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BEERSEL

Door de nabijheid van de hoofdstad, de
aanwezigheid van één van de grootste
asielcentra van het land en een toenemende
immigratie kampen de Beerselse scholen
met een bovengemiddelde instroom van
anderstalige nieuwkomers. Vooral de
basisscholen van Lot en Alsemberg
krijgen het hard te verduren. Gevolg:
een dalend onderwijsniveau en rode
alarmsignalen van leerkrachten en
experts. Het Vlaams Belang legt concrete
voorstellen op tafel.
Lees meer op blz 2.
Klaas Slootmans
Lijsttrekker Vlaams
Belang Beersel

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel
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ONDERWIJSNIVEAU IN HET GEDR

1 op 2 leerlingen in beerselse basisscholen
anderstalig
De situatie in de 8 Beerselse basisscholen
De Vlaamse overheid publiceert jaarlijks de leerlingenkenmerken van de
verschillende scholen. Hier een overzicht van de 8 Beerselse basisscholen.
Bron: Agentschap voor onderwijsdiensten – Vlaamse overheid – schooljaar 2016-2017
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De acht basisscholen die Beersel rijk
is, staan voor enorme uitdagingen.
Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse
overheid blijkt immers dat het aantal
leerlingen met een vreemde thuistaal
in onze gemeente enorme proporties
aanneemt. In basisschool Sint-Victor
Alsemberg loopt dat zelfs op tot 61
procent.
De voorbije jaren waarschuwden
verschillende schooldirecties meermaals
voor de massale instroom van anderstalige
nieuwkomers. Zowat de helft van de
leerkrachten noemde in een enquête van
het weekblad Knack de aanhoudende
instroom van anderstalige leerlingen “een
zorgwekkende ontwikkeling.” Uit een
enquête van Het Nieuwsblad bleek dan
weer dat twee op de drie leerkrachten
vindt dat de onderwijskwaliteit daalt
als gevolg van de massale instroom van
migranten.

“

1 op 6 leerlingen haalt de
minimumvereisten niet.

Verontrustende evolutie

Anderstalig

Gemeentelijke basisschool Huizingen

Basisschool Sint Victor Beersel
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Terecht, zo blijkt. Een recent internationaal
vergelijkend onderzoek (Progress in
International Reading Literacy Study) toont
aan dat Vlaamse kinderen voor de eerste
keer onder het Europese gemiddelde
scoren voor begrijpend lezen. En ook
voor wiskunde en wetenschap boeren we
achteruit: 1 op 6 leerlingen haalt zelfs de
minimumvereisten niet.
Het gaat over jongeren die niet genoeg
kunnen rekenen om basissommen te maken
aan de kassa van de supermarkt, en die
met de beste wil van de wereld niet kunnen
zeggen waarover een tekst gaat die ze net
gelezen hebben. We verliezen op amper 12
jaar tijd maar liefst 40 procent van onze sterke
leerlingen, terwijl de rij ongekwalificeerden
almaar langer wordt. In een wereld waar
onderzoek, ontwikkeling en technologische
innovatie een steeds grotere rol spelen, is dat
zonder meer een verontrustende evolutie.

“

Grondoorzaken aanpakken

“

Minister van onderwijs, Hilde Crevits wees
er in een reactie op dat de forse daling
samenhangt met ‘de socio-economische
thuissituatie’ en het ‘toenemend aantal
leerlingen met een vreemde thuistaal’. Of
hoe omfloerst wordt toegegeven dat
de instroom van immigranten een
van de belangrijkste pijlers van onze
welvaartsstaat – ons onderwijs –
ondermijnt.

Immigratie ondermijnt één van de
belangrijkste pijlers van onze welvaartstaat,
ons onderwijs.
Hoewel de grondoorzaken van het
dalend onderwijsniveau anno 2018 zo
duidelijk zijn dat ze pijn doen aan de
ogen, weigert men ze bij de wortels aan
te pakken. Wel integendeel: nog meer dan in
het verleden zweert men bij multiculturalisme
en geldverslindende diversiteitswetgeving.
Zo heeft het zogenaamde GOK-decreet
(Gelijke Onderwijskansen) en het nieuwe
M-decreet gezorgd voor een toename aan
laaggeschoolden en een daling van de
onderwijskwaliteit.
Terwijl leerkrachten worden verplicht
meer rekening te houden met de culturele
achtergronden van hun leerlingen, wordt het
pad van de klassieke resultaatsverbintenissen
steeds verder verlaten. Punten worden
omgezet in smileys, tekorten ziet men steeds
vaker door de vingers en diploma’s verliezen
aan waarde. Econoom Geert Noels
verwoordde het zo: “Vlaanderen wentelt
zich in genoegzaamheid over zijn ‘goed
onderwijs’ terwijl de erosie van het niveau, en
de nivellering naar beneden volop is ingezet.”
Onze voorstellen
De tijd van pappen en nathouden moet dan
ook voorgoed achter ons liggen. Het Vlaams
Belang pleit naast een veel strenger
immigratiebeleid en inburgeringsklassen voor een inschrijvingssysteem
waarbij Nederlandstalige leerlingen
absolute voorrang krijgen in het
Nederlandstalig onderwijs. Willen we de
toekomst van ónze kinderen veiligstellen, is
dat zelfs geen keuze maar een plicht.
Klaas Slootmans
Lijsttrekker Vlaams Belang Beersel

RUDY PORTAELS VERSTERKT VLAAMS BELANG-LIJST

“Lot wordt stilaan een
verlengstuk van Brussel”

Bij de Beerselse gemeenteraadsverkiezingen versterkt Lottenaar
Rudy Portaels de rangen van
het Vlaams Belang. De meeste
Lottenaars kennen Rudy omwille
van zijn inzet en engagement
in verschillende verenigingen,
waaronder het voetbalgebeuren.
We vroegen hem naar zijn drijfveren
en ambities.
Op 14 oktober kan de Beerselse
kiezer uit zes partijen kiezen.
Waarom kiest u voor het Vlaams
Belang?

gezien de vele signalen van extremisme.
Terwijl we onze kerk en ook een beetje
de ziel van ons dorp verloren, kwam er
een moskee in de plaats. Tekenender
kan haast niet. Ik wil er trouwens op
wijzen dat ook de N-VA-fractie voor de
moskee stemde in de gemeenteraad.
Weinig mensen weten dat.
Verder zou ik onze dorpen wat meer
willen doen bruisen. Vroeger was er in
Beersel elk weekend iets te doen. Fuiven,
voetbaltornooien, eetkermissen enz.
Wat is daarvan nu nog overgebleven?
Enkel de traditionele jaarmarkten en
hier en daar een eetkermis. De sociale
samenhang en het dorpsgevoel
moeten dringend nieuw leven worden
ingeblazen. Daarvoor wil ik me alvast
engageren.

Net zoals veel Lottenaars vind ik dat het
straatbeeld in ons dorp, maar ook in de
andere deelgemeenten,
meer en meer aan uitstraling verliest.
Lot wordt stilaan
een verlengstuk
Ik wil er trouwens op wijzen dat ook de N-VAvan Brussel en
fractie voor de moskee stemde in de gemeenteraad.
een
bakermat
Weinig mensen weten dat.
van inwijkelingen.
Geen kerk, wel een moskee. We hebben
zelfs geen eigen voetbalploeg meer.
De vooroordelen tegen het Vlaams
Belang zijn genoegzaam bekend. U
(Onderbrekend)
U
klinkt bent zelf getrouwd met een vrouw
pessimistisch?
van niet-Europese afkomst. Is uw
plaats op de Vlaams Belang-lijst
Optimism is a moral duty! Maar het ook een statement naar diegenen
klopt, ik kijk met veel weemoed naar die deze vooroordelen blijven
de tijd dat Lot nog een Vlaams dorp herhalen?
was waar het verenigingsleven bloeide
en de samenhorigheid groot was. Die vooroordelen zijn te gek voor
De meeste inwoners van Lot kennen woorden. Na de heisa over de Filipijnse
elkaar vandaag nog nauwelijks. Enkel afkomst van de nieuwe miss België
de echte Lottenaars die je kan vinden reageerde Filip Dewinter prompt dat zij
via de Facebookpagina ‘Ge zet van een rolmodel is. Duidelijker kan toch niet?
Lot as’ bewijzen dat er nog een kern Ik en mijn vrouw zijn met open armen
van Lottenaars is die het roer willen bij het Vlaams Belang ontvangen. Wie
omgooien. Ik nodig hen allen uit om onze waarden deelt en naast de rechten
onze rangen te versterken om van Lot ook de plichten
ter harte neemt,
opnieuw een leefbaar dorp te maken.
heeft hier een
plaats. Voor de
Laat ons ervan uitgaan dat je voor anderen moeten
een dag burgemeester mag zijn. we streng zijn,
Wat zou u meteen veranderen in en dat zijn er
onze gemeente?
helaas veel.

“

Burgemeester is misschien wat hoog
gegrepen maar de sluiting van de
moskee in Lot lijkt me niet onbelangrijk,

Bedankt en
succes op 14
oktober!

Aantal moslims binnenkort
Als we niet ingrijpen, zal het aandeel moslims in dit land de volgende jaren exponentieel toenemen.
Diegenen die voor een proces van
bevolkingsvervanging waarschuwen, kunnen niet langer weggezet
worden als fantasten of paniekzaaiers. Dat blijkt uit
een nieuwe studie van
het onderzoeksinstituut
‘Pew Research Center’.
Het
gerenommeerde
studiecentrum becijferde
dat het aandeel moslims in dit land
– zélfs in het
geval van een
complete immigratiestop
– tegen 2050

zal verdubbelen. De reden daarvoor is simpel: moslims zijn gemiddeld dertien jaar jonger en zetten
gemiddeld dubbel zoveel kinderen
op de wereld. In het geval van een
sterke immigratie – zoals we die de
afgelopen jaren kenden – zou dit
land over dertig jaar zo’n 3 miljoen
moslims tellen.
Beslissende jaren
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om voorzichtige prognoses.
De werkelijke evolutie zou nog
dramatischer kunnen zijn. Bovendien spreekt het rapport enkel over
de te verwachten toename van het
aantal moslims. De toenemende immigratiedruk vanuit de niet-islamitische delen van Zwart-Afrika blijft

hierbij dus
buiten beschouwing.
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De
studie toont in ieder geval
één zaak glashelder aan: de politieke beslissingen van de komende
jaren zijn bepalend voor hoe dit
land er morgen uit zal zien. Ondertussen zou zelfs de grootste
optimist tot het besef moeten gekomen zijn dat onze samenleving ten
gronde wordt gericht als het roer
niet meteen wordt omgegooid. Als
we onze kinderen en kleinkinderen
nog een leefbare toekomst willen
gunnen, moet de massa-immigratie
worden gestopt.
Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

Amper 4 op 10 allochtonen werkt
VLAMINGEN

Ondanks de genereuze onderwijs- en
opleidingskansen die
hen worden geboden,
blijft de allochtone tewerkstellingsraad ontstellend laag. In geen
enkel ander Europees
NIET-EUROPESE
ALLOCHTONEN

land ligt het percentage uitkeringsafhankelijke allochtonen zo hoog
als in België. Terwijl de tewerkstellingsgraad bij Vlamingen net geen
8 op 10 bedraagt, is dat bij allochtonen amper 4 op 10, zo blijkt uit
nieuwe cijfers.

Bij asielzoekers is de toestand nog
dramatischer. Slechts 2 op 10 van
hen is aan de slag. De ‘experts’ en
politici die blijven herhalen dat de
nieuwkomers van vandaag garant
staan voor de pensioenen van
ASIELZOEKERS morgen kunnen maar beter stilletjes in een hoekje kruipen.

België

blijft in
koppeloton
belastingdruk

De vreugdekreten van bepaalde regeringsleden ten spijt blijft de belastingdruk in dit land torenhoog. Dat
blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat.
Met een totale fiscale druk van 47
procentWerk
halen we het op twee na
Bron: Actiris, FOD werkgelegenheid, Steunpunt
slechtste resultaat van Europa. Eens
Percentage dat werkt binnen beroepsactieve leeftijd
te meer bewijzen de cijfers dat de
taxshift vooral een taxlift betekent.

76% 41% 19%

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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