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Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter en
collegelid bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken over nietregelmatige schooltrajecten in Brussel en de werking van Kans.Brussels.
16/01/2019
Dat het indijken van het vroegtijdig schoolverlaten en spijbelgedrag in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een belangrijke doelstelling moet zijn, daarover zijn we het allemaal
eens. De laatste keer dat we hierover cijfers in deze Raad bespraken was eind 2017. U gaf
aan dat, wat betreft vroegtijdig schoolverlaten, het percentage in het Nederlandstalig
Brussels onderwijs 15% bedroeg. Voor spijbelgedrag en problematische afwezigheid liggen
de cijfers als volgt: 1,2% van de leerlingen was minstens 30 halve dagen afwezig in het
basisonderwijs, voor het secundair onderwijs was dit 7,5%.
Dat de problematiek al jaren bestaat en problematisch is, was de aanleiding voor de VGC om
in dat dossier de zeilen strak aan te spannen. In het schooljaar 2016-2017 werd het platform
‘Samen tegen schooluitval’ opgestart. Binnen dit platform werd een actieplan uitgewerkt.
Daaruit vloeiden het centraal meldpunt Kans.Brussels en de nieuwe werking van Abrusco.
Bijna exact 1 jaar geleden werd “Kans.Brussels” plechtig geopend. Dit meldpunt registreert
alle trajecten en doorverwijzingen. Het is een draaischijf en wil het aanbod rond schooluitval
toegankelijk maken.
Hierover had ik graag de volgende vragen gesteld:
1) Hoe evalueert u, na één jaar, de werking van KANS.Brussels? Waar loopt de werking
goed of minder goed? Werden er gaandeweg gedurende de afgelopen maanden
aanpassingen doorgevoerd aan de dagelijkse werking van het initiatief? Werd het
initiatief aan een daadwerkelijke evaluatie onderworpen?
2) Kan u cijfergegevens ter beschikking stellen over de concrete werkzaamheden:
hoeveel aanmeldingen waren er, zowel leerlingen, ouders als onderwijsinstellingen?
Via welke kanalen werd KANS.Brussels door welke doelgroepen bereikt? Hoeveel
trajecten werden het afgelopen jaar door Abrusco afgerond?
3) Heeft u ondertussen al nieuwe cijfers over vroegtijdig schoolverlaten binnen het
Nederlandstalig Brussels onderwijs en bij uitbreiding ook nieuwe cijfers met
betrekking tot spijbelgedrag en problematische afwezigheid? Met andere woorden:
kunnen we uit nieuw cijfermateriaal afleiden in welke richting de problematiek
evolueert, nu we over KANS.Brussels beschikken?
4) Hoe staat het momenteel met het platform ‘Samen tegen schooluitval’? Op welke
manier blijft men via dit platform vinger aan de pols houden van de hele thematiek?
Dank voor uw antwoorden,
Paul DELVA

