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INHOUD 

 

 

1.  Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en 

Studentenzaken, over de pop-uptentoonstelling ‘BXLmakers19’ door LUCA – 

School of Arts 

 

 

2. Vragen (R.v.O., art. 58) 

 

- Vraag van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de stand 

van zaken van de tweetalige normaalschool 

 

- Vraag van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de 

schade die het nieuwe Comeniusgebouw nu al vertoont 
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1.  Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)  

 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de pop-

uptentoonstelling ‘BXLmakers19’ door LUCA – School of Arts 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Dat ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie een woord te 

zeggen heeft over Studentenzaken, daar zijn wij zeer tevreden mee. Er zijn ook al enkele 

innovatieve initiatieven geweest deze legislatuur, in de hoop dat het ook vruchten afwerpt. 

 

Een van deze initiatieven is de pop-uptentoonstelling van en door studenten op verschillende 

locaties in Brussel, georganiseerd vanuit de LUCA-School of Arts. Voor dit project werd 

50.000 euro aan middelen vrijgemaakt. Ook voor komend jaar staan er middelen in de 

begroting. Het zou de bedoeling geweest zijn om studenten aan de slag te laten gaan in  Brussel, 

op een creatieve manier, om op die manier ook hun binding met Brussel te versterken. De focus 

was immers een parcours langs verschillende locaties in het centrum van de stad, waar de 

studenten uit de verschillende opleidingen van LUCA hun werk zouden tentoonstellen. Als dit 

pilootproject positief geëvalueerd zou worden, was uitbreiding naar andere Nederlandstalige 

hoger onderwijsinstellingen in Brussel een optie. De bedoeling was dat telkens ingezoomd zou 

worden op een andere instelling en een andere opleiding. Zo zei de collegevoorzitter in januari 

dit jaar. 

 

Op de facebookpagina van LUCA zagen we dat de campagne ondertussen ‘BXLMakers’ 

gedoopt werd. Recent werd een oproep gedaan naar jobstudenten om het project tussen februari 

en maart 2019 te begeleiden. 

 

Dit werkjaar werd ongeveer 50.000 euro bestemd voor het project. Is het bedrag hetzelfde voor 

2019? Aangezien dat in een ‘groter artikel’ zit, kunnen we dit niet uit de begroting afleiden.  

 

We hebben ook gezocht naar de inhoud van het project, maar bijna geen informatie gevonden. 

We vonden slechts een paar foto’s terug van Brusselse studenten en de oproep waarvan ik 

daarnet sprak. Wat werd ondertussen al gerealiseerd? Wat zit er nog in de pipeline? Waar staan 

we vandaag? 

 

Kijkt men ondertussen ook al naar andere Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in 

Brussel voor een gelijkaardig traject? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik ken het project ook niet en naar aanleiding van de vraag 

van collega Delva heb ik het ook eens opgezocht. Het ziet er mooi uit. Ik heb er echter een 

kanttekening bij. 

 

Vanmorgen heeft de collegevoorzitter me nog gezegd: begin niet over het logo. Dit was in het 

kader van het niet dringend-ziekenvervoer in een debat in de GGC. 

 

De collegevoorzitter zegt dat de N-VA daarvoor gevoelig is. Dit is inderdaad zo.  

 

Als men kijkt naar BXL in eerder vermeld project dan is het zo dat BXL verwijst naar een 

Franstalig logo. Er had perfect kunnen worden gekozen voor BRU.  

Andere collega’s zijn hier ook gevoelig voor. Mevrouw Brigitte Grouwels verwees elders naar 

BXL dat wordt gebruikt door de Stad Brussel. Ze verduidelijkte dat in het verleden BXL al 
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werd gebruikt en toen stond het voor de uitsluiting van de Nederlandstaligen in Brussel. Het is 

volgens haar een provocatie. Ik weet dat dat in dit geval waarschijnlijk niet het geval is. Maar 

het is jammer dat men de geschiedenis niet kent.  

 

Het heeft niet alleen voor de Nederlandstaligen in Brussel een kwalijke achtergrond. De Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht bepaalt in haar advies dat BXL effectief een overtreding van de 

taalwet is, gezien het een Franstalige afkorting is en als communicatie naar het publiek geen 

rekening houdt met het tweetalige karakter van de stad. 

 

Ik vind het jammer dat men voor dit project kiest om zo een logo te gebruiken. 

 

Als men subsidies van de VGC krijgt, moet de VGC de Nederlandstalige actoren, die de 

geschiedenis niet kennen, zich hier toch bewust van maken. Het is de taak van de VGC om het 

Nederlands te versterken en te verspreiden. Een project subsidiëren met een Franstalig logo is 

jammer.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Tijdens de werkgroep Studentenzaken van 20 februari 

2017 stelde de studentenvertegenwoordiger van LUCA School of Arts een project voor dat het 

talent van studenten aan de Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in het Brusselse 

straatbeeld promoot. Op die manier wordt ook Brussel als studentenstad in de kijker gezet.  

 

In december 2017 ontving LUCA School of Arts een subsidie van 20.000 euro voor de opstart 

van een pop-uptentoonstelling van studenten en de uitwerking van een projectplan.   

 

Dit najaar hebben we een projectplan ontvangen en eind november werd een projectsubsidie 

van 50.000 euro toegekend voor de realisatie van de pop-uptentoonstelling, die intussen 

BXLmakers19 wordt genoemd.  

 

De communicatie voor BXLmakers19 moet nog worden opgestart. 

 

BXLmakers19 is een platform voor jonge creatievelingen – ‘makers’ –  in en uit de hoofdstad, 

verbonden aan LUCA School of Arts. Het brede publiek leert zo Brussel kennen als een 

kunstzinnige en levendige studentenstad. Jongeren maken kennis met de biotoop van LUCA en 

worden warm gemaakt voor de kunstopleidingen die Brussel rijk is.  

 

Om dat te doen wordt een programma van laagdrempelige activiteiten en artistieke events 

uitgewerkt door de studenten en de verschillende opleidingen: tentoonstellingen, 

filmvertoningen, lezingen, workshops…  

 

Al die activiteiten en acties worden gebundeld in een parcours door de stad. De bezoeker wordt 

op die manier een ‘Art Hunter’ die op jacht gaat naar kunst in de stad. 

 

Het project zal opstarten in februari. In functie daarvan zal de nodige communicatie worden 

gevoerd en zal u kennis kunnen maken met de verschillende acties. 

 

In deze fase van het project wordt gewerkt aan de verdere concretisering van een vijftiental 

acties en initiatieven en het verkrijgen van de nodige toelatingen om deze in de bestaande 

stadscontext uit te voeren. 
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Wat betreft uw laatste vraag, kan ik u meegeven dat de VGC aandacht heeft voor de 

verschillende initiatieven in het kader van Studentenzaken.  

 

In 2018 werden middelen toegekend aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor 

weKONEKT.brussels met de expliciete vraag om met de Erasmushogeschool Brussel (EhB) 

samen te werken.  

 

Met weKONEKT.brussels wil de VUB de verbinding tussen studenten en de stad versterken en 

haar studenten omvormen tot ambassadeurs van Brussel. Hiervoor worden lessen, gastcolleges 

en activiteiten op verschillende locaties in de stad georganiseerd.  

 

Ook de subsidies ’Kom uit je Kot’ worden bekendgemaakt bij de studenten van de verschillende 

hoger onderwijsinstellingen.  

 

Of een dergelijk project en gelijkaardig traject ook met andere Nederlandstalige hoger 

onderwijsinstellingen zal worden opgezet, is afhankelijk van de evaluatie van dit traject. 

 

Wat de gevoeligheden van collega Liesbet Dhaene betreft.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Niet alleen van mij. Van mezelf en van mevrouw Brigitte 

Grouwels. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik begrijp de gevoeligheden maar al te goed want ik deel 

ze. Ik heb ondertussen al begrepen dat voor een groot deel van de jonge bevolking in onze stad 

de verhalen van weleer geen relevantie meer hebben. 

 

Als een van de meest iconische Brusselaars uit ons Nederlandstalig onderwijs, wereldberoemd, 

veeltalig, een voetbalploeg opstart, noemt hij die niet the Brussels Company maar BXL. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Wordt dat gesubsidieerd door de VGC? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Neen. Hij is op zoek gegaan naar een naam die jongeren 

het beste vonden. 

 

De connotatie die wij eraan verbinden, is een ander verhaal, maar voor een heel groot deel van 

de jonge gasten is BXL heel herkenbaar. Voor hen is dat Brussel. 

 

Hetzelfde soort marketingonderzoek werd gedaan toen de Stad Brussel hiervoor heeft gekozen. 

 

Dit is nu eenmaal zo. De tijden veranderen. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Ik heb twee bijkomende vragen. Gaat er in totaal 70.000 euro 

naar dit project? (De collegevoorzitter knikt bevestigend) 

 

Het project wordt in februari opgestart en de communicatie hiervoor moet nog beginnen. Dit 

zal wel overdacht zijn, maar is dat niet te laat? Ik zeg dit wel zonder kennis van zaken want ik 

ken het project niet. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Een beetje vertrouwen. 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): U verwijst naar een privé-initiatief in Brussel. Natuurlijk 

heeft men daar geen vat op. De meeste jongeren associëren BXL met Brussel, maar kennen niet 

de achtergrond van het logo. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Degenen die het logo gebruiken, maken die associatie niet. 

Wij maken die associatie uit de ervaring die wij hebben. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Wat heel belangrijk is in het verhaal, is dat het niet alleen 

een associatie, een merk is, maar dat het gebruik van dat logo een schending van de wet van 

openbare orde is. (Reactie van de collegevoorzitter) 

 

Ik wil u het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht geven. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Waarover gaat dat advies? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Over het gebruik van BXL. 

 

Ik citeer het VCT: “De afkorting BXL is effectief een overtreding van de taalwet omdat het een 

Franstalige afkorting is”. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat gaat over de afkorting van de Stad Brussel. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Dit is geen overheid die erover communiceert. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Dat weet ik ook wel. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De taalwet kan alleen worden overtreden door iemand die 

wordt geacht de taalwet na te leven. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Dat weet ik. 

 

Hier gaat het om een project dat de naam draagt, dat volgens het VCT een overtreding van de 

taalwet is, en dat subsidies krijgt van de VGC, die eigenlijk garant moet staan voor het 

Nederlands in Brussel en die wel haar geschiedenis moet kennen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Er is geen sprake van een overtreding van de taalwet. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Nu draait u de zaken om. Als het een overheid was 

geweest, was het wel een overtreding van de taalwet geweest.  

 

U subsidieert een project die een afkorting gebruikt waarvan de VCT duidelijk zegt dat het een 

Franstalige afkorting is. 

 

Ik heb geen probleem met de subsidiëring van het project, maar er had tenminste een signaal 

kunnen komen dat verduidelijkt dat de term BXL een Franstalige term is. 

 

 

*** 
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2. Vragen (R.v.O., art. 58) 

 

Vraag van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd 

voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de stand van zaken van de 

tweetalige normaalschool 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Vorig jaar is de samenwerking gestart tussen de 

lerarenopleidingen Lager Onderwijs van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute-

Ecole Francisco Ferrer (HEFF) met de bedoeling de tweetaligheid in hun opleiding te 

stimuleren. We zijn nu meer dan een jaar later en het is goed om te polsen naar een stand van 

zaken. 

 

Hoeveel leerlingen volgen deze opleiding? In een artikel in BRUZZ van 2017 was er sprake van 

90 studenten. Is dit nog zo voor dit jaar? Hoeveel studenten van de EhB volgen deze opleiding? 

Hoeveel van de HEFF? 

 

Hoe wordt deze lerarenopleiding gefinancierd? Zijn dit enkel middelen van VGC en Cocof of 

is er inbreng van andere overheden? Is er extra inbreng vanuit de hogescholen zelf? Tot wanneer 

zijn er middelen voorzien? Hoe wordt gegarandeerd dat alle leerlingen die aan de opleiding 

beginnen, deze ook zullen kunnen afronden (als ze slagen natuurlijk). 

 

Hoe ziet u de toekomst van dit project? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De tweetalige lerarenopleiding, zoals opgezet door de 

Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute École Francisco Ferrer (HEFF), is momenteel 

aan haar tweede academiejaar bezig. In totaal telt deze opleiding, vandaag, 60 studenten in het 

eerste jaar en 43 studenten in het tweede jaar. Daarvan zijn 76 studenten ingeschreven aan de 

EhB en 27 studenten aan de HEFF. Het verschil tussen beide scholen is te verklaren doordat bij 

de HEFF, de studenten bijkomend moeten opteren voor de extra curriculaire optie ‘Nederlands 

et Bilingue’, bij de EhB is dat niet het geval. 

 

Zoals besproken in onze vorige debatten over de tweetalige lerarenopleiding, wordt de 

tweetalige lerarenopleiding gefinancierd door de VGC. Initieel werden middelen voorzien 

vanuit het samenwerkingsakkoord BELIRIS, maar omwille van een redeloze politieke 

blockage, nam de VGC de financiering op zich. Overigens het blokkerende element is vorige 

week uit de federale Regering gestapt. 

 

Concreet wil dit zeggen dat de financiering door de VGC en door de eigen inspanningen van 

de beide hogescholen zelf, hen in staat zal stellen om het curriculum tot en met volgend 

academiejaar 2019-2020, verder uit te werken. Sowieso blijft het de bedoeling dat, eens de 

tweetalige lerarenopleiding inhoudelijk en organisatorisch uitgewerkt en beproefd is, deze 

opleiding deel uitmaakt van het reguliere aanbod van de beide hogescholen. 

 

Een kanttekening: de Franstalige Gemeenschap werkt momenteel de ‘vermastering’ van de 

lerarenopleiding uit. Beide hogescholen maken zich sterk dat zij, ondanks de dispariteit die hier 

zal ontstaan, de studenten sowieso zullen opleiden zodat ze de noodzakelijke graden of 

diploma’s behalen, die hen in staat zullen stellen om les te geven in het onderwijs van beide 

Gemeenschappen.  
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Gezien de aantallen leerlingen uit de EhB en uit de HEFF is de kans veel groter dat er 

Nederlandstalige moedertaalsprekers zullen zijn die op het einde van hun studies goed Frans 

kunnen geven, dan dat er een instroom zal zijn van Franstaligen. Concreet betekent dit dat de 

financiering door de VGC en de beide hogescholen blijft doorgaan.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Als ik het goed begrijp, komt de extra financiering nu vooral 

van de VGC omdat het een proefproject is. Zal er nog een extra toelage zijn eens dat de 

opleiding in het reguliere aanbod zit en moeten scholen dan hun eigen middelen inzetten? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De financiering is nu voorzien en is verzekerd. Er volgt 

een evaluatiemoment. Het is niet de bedoeling de hogescholen voor financiële hindernissen te 

plaatsen. We blijven 100% achter het project staan. Er wordt zelfs aan een vervolgverhaal voor 

het secundair onderwijs gedacht. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Het zou natuurlijk goed zijn, mocht de Cocof ook wat 

bijdragen. Dat lijkt mij eerlijker. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat was het oorspronkelijk opzet niet. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Van mij mag het geld ook van de federale overheid komen. 

 

Ik blijf ongerust over de ‘vermastering’. Ik denk dat Vlaanderen ooit wel zal volgen. We zijn 

bijna de enigen die het niet doen, als men kijkt naar de landen rondom ons. Er is wel het 

probleem van de termijnen en dat maakt het moeilijker om alles op mekaar af te stemmen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: In Vlaanderen moet men zo snel mogelijk naar de 

‘vermastering’ gaan. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Persoonlijk vind ik van wel. 

 

 

*** 

 

 

Vraag van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd 

voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de schade die het nieuwe 

Comeniusgebouw nu al vertoont 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Op 27 september 2018 opende de nieuwe school - campus 

Comenius in Koekelberg - haar deuren. Het is een ‘state of art’ campus zoals we hebben kunnen 

zien. 

 

Helaas moeten we vaststellen dat de gebruikte materialen in onder andere de sporthal niet 

voldoen voor de sportbeoefening. Vrij snel waren er op facebook foto’s te zien van serieuze 

beschadigingen van de isolatie in onder andere de sporthal. 

 

Ik denk dat er best heel snel gereageerd wordt. Ik denk ook dat er gekeken moet worden hoe 

het gebruikte materiaal vervangen kan worden door andere materialen die dezelfde doelen 

nastreeft. Het heeft geen zin om alles te vervangen door dezelfde materialen als je weet dat het 

toch snel kapot gaat. 
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Kunt u een overzicht geven van de problemen met het gebouw? Wat is de reden: zijn er 

minderwaardige materialen gebruikt of gaat het eerder over materialen die niet aangepast zijn 

aan het gebruik? 

 

Wat is in de aanbesteding/contract bepaald over de aansprakelijkheid? Hoe zal het snel worden 

hersteld? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ondertussen is de Comeniussite al volop in gebruik. 

Gebouw D (sport en bib) reeds vanaf augustus 2018 en gebouw C (secundaire school) vanaf 

september 2018. De voorlopige oplevering vond respectievelijk plaats op 25 mei 2018 en op 8 

augustus 2018.  

 

Op dit ogenblik worden de laatste opleveringspunten voor gebouwen C (de secundaire school) 

en D (het gemeenschapshuis) van de Comeniussite door de aannemer uitgevoerd. Een rondgang 

voor controle op goede uitvoering van deze werken is voorzien op 17 december 2018. 

 

Sinds de voorlopige oplevering van beide gebouwen, zijn reeds een groot aantal 

opleveringspunten weggewerkt en werden reeds verschillende tussentijdse controlerondgangen 

uitgevoerd door het bouwteam, de VGC en studiebureau Amirato, dat is aangesteld om bijstand 

te leveren aan de VGC bij de oplevering van de volledige site. 

 

De beschadigde muurpanelen in de sporthal van gebouw D is een van de opleveringspunten 

waar de aannemer een oplossing dient voor te bieden. Deze aangebrachte akoestische panelen 

blijken niet bestand tegen harde inslagen van ballen. De keuze van het bouwteam om deze 

panelen te plaatsen, is gebaseerd op foutieve informatie van de leverancier van deze panelen. 

 

De projectontwikkelaar heeft hier zijn verantwoordelijkheid genomen en een oplossing 

aangeboden om dit probleem te verhelpen. Er zullen over een hoogte van 7m achter beide 

voetbaldoelen netten worden opgehangen die de kracht van de ballen zullen breken waardoor 

een inslag op de wandpanelen verminderd wordt. Tegelijk zullen ook de beschadigde 

wandpanelen vervangen worden. Beide werken zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

 

De akoestiek is heel goed in het gebouw en het zijn net de kapotte panelen die instaan voor de 

goede akoestiek. 

 

Het herstellen van mogelijke schade aan gebouw D (het gemeenschapshuis) wordt 

gecoördineerd door de VGC, met name de directie Gebouwen en Patrimonium in 

samenwerking met de gebouwbeheerder van gebouw D. Herstellingen die vallen onder de 

garantievoorwaarden worden op korte termijn hersteld door de aannemer/onderaannemers van 

het bouwteam. Voor herstellingen van schade door gebruikers worden eerst offertes opgevraagd 

en dan overgegaan tot herstelling. 

 

De nodige onderhoudscontracten worden afgesloten om het gebouw in goede staat te houden: 

dit zijn o.a. onderhoudscontracten voor de technische installaties, de daktuinen... 

 

Voor de schoolgebouwen werd een erfpachtovereenkomst opgesteld met het GO! waarbij het 

GO! instaat voor onderhoud en mogelijke herstellingen aan de schoolgebouwen. Indien de 

herstellingen vallen onder de garantievoorwaarden, worden deze ook op korte termijn hersteld 
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door de aannemer/onderaannemers van het bouwteam. De overige herstellingen worden in 

opdracht van het GO! uitgevoerd. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Zit de sporthal hier ook in? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Neen, de sporthal is van de VGC. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Voor een goede akoestiek mogen er geen platte vlakken 

aanwezig zijn. 

 

Mijn voornaamste bekommernis is dat de sporthal kan blijven worden gebruikt zoals nu het 

geval is.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Er is echt gezocht naar akoestisch comfort. Er werd iets 

geprobeerd waarvan men dacht dat het zou volstaan. Uiteindelijk blijkt het toch niet geschikt te 

zijn. De reparatie zal ervoor zorgen dat de akoestiek zal worden behouden. 

 

 

 

____________ 

 

 

 


