ingegaan op de inhoud 
van en aanloop naar deze CLIL-methodiek en hoe deze mee kleur geeft aan de 
samenwerking tussen de beide onderwijsinstellingen. 

Aanloop naar meertaligheid en meertalig onderwijs

In België heeft er steeds een zekere spanning bestaan tussen het Frans en het 
Nederlands, zelfs na de onafhankelijkheid in 1830 toen de Grondwet in het vrije 
gebruik van de twee talen voorzag (Van de Craen, Mondt, Ceuleers & Migom, 
2010). “Meertaligheid, men sprak toen vooral van tweetaligheid, was er vooral 
op gericht om Frans te leren, ten minste als je secundair en universitair onder-
wijs wilde volgen. Wie de meerderheidstaal sprak, hoefde niet meer- of tweeta-
lig te zijn” (Van De Craen, 2013, p. 2). 

Bovendien stimuleert de opleiding meertaligheid in 
Brussel en laat het de studenten deelnemen aan de 
ontwikkeling van een democratische en pluralistische 
samenleving die openstaat voor andere culturen.
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Pas vijftig jaar na de onafhankelijkheid van België, lanceerde toenmalig Brussels 
burgemeester Karel Buls de zogenaamde ‘transmutatieklassen’. Op deze manier 
kregen leerlingen in de basisschool de kans om een deel van het curriculum in 
het Nederlands onderwezen te krijgen, ter voorbereiding op het Franstalige 
secundaire onderwijs. Hoewel deze voorloper van het meertalig onderwijs als 
revolutionair voor zijn tijd kan worden beschouwd, werkte ze de verfransing 
alleen maar in de hand en had ze dus allesbehalve het gewenste resultaat. 

Wat volgde, was een lange periode met nieuwe taalwetten die de Nederlands-
talige en Franstalige gemeenschappen steeds meer scheidden van elkaar en dat 
resulteerde in een onafhankelijk onderwijsbeheer (zie Bollen & Baten, 2010). 
De overdracht van de onderwijsbevoegdheden in 1989 naar de drie Gemeen-
schappen vormde echter een belangrijke stap in de richting van twee- en meer-
talig onderwijs en meer bepaald de CLIL-implementatie. 

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Het Engelse acroniem CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning 
en verwijst naar “een aanpak van onderwijs waarbij een deel van het curriculum 
(20 tot 70 procent) in een andere taal wordt aangeboden, m.a.w. onderwijs in 
een andere taal i.p.v. onderwijs van een andere taal” (Van de Craen, 2013, p. 1). 

De overdracht van de onderwijsbevoegdheden in 1989 naar de drie Gemeen-
schappen had tot resultaat dat het niet meer noodzakelijk was om CLIL op 
dezelfde manier of met dezelfde ambitie toe te passen in de drie Gemeen-
schappen. Waar Wallonië de kans neemt om vanaf de jaren negentig actief te 
werken aan meertalig onderwijs (zie het Onkelinx-decreet 1998) en hiermee 
het acroniem EMILE voorstelt (Enseignement de Matières par Intégration d’une 
Langue Étrangère), heerst in Vlaanderen nog een duidelijke argwaan tegenover 
meertaligheid en CLIL. Het duurt tot 2004 voor een eerste wet toelaat om aan 
vreemde taalinitiatie en -sensibilisatie in de kleuterklas te doen in Vlaanderen. 
Pas in 2013 werd CLIL mogelijk gemaakt in het secundair onderwijs met een 
maximum van 20 procent van de lesuren in het Frans of in het Engels (De Smet, 
2012).

De Smet (2012) wijst er tevens op dat de situatie in Brussel nog complexer is 
sinds de communautarisering, aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
hierdoor deel uitmaakt van zowel de Vlaamse als de Franstalige Gemeenschap. 
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“Bijgevolg is het proces om meertalig onderwijs aan te bieden in Brussel iets 
trager verlopen dan in Wallonië. Sinds 2001 doen enkele Nederlandstalige Brus-
selse basisscholen wel al mee aan het STIMOB-project (stimulerend meertalig 
onderwijs Brussel)” (De Smet, 2012, p. 6). Dit project steunt op de vervanging 
van het wettelijk aantal uren toegekend voor het onderricht van het Frans door 
lesuren in andere vakken die dan in het Frans gegeven worden (bijvoorbeeld 
lichamelijke opvoeding, muzische vorming, rekenen en wereldoriëntatie). 

Anno 2018 telt de Franse Gemeenschap meer dan 300 CLIL-scholen, in Vlaan-
deren zijn dat er 101 in het totaal en ook in Brussel winnen de CLIL-scholen 
langzaam maar zeker aan terrein met 18 lagere immersiescholen en 26 secun-
daire. “Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de situatie van Brussel, 
die altijd zeer complex was, er niet eenvoudiger op wordt” (De Smet, 2012,  
p. 10). Steeds meer leerlingen in het Brussels onderwijs hebben immers noch 
het Frans, Nederlands of Engels als hun moedertaal. Verschillende onderzoeken 
duiden echter op het belang van het respect voor de andere thuistalen, waar-
door het welbevinden van leerlingen versterkt wordt en waarbij meertalig-
heid als een troef wordt ervaren. Daarenboven komen alle talen die binnen het 
twee- of meertalig onderwijs worden ingezet er versterkt uit (Zeiger, 2018). Dat 
omdat de jongeren vaardigheden verwerven en ontwikkelen in deze talen en 
dus een positieve band ermee opbouwen, maar ook omdat ze er sociale interac-
ties mee aangaan. 

Vanuit dit principe is de samenwerking tussen Erasmushogeschool Brussel en 
Haute École Francisco Ferrer opgestart. De opleiding wil studenten via kwali-
teitsvolle ontmoetingen opleiden tot competente leerkrachten met een goede 
kennis van de tweede taal, die de grootstad als venster op de wereld zien en ze 
als hun habitat beschouwen. Daarbij willen ze de superdiversiteit in de groot-
stad tot een meerwaarde maken, eigen grenzen én die van anderen kunnen ver-
leggen en de grootstedelijke (onderwijs)omgeving vanuit haar eigenheid mee 
vorm kunnen geven.

De opleiding wil studenten opleiden tot 
competente leerkrachten die de grootstad als 
venster op de wereld zien.
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Aanleiding voor de tweetalige lerarenopleiding 

Niettegenstaande de decretale eisen waaraan leerkrachten uit het Vlaamse lager 
onderwijs moeten voldoen, zowel wat betreft de instructietaal waarin ze lesge-
ven als met betrekking tot de tweede taal, wijst recent onderzoek uit dat veel 
beginnende Nederlandstalige leerkrachten in het lager onderwijs onzeker zijn 
over hun (mondelinge) taalvaardigheden in de Franse taal (zie Onderwijsin-
spectie, 2017). 

Daarentegen is binnen de Franstalige lerarenopleiding het niveau van de ken-
nis van de tweede taal op dit moment niet decretaal vastgelegd. Dat maakt dat 
Nederlands geen verplicht vak is en dus extracurriculair wordt aangeboden aan 
studenten van de lerarenopleiding die gemotiveerd zijn om Nederlands te leren. 
Dit ontbrekende beleidskader verklaart voornamelijk de geringe interesse voor 
en zwakke kennis van de Nederlandse taal binnen het Franstalige lerarenkorps 
met als gevolg een tekort aan leerkrachten Nederlands in het Franstalig lager 
onderwijs. Met de aankomende hervorming (‘vermastering’) van de lerarenop-
leiding binnen het Franstalig hoger onderwijs komt hier echter verandering in. 
Als de wettekst wordt goedgekeurd door het parlement wordt Nederlands een 
volwaardige optie geïntegreerd in het opleidingsprogramma. Studenten zou-
den tevens een vervolgopleiding kunnen volgen gericht op het CLIL-onderwijs 
en onderwijs van het Nederlands. 

Anderzijds blijkt een groeiend aantal studenten, zowel binnen de Nederlandsta-
lige als Franstalige lerarenopleiding, niet of met moeite te voldoen aan de taal-
eisen gesteld voor de instructietaal. De Brusselse hogeronderwijsinstellingen 
verwelkomen inderdaad een steeds diversere instroom aan studenten, zowel 
wat betreft vooropleiding als thuistaal, waarbij elk profiel een ander taalvaar-
digheidsniveau met zich meebrengt. Bovendien ervaren meertalige studenten, 
al dan niet afkomstig uit een vooropleiding die minder goed voorbereid op het 
hoger onderwijs, hun meertaligheid vaak uitsluitend als een handicap en zelden 
als een troef in de onderwijscontext. 

Om aan deze problemen tegemoet te komen, werken de lerarenopleidingen 
Lager Onderwijs van de Nederlandstalige Erasmushogeschool Brussel en de 
Franstalige Haute École Francisco Ferrer sinds september 2017 intensief samen 
aan de uitbouw van een tweetalige lerarenopleiding. Dit project, dat gefinan-
cierd wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, geniet zowel vanuit 
politieke als wetenschappelijke hoek aanzienlijke steun en belangstelling. Het 
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komt immers tegemoet aan twee reële uitdagingen van de Brusselse grootste-
delijke context: meer en betere tweetalige leraren aan beide kanten van de taal-
grens en dat ingebed in een onderwijsklimaat dat meertaligheid waardeert en 
gebruikt als motor om ook sterke taalvaardigheid in de onderwijstaal verder te 
ontwikkelen.

Wat houdt de samenwerking tussen de Nederlandstalige 
en Franstalige hogeschool precies in? 

Ten eerste wordt dankzij onderlinge studentensamenwerking het aanleren van 
de tweede taal versterkt en aangemoedigd in de respectievelijke opleidingspro-
gramma’s. Ten tweede delen de docententeams taaldidactische kennis en good 
practices met elkaar. Op die manier wordt er aan een sterk taalbeleid voor zowel 
vreemde talen als de instructietaal gewerkt. Ten derde breekt deze samenwer-
king heel bewust de taalgrenzen open wat tewerkstelling in de andere taalge-
meenschap vergemakkelijkt. Dat creëert een onderwijsomgeving die bewust 
waarderend staat tegenover meertaligheid, wat noodzakelijk is in het snel ver-
anderende Brusselse onderwijslandschap.

Onderlinge studentensamenwerking

De bacheloropleidingen blijven gescheiden en apart gediplomeerd, maar de 
studenten ondernemen vanaf het eerste jaar structureel activiteiten met hun 
medestudenten uit de andere taalgroep. Dit is het zogeheten TANDEM-project. 
Concreet bestaat elk duo uit een Nederlandstalige student en een Franstalige. 
Het doel is om elkaar regelmatig te ontmoeten en van elkaar te leren op taal-
kundig en cultureel vlak. Verder lopen de studenten met hun teamgenoot stage 
in de andere gemeenschap en volgen ze gemeenschappelijke opleidingsdagen 
voor het volgen van CLIL-lessen en het aanleren van de CLIL-methodiek. In dit 
scenario is iedereen een winnaar omdat elke student een leerling van de doel-
taal wordt en zijn of haar instructietaal aanleert. 

De activiteiten die gebeuren in het kader van het TANDEM-project zijn niet 
vrijblijvend maar maken deel uit van het curriculum. Zo leggen studenten een 
portfolio aan op een platform dat specifiek hiervoor gecreëerd werd. De bedoe-
ling is dat studenten een betere kennis van de andere landstaal en -cultuur 
opdoen in een informele context. Op deze manier een taal leren is motiverend, 
communicatief en intercultureel en zorgt tevens voor de ondersteuning van het 
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taalverwervingsproces. Bovendien zullen ze de eerder theoretisch gerichte taal-
lessen hierdoor minder als struikelblok ervaren. 

Samenwerkingen met docententeams

Een dergelijke, vernieuwde opleiding vraagt om professionalisering van de 
docenten aangezien ze deels zullen lesgeven in de partnerschool van de andere 
taalgemeenschap. Het gaat voornamelijk om een verdieping in de CLIL-metho-
diek, zoals hierboven beschreven. Dat is niet altijd een makkelijk gegeven en 
vormt voor beide hogescholen een uitdaging. De geslaagde aanzet is vooral te 
danken aan de gedrevenheid van de gemotiveerde leraren die lesmateriaal heb-
ben ontwikkeld dat CLIL-waardig is.  Ze hebben daarvoor vorming gevolgd 
over en zich vervolmaakt in de CLIL-didactiek. De bestaande curricula worden 
vergeleken in functie van de ontwikkeling van een vakkenpakket waar beide 
gemeenschappen zich in kunnen vinden. 

De docententeams van beide hogescholen gaan nauwer met elkaar samenwer-
ken en zullen taalevoluties en methodieken met elkaar delen. Zij worden hier-
bij ondersteund door de directies, die beide een breed draagvlak voor het CLIL-
traject tot stand hebben gebracht. 

Niettegenstaande het enthousiasme waarmee in dit project werd gestapt, zijn 
er toch een aantal factoren in de regelgeving die belemmerend zijn voor een 
kwaliteitsvolle CLIL-implementatie. De grootste hinderpaal is de ontbrekende 
ondersteuning door de overheid in de vorm van extra werkingsmiddelen op de 
werkvloer. Zowel leraren als directie hebben nood aan navorming op maat en 
aan lerende netwerken. 

Uit eerder onderzoek (zie onder andere De Smet, 2012; Mettewie & Janssens, 
2007; Van de Craen et al., 2010) blijkt echter dat over het algemeen scholen en 
leraren een groot vertrouwen hebben in de slaagkansen van CLIL en het erva-
ren als een sterke troef om de meertaligheid van jongeren te verhogen en te 
ondersteunen. Wij hopen dezelfde resultaten terug te vinden in het lopende 
begeleidende onderzoek van dit project, dat afgerond wordt in 2020. 

De taalgrenzen openbreken

Een derde doel van het project is dat de studenten diepgaand kennismaken 
met de beroepsuitwegen die ze hebben over de gemeenschappen heen. Meer-
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taligheid wordt op deze manier als tewerkstellingstroef en als meerwaarde naar 
voren geschoven binnen de grootstedelijke context.

Op het gebied van de arbeidsmarkt is kennis van zowel het Nederlands als het 
Frans een belangrijke voorwaarde. In de Brusselse economische sector domi-
neert het Frans, gevolgd door het Nederlands en pas daarna het Engels (Jans-
sens, 2008). Hoewel uit onderzoek van Mettewie en Janssens (2007) blijkt dat 
Nederlandstaligen aanzienlijk minder negatief staan tegenover het Frans dan 
Franstaligen tegenover het Nederlands, is de interesse van Franstaligen in het 
Nederlands echter aan een opmars bezig. Dat is duidelijk te zien in het toene-
mende aantal Franstalige en niet-moedertaalsprekende kinderen die Neder-
landstalige scholen in Brussel bezoeken, alsook door het groeiende succes van 
cursussen Nederlands voor volwassenen (Mettewie & Janssens, 2007). 

Ter versterking van de beroepsuitwegen wordt er momenteel volop geëxperi-
menteerd om studenten tijdens hun eigen opleiding kennis te laten maken met 
de CLIL-technieken. Na deze opleiding zullen de studenten binnen de eigen 
taalgemeenschap of binnen immersieonderwijs aan de slag kunnen als leraar 
in de eigen taal. Anderen zullen binnen de andere gemeenschap of in de eigen 
gemeenschap aan de slag kunnen als taalleraar. De studenten die daarenboven 
de opleiding beëindigen met een taalniveau tweede taal dat beantwoordt aan de 
taalvereisten van de andere taalgemeenschap, zullen zelfs tewerkgesteld kun-
nen worden als volwaardig leraar in een school van de andere gemeenschap.

Zowel bij Erasmushogeschool Brussel, waar een aanzienlijk deel van de studen-
ten goed tot uitstekend Frans spreekt, als bij de Franstalige Haute École Fran-
cisco Ferrer zijn de eerste signalen van de huidige studenten over het lopende 
project positief. Ook de docenten die het professionaliseringstraject volgen, 
zijn enthousiast en overtuigd van de meerwaarde van het project. En de direc-
ties van de basisscholen? Die wachten ongeduldig en met spanning op de eerste 
lichting afgestudeerden in 2020.

Ter versterking van de beroepsuitwegen wordt er 
momenteel volop geëxperimenteerd om studenten 
tijdens hun eigen opleiding kennis te laten maken 
met de CLIL-technieken.
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