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Advies over de optimalisering van het onderwijs
in eigen taal en cultuur

 
 
 
1  Situering

Op 21 oktober 1997 keurde de algemene raad een tussentijds advies goed over de
juridische aspecten van de organisatie van het OETC (1).  Op basis van dit advies besliste de
minister van Onderwijs dat “een optimalisering van het huidig model van samenwerking met
de ambassades” aangewezen is.  Voor de Vlaamse Onderwijsraad betekent dit dat de
minister kiest voor wat hij in zijn tussentijds advies de minimale optie noemde.
Op basis van deze beslissing en van de vaststelling dat het OETC zich vandaag veelal in
een gemarginaliseerde en bedreigde situatie bevindt, vindt de Vlaamse Onderwijsraad dat
een optimalisering van het samenwerkingsmodel met de ambassades voldoende garanties
moet bieden voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het OETC.  In dit advies werkt
de Vlor de voorwaarden uit voor een goede samenwerking met de ambassades en voor een
goede implementatie van OETC in de scholen.  Deze zijn gebaseerd op het concept van
OETC dat werd ontwikkeld in het raamcurriculum.

2  Het concept OETC

2.1  Onderwijs in eigen taal en cultuur: aanvaarden van culturele verschillen
tussen kinderen

Goed onderwijs in eigen taal en cultuur is alleen mogelijk als we de culturele
verscheidenheid tussen kinderen aanvaarden en als we bereid zijn in het onderwijs rekening
te houden met deze verschillen.  Wie wil rekening houden met culturele en sociale
verschillen moet eerst nadenken over de aard van deze verschillen en over de wijze waarop
anderen deze verschillen interpreteren.  Hij moet zich afvragen welke ruimte hij in zijn
onderwijs aan deze verschillen toekent.

2.2  Culturele identiteit: een voortdurende ontwikkelingsopgave

Culturele verschillen kunnen we niet herleiden tot een gevolg van de bestaande of
vermeende kloof tussen herkomstcultuur en schoolcultuur.  Cultuur is het resultaat van een
proces van voortdurende transformaties die het gevolg zijn van interacties met de
maatschappelijke situatie.  De culturele identiteit van allochtone groepen en individuen is dus
geen onveranderlijk gegeven en elk allochtoon kind, zoals elk ander kind, moet bijgevolg
voortdurend zijn eigen culturele identiteit construeren.

                                               
1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, “Tussentijds advies over de juridische aspecten van
de organisatie van het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC)”, AR/PCA/ADV/009, Brussel, 21
oktober 1997
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2.3  Het pedagogisch motief voor OETC: zorg voor een evenwichtige identiteit

Onderwijs in eigen taal en cultuur moet in de eerste plaats de constructie van de eigen
culturele identiteit van de allochtone leerling ondersteunen en begeleiden.
Voorheen werd OETC anders gemotiveerd.  Zo zou OETC vanuit etnisch-culturele motieven
bijvoorbeeld bijdragen tot de erkenning van de culturele tradities van de ouders.
Maatschappelijk zou OETC van nut zijn om de meertaligheid van allochtone leerlingen te
ondersteunen.  En onderwijskundig zou OETC bijvoorbeeld de leerprocessen uit het gewone
curriculum ondersteunen.

Deze motieven zijn ongetwijfeld waardevol, maar houden onvoldoende rekening met die heel
eigen ontwikkelingsopgaven voor allochtone kinderen:  zij moeten zichzelf kunnen definiëren
in relatie tot meerdere referentiegroepen.  Deze kinderen identificeren zich niet alleen met de
eigen allochtone groep en haar cultuur, maar ook met andere personen, interesses,
opvattingen en waarden vanuit de school en vanuit de Vlaamse samenleving.  Goed
onderwijs in eigen taal en cultuur begeleidt en ondersteunt dit proces en voorkomt zo
breuken en conflicten tussen deze verschillende referentiekaders.  De inhouden van OETC
moeten bijgevolg aansluiten bij de multireferentiële realiteit waarin migrantenkinderen zich
hier ontwikkelen.   Allochtone kinderen moeten in deze realiteit de uitgangspunten zoeken
voor hun identiteitsontwikkeling, zij moeten deze uitgangspunten kunnen verhelderen en zij
moeten met deze realiteit leren omgaan vanuit het eigen referentiekader. In haar
opvoedingsproject biedt elke school de leerlingen aanknopingspunten die hen bij de
integratie van deze multireferentiële realiteit zullen oriënteren.

2.4  De eigen opdracht van OETC: bijdragen tot de ontwikkeling van de
identiteit

Deze heel eigen opdracht maakt van het OETC een belangrijke aanvulling op de andere
leergebieden en vakken.  OETC begeleidt de identiteitsontwikkeling van allochtone
leerlingen.  Het biedt de inzichten en vaardigheden die noodzakelijk zijn om voortdurend te
werken aan de constructie van de eigen identiteit.  Het verheldert de eigen culturele
achtergronden in de multi-referentiële wereld van deze kinderen.  Op die manier heeft het
OETC een eigen meerwaarde.

2.5  De opdracht van de school

Scholen die kiezen voor OETC moeten dit OETC een plaats geven in de totaliteit van hun
onderwijs.  Dit vereist een actieve reflectie van het schoolteam op de integratie van dat
OETC op verschillende terreinen.

2.5.1 Integratie van OETC in het pedagogisch concept

OETC dient bij te dragen tot de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen van de hele
school.

2.5.2 Integratie in het schoolwerkplan

De meerwaarde van OETC groeit naarmate het beter geïntegreerd is in de totaliteit van het
curriculum van de school.  Goed onderwijs in eigen taal en cultuur maakt deel uit van een
samenhangende leer- en ontwikkelingslijn waarin componenten uit de autochtone en
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allochtone wereld elkaar aanvullen en ondersteunen. Bij de uitwerking van OETC zal de
school elementen van het raamcurriculum OETC concretiseren in functie van de accenten
die zij in haar wereldoriënterend onderwijs wil leggen.

2.5.3 Integratie in het taalonderwijs

De school zal een taalbeleid ontwikkelen waarin de allochtone taal een eigen plaats heeft in
relatie tot de onderwijstaal.  OETC kan bijdragen tot de realisatie van gemeenschappelijke
doelstellingen in het taalonderwijs.  De ontwikkeling van meer complexe, informatieve
taalfuncties is niet gekoppeld aan het gebruik van één taal.  Als hun kennis van de eigen taal
het toelaat, kunnen allochtone kinderen dergelijke vaardigheden ook in OETC verwerven.

2.5.4 Integratie in het intercultureel project van de school

Intercultureel onderwijs maakt kinderen bewust van de verscheidenheid aan wereldbeelden.
Kinderen leren deze verscheidenheid accepteren en ze leren er mee omgaan.  Onderwijs in
eigen taal en cultuur is gericht op de integratie van wereldbeelden bij de
identiteitsontwikkeling van allochtone kinderen. Onderwijs in eigen taal en cultuur stelt
kinderen uit allochtone groepen in staat om de verschillend leerdomeinen van
wereldoriëntatie vanuit het eigen referentiekader te benaderen en te interpreteren.  Enerzijds
moet OETC de gelijkwaardige inbreng van wereldbeelden in ICO garanderen.  Anderzijds is
OETC een gevolg van een intercultureel onderwijs dat de verscheidenheid van
wereldbeelden als uitgangspunt hanteert. Het confessioneel onderwijs biedt bij deze
ontmoeting van wereldbeelden ook het eigen wereldbeeld als een mogelijk integrerend
element aan.

2.6  Bijdrage van de allochtone groepen

Allochtone groepen spelen bij de constructie van de culturele identiteit van hun kinderen een
belangrijke rol.  Zij moeten dus bij de invulling van OETC een rol kunnen spelen, en dit om
twee redenen.
OETC moet aansluiten bij de voorschoolse socialisatie.  De inhoud moet aansluiten bij de
voorschoolse ervaringen en mag aanvankelijk cultuurverschillen niet accentueren.  Ook de
werkvormen moeten aanvankelijk aansluiten bij vaardigheden die kinderen verwierven in de
gezinssituatie.
OETC kan alleen relevant zijn voor allochtone kinderen als de inhoud vertrekt vanuit de
culturele referentiekaders die de allochtone groep hier ontwikkeld heeft.  Daarom moet de
allochtone groep de kans krijgen om zijn culturele eigenheid te formuleren.  De inventaris
van cultuurinhouden die hieruit resulteert, is richtinggevend voor het onderwijs in eigen taal
en cultuur.

2.7  Noodzakelijke differentiatie

Hoewel de algemene principes dezelfde blijven, zal OETC toch voor elke allochtone groep
een andere invulling krijgen.  Zo moeten we voor elke groep rekening houden met de
taalsituatie in het land van herkomst, met de aard en de complexiteit van de eigen taal en
met de mate waarin hun cultuurpatronen afwijken van de onze.   De verschillen tussen
allochtone groepen zullen gevolgen hebben op de concrete doelstellingen, de leerinhouden
en de organisatie van het OETC voor elke groep.  Elk curriculum zal een eigen invulling
moeten krijgen die afhankelijk is van talige en sociaal-culturele kenmerken van de betrokken
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groep.  De concrete invulling van elk curriculum gebeurt  vanuit de uitgangspunten uit het
raamcurriculum dat gemeenschappelijk is voor alle allochtone groepen in Vlaanderen.
We stellen ook grote verschillen vast binnen de allochtone groepen.  Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan de verschillen tussen de tweede en de derde generatie.  Verschillen in
gezinssocialisatie kunnen een grote heterogeniteit voor gevolg hebben op diverse terreinen:
niveau van taalbeheersing in de eigen taal, cognitieve en sociale competenties, mate van
zelfsturing... Daarom bevat elk deelcurriculum maatregelen voor cultuurinterne differentiatie.

2.8  De relatie tussen cultuur en taal

De Vlor benadrukt op basis van pedagogische motieven de ontwikkeling van de culturele
identiteit van de leerlingen.  De taalvaardigheid van kinderen in de eigen taal is echter van
enorm belang voor hun identiteitsontwikkeling.  Deze eigen taal moet bijgevolg een plaats
krijgen in relevante gebruikssferen die belangrijk zijn voor de identiteitsontwikkeling van
kinderen.  Taal levert een essentiële bijdrage tot de ontwikkeling van die culturele identiteit.
Zij is het middel om na te denken over elementen van cultuur, maakt betekenissen duidelijk
en maakt het mogelijk om met anderen hierover te praten.  Zo schept zij de mogelijkheid om
opvattingen en waarden te verhelderen. OETC moet dit proces ondersteunen en de nodige
reflectie op taalgebruik en taalmiddelen aanreiken.

2.9  Plaats van OETC in het onderwijs

Goed OETC is geïntegreerd in het geheel van het onderwijscurriculum.  Op schoolniveau
krijgt het een plaats in het werkplan van de school.  Zo kunnen scholen zelf vorm geven aan
hun OETC en het inpassen in de eigen situatie.  Scholen hebben hierbij nood aan een
systematische ondersteuning en begeleiding.
De doelstellingen van het curriculum OETC gelden ook voor leerlingen van de eerste graad
van het secundair onderwijs.  De wijze waarop het OETC daar vorm moet krijgen moet nog
systematisch uitgedacht worden. Voor de tweede en derde graad van het secundair
onderwijs moet gezocht worden naar mogelijkheden die toelaten het OETC als onderwijs in
vreemde talen te organiseren.
Dit concept van  OETC vooronderstelt ook een systematische en volgehouden
professionalisering van de ETC-leerkrachten en heeft ook gevolgen voor de werving, de
positie en het statuut van deze leerkrachten.

3  De voorwaarden voor een goede integratie van het
raamcurriculum in de scholen

3.1  Een goede samenwerking met de ambassades

De Vlaamse overheid sluit met de herkomstlanden een optimaliserings- en
samenwerkingsakkoord over OETC.  Een dergelijk akkoord bevat afspraken over de
organisatie van het OETC in Vlaanderen, over de ETC-leerkrachten en over de financiering
van het OETC.

3.1.1 Afspraken over de organisatie van OETC

- Afspraken over de deelname van de ambassades met alle andere betrokkenen (zie3.5)
aan de permanente structuren voor de harmonisering en de integratie van de curricula.
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- Afspraken over mogelijkheden om OETC te organiseren voor kleinere groepen in scholen
met een beperkt aantal allochtone kinderen.

- Afspraken over planning van en procedures voor de implementatie.

- Afspraken over de procedures die scholen en/of ambassades kunnen volgen om in
scholen waar zij samen het OETC negatief evalueren, het OETC te kunnen stopzetten.

3.1.2 Afspraken over de ETC-leerkrachten

- Afspraken over de selectie en de rekrutering van ETC-leerkrachten op basis van een
duidelijk profiel.  Dat profiel moet garanties bieden om in het OETC rekening te houden
met de reële behoeften van allochtone groepen, de multiculturele situatie waarin zij zich
bevinden en de noden van scholen die OETC organiseren.  Het profiel moet maximaal
afgestemd zijn op de functies en de taken die het schoolbestuur van de leerkracht
verwacht. Deze afspraken bevatten minimaal:
°  de afspraak dat de leerkrachten die de ambassades selecteren een pedagogisch
diploma hebben en gekwalificeerd zijn om les te geven in het onderwijs waarin zij
fungeren;
°  afspraken over het niveau van taalvaardigheid Nederlands van de ETC-leerkrachten;
°  de mogelijkheid om allochtone leerkrachten te rekruteren die hier wonen en hier een
pedagogisch diploma behaalden;
°  procedures voor de ontwikkeling van een taakprofiel.

- Afspraken over pre-service training en begeleiding van beginnende leerkrachten en over
de samenwerking op dit vlak tussen de begeleiding vanuit de ambassades en de
begeleiding vanuit de netten.

- Afspraken over bijscholing en nascholing en over de samenwerking op dit vlak tussen de
begeleiding vanuit de ambassades en de begeleiding vanuit de netten.

- Afspraken die garanderen dat de ETC-leerkrachten zich houden aan het huishoudelijk
reglement van de scholen.

- Afspraken over de verdeling van de leerkrachten over de scholen.
- De overeenkomst met de ambassades bevat expliciet dat ETC-leerkrachten werken

vanuit en meewerken aan het pedagogisch project van de school.
- Afspraken over de inhoud van het samenwerkings- en optimaliseringcontract dat de

Vlaamse overheid sluit met de lokale scholen die OETC inrichten.
- Afspraken over de inhoud van het contract dat de ambassades afsluiten met de

leerkrachten of van het statuut van de ambassade-leerkrachten.  Ook hierin zijn
bepalingen nodig over de relatie tussen de leerkrachten en de directies en schoolteams
van de scholen waar zij zullen lesgeven en over wat van hen verwacht wordt inzake
taalvaardigheid, pre-service training, bijscholing en nascholing.  De ambassades moeten
de leerkrachten vooraf duidelijk inlichten over wat van hen verwacht wordt.

- Garanties voor een optimale continuïteit in de scholen.
- Procedures die schoolbesturen toelaten leerkrachten die niet aan de verwachtingen

voldoen niet te aanvaarden of door te sturen.
- Afspraken over de samenstelling en het beheer van het personeelsdossier door de

ambassades en over de uitwisseling van de gegevens die de scholen nodig hebben uit
dit dossier.  Daaronder vallen ook afspraken over wie wat doorgeeft, in beide richtingen.
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3.1.3 Afspraken over de financiering van het OETC

- Afspraken over de financiering van personeel en omkadering.
- Afspraken over de financiering van pre-service training, begeleiding van beginnende

leerkrachten, ontwikkeling en nascholing.
- Afspraken over de financiering van werkingstoelagen voor scholen die OETC

organiseren.

3.2  De Vlaamse overheid: mogelijkheden en een stimulerend klimaat scheppen

3.2.1
De overheid onderhandelt de overeenkomsten met de ambassades en volgt de uitvoering
van deze overeenkomsten op.  Zowel de onderhandelingen als de opvolging gebeuren in
overleg met de onderwijsverstrekkers.

3.2.2
De Vlaamse overheid zorgt samen met de ambassades voor de pre-service training van
nieuwe ETC-leerkrachten.  De pre-service training omvat minimaal:
- verwerving van sociaal-communicatieve taalvaardigheid in schoolcontexten. ETC-

leerkrachten moeten, vanaf hun aanstelling, minstens voldoende taalvaardigheid
Nederlands hebben om met het schoolteam te kunnen communiceren. Over de netten
heen moet de Vlaamse overheid zorgen voor een intensieve taalvaardigheidstraining
Nederlands voor ETC-leerkrachten.  Zij zorgt voor een sanctionering van deze opleiding;

- initiatie in de cultuur en de organisatie van het Vlaams onderwijs.
- vorming over de socio-culturele kenmerken van de betrokken allochtone gemeenschap in

Vlaanderen.
- informatie over de gebruikelijke modellen voor didactisch handelen in Vlaamse scholen.

3.2.3
De inspectie houdt bij de doorlichting rekening met de aanwezigheid van het OETC in de
school.

3.2.4
De Vlaamse overheid voorziet in de normering zowel de mogelijkheid om OETC verder aan
te bieden in concentratiescholen die nu OETC aanbieden en als om OETC in te voeren in
andere scholen voor kleinere groepen. Op die manier ondersteunt zij door middel van de
normering van het OETC actief de integratie van het OETC in haar eigen toelatingsbeleid.

3.2.5
De Vlaams overheid sluit een optimaliserings- en samenwerkingscontract met de Argo en de
representatieve groeperingen van inrichtende machten.
De Argo en de representatieve verenigingen van inrichtende machten die met de overheid
een optimaliseringcontract over OETC afsluiten krijgen mensen en  middelen om deze
opdrachten te realiseren.

3.2.6
De overheid voorziet in de nodige middelen die Argo en de representatieve verenigingen van
inrichtende machten in staat stellen om:
- OETC een plaats te geven in de leerplannen die de scholen hanteren,



7

- scholen die OETC inrichten of willen inrichten te ondersteunen en te begeleiden op basis
van het eigen pedagogisch project,

- en te zorgen voor de nascholing van de betrokken schoolteams en van de ETC-
leerkrachten.

3.2.7
De overheid sluit optimalisering- en samenwerkingscontracten met scholen die OETC
inrichten.

3.3  Argo en de representatieve groeperingen van inrichtende machten:
begeleiden en ondersteunen

3.3.1
Argo en de representatieve groeperingen van inrichtende machten zorgen samen met de
eigen begeleidingsinstanties van de ambassades, voor de professionalisering van de ETC-
leerkrachten.

3.3.2
Begeleiding en ondersteuning van ETC-leerkrachten en schoolteams door begeleiders.  Voor
een optimale integratie zou de reguliere begeleiding moeten instaan voor:
- het engagement in de overlegstructuren op het niveau van de Vlaamse gemeenschap

(zie 3.5),
- begeleiden van scholen in hun beslissingsproces over OETC,
- begeleiden en ondersteunen van scholen die instappen.

3.4  De school: het initiatief en een geheel van autonome keuzes

Het schoolbestuur maakt zelf en autonoom de initiële keuze om OETC in te richten en vorm
te geven.  Deze keuze wordt bepaald door de reflectie van de school op haar sociaal-
culturele context enerzijds en de plaats die de school wil toekennen aan de legitieme
behoeften van allochtone groepen waaruit zij kinderen rekruteert, anderzijds.

3.4.1  Relatie tussen het schoolbestuur en de ETC-leerkrachten

De ambassadeleerkrachten onderschrijven een formeel engagement met het schoolbestuur.
Dit engagement formaliseert concrete afspraken over een aantal elementen die voor de
andere leerkrachten deel uitmaken van hun statuut. Het bevat:
- een verbintenis om samen met het schoolteam gestalte te geven aan het

opvoedingsproject van de school,
- duidelijke afspraken over de positie van de ETC-leerkracht in het team en over hun

verhouding met de directie en met de andere teamleden.

3.4.2  Relatie tussen de lokale scholen en met de betrokken allochtone groepen

Om een positief klimaat te creëren voor OETC is er op lokaal niveau overleg nodig tussen de
verschillende schoolbesturen en de betrokken allochtone groepen over de organisatie van
het aanbod OETC.
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3.4.3  Relatie tussen het schoolbestuur, de Vlaamse overheid,  Argo en de
representatieve groeperingen van inrichtende machten

Scholen die OETC organiseren onderschrijven hierover een samenwerking- en
optimaliseringcontract met de Vlaamse overheid.  Zij krijgen daarvoor in ruil bijkomende
werkingsmiddelen van de overheid en ondersteuning van de begeleiding.  Bij de doorlichting
houdt de inspectie rekening met de aanwezigheid van OETC in de school.

3.5  Alle betrokkenen in Vlaanderen samen: overleggen

3.5.1  Een commissie OETC
Deze commissie heeft een stimulerende, adviserende, begeleidende en ondersteunende
functie.  Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de ambassades van de herkomstlanden die
bij OETC betrokken zijn, vertegenwoordigers van de Argo en de representatieve
verenigingen van inrichtende machten, vertegenwoordigers van het departement Onderwijs,
vertegenwoordigers van de inspectie, vertegenwoordigers van de landelijke verenigingen en
deskundigen.
De commissie
- volgt de uitvoering op:
°  van de planning van de interventies op het vlak van de ontwikkeling van aangepast
materiaal en de professionalisering en de begeleiding van ETC-leerkrachten,
°  van het tijdsschema dat de verschillend partners afspreken,
°  van een stappenplan voor implementatie.
- relateert de implementatie van OETC aan andere relevante elementen uit het

onderwijsbeleid en meer in het bijzonder aan de uitvoering van het non-
discriminatiebeleid.

- richt, zo nodig, ontwikkelingsgroepen op die het OETC verder concretiseren op basis van
de concepten en principes van het raamcurriculum van de Vlor.

3.5.2
Resonantiegroepen die het OETC toetsen aan de realiteit en de behoeften van de allochtone
gemeenschappen.  Vertegenwoordigers van de ambassades en vertegenwoordigers van de
allochtone gemeenschappen maken deel uit van deze resonantiegroepen.

3.5.3
Alle betrokkenen worden uitgenodigd om bestaande initiatieven van OETC waarop de
bovenstaande overeenkomsten niet rechtstreeks van toepassing zijn maximaal vanuit de hier
ontwikkelde beleidslijnen door te lichten en eventueel bij te sturen of te herzien.

4

De Vlaamse Onderwijsraad is er zich van bewust dat de implementatiestrategie die hij
voorstelt nog geen oplossing biedt voor de optimalisering van OETC in het secundair
onderwijs. Hij vraagt aan de minister mogelijkheden om het raamcurriculum te
implementeren in de drie secundaire scholen die vandaag nog OETC aanbieden en in die
scholen te exploreren welke modellen hiervoor best bruikbaar zijn, vertrekkend vanuit een
opname van OETC in het keuzegedeelte of in het complementair gedeelte als vreemde taal.
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De werkgroep OETC van de Vlor wil verder bijdragen tot het optimaliseringproces van OETC
in de bilaterale onderhandelingen van de Vlaamse overheid met de ambassades op basis
van deze visie. Zij is graag bereid tot reflectie op de verschillende fases van de
onderhandelingen.  Om dit mogelijk te maken, vraagt de Vlor aan de vertegenwoordiger van
de overheid om gedurende de onderhandelingen regelmatig verslag uit te brengen over het
verloop van de onderhandelingen.
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