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De nieuwe sluis van Lanaye (Ternaaien) op de grens van Nederland en Wallonië © SPW – DVPNI
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Deze editie geeft een aantal hoogtepunten weer 

van de activiteiten van de Afvaardiging Wallonië-

Brussel in Den Haag in 2015.

Een jaar dat begon met het bezoek van Waals 

Minister-president Paul Magnette aan Nederland, 

waar hij o.a. een ontmoeting had met de Premier 

van Nederland, Mark Rutte. En een jaar dat eindigde met een belangrijke 

gebeurtenis voor de Belgisch-Nederlandse betrekkingen, namelijk de opening 

van de nieuwe sluis van Lanaye (Ternaaien) en de Trilogiport bij Luik, twee 

strategische locaties voor de economische ontwikkeling van het Luikse 

havengebied en Wallonië.

De Franse taal is centraal blijven staan tijdens de vele activiteiten, zoals 

het tweetalig onderwijsproject in Maastricht of het plaatsen van Franstalige 

taalassistenten in Nederland. De Groep van Franstalige Ambassadeurs in Den 

Haag heeft zich eveneens ingezet voor de belangen van de Francofonie.

De creatieve ontwikkeling van Wallonië-Brussel is niet achtergebleven. In de 

filmindustrie kunnen we de volgende activiteiten vermelden: de bijeenkomst 

met de Nederlandse filmproducenten in Utrecht; een wereldpremière op 

het Movies that Matter festival in Den Haag en de sterke aanwezigheid van 

de Belgische Franstalige films op het IDFA in Amsterdam. Op het muzikale 

vlak bevestigt de Waals-Brusselse deelname aan het Eurosonic Noorderslag 

festival in Groningen en het Rotterdam Classical NEXT forum, de belangrijke 

positie die Nederland inneemt voor jong internationaal talent.

Tevens werd dit jaar een partnerschap aangegaan tussen de Haagsche 

Academie voor Internationaal Recht in Den Haag en Wallonie-Bruxelles 

International, dat voorziet in het verstrekken van beurzen aan jonge juristen 

om de deelname aan de zomercursussen te vergemakkelijken.

Tot slot wil ik u namens het hele team van de Afvaardiging Wallonië-Brussel in 

Den Haag een gelukkig Nieuwjaar 2016 wensen!

Marc Clairbois

Afgevaardigde Wallonië-Brussel in Den Haag
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De 4de sluis van Lanaye en de Trilogiport bij Luik werden 

op 13 november ingehuldigd in aanwezigheid van Koning 

Filip en verschillende leden van de Waalse en Nederlandse 

regeringen, onder wie de Waalse Minister-president Paul 

Magnette, de Viceminister-presidenten van de Waalse 

regering Maxime Prévot en Jean-Claude Marcourt en 

de Nederlandse Minister Schultz van Haegen. Het 

sluizencomplex van Lanaye ligt op de grens van Nederland 

en Wallonië, op een strategisch knooppunt van Europese 

waterwegen. 

Deze constructie is één van de grootste civieltechnische 

projecten die de afgelopen jaren in Wallonië zijn gerealiseerd.  

Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de haven 

van Luik en voor de economische ontwikkeling van Wallonië, 

omdat het verkeer, in het bijzonder van en naar de haven 

van Rotterdam, sterk zal toenemen.

Na de opening van de sluisdeuren door Koning Filip, 

verplaatsten de autoriteiten zich per boot naar de Trilogiport. 

De werkvergadering die plaatsvond op de boot had als 

thema “de uitdagingen voor het intermodaal transport 

in België en Europa”. Het programma werd vervolgd met 

het vertrek van de eerste trein vanaf de Trilogiport en de 

inhuldiging van de brug die toegang geeft tot het nieuwe 

haventerrein. Tot slot vond er nog een bijeenkomst plaats 

waar de verschillende politieke verantwoordelijken en de 

uitbaters van het project het woord kregen. 

Het is de traditie om jaarlijks een ontmoeting te organiseren 

tussen de Nederlandse ambassade in Brussel en de 

Belgische ambassade in Den Haag.

Na enkele jaren van onderbreking, werd deze ontmoeting 

wederom georganiseerd in juni 2015 in Baarle-Hertog.

Alle federale diplomaten en vertegenwoordigers van de 

gewesten en de gemeenschappen namen deel aan deze 

bijeenkomst, waardoor ze beter kennis konden maken met 

hun Nederlandse collega’s in Brussel.

De Afvaardiging Wallonië-Brussel was ook vertegenwoordigd 

op deze bijeenkomst en heeft in het kort de activiteiten 

kunnen presenteren die door Wallonië en de Federatie 

Wallonië-Brussel georganiseerd worden in Nederland.

Op het programma stonden tevens een lezing van de 

Vlaamse journalist Guy Tegenbos over de Belgisch-

Nederlandse betrekkingen en een fietstocht langs de 

Dodendraadroute, een grensversperring tijdens de Eerste 

Wereldoorlog.

Ontmoeting tussen de Belgische en Nederlandse Ambassade

Ontmoeting Belgische en Nederlandse ambassade in Baarle-Hertog 

Koning Filip met, van links naar rechts, de Ministers Schultz 
van Haegen, Marcourt en Magnette © Axel Delepinne 

Inhuldiging van de 4de sluis 
van Lanaye (Ternaaien) en 
van de Trilogiport bij Luik
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De Ministers van hoger onderwijs van de Benelux hebben 

een beslissing goedgekeurd betreffende de automatische 

erkenning van bachelor- en masterdiploma’s in het hoger 

onderwijs van België, Nederland en Luxemburg. 

Dit besluit werd op 18 mei 2015 ondertekend in het 

Secretariaat-generaal van de Benelux in Brussel door de 

Ministers Hilde Crevits (Vlaanderen), Jean-Claude Marcourt 

(Federatie Wallonië-Brussel), Harald Mollers (Duitstalige 

Gemeenschap), Jet Bussemaker (Nederland) en de 

Staatssecretaris Marc Hansen (Luxemburg). 

Dankzij dit besluit krijgen de inwoners van de Benelux de 

rechtszekerheid dat het niveau van hun diploma (bachelor 

en master) automatisch erkend wordt in de twee andere 

landen. Deze automatische erkenning zou het makkelijker 

moeten maken om een baan te zoeken in een buurland. 

De toegenomen arbeidsmobiliteit over de grens zorgt er dan 

weer voor dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 

elkaar aansluiten. Dit Benelux-besluit is een primeur voor de 

wederzijdse erkenning van diploma’s in de Europese Unie. 

De drie landen lopen dus vooruit bij de creatie van een 

“unie” voor hoger onderwijs in Europa. 

BENELUX: automatische 
erkenning van diploma’s

Bezoek van de Waalse Minister-president Paul Magnette aan Nederland

De Waalse Minister-president Paul Magnette heeft in januari 

2015 een bezoek gebracht aan Nederland. Het betrof zijn 

eerste bezoek aan het buitenland als Minister-president. De 

hoogtepunten waren zijn ontmoeting met de Nederlandse 

Premier Mark Rutte, zijn gesprek met Burgemeester Ahmed 

Aboutaleb van Rotterdam en zijn bezoeken aan de RDM 

Campus in Rotterdam en het Nederlandse bedrijf Pluriomics 

in Leiden.

Tijdens hun ontmoeting, die gevolgd werd door een lunch, 

hebben de Minister-presidenten Mark Rutte en Paul 

Magnette zich positief uitgelaten over de versterking van 

de betrekkingen tussen Nederland en Wallonië gedurende 

de afgelopen jaren. Verschillende politieke onderwerpen 

passeerden de revue, zoals de politieke situatie in België en 

Nederland, het belang van de economische betrekkingen, 

het nieuwe economische beleid in Wallonië naar aanleiding 

van het regionale Plan Marshall en de Europese politiek.

Tijdens zijn gesprek met de Burgemeester van Rotterdam, 

Ahmed Aboutaleb, werd er gesproken over stedelijke 

ontwikkeling, de plaats van moderne architectuur in 

de stad van de toekomst, huisvesting en economische 

aantrekkingskracht. Ter herinnering: Paul Magnette is 

eveneens titulair Burgemeester van Charleroi.

De Waalse Minister-president heeft met grote interesse 

de RDM Campus verkend. In dit opleidingscentrum komen 

leerlingen uit het middelbaar onderwijs samen met mensen 

uit het bedrijfsleven en onderzoekers, die zich bezig houden 

met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 

Tot slot was er ook nog een economisch programmaonderdeel, 

met een bezoek aan het bedrijf Pluriomics, gelegen op het 

Biopark in Leiden. Dit bedrijf, actief in de biotechnologische 

sector, kweekt stamcellen die gebruikt worden voor de 

ontwikkeling van medicijnen. Pluriomics heeft in het najaar 

van 2014 een investering van 4 miljoen euro aangekondigd 

in een productiefaciliteit in Gosselies, nabij Charleroi. 

Minister-president Paul Magnette op bezoek bij de RDM Campus 
© Axel Delepinne

De Ministers van hoger onderwijs van de Benelux
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De Feestdag van Wallonië en de Federatie Wallonië-

Brussel werd in Den Haag gevierd. Op uitnodiging van 

de Afgevaardigde Wallonië-Brussel in Den Haag, Marc 

Clairbois, en zijn echtgenote, werd op 23 september voor 

deze gelegenheid een receptie georganiseerd bij Sociëteit 

De Witte. Onder de genodigden bevonden zich leden van 

het diplomatiek korps, vertegenwoordigers van ministeries 

en Nederlandse organisaties en Belgen die actief zijn in 

Nederland.

Marc Clairbois maakte van de gelegenheid gebruik om de 

belangrijkste activiteiten van de Afvaardiging Wallonië- 

Brussel, de Waalse Economische en Handelsvertegenwoor-

diging (AWEX) en Wallonië-Brussel Toerisme in Nederland te 

onderstrepen. Voornamelijk op het gebied van onderwijs, 

cultuur, wetenschappelijk onderzoek, universitair onderwijs, 

bevordering van de buitenlandse handel en investeringen 

en het toerisme.

Het thema van de receptie was dit jaar “Mons 2015”, 

Europese culturele hoofdstad. Een fototentoonstelling 

getiteld Mons Street Review, geïnspireerd op het beroemde 

Street View van Google (recentelijk heeft Google geïnvesteerd 

in de streek van Mons), werd gepresenteerd om het succes 

van “Mons 2015” met de vele culturele activiteiten te 

benadrukken. 

Een aantal Waalse streekproducten en een jazzkwartet van 

het Koninklijk Conservatorium in Den Haag zorgden tijdens 

deze receptie voor extra sfeer.

5

Van links naar rechts: Ahmet Üzümcü, Directeur-generaal van de OPCW; 
Chris Hoornaert, Ambassadeur van België; Laurent Pic, Ambassadeur 
van Frankrijk en Marc Clairbois, Afgevaardigde Wallonië-Brussel 

Feestdag van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel in Den Haag 

CUltUUR

Kunst in de Residentie © Jacky Lecouturier

Sinds enkele jaren verwelkomt de Residentie 
van de Belgische Ambassadeur in Den Haag een 
Belgische provincie. In 2015 heeft de Belgische 
Ambassadeur Chris Hoornaert de Provincie Luik 
uitgenodigd.

Ter gelegenheid hiervan werd een tentoonstelling van 

hedendaagse kunst georganiseerd. Een twintigtal Luikse 

kunstenaars kregen de gelegenheid om hun kunstwerken 

tentoon te stellen in de vertrekken van de Residentie van 

België. De opening van deze tentoonstelling vond eind april 

plaats in aanwezigheid van de Gouverneur van de Provincie 

Luik, Michel Foret.

In november werd een bijeenkomst georganiseerd ter 

bevordering van het toerisme in de Provincie Luik. Dit 

evenement, gericht op de provincies Noord- en Zuid-

Holland, werd georganiseerd door de dienst toerisme van 

de Provincie Luik met de medewerking van Wallonië-Brussel 

Toerisme in Amsterdam. De delegatie van de Provincie Luik 

stond onder leiding van Permanent Gedeputeerde Paul-

Emile Mottard.

Feestdag van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel in Den Haag

Provincie Luik te gast 
in de Residentie
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In maart ging tijdens het internationale Movies that Matter festival in 

Den Haag de film van Thierry Michel en Colette Braeckman “L’homme qui 

répare les femmes” in wereldpremière. Deze film geeft een beeld van de 

werkzaamheden van Dr. Denis Mukwege, winnaar van de Sacharov prijs 

in 2014, die in zijn ziekenhuis in 

Bukavu vrouwen behandelt die 

het slachtoffer zijn geworden 

van verkrachting tijdens het 

conflict in het oosten van de 

Democratische Republiek 

Congo.

De film heeft de Golden Butter-

fly prijs gewonnen. Het Movies 

that Matter festival komt voort 

uit het Amnesty International 

filmfestival en richt zich op de 

mensenrechten.

Wereldpremière van de film 
“L’homme qui répare les femmes” 
in Den Haag

Festival “KLIK” in Amsterdam

Vijf documentaires 
uit Franstalig België 
op het IDFA
in Amsterdam

EUNIC is een netwerk van nationale culturele instituten van de Europese 

Unie, vertegenwoordigd in 80 landen over de hele wereld. Sinds 2004 

bestaat er ook een EUNIC cluster in Nederland, van 2013 tot 2015 

voorgezeten door de Afgevaardigde Wallonië-Brussel in Den Haag.

EUNIC-Nederland heeft deelgenomen aan het animatiefilmfestival 

“KLIK” in Amsterdam, eind oktober 2015. Een selectie van Europese 

animatiefilms werd gepresenteerd in het Eye Instituut, onder de titel 

Puppet nostalgia. De Afvaardiging Wallonië-Brussel ondersteunde 

de vertoning van de serie “Panique au village” van Vincent Patar en 

Stéphane Aubier. De filmversie van “Panique au village” maakte in 2009 

trouwens deel uit van de officiële selectie voor het Festival van Cannes.

De documentairefilms uit Franstalig Bel-

gië waren goed vertegenwoordigd op het 

Internationaal documentaire festival in 

Amsterdam (IDFA), georganiseerd van 18 

tot 29 november 2015. 

Verschillende films van regisseurs uit 

Wallonië en Brussel waren opgenomen in 

de programmering, zoals “Birobidzhan” 

van Guy-Marc Hinant, “Les années 

claires” van Frédéric Guillaume, “Coup 

de foudre” van Christophe Reyners, “No 

home movie” van Chantal Akerman en 

“Patience, patience, t’iras au paradis” 

van Hadja Lahbib. 

 

Ook dit jaar organiseerde Wallonie-

Bruxelles Images, het officiële agent-

schap voor de promotie van films van 

de Federatie Wallonië-Brussel in het 

buitenland, samen met Flanders Film, 

Flanders Doc en Brussels Export, een 

receptie waarbij regisseurs, producers en 

distributeurs elkaar konden ontmoeten. 

Film

De film “Panique au village”
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Ontmoeting 
filmproducenten 
Nederland en 
Wallonië-Brussel 
in Utrecht

In september kwamen tijdens het 

Nederlands Filmfestival in Utrecht, 

filmproducenten uit Nederland en 

de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) 

bijeen. 

Deze bijeenkomst gaf blijk van de wil 

om de betrekkingen tussen Nederland 

en de Federatie Wallonië-Brussel in de 

filmindustrie te versterken.

Om die reden hebben het Nederlands 

Filmfonds en het Centrum voor Film en 

Audiovisuele Zaken van het Ministerie 

van de Federatie Wallonië-Brussel 

samengewerkt aan het opstellen 

van een co-productie akkoord 

voor films. Deze overeenkomst is 

bedoeld om de co-productie van 

films tussen de Nederlandse en de 

Belgische Franstalige partners te 

vergemakkelijken.

Ter illustratie, op hetzelfde moment 

had een co-productie met Nederland, 

in dit geval de film “Préjudice” van de 

Belgische regisseur Antoine Cuypers, 

de eer om het 30ste Internationale 

Franstalige Filmfestival van Namen in 

oktober te openen.

Ontmoeting filmproducenten Nederland 
en Wallonië-Brussel in Utrecht 
© Netherlands Film Commission

Classical NEXT is een belangrijk forum voor de klassieke muziek, 

opgericht in 2012. Er hebben inmiddels al zo’n 1000 gezelschappen, 

afkomstig uit 40 landen, aan deelgenomen. Na de eerdere edities 

in München en Wenen, was het nu de beurt aan Rotterdam om het 

evenement te organiseren in mei 2015. 

Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM), het gespecialiseerde 

agentschap voor de muzieksector van Franstalig België, heeft 

eveneens aan deze vierde editie deelgenomen. Ze bemanden een 

stand op het forum, samen met hun collega’s van het Flanders Art 

Institute – Kunstenpunt. Zestien muzikanten, groepen of instellingen 

uit Franstalig België waren vertegenwoordigd in Rotterdam. Classical 

NEXT is een ideale ontmoetingsplek om te netwerken en om nieuwe 

talenten in de spotlights te zetten.

Gedurende vele jaren neemt Wallonie-Bruxelles Musiques deel aan 

het Eurosonic Noorderslag festival in Groningen. Dit festival is een 

belangrijk platform op Europees niveau en daarom ook een springplank 

voor jong muzikaal talent.

Tijdens de editie van januari 2015 was jazz-zangeres Melanie De Biasio 

uit Charleroi één van de tien winnaars van de European Border Breakers 

Awards (EBBA). Deze awards vormen een erkenning voor nieuwe 

Europese artiesten die een grensoverschrijdend succes kennen. 

Classical NEXT in Rotterdam

Zangeres Melanie De Biasio 
ontvangt een EBBA award 
op Eurosonic Noorderslag 

© Sebastiaan Schels 

Melanie De Biasio © Mieke Breeuwer 
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Scène uit Passions humaines © Kurt van der Elst

theateR

Bijna 185.000 bezoekers gingen naar het Musée des 

Beaux-Arts (BAM) voor de tentoonstelling “Van Gogh in de 

Borinage”. Twee andere projecten werden gewijd aan Van 

Gogh. Ten eerste, de renovatie van het huis in Colfontaine 

waarin hij woonde, ten tweede de heruitgave en de vertoning 

van de film “Lust for Life” van Vincente Minnelli, opgenomen 

in 1955 in de Borinage.

Op economisch vlak heeft “CULTURALLIA 2015” (Where 

technology meets culture) 500 vertegenwoordigers 

bijeengebracht uit het bedrijfsleven, organisaties en 

de culturele sector, allen actief op het vlak van nieuwe 

technologieën, design, multimedia, toerisme en 

podiumkunsten. 

“Mons 2015”, Europese culturele hoofdstad
2 miljoen bezoekers, onder wie meer dan 100.000 tijdens het openingsfeest. “Mons 2015” bete-
kende 300 evenementen, 5.000 kunstenaars, 45 tentoonstellingen, 5 nieuwe musea en 2 nieuwe 
concertzalen. 

Tentoonstelling Mons Street Review 

Deze tweetalige Belgische voorstelling (NL/FR), geïnspireerd 

op het beeldhouwwerk “Les Passions humaines” van de 

Antwerpse kunstenaar Jef Lambeaux (1852-1908), werd 

geregisseerd door Guy Cassiers op tekst van Erwin Mortier. 

Dit monumentale werk, dat zich in het Jubelpark in Brussel 

bevindt, maakte destijds veel tongen los en creëerde 

controverse omdat de conservatieven het godslasterlijk 

vonden. De première vond plaats in het kader van Mons 

2015, Europese culturele hoofdstad.

Tweetalig toneelstuk “Passions humaines”
Op 15 en 16 juni werd tijdens het Holland Festival het toneelstuk “Passions humaines” opgevoerd in de 
Stadsschouwburg Amsterdam.
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Op 11 maart werd er een rondetafelgesprek georganiseerd 

over het thema “de Francofonie: een kans voor handel 

en ontwikkelingssamenwerking” in de Grote Kerk in Den 

Haag. Daaraan nam de Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) deel, maar ook personen uit het zakenleven 

en andere experts uit Nederland.

Het Congres van leraren Frans, dat op 20 maart 2015 

plaatsvond in Noordwijkerhout, telde meer dan 450 

deelnemende leraren en 80 genodigden. Onze Afvaardiging 

was vertegenwoordigd met een stand in de exporuimte, 

samen met het bureau Wallonië-Brussel Toerisme uit 

Amsterdam. Laurence Mettewie, Professor aan de Universiteit 

van Namen en Jacqueline Deprins, lerares van de Federatie 

Wallonië-Brussel, gedetacheerd bij het Porta Mosana College 

in Maastricht, verzorgden beiden een workshop rond het 

thema tweetalig onderwijs. 

Het Brussels architectuurcollectief “ROTOR” heeft de 

Jonge Maaskantprijs 2015 gewonnen. De uitreiking vond 

plaats op 13 november in het stadhuis van Rotterdam door 

Burgemeester Aboutaleb. 

ROTOR werd in 2005 opgericht en telt nu negen leden. 

Ze ontwikkelen nieuwe architecturale concepten door 

bestaande materialen en elementen een nieuwe bestemming 

te geven. In 2010 vertegenwoordigden ze de Federatie 

Wallonië-Brussel op de architectuurbiënnale van Venetië. 

Het collectief was ook vertegenwoordigd in het Belgisch 

paviljoen op de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan. 

De jury van de Maaskantprijs had vooral lof voor de krachtige 

concepten die ROTOR ontwikkelt en die het accent leggen 

op het bestaande. Dit biedt een nieuw perspectief voor de 

architectuurwereld die, sinds de opkomst van het modernisme, 

vooral gefocust is op het creëren van het nieuwe.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis en op uitnodiging 

van de Afvaardiging Wallonië-Brussel heeft Aurore 

Borazcek, Directrice van het agentschap Wallonie-Bruxelles 

Architectures (WBA), een bezoek gebracht aan Rotterdam. Ze 

legde er contact met verschillende architectuurinstellingen.

Franse taal en Francofonie in Nederland
De Afvaardiging Wallonië-Brussel heeft, ook dit jaar weer, actief deelgenomen aan de “Maand van de 
Franse taal en de Francofonie” in Nederland. Een twintigtal partners (Franstalige ambassades, Institut 
français, Alliance française en TV5 Monde) organiseerden in maart een reeks activiteiten waarbij Wallonië-
Brussel ook betrokken was. 

Architectuurprijs voor het Brusselse collectief “ROTOR”
Het Brussels architectuurcollectief “ROTOR” heeft de Jonge Maaskantprijs 2015 gewonnen. De uitreiking 
vond plaats op 13 november in het stadhuis van Rotterdam door Burgemeester Aboutaleb.

Uitreiking Jonge Maaskantprijs door Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
aan Maarten Gielen van ROTOR © Gemeente Rotterdam

FRanse taal - FRanCoFonie

De stand van Wallonië-Brussel tijdens het evenement in de Grote Kerk
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De belangrijkste doelstelling van de Groep is de bevordering 

van de taaldiversiteit en de Franse taal in internationale 

organisaties die gevestigd zijn in Den Haag, evenals de 

promotie van de Francofonie in Nederland. De Groep is in 

2015 drie keer samengekomen. Op elke vergadering van de 

GAF in Den Haag wordt een gastspreker uitgenodigd.

In maart heeft François Roux, Frans advocaat en huidig “Chef 

du Bureau de la Défense” van het Speciaal Tribunaal voor 

Libanon (STL), in zijn toespraak de dominante positie van het 

Engels en de common law binnen het STL en het internationale 

strafrecht benadrukt. In juni heeft Philippe Couvreur, Belgisch 

advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht en huidig 

Griffier van het Internationaal Gerechtshof (ICJ), een overzicht 

gepresenteerd van zowel de historische als de actuele positie 

van het Frans bij het ICJ. 

Op de vergadering in oktober was rechter Silvia Alejandra 

Fernández de Gurmendi, Voorzitter van het Internationaal 

Strafhof (ICC) te gast. Naast de positie van het Frans bracht 

ze ook de benodigde universaliteit van het ICC ter sprake. 

Tijdens de gedachtewisseling met de leden van de GAF kwam 

daarnaast de relatie tussen het ICC, de Afrikaanse landen en 

de Afrikaanse Unie naar voren.

De GAF heeft contactpersonen benoemd bij de Organisatie 

voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), het ICC en 

de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

Tevens vermelden we de steun die de GAF uitsprak voor het 

behoud van de TV zender “France 2” in het aanbod van een 

grote kabelprovider in Nederland, alsook de contacten met 

het Ministerie van Onderwijs voor het behoud van de positie 

van de Franse taal in het Nederlands onderwijs.

Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de Secretaris-

generaal van de Francofonie, Michaëlle Jean. Zij 

onderstreepte de steeds belangrijkere rol van de “Groupes 

des Ambassadeurs Francophones” en het belang van een 

goede samenwerking tussen hen en de OIF. 

Marc Clairbois, de Afgevaardigde Wallonië-Brussel, nam deel 

aan deze ontmoeting als covoorzitter van de GAF in Den Haag. 

Hij gaf een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van 

zijn groep. De voorzitters hebben ervaringen uitgewisseld 

over het overleg tussen Franstalige landen en de positie van 

de Franse taal in de meertalige internationale instellingen. 

De “Groupe des Ambassadeurs Francophones” (GAF) in Den Haag

Vergadering van de voorzitters van de “Groupes des Ambassadeurs 
Francophones” in Parijs

De Groep van Franstalige Ambassadeurs in Den HaagFRanse taal - FRanCoFonie

De Groep van Franstalige Ambassadeurs in Den Haag werd opgericht in juli 2014. De co-voorzitters 
zijn op dit moment Christian Lepage, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de 
internationale instellingen en Marc Clairbois, Afgevaardigde Wallonië-Brussel. Christian Lepage is de 
opvolger van Willy De Buck sinds augustus 2015.

Op 28 april 2015 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de voorzitters van de “Groupes des 
Ambassadeurs Francophones (GAF)”, in het hoofdkantoor van de Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) in Parijs. 

Michaëlle Jean en de voorzitters van de Groupe des Ambassadeurs 
Francophones © Cyril Bailleul



11

Tweetalig onderwijs 
Nederlands-Frans 
in Maastricht
Op initiatief van de Afvaardiging Wallonië-
Brussel, werd in 2013 in het Porta Mosana 
College in Maastricht gestart met een project 
voor tweetalig onderwijs. 

Dit project is een primeur en kan rekenen op de 

ondersteuning van een gedetacheerde docent van 

het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel: 

Jacqueline Deprins. Het doel is om op termijn een 

volwaardig programma van tweetalig onderwijs op te 

zetten. Er zijn daarnaast ook steeds meer leerlingen 

van deze school die hun maatschappelijke stage in 

Wallonië doen.

 

Op 30 september werden de DELF-diploma’s uitgereikt 

aan 8 leerlingen die lessen versterkt Frans hadden 

gevolgd in het Porta Mosana College. De uitreiking 

vond plaats in aanwezigheid van enkele directieleden, 

zoals Directeur Guy de Munck en Jacky Lamoré, en 

van de Afgevaardigde Wallonië-Brussel in Den Haag, 

Marc Clairbois. 

Vergadering van de voorzitters van de “Groupes des Ambassadeurs 
Francophones” in Parijs

Uitreiking van de DELF-diploma’s in het Porta Mosana College

Taalassistenten actief in Wallonië en Brussel

De Academie is gehuisvest in het Vredespaleis in Den Haag 

en ze organiseert in de zomer een cursus internationaal 

privaat- en publiek recht. Er is ook plaats voor jonge 

onderzoekers die, onder begeleiding van enkele professoren, 

onderzoek doen naar een bepaald juridisch onderwerp. 

Buiten Nederland geeft de Academie ook gespecialiseerde 

opleidingen, afwisselend in landen in Azië, Afrika of Latijns-

Amerika. 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) heeft in 2015 besloten 

om dit prestigieuze instituut financieel te ondersteunen. 

Dit mede dankzij het feit dat de colleges niet alleen in 

het Engels, maar ook in het Frans gegeven worden. Vanaf 

2016 zal WBI eveneens enkele beurzen financieren, zodat 

toekomstige juristen aan deze zomercursus kunnen 

deelnemen. 

De Haagsche Academie voor Internationaal Recht
De Haagsche Academie voor Internationaal Recht werd opgericht in 1923 en is een 
onderzoeks- en opleidingscentrum van hoog niveau dat internationale erkenning geniet. 

inteRnationale oRganisaties

onDeRWiJs en WetensChappeliJk onDeRZoek
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Samen met Nederland worden verschillende 

uitwisselingsprogramma’s georganiseerd, waaronder 

dat van de taalassistenten Frans en Nederlands. 

Vier Belgen zijn dit schooljaar op post in Nederlandse 

scholen als taalassistent Frans. De financiering van 

dit programma komt van het Nederlandse Ministerie 

van Onderwijs en de praktische organisatie ligt in 

handen van EP-Nuffic. 

Omgekeerd zijn er vijf taalassistenten Nederlands 

actief in tweetalige scholen in Wallonië en Brussel. We 

hebben Gaëlle van Daele en Salima Bezbiz gevraagd 

om hun ervaringen te delen (zie pagina 12).

Taalassistenten
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Kun je jezelf kort aan ons voorstellen?
Mijn naam is Gaëlle van Daele en ik ben 27 jaar oud. Ik kom 

uit Péruwelz in België. Ik heb een bachelor in communicatie 

gehaald aan de Haute École Louvain en Hainaut. Tijdens 

mijn derde studiejaar heb ik een Erasmus gedaan in 

Roemenië, aan de Universiteit van Boekarest. Dat was voor 

mij een stimulans om mijn kennis van de vreemde talen te 

perfectioneren en dan vooral in de Nederlandse taal. 

Waarom wilde je graag taalassistent worden?
Waarom Nederland?

Als taalassistent kan ik op de eerste plaats mijn kennis 

van een andere cultuur verdiepen. Door het verblijf in 

een Nederlandstalig land, kan ik ook mijn talenkennis 

verbeteren. In de klas vind ik het vooral interessant om mijn 

kennis en inzichten te delen met de leerlingen, maar ik ben 

ook geïnteresseerd in hun standpunten.

Wat zijn je belangrijkste bezigheden op school?
Op het Porta Mosana College werk ik vooral met kleine 

groepjes leerlingen (2 à 6). Op die manier krijgen ze ruim de 

kans om zich uit te drukken en dat gaat vaak makkelijker dan 

voor een volle klas. Met mij als moedertaalspreker, krijgen 

ze ook de kans om te wennen aan een ander accent, om 

typische uitdrukkingen te leren en om iets op te steken over de 

Belgische cultuur. Wat de activiteiten betreft, gaat het om het 

oefenen van dialogen, het aanscherpen van de grammatica 

en soms voeren we zelfs een debat met gevorderde 

leerlingen. In 2016 zal ik ook de leerlingen ondersteunen die 

zich voorbereiden op het internationaal erkende DELF diploma 

in de Franse taal.

Salima Bezbiz, Taalassistente Nederlands 
in het Athenée Adolphe Max en het Lycée 
Henriette Dachsbeck in Brussel

Gaëlle Van Daele, Taalassistente Frans 
in het Porta Mosana College in Maastricht

Kun je jezelf kort aan ons voorstellen?
Mijn naam is Salima Bezbiz, ik ben 22 jaar oud en kom 

uit Boxtel. Vier jaar geleden ben ik begonnen met de 

lerarenopleiding Frans in Tilburg. Momenteel onderwijs ik 

Frans in het voortgezet onderwijs.

Waarom wilde je graag taalassistent worden? 
Waarom in België?
Het einde van mijn opleiding kwam in zicht en het leek me 

leuk eerst wat anders te doen voordat ik les zou gaan geven. 

Het leek me erg leerzaam verschillende onderwijsstijlen te 

ervaren, om me in een onbekende cultuur te begeven en te 

leren om me aan te passen aan de leefstijl van België.

Hoe bevalt het?
Het begin was zeer moeilijk. Er zijn veel verschillen in het 

onderwijs en het heeft even geduurd voordat ik me hieraan 

kon aanpassen. Dit is uiteindelijk wel gelukt. 

De kinderen in België zijn fantastisch! Ze zijn opgewekt, 

actief en leergierig. Ze zijn erg blij met een taalassistent en 

voelen zich vrij om zich bij mij in de doeltaal te uiten. 

Hoe ziet een dag op school er voor jou uit?
Een dag op school start met een warme ontvangst door mijn 

collega’s. Samen met de leraar verdelen we de klas in 2 

groepen en ik ga met de helft van de groep aan de slag met 

spreekvaardigheid. 

Elke week wisselt dit af, zodat iedereen de kans krijgt met 

de taalassistent te kunnen oefenen. Met de jaren 3, 4 en 

5 oefenen we vooral dialogen en is er vaak sprake van een 

debat. 

Met de jaren 1, 2 en 3 doen we simpele spreekoefeningen en 

taalspellen. Super om met alle leerjaren te kunnen werken! 

Elke dag is een uitdaging en het blijft leuk.

onDeRWiJs en WetensChappeliJk onDeRZoek


