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7de vergadering 

 

Vergadering van vrijdag 22 februari 2019 

 

OCHTENDVERGADERING 

 
De vergadering wordt om 9.07 uur geopend. 

 

Voorzitter: mevrouw Carla Dejonghe 

___________________________________________________________________________ 

 

 

BERICHTEN VAN VERHINDERING 

 

De voorzitter: De heer Johan Van den Driessche, mevrouw Khadija Zamouri, mevrouw 

Annemie Maes en de heer Jef Van Damme zijn verontschuldigd voor deze plenaire 

vergadering. 

 

 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 

De voorzitter: Wegens afwezigheid van de heer Johan Van den Driessche wordt zijn vraag om 

uitleg aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, 

Vorming en Studentenzaken, betreffende de opvolging van het samenwerkingsakkoord tussen 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Suriname, uitgesteld naar een volgend Uitgebreid 

Bureau. 

 

 

MOTIES VAN AANBEVELING (R.v.O., art. 62) 

 

De vierde taalbarometer en de dalende kennis van het Nederlands in Brussel 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Het is niet de bedoeling het debat van 

de vorige vergadering over te doen. Toch wil ik even samenvatten waarom ik de motie van 

aanbeveling heb ingediend. Wie de vierde taalbarometer bekijkt, wordt daar niet echt vrolijk 

van. Als het aantal personen dat zegt dat ze een goede kennis van het Nederlands hebben 

dermate daalt, dan is er toch wat aan de hand. Alle statistici zeggen dat als die lijn wordt 

doorgetrokken, we uiteindelijk op nul uitkomen. Dat betekent in harde taal, in hard 

Nederlands, dat de Brusselse Vlaming op termijn, wanneer de knik niet wordt omgebogen, 

uitsterft. 

 

Vandaar dat wij van mening zijn dat er een en ander moet gebeuren. Ten eerste, moeten wij 

als Vlaamse Gemeenschapscommissie onze verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten niet 

alleen faciliteren in het onderwijs, maar wij moeten ook onze eigen instellingen aansporen om 

het Nederlands te promoten als de bindtaal die noodzakelijk is voor het in stand houden van 

onze Vlaams-Brusselse aanwezigheid. Wij kunnen daarvoor bijvoorbeeld onze gesubsidieerde 

media inschakelen. Dat hoeft niet manifest te gebeuren. Het kan op een subtiele en 

eenvoudige manier. Ik heb al een eenvoudig voorbeeld gegeven: wanneer men een recensie 

brengt van een of ander restaurant in de stad, kan daarbij worden vermeld of men er al dan 

niet in het Nederlands terechtkan. Het zijn zulke kleine zaken waarmee we aan iedereen 
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duidelijk maken dat we belang hechten aan het Nederlands. Er moet natuurlijk nog meer 

gebeuren.  

 

Bij de Brusselse Regering moeten wij erop aandringen dat de taalwetgeving wordt toegepast. 

Daarmee zorgen we niet alleen voor een goede dienstverlening in het Nederlands in de 

openbare instellingen, maar geven we tevens het signaal dat het belangrijk is om tweetalig te 

zijn, dat het belangrijk is voor een betrekking, voor een loopbaan in openbare dienst. Nu 

gebeurt in feite het omgekeerde. 

 

Anderzijds moeten we ook een signaal geven aan de Franse Gemeenschap. We weten 

allemaal dat daar een en ander fout loopt, dat er van alles mank loopt in het Franstalig 

onderwijs. De Franse Gemeenschap moet worden gewezen op het belang van de kennis van 

het Nederlands en gevraagd worden meer in te zetten op de kennis van die tweede taal.  

 

Vorige dinsdag had ik het genoegen in De Markten in Brussel te mogen deelnemen aan het 

debat van het Vlaams Comité voor Brussel en van de Vlaamse Volksbeweging. Ik was daar 

niet alleen. Alle fracties van de VGC waren daar vertegenwoordigd. Ik denk daarbij aan 

VGC-collega’s, zoals de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Johan 

Van den Driessche en mevrouw Hannelore Goeman. Ook Vlaams minister Sven Gatz was 

aanwezig.   

 

Ik heb daarbij gemerkt dat al die collega’s wel degelijk bekommerd zijn over de toepassing 

van de taalwetgeving. Mevrouw Hannelore Goeman heeft nog verwezen naar haar vader die 

niet gelukkig is met de evolutie in Brussel. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Vroeger was hij niet gelukkig. Nu wel! 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik ben er alleszins niet gerust in en heb 

bij het debat gemerkt dat vele collega’s bezorgd zijn over de evolutie van de kennis van het 

Nederlands in Brussel. Aangezien ik me niet kan inbeelden dat er politici zijn die zich 

aanpassen aan hun publiek, en in een debat wat anders zeggen dan wat in hun hart werkelijk 

leeft, ben ik ervan overtuigd dat jullie de 2 moties van aanbeveling die hier voorliggen, en die 

wat gelijklopend zijn, unaniem zullen aannemen. Ik dank jullie daarvoor bij voorbaat. En ook 

de Brusselse Vlamingen zullen u daarvoor dankbaar zijn. 

 

 

Stemming 

 

- Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael 

 

Met een meerderheid van 9 stemmen tegen 2 en 1 onthouding wordt de motie van 

aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael niet aangenomen. 

 

Hebben ja gestemd: Dominiek Lootens-Stael, Liesbet Dhaene 

Hebben neen gestemd: Fouad Ahidar, René Coppens, Stefan Cornelis, Bruno De Lille, Paul 

Delva, Hannelore Goeman, Brigitte Grouwels, Arnaud Verstraete, Carla Dejonghe 

Heeft zich onthouden: Cieltje Van Achter 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): De taalbarometer duidt inderdaad duidelijk aan dat er 

een probleem is. Als men stelt dat het percentage Brusselaars dat zegt het Nederlands goed te 

beheersen, afgekalfd is sinds 2001 van ongeveer 1/3de van de bevolking tot 16% - dit is met 

andere woorden meer dan een halvering sinds 2001 - is er wel degelijk sprake van een 

probleem. Men kan proberen om de cijfers van de taalbarometer te nuanceren met allerlei 

subjectieve inschattingen. Zo stelt men dat de bevraagden in 2001 zich heel wat minder 

zelfkritisch opstelden dan de mensen die in 2014 werden bevraagd. In 2001 was men veel 

sneller van oordeel dat men goed Nederlands kon spreken. Men kan zich ook afvragen wat 

‘goed Nederlands’ is. “Is het de dan wel het boot?”, zoals raadslid Bruno De Lille het stelde. 

Is het de of het voetbal?  

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Ik heb niet gezegd dat dit goed Nederlands zou zijn. Ik heb 

gezegd dat de discussie over iets anders gaat. U mag mij geen woorden in de mond leggen die 

ik niet heb gezegd.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Nee, inderdaad. De discussie gaat erover van wat goed 

Nederlands nu precies is. Waar legt men de lat? De lat ligt bij mij op de hoogte dat men, 

zonder al te veel technische termen te gebruiken, een normale conversatie in het Nederlands 

kan voeren.  

 

Is er een probleem, dan kan men 2 zaken doen. Men kan inderdaad, zoals het in de zitting 

gebeurde, gaan nuanceren en stellen dat alles in orde is. Men kan alles door een roze bril gaan 

bekijken en stellen dat het goed gaat met het Nederlands in Brussel. Men kan echter ook op 

zoek gaan naar wat er aan de basis ligt van de teloorgang van het Nederlands in Brussel. Wat 

is het probleem? Eens het probleem is gekend, kan men op zoek gaan naar een oplossing. Als 

men het probleem niet wil benoemen, kan men nooit tot een oplossing komen.  

 

Dan lees ik weer in de taalbarometer dat meer dan 90% van de Nederlandstaligen in het 

Brussels hoofdstedelijk gewest te maken krijgt met gemeentelijke ambtenaren die niet in staat 

zijn om hen in het Nederlands te bedienen. In 2001 bedroeg dit cijfer nog 54%.  

 

Ik link dit alles ook aan een discussie in verband met de IRIS-ziekenhuizen die ik eerder al 

voerde met collegelid Pascal Smet. Het gaat hier immers niet alleen over de gemeenten. In se 

gaat het hier om alle dienstverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de GGC, 

waarbij men niet in staat is om de Nederlandstaligen in Brussel in het Nederlands te bedienen.  

 

Hoe los je dit op? De cijfers bewijzen dat het probleem verergert. Wat ga je doen? Hoe is het 

beleid tot nu toe gevoerd? Tot nu toe beweerde men steeds dat men een aanmoedigend en 

geen bestraffend beleid wenste te voeren. Met alle respect, maar het is duidelijk dat dit beleid 

niet werkt. Een aanmoedigend beleid is op zich niet voldoende. Er moet ook opgetreden 

worden. Het feit alleen al dat collegelid Pascal Smet de cijfers niet wilde opvragen over 

hoeveel Nederlandskundigen er in de IRIS-ziekenhuizen tewerkgesteld zijn, spreekt 

boekdelen. Men wil het probleem blijkbaar niet eens kwantificeren. Laat staan dat men er een 

oplossing wil voor uitwerken. 

 

Een 2de probleem is het Franstalig onderwijs. Dit staat ook duidelijk in de taalbarometer. Nog 

geen 8% van de leerlingen die afstuderen in het Franstalig onderwijs, spreken Nederlands. Dit 

is een enorm probleem want ruim 80% van de Brusselse ketjes loopt precies school in dat 

Franstalig onderwijs. De ouders van deze kinderen willen ook expliciet dat deze kinderen 

Nederlands spreken. Het is immers super belangrijk om een job te hebben in Brussel.  
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Voor de gemeenten en de IRIS-ziekenhuizen zou een stijgend aantal Nederlandstaligen 

trouwens ook soelaas bieden. Men maakt er zich immers al te vaak van af met de boutade: 

“We vinden geen mensen die Nederlands spreken.” Als men al eens zou beginnen met het 

Nederlands in het Franstalig onderwijs, dan gaan er al vanzelf meer mensen Nederlands 

spreken en gaan er ook minder problemen zijn.  

 

Rekening houdend met deze 2 feiten en als men nagaat hoe men het Nederlands in het 

Franstalig onderwijs in Brussel aanbiedt, zijn er heel veel problemen die eigenlijk met een 

aantal simpele oplossingen kunnen worden geremedieerd. Ik heb hiervoor een resolutie met 

concrete aanbevelingen ten aanzien van de Franse Gemeenschap ingediend in de schoot van 

de VGC. Deze resolutie zal in de Commissie voor Onderwijs en Vorming worden besproken. 

In se komt het erop aan dat ik een aantal aanbevelingen doe om de kennis van het Nederlands 

in het Brussels Franstalig onderwijs op te vijzelen.  

 

Ten aanzien van Brussels minister-president Rudi Vervoort heb ik ook een interpellatie 

ingediend aangaande de taalbarometer. Het eerste wat de minister-president hierbij deed, was 

verwijzen naar het Nederlandstalig onderwijs. Sorry, maar de leerlingen die in het 

Nederlandstalig onderwijs afstuderen, zijn tweetalig. Hier moet niet aan gesleuteld worden. 

Natuurlijk kan het altijd beter. De Vlaamse leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs 

beheersen echter het Nederlands en hebben geen taalachterstand. Ten opzichte van deze 

kinderen kan men enkel de kennis van het Frans verbeteren. Men mag echter het 

Nederlandstalig onderwijs hier in Brussel zeker niet met de vinger wijzen en stellen dat het 

moet veranderen. Dit zou een totaal verkeerde aanpak zijn.  

 

Vandaar dat ik bij deze motie vraag om er bij het bevoegd collegelid in het Verenigd College 

van de GGC op aan te dringen om, in het kader van de voogdijbevoegdheid, de cijfers over 

het aantal Nederlandskundigen binnen de IRIS-ziekenhuizen ten minste op te vragen. Op deze 

wijze kan men dan op zijn minst de omvang van het probleem kwantificeren. Vervolgens kan 

men er dan een oplossing voor zoeken.  

 

Verder moet er bij minister-president Rudi Vervoort worden op aangedrongen om, in plaats 

van zoals hij de laatste tijd steeds doet, te stellen dat de taalwet moet worden gewijzigd en 

moet worden “gemoderniseerd”, de taalwet in Brussel te laten toepassen. Een versoepeling 

van de taalwet is geen oplossing en zal er niet toe leiden dat het aantal Nederlandstaligen 

toeneemt. De taalwet is een wet van openbare orde.  

 

Ten slotte, moet er bij de Regering van de Franse Gemeenschap worden op aangedrongen dat, 

in het kader van de pacte pour un enseignement d’excellence, meer wordt geïnvesteerd zowel 

in de kwaliteit als de kwantiteit van het Nederlands binnen het Brussels Franstalig onderwijs. 

De Franse Gemeenschap is immers momenteel bezig met een hervorming van het Franstalig 

onderwijs. Laat ons dit momentum dan ook grijpen want op beide vlakken kampt het Brussels 

Franstalig onderwijs met een reusachtig probleem.  

 

Ik herhaal wat raadslid Dominiek Lootens-Stael hier al stelde: ik ben ervan overtuigd dat alle 

raadsleden willen dat het Nederlands ruimer wordt verspreid in Brussel. Iedereen hier in deze 

raadszaal wil ongetwijfeld dat de volgende taalbarometer een andere trend aangeeft en stelt 

dat er weer meer Brusselaars goed Nederlands spreken en beheersen. Ik stel dan ook voor dat 

iedereen voor deze motie van aanbeveling stemt. (Applaus bij N-VA en Vlaams Belang) 
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Stemming 

 

- Motie van aanbeveling van mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Johan Van den 

Driessche en mevrouw Cieltje Van Achter  

 

Met een meerderheid van 10 stemmen tegen 3 wordt de motie van aanbeveling van mevrouw 

Liesbet Dhaene, de heer Johan Van den Driessche en mevrouw Cieltje Van Achter niet 

aangenomen. 
 

Hebben ja gestemd: Liesbet Dhaene, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter 

Hebben neen gestemd: Fouad Ahidar, Els Ampe, René Coppens, Stefan Cornelis, Carla 

Dejonghe, Paul Delva, Bruno De Lille, Hannelore Goeman, Brigitte Grouwels, Arnaud 

Verstraete 

 

- De zitting wordt om 9.24 geschorst.  

- De vergadering wordt om 9.36 uur hervat. 

 

 

SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES (R.v.O., art. 61, 8) 

 

De sluiting van drie kinderdagverblijven in Elsene en Sint-Gillis 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): BRUZZ berichtte onlangs dat 3 Nederlandstalige 

kinderdagverblijven in dezelfde buurt sluiten. Het gaat om 2 kinderdagverblijven van de 

Scholengroep Brussel in Elsene en een in Sint-Gillis, goed voor een totaal van 52 plaatsen. 

Het grootste deel zal verhuizen naar Koekelberg. 

 

Dit is natuurlijk zeer vervelend voor de ouders die in Sint-Gillis en Elsene een beroep deden 

of willen doen op een Nederlandstalige crèche. Dat geldt ook voor de mensen die op de 

wachtlijst staan. Koekelberg is niet bij de deur. Ze moeten nu uitwijken naar een nieuw 

kinderdagverblijf, dat waarschijnlijk verder uit hun buurt zal liggen. De groep met mensen op 

de wachtlijst weet niet waar ze aan toe is. Ik sprak met enkele ouders die echt de wanhoop 

nabij zijn. De zoektocht naar een plaats blijft - dat weten we allemaal - bikkelhard. 

 

In welke mate heeft de Scholengroep Brussel het collegelid betrokken bij hun plannen voor 

deze verhuis? Was ze op de hoogte van de timing? Wat zijn de precieze redenen voor de 

verhuis en voor wanneer staat die gepland?  

 

Scholengroep Brussel zou met deze verhuis hun kinderopvang willen rationaliseren en 

werken met grote crèches, maar ze geven ook aan dat een uitbreiding in Sint-Gillis en Elsene 

niet mogelijk is door de hoge prijs van de gebouwen. Heeft het collegelid nog weet van 

organisatoren van kinderopvang die met hetzelfde probleem kampen? Welke maatregelen 

neemt ze om hieraan tegemoet te komen? 

 

Hoeveel gezinnen moeten op zoek naar een nieuwe plaats voor hun kind? Hoe worden zij 

begeleid in deze zoektocht? Wat gebeurt er met de mensen die op de wachtlijst stonden? 

Moeten zij opnieuw van nul starten? Ik hoorde dat er voorrang wordt gegeven aan mensen uit 

de buurt, maar het blijft een probleem voor mensen die verder wonen en ook op de wachtlijst 

stonden. Zij krijgen het bijzonder moeilijk om een plaats te vinden. 

 



8 

 

 

De werken voor een nieuw kinderdagverblijf in Elsene starten gelukkig binnenkort, maar dat 

neemt tijd in beslag. Wordt ook een nieuw kinderdagverblijf in Sint-Gillis gepland? 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Op 12 februari 2019 konden we via BRUZZ vernemen 

dat er 52 kinderopvangplaatsen verdwijnen in Elsene en Sint-Gillis. Maar liefst 3 crèches 

gaan de deuren sluiten om te verhuizen naar de Comeniuscampus in Koekelberg. 

Kinderdagverblijf Pino in Elsene sluit al op 15 juli 2019, ’t Kruimeltje in Elsene en 

Zonnebloem in Sint-Gillis sluiten op 1 november 2019. Volgens de berichtgeving zou het 

collegelid werk willen maken van een soort uitdoofscenario waarbij reeds ingeschreven 

kinderen nog kunnen blijven gaan naar de huidige crèches. 

 

Voor Groen is het een goede zaak dat er een nieuwe crèche komt in Koekelberg, maar het kan 

natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er bestaande plaatsen verdwijnen in Sint-Gillis en Elsene. 

Sta maar eens in de schoenen van de ouders die plots moeten vernemen dat hun kinderen niet 

meer in hun kinderdagverblijf terechtkunnen. Nochtans wijst de cartografie op een belangrijk 

gebrek aan plaatsen in Brussel en zeker ook in Elsene en Sint-Gillis, gemeenten die aan de top 

staan met de laagste dekkingsgraad voor Nederlandstalige crèches. 

 

De beste oplossing is dan ook om de huidige crèches in dienst te houden. Dit zou kunnen met 

de huidige uitbater of met een andere. Daarbovenop kunnen de nieuwe crèches in gebruik 

worden genomen. Indien de gebouwen verouderd zijn, zoals mevrouw Sabine Winters van de 

Scholengroep Brussel liet weten, is een renovatie misschien nodig. Daar bestaan middelen 

voor binnen de VGC. Er is al een algemeen tekort aan kinderopvangplaatsen in Brussel. De 

enige aanvaardbare beleidsoptie is dus om te kiezen voor meer plaatsen. 

 

Niet alleen de groep ouders wiens kinderen vandaag al in de crèche zitten, worden getroffen, 

maar ook de minder zichtbare groep die op de wachtlijst staat. Vaak hebben zij een kindje op 

komst. Zij ervaren nu een heel grote onzekerheid. Zullen ze wel plaats vinden voor hun kind? 

Of zullen ze eventueel moeten verhuizen? Dat zijn heel lastige vragen. Die stress wens je 

niemand toe. Het collegelid moet er dus alles aan doen om dit op te lossen. Hoe groot is die 

groep? Welke gevolgen zal een sluiting voor hen hebben? Volgens de cartografie stonden er 

76 kinderen op de wachtlijst in Elsene. 

 

Een andere groep mensen die getroffen wordt, is het personeel. Welke perspectieven wordt 

hen geboden? Hoe worden zij opgevangen? 

 

Algemeen stelt zich de vraag hoe het zover kon komen. Het is immers een vreemde 

vaststelling; er is een enorm tekort aan opvangplaatsen, maar toch is er weinig animo om het 

aanbod in stand te houden. Hoe valt dat te verklaren? 

 

Het lijkt een trend te worden bij aanbieders van kinderopvang om de kleinere, lokale crèches 

te sluiten en de kinderopvang te centraliseren in grotere infrastructuren. Die keuze is vooral 

ingegeven door een economische logica. Bij een financiering die hoofdzakelijk varieert per 

opgevangen kind, lijkt het vanzelfsprekend dat de overheadkosten - de vaste kosten - dalen als 

er meer kinderen op dezelfde plaats opgevangen worden. Zo kan de bedrijfswinst stijgen. 

Klopt dit? Moet het beleid dan niet optreden? Deze trend brengt namelijk ook belangrijke 

nadelen met zich mee. Kleinschalige kinderopvang die lokaal is ingebed, biedt immers tal van 

voordelen voor een kwalitatieve opvang. 
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Wanneer werd het collegelid geïnformeerd over deze plannen? Welke initiatieven heeft zij 

sindsdien genomen om tot een oplossing te komen? Welke oplossing is er op korte termijn 

voor de 52 kinderen en hun ouders? Wat met de andere wachtende ouders en het personeel? 

 

Wat onderneemt het collegelid om ervoor te zorgen dat deze bestaande opvangplaatsen 

gewoon kunnen openblijven, al dan niet met een andere uitbater? Dit lijkt mij nog altijd de 

beste oplossing. We gaan dan vooruit in Koekelberg en behouden de huidige situatie in Sint-

Gillis en Elsene. Dat is een interessantere optie dan gewoon de sluiting te aanvaarden en de 

nieuwe crèche te laten invullen door ouders die nu hun plaats verliezen. 

 

Is renovatie van die gebouwen inderdaad nodig? Is de VGC bereid daarbij te helpen? 

 

Welk overleg had het collegelid met de betrokken instanties en wat staat er nog gepland? 

 

Klopt het dat er een trend is naar meer centralisatie? Dit is meer een vraag naar de oorzaken 

en naar wat het beleid kan doen. Op welke manier uit die trend zich in Brussel? Hoeveel 

gevallen zijn er in Brussel gekend waarbij crèches werden gesloten om op te gaan in een 

groter geheel? Is het aangewezen om de financieringsregels te herzien om die doorslaande 

trend tot centralisatie te stoppen? 

 

Mevrouw Els Ampe (Open Vld): In februari 2019 kregen de ouders van kinderen in de 3 

crèches waarover sprake, ‘t Kruimeltje, Pino en Zonnebloem, een brief waarin stond dat hun 

kinderdagverblijf over 8 maanden de deuren zou sluiten. In totaal hebben de 3 crèches een 

capaciteit van 52 plaatsen. De sluiting treft dus tientallen gezinnen die in de regio Elsene en 

Sint-Gillis wonen. De nood aan kinderopvang is in die regio al redelijk hoog. 

 

Crèches opdoeken, heeft natuurlijk niet alleen gevolgen voor ouders die daar nu hun kinderen 

naartoe brengen, maar ook voor ouders die hun kinderen zouden inschrijven in andere 

crèches. Het aantal beschikbare plaatsen vermindert namelijk. Uiteraard heeft dit ook 

gevolgen voor de participatie op de arbeidsmarkt. Indien men geen plek vindt, moet men 

mogelijks thuisblijven. 

 

In de brief die de ouders kregen, bijvoorbeeld van 't Kruimeltje, staat dat de sluiting op 31 

oktober 2019 een feit is omdat op lange termijn de infrastructuur niet meer voldoet aan de 

normen die aan kinderdagverblijven worden opgelegd. De kosten om dit in orde te brengen, 

lopen volgens Scholengroep Brussel hoog op. Het is natuurlijk wel een goede zaak dat 

kinderen in de meest moderne omstandigheden worden opgevangen en dat Scholengroep 

Brussel zeer nauwlettend toekijkt op de kwaliteit van de infrastructuur. Het is wel een 

probleem dat dit ten koste gaat van de capaciteit en dat de ouders van de betrokken kinderen 

daar weinig boodschap aan hebben. 

 

In de brief staat ook dat er een alternatief wordt aangeboden. In kinderdagverblijf Unkie-

Punkie in Elsene zullen vanaf 1 november 2019 plaatsen worden vrijgehouden. Dit gebeurt 

ook in kinderdagverblijf Het Tinnen Soldaatje in Ukkel. Scholengroep Brussel garandeert een 

plek voor alle kinderen die nu hun plek verliezen. Het is natuurlijk wel zo dat die 2 andere 

crèches op 20 minuten stappen liggen van het huidige kinderdagverblijf. In de meest 

fantastische omstandigheden zou dit 7 minuten met de auto vragen of 20 minuten te voet. In 

die regio is er druk verkeer en weinig openbaar vervoer. Met de bus of tram is dit niet erg 

evident. Men kan met de fiets gaan, maar er zijn weinig fietspaden in die omgeving. Voor 

veel ouders is dit dus waarschijnlijk geen goede optie. Wij kennen hun werkomstandigheden 
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niet. Dit kan voor ouders meer dan 20 minuten extra tijd vragen om hun kind naar de opvang 

te brengen. 

 

Mensen die hun kind hebben aangemeld, worden nu ook geconfronteerd met een 

vermindering van het aantal beschikbare plekken. Wanneer men de getroffen ouders een plek 

garandeert in Unkie-Punkie of Het Tinnen Soldaatje, dan wil dat zeggen dat mensen die al 

zijn aangemeld een trapje naar beneden gaan. 

 

Ik heb een brief gestuurd aan Scholengroep Brussel om meer uitleg te vragen. Scholengroep 

Brussel garandeert een oplossing voor de ouders, maar de vraag is of die voorgestelde opties 

daadwerkelijk de problemen van de ouders oplossen. Mocht dit het geval zijn, dan zouden zij 

ons niet aanschrijven. Vandaag zijn er meerdere collega’s om hierover te interpelleren. 

 

Er is een structureel probleem. Het collegelid heeft veel plekken gecreëerd, maar nu vallen er 

52 plaatsen weg. De nieuwe gebouwen die Scholengroep Brussel plant, liggen helemaal niet 

in Elsene of Sint-Gillis. Men heeft plannen voor Pacheco, Comenius en de Ulensstraat. 

 

Welke stappen heeft het collegelid ondernomen om budget uit te trekken voor Scholengroep 

Brussel om een crèche in te richten in Elsene of Sint-Gilles, of om de renovatie van de 

huidige crèches te bekostigen? Ik had begrepen dat renovatie misschien niet de beste 

oplossing is. Er kan echter een nieuwe crèche worden gebouwd. 

 

Welke normen worden niet behaald? 

 

Hoeveel aanmeldingen waren er in 2017 in Elsene en Sint-Gillis? Hoeveel staan daarvan nog 

op de wachtlijst? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Mijn collega’s hebben de feiten al uitgebreid geschetst, 

dus ik zal deze niet herhalen. Het komt erop neer dat in de regio Elsene – Sint-Gillis 20% van 

het aanbod verhuist naar Koekelberg. Het is evident dat voor mensen die in de regio wonen, 

die een plaats hebben in de crèche of die op de wachtlijst staan, de opening van een crèche in 

Koekelberg absoluut geen oplossing is. De betrokken mensen zitten echt met een groot 

probleem.  

 

Meer algemeen is het jammer dat Elsene en Sint-Gillis al heel weinig opvangplaatsen hebben. 

De Europese Barcelonanorm stelt dat er per 100 kinderen 33 opvangplaatsen moeten zijn. 

Sint-Gillis en Elsene voldoen daar helemaal niet aan. Tijdens de laatste 5 jaren werden in 

Sint-Gillis slechts 24 extra plaatsen gecreëerd. In Elsene was er geen enkele bijkomende 

plaats. Dit is dus niet alleen een persoonlijk drama voor die mensen, maar eveneens voor de 

kinderopvang in Brussel. 

 

Ik sluit mij aan bij de vragen van mijn collega’s. Ik vind de verantwoording van Scholengroep 

Brussel zeer vreemd. Zij zeggen dat de infrastructuur verouderd is. Ik ken de situatie ter 

plaatse niet, maar mijn 1ste reflex is te stellen dat men veel kan doen aan verouderde 

infrastructuur. Als ik kijk hoeveel scholen en crèches de laatste jaren volledig werden 

gerenoveerd, ondanks een zeer verouderde staat, dan vind ik dat eigenlijk geen argument. 

Scholengroep Brussel hanteert ook het argument dat men op termijn enkel nog met grotere 

crèches wil werken, die minstens 50 kinderen kunnen opvangen. Ik denk dat het in Brussel 

belangrijk is om elke vorm van opvang te stimuleren. Kleinere crèches hebben hun nut en 

mogen niet zomaar worden afgebouwd om te rationaliseren. 
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Ik vraag mij af welke oplossing wordt geboden, want de oplossing die ik las in de pers lijkt 

me niet ideaal. Kan er toch niets worden gedaan om deze crèches langer open te houden? Zijn 

er op korte termijn plannen om te zorgen voor voldoende kinderopvang in Elsene en Sint-

Gillis? 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Ik sluit mij graag aan bij de interpellaties van mijn 

collega’s. Ik werd gealarmeerd door ouders en grootouders over de sluiting van deze 

kinderdagverblijven. Zij konden het niet geloven. Zelf kan ik dit ook niet geloven, zeker 

gezien de inspanningen die we vanuit de VGC en de Vlaamse Gemeenschap doen om meer 

plaatsen te creëren. Collegelid Bianca Debaets heeft er alles aan gedaan om een heel aantal 

bijkomende plaatsen te creëren. Nu krijgen we te horen dat er 3 kinderdagverblijven worden 

gesloten. 

 

Stel u even in de plaats van de jonge vaders en moeders die net hun zoon of dochter hebben 

ingeschreven of die op de wachtlijst staan. Het levert al heel wat stress op om daar te geraken, 

maar dan komt men daar op een dag in februari 2019 toe en krijgt men een A4’tje in de hand 

waarop staat vermeld dat het kinderdagverblijf sluit op 31 oktober aanstaande. Er staat op dat 

de infrastructuur niet meer voldoet aan de normen en dat de kosten voor renovatie te hoog 

oplopen. Ik kan mij daar bijzonder boos om maken. Ik vraag me echt af welke inrichtende 

macht zo wereldvreemd is om dit te doen in de huidige context in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest. We zeggen telkens dat er tekorten zijn en dat er nog meer inspanningen moeten 

gebeuren, ondanks de enorme inspanningen die reeds plaatsvonden. Ik noem dit dus 

wereldvreemd gedrag. 

 

We moeten ook beseffen dat Elsene en Sint-Gillis een demografische evolutie hebben die in 

stijgende lijn gaat. Er is reeds een tekort aan opvangplaatsen. Ik ben boos. Ik vind het ronduit 

schandalig. 

 

Er wordt gezegd dat de sluiting te wijten is aan de verouderde infrastructuur. Dat is toch niet 

iets dat gisteren werd ontdekt? Het kinderdagverblijf ’t Kruimeltje in de Washingtonstraat 

bestaat al meer dan 35 jaar. Natuurlijk is dat verouderd. Men kon dat misschien wel voorzien? 

’t Kruimeltje is al jarenlang gelinkt aan kleuterklassen en een wijkschooltje. Generaties 

kinderen zijn daar gepasseerd. Plots beslist een bestuur om jonge ouders voor een voldongen 

feit te stellen. Net alsof men plots iets verschrikkelijks of onoverkomelijks heeft ontdekt. Ik 

begrijp niet hoe het zit met de verouderde infrastructuur en de vooruitziendheid van de 

inrichtende macht. 

 

In de krant hebben we daarover veel kunnen lezen. Men verwijst naar het nieuwe 

kinderdagverblijf in Koekelberg. Andere collega’s hebben al terecht op het probleem 

gewezen. We geloven toch niet dat ouders die in Elsene of Sint-Gillis wonen, zullen 

verhuizen naar Koekelberg of ’s ochtends tot daar zullen rijden? Ik weet intussen van de 

ouders zelf dat omliggende kinderdagverblijven, inclusief de Franstalige crèches, wachtlijsten 

hebben. Een ouder vertelde me dat de kortste wachtlijst 15 wachtenden telt. Het kan toch niet 

de bedoeling zijn dat kinderen die zijn ingeschreven in Nederlandstalige kinderdagverblijven 

omwille van sluiting terechtkomen in een Franstalige crèche? Het is niet eens zeker dat ze 

daar binnen geraken. Intussen zijn hun grotere broers en zussen ingeschreven in het 

nabijgelegen Nederlandstalig onderwijs. 
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Ik sluit me aan bij de vele vragen die collega’s al hebben gesteld. Ik had graag geweten of de 

inrichtende macht dit op voorhand heeft overlegd met de administratie of met het kabinet? 

Was het collegelid op voorhand op de hoogte van deze sluitingen? Kan het collegelid 

gesprekken voeren om de sluiting uit te stellen of terug te draaien tot het beloofde nieuwe 

kinderdagverblijf in Elsene instapklaar is? Als die infrastructuur zo verouderd is, zal het toch 

niet op enkele maanden aankomen? 

 

Ik hoor graag de mening van het collegelid, en liefst van al haar oplossing. 

 

Collegelid Bianca Debaets: Ik werd niet vooraf op de hoogte gebracht van de sluiting. Het 

gaat om een beslissing die het Gemeenschapsonderwijs (GO!) volledig autonoom, zonder 

voorafgaand overleg en bijzonder abrupt heeft genomen. (Opmerkingen. De leden reageren 

met verbazing.) 

 

Ik deel jullie verontwaardiging, maar er zijn absoluut geen besparingen geweest in de 

Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. Integendeel, de voorbije jaren is er een 

miljoeneninvestering in de kinderopvang gebeurd om 25% meer inkomens-gerelateerde 

capaciteit te creëren. Daar hebben we het 2 weken geleden nog over gehad. 

 

In tegenstelling tot wat mevrouw Els Ampe zegt, gaan die plaatsen niet verloren, en gelukkig 

maar. Ze worden overgedragen naar Koekelberg. Nu is dat natuurlijk geen oplossing voor de 

ouders. Ik wil de uitdaging ook niet minimaliseren. Iedere ouder die geen plaats vindt voor 

zijn kind is er een te veel. Zo’n situatie leidt tot ongerustheid bij mensen. Geen plaats vinden 

in een kinderdagverblijf of een school leidt ertoe dat mensen zich de vraag stellen of ze in 

Brussel willen blijven wonen. Dat moeten we absoluut vermijden. Daarom hebben we ook zo 

veel geïnvesteerd om jonge Nederlandstalige gezinnen hier een leven en een toekomst te 

kunnen laten ontwikkelen. Er is tijdens de voorbije legislatuur al een hele inhaalbeweging 

ingezet, maar ook de volgende jaren blijft diezelfde inspanning in die regio ook absoluut 

noodzakelijk. 

 

Als overheid baten wij natuurlijk nooit zelf kinderdagverblijven uit en gaan we  hiervoor op 

zoek naar samenwerking met organisatoren. De voorbije jaren werden alle aanvragen tot 

capaciteitsuitbreiding in die regio Sint-Gillis en Elsene door de VGC gehonoreerd. De crèches 

Kiekeboe 1 en Kiekeboe 2 in Sint-Gillis hebben bij de VGC een aanvraag ingediend en wij 

zijn daarop ingegaan. Er is geen organiserende vzw te vinden die een aanvraag heeft 

ingediend en waarop wij niet zijn ingegaan. Ik kan natuurlijk ook geen middelen toekennen 

als er geen vragen zijn. Alle aanvragen uit Sint-Gillis en Elsene werden in elk geval 

gehonoreerd. 

 

Ik ben zelf ook proactief op zoek gegaan naar mensen die bijkomende capaciteit kunnen 

creëren. In Elsene is dat bijvoorbeeld uitgemond in een vernieuwde samenwerking met de 

Lutgardisschool. Samen met hen engageerde de VGC zich om voor 3 miljoen euro een 

nieuwe crèche te bouwen in de Graystraat. Dat is een aanzienlijke investering, goed voor 44 

nieuwe plaatsen. De werken starten weldra en zullen 1,5 jaar duren. Als het GO! die 

eenzijdige beslissing niet genomen had, was dat perfect geweest. Dan hadden we 3 nieuwe 

crèches van het GO! en deze gloednieuwe crèche erbovenop. Dan was er in die regio een goed 

behoeftedekkend aanbod geweest. 

 

Om de opstart van nieuwe locaties te faciliteren en de renovaties van het groot patrimonium 

aan kinderdagverblijven te ondersteunen, zijn wij een tijdje geleden gesprekken gestart met 
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het Gemeenschapsonderwijs om hen te helpen bij de opmaak van een masterplan. Wij 

vermoedden namelijk al dat er renovaties in het verschiet lagen en wilden die samen in kaart 

brengen. De sluitingen, waarover de kranten berichtten, werden in deze gesprekken nooit op 

tafel gelegd. Wij hebben hen de hand gereikt om samen een masterplan op te stellen, zoals wij 

dat ook met de andere netten zouden doen. Wij hebben de informatie over de sluitingen, net 

zoals jullie, via de kranten vernomen. 

 

Op dit eigenste moment zit mijn kabinetschef met het Gemeenschapsonderwijs samen en zelf 

zie ik straks de schepenen van Elsene en Sint-Gillis om na te gaan of we tot een oplossing of 

samenwerking kunnen komen. Het achterliggende idee is om tot een positieve doorstart te 

komen van de opmaak van een Brusselbreed masterplan voor het gemeenschapsonderwijs. In 

de brief die de ouders ontvingen, garanderen zij dat deze in naburige gemeenten 

terechtkunnen. 

 

Mevrouw Els Ampe zei dat dit tot extra druk in Ukkel zou leiden. Dat zou ik wel willen 

nuanceren. De bezettingsgraad van het Gemeenschapsonderwijs is immers de laagste in het 

gewest. Als een kinderdagverblijf een vergunning heeft voor 30 plaatsen dan kan het alsnog 

beslissen om er maar 25 in te vullen. 

 

Die bezettingsgraad ligt nergens zo laag als bij het GO!.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik woon in de buurt en ik kan garanderen dat het niet 

evident is om elke morgen vanuit Elsene naar Ukkel te gaan. 

 

Collegelid Bianca Debaets: Schiet niet op de boodschapper. Ik herhaal dat het GO! niet aan 

haar maximale capaciteit zit. Of een maximale bezetting de juiste oplossing is, laat ik in het 

midden, maar ze kunnen het wel. Los van het acute probleem, is dat misschien ook de 

oplossing voor de andere kinderverblijven die zij uitbaten. Als je weet dat zoveel ouders op 

zoek zijn naar plaatsen, vind ik het van weinig verantwoordelijkheid getuigen om 

systematisch niet alle plaatsen op te vullen.  

 

Het centraliseren van kleine, verouderde kinderdagverblijven naar een nieuwe, grotere site is 

op zich geen slechte zaak, zolang ze maar in dezelfde wijk blijven. Centraliseren betekent 

voor mij niet het verplaatsen van Elsene naar Koekelberg. Sommige opvangplaatsen zijn ook 

erg klein, met bijvoorbeeld 9 opvangplaatsen. Ouders willen ook dat hun kind gestimuleerd 

wordt via spel of taal. Zoiets lukt beter in grotere structuren. Ook de nieuwe subsidieregels 

van Kind&Gezin verwijzen hiernaar. 

 

Wat de wachtlijsten betreft, is het centrale loket er gekomen om de vraag van de ouders te 

centraliseren en te vermijden dat zij zich telkens tot individuele kinderdagverblijven moesten 

richten. Wij hebben ooit becijferd dat ouders gemiddeld 7 à 8 kinderdagverblijven moesten 

bezoeken vooraleer zij een plaats vonden. Ouders mogen ook 5 voorkeursplaatsen opgeven. 

De wachtlijsten geven dan ook een vertekend beeld omdat dezelfde ouders ook nog eens op 4 

andere wachtlijsten staan. Wachtlijsten leveren dus geen accurate informatie op. 

 

We zullen horen wat het Gemeenschapsonderwijs voorstelt. Ik zit zelf straks samen met 

vertegenwoordigers van de gemeenten. We moeten een oplossing vinden. De gemeenten 

spelen hier zelf ook een rol in. Het feit dat we ons nu in zo’n dramatische situatie bevinden, 

heeft ook te maken met een absoluut deficit, onderfinanciering en gebrek aan interesse voor 

de Nederlandstaligen in die gemeenten, ook vanwege de schepenen. 



14 

 

 

 

Ik was in het verleden ooit gemeenteraadslid in Elsene. Wij hadden toen een principieel 

akkoord met Kind&Gezin om een gemeentelijk kinderdagverblijf op te richten. De schepenen 

hebben die vergunning toen laten verloren gaan, met als gevolg dat er geen enkel 

Nederlandstalig kinderdagverblijf was. 

 

Nog een voorbeeld: Schaarbeek heeft 17 gemeentelijke Franstalige crèches en geen enkele 

Nederlandstalige. Dat toont toch aan dat er een probleem is bij die lokale besturen. Ik heb er 

niets op tegen dat er een verdeelsleutel wordt toegepast, maar geen enkele Nederlandstalige 

crèche, hoe leg je dat uit aan de bevolking? 

 

Ik wil alles doen wat binnen mijn bereik ligt en creatief zijn, maar ik kan dit probleem niet 

alleen oplossen. We moeten het Gemeenschapsonderwijs op zijn verantwoordelijkheid 

wijzen, zonder dat daar een hoge cheque tegenover staat. We kunnen niet zowel de overheid 

als de ouders voor voldongen feiten blijven stellen. Er moet een oplossing worden gevonden. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Ik vind het werkelijk verbijsterend dat het GO! daar 

niets over gezegd heeft op het moment dat er overlegd werd over het opstellen van een 

masterplan. Idealiter waren die crèches open gebleven, maar misschien zal er wel een 

renovatie nodig geweest zijn. Ik kan de situatie op het terrein natuurlijk niet inschatten. Als 

het GO! echter wat meer vooruitziend was geweest en hierover overlegd had, dan had die 

renovatie binnen een traject kunnen gebeuren dat aansloot op de bouw van een nieuw 

kinderdagverblijf in Elsene. Dit is voor mij bijna schuldig verzuim. 

 

Collegelid Bianca Debaets: We hadden samen in Elsene ook naar een nieuwe locatie kunnen 

zoeken waar we één mooie, gloednieuwe crèche hadden kunnen bouwen. We hadden 

verschillende oplossingen kunnen bedenken als overgangsmaatregel.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): In Elsene wordt er weldra dus die nieuwe crèche 

gebouwd. Ik heb ook gesproken met de schepen in Sint-Gillis, die zelf aangeeft dat hij 

ondertussen contact opgenomen heeft met het GO! met het voorstel om naar een andere 

locatie in de gemeente te verhuizen. Het GO! stelt zich echter zeer terughoudend op. Ik krijg 

de indruk dat men er niet echt geïnteresseerd is, ondanks het feit dat er een ongelooflijk tekort 

is in die buurt en het de bedoeling is om naar grotere, gecentraliseerde crèches te gaan. Voor 

dat laatste valt iets te zeggen, maar het mag niet ten koste gaan van het aanbod in de buurt. Ik 

hoop dat er alsnog iets uit de bus komt na het overleg met het GO! en het overleg met de 

gemeente, zodat er oplossingen komen op korte termijn. Zoals het collegelid zelf zegt, vraagt 

de bouw van nieuwe crèches tijd.  

 

Wat de mensen op een wachtlijst betreft: ik kan dus bevestigen dat zij zich niet opnieuw 

moeten aanmelden? Heel die procedure moet niet opnieuw worden opgestart? 

 

Collegelid Bianca Debaets: Dat gaan we nog moeten bekijken, maar dat kan niet de 

bedoeling zijn. Er moet voor die mensen in de omgeving een oplossing gevonden worden. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Voor mij is het een en-en-verhaal. Er mogen nieuwe, 

grote, gecentraliseerde crèches gebouwd worden, maar ik hoop echt uit de grond van mijn 

hart dat er nog een oplossing komt voor de mensen uit de buurt. Ik ga ervan uit dat het 

collegelid tot het uiterste zal gaan om een oplossing te vinden. We hebben inderdaad extra 
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plaatsen nodig. Ik weet dat het collegelid daarmee bezig is. Het laatste wat we willen, is dat 

jonge gezinnen Brussel verlaten wegens debacles als deze.  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik sta hier ongelooflijk van te kijken. Ik vind het een 

hallucinant verhaal. Als dit klopt, is dat een onverantwoorde houding van de scholengroep, 

die geen aanvragen ingediend heeft en eenzijdig en op korte termijn iedereen voor voldongen 

feiten heeft gesteld en 3 crèches tegelijkertijd zal sluiten. Dat valt niet uit te leggen.  

 

Het collegelid zegt dat de VGC in het verleden positief ingegaan is op alle vragen. Ik had 

evenwel opgevangen dat Kiekeboe in Sint-Gillis gevraagd had om uit te breiden, maar dat de 

VGC daar geen middelen voor had. Kan het collegelid dat misschien nagaan en bevestigen? 

 

Ik merk dat het collegelid nogal rond zich heen schiet. Ze schiet op de vorige schepenen van 

Sint-Gillis en Elsene van sp.a, die hun werk niet gedaan zouden hebben. Ze schiet op de 

schepen van Groen in Schaarbeek. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, collegelid: Ik schiet op niemand. Ik stel alleen maar vast dat er 2 

gemeenten zijn, waaronder de getroffen gemeenten, waar het gemeentebestuur 0 

Nederlandstalige crèches heeft.  

 

In de getroffen gemeenten wordt een vergunning van Kind&Gezin zelfs zomaar opnieuw uit 

handen gegeven, alsof het hen niet interesseert. Ik schiet op niemand. Ik kan alleen maar 

vaststellen. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Dat is duidelijke kritiek aan dat adres. Het collegelid 

verwees ook naar Schaarbeek. Zoals ze wel zal weten, komt daar een Nederlandstalige crèche 

van de gemeente. Ik denk dat ze ook wel weet dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor 

de financiering van crèches nog altijd bij de gemeenschappen ligt. Het collegelid draagt daar 

verantwoordelijkheid, samen met Vlaams minister Jo Vandeurzen.  

 

Twee weken geleden klonk het collegelid nog heel anders. Ze zei toen heel ambitieus: we 

hebben hier heel veel gedaan. Vandaag klinkt ze veel minder ambitieus. Ik had graag meer 

details over de engagementen van het collegelid en de VGC. Is het collegelid bereid om, als er 

inderdaad een probleem is met die gebouwen, bij te springen voor de renovatie en er dus voor 

te zorgen dat die gebouwen open kunnen blijven? Is het collegelid bereid om op zoek te gaan 

naar een andere uitbater, als de scholengroep daar inderdaad niet langer interesse voor heeft, 

wat onbegrijpelijk is? Ik denk dat het voldoende duidelijk is dat de enige goede optie is dat 

die crèches open blijven en dat die nieuwe er komen in Koekelberg en in Elsene. We zitten 

met een veel te groot tekort. Als we voor een andere optie kiezen, als we deze crèches laten 

sluiten, dan volgt er altijd een stoelendans. Dan zullen er altijd verliezende ouders zijn. Dat 

mag geen optie zijn. Dat kan gewoon niet. Vanuit beleidsoogpunt is de enige goede optie om 

er alles aan te doen. Ik weet dat het collegelid niet alle verantwoordelijkheid draagt, maar ze 

heeft wel belangrijke hefbomen in handen.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Na het antwoord van het collegelid, kan ik alleen 

maar opnieuw verwonderd staan over hoe wereldvreemd en hoe onverantwoord het GO! kan 

zijn. Het is toch ook met publieke middelen dat het GO! die kinderopvang inrichtte. Het is 

werkelijk onverantwoord om die eenzijdig, zonder daar iemand in te kennen, te sluiten.  
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We moeten nu op korte termijn oplossingen vinden. Ik citeer even uit een mail die ik hierover 

ontving van ouders: “Voor zover wij hierover kunnen oordelen, is de infrastructuur van dat 

kinderdagverblijf” – ik denk dat het over het Kruimeltje ging – “behoorlijk en zou een uitstel 

van sluiting geen enkel probleem mogen vormen op dat gebied”. Als de ouders ook maar 

enige bezorgdheid hadden gehad over de toestand van dat gebouw, zouden ze hun kinderen 

daar niet naartoe gestuurd hebben.  

 

Ik denk dat er gewerkt moet worden met een overgangsperiode en dat het GO! aangezet moet 

worden om zo snel mogelijk met een masterplan te komen. Als men niets vraagt aan de 

overheid, krijgt men ook niets. Hoe kan de VGC, hoe kan de Vlaamse Gemeenschap 

tegemoet komen aan plannen of problemen als er niets op tafel gelegd wordt?  

 

Ik pleit voor een uitstel van het sluiten van die kinderdagverblijven. Dat is het enige wat op 

korte termijn echt kan werken.  

 

Collegelid Bianca Debaets: We pleiten daar allemaal voor, maar zoals verschillende mensen 

aangehaald hebben, is er weinig enthousiasme bij het Gemeenschapsonderwijs om tot een 

oplossing te komen. Ik kan niet op de oplossing vooruitlopen, mijnheer Verstraete. Mensen 

zitten nu rond de tafel. Ik hoop dat we hen alsnog op hun verantwoordelijkheid kunnen 

wijzen. Het is wel een autonoom bestuur. We zullen enkel een appèl kunnen doen op hun 

verantwoordelijkheid – ik kan het niet anders noemen – en samen trachten te zoeken naar 

oplossingen, in zoverre ze daartoe bereid zijn. It takes two to tango. Ik zou het normaal 

gevonden hebben als ze op zijn minst gewacht hadden tot Lutgardis gebouwd was. Dat 

dossier is vergund. Binnen 1,5 jaar staat dat gebouw daar. Het zou nog niet ideaal geweest 

zijn om dan die crèches te sluiten, maar dat was wel een heel ander scenario geweest.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik heb 3 opmerkingen. Ik sluit me aan bij de woorden 

van collega Brigitte Grouwels: dit is inderdaad ‘wereldvreemd’ van de scholengroep.  

 

Ik zou evenwel willen aandringen op een andere oplossing. Ik woon in de regio. Ukkel is geen 

oplossing voor mensen die in Elsene wonen. De verbinding is gewoon veel te slecht.  

 

Het collegelid had een heel terechte opmerking over de gemeenten. Ik wil wel een nuance 

aanbrengen. Het Gewest heeft de voogdijbevoegdheid over de gemeenten. Heel veel 

gewestelijke middelen gaan naar het Plan Cigogne, het kinderopvangplan van de Cocof. Met 

het Plan Cigogne wil men via de gemeenten kinderopvang inrichten. Als overheid richten ze 

geen kinderopvang in. Ik vind dat het Gewest een signaal moet geven aan de gemeenten dat er 

geïnvesteerd moet worden in Nederlandstalige kinderopvang en Nederlandstalige scholen. Zo 

is er in de regio Oudergem geen Nederlandstalige kinderopvang en geen gemeentelijke 

Nederlandstalige school. Ook in Watermaal-Bosvoorde is er geen Nederlandstalige kinder-

opvang en geen gemeentelijke Nederlandstalige school. Ik kan zo voortgaan. Dat is de situatie 

in die regio. Ik wil het collegelid, dat deel uitmaakt van de gewestregering, oproepen om de 

Nederlandstalige collega’s in het Gewest aan te sporen om die boodschap duidelijk te maken 

aan de gemeenten. Daar werd veel te lang mee gewacht.  

 

 

- Het incident is gesloten.  
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VRAGEN OM UITLEG (R.v.O., art. 59) 

 

Ondersteunende maatregelen voor toekomstige leerkrachten in Brussel en nieuwe 

initiatieven ten aanzien van het leerkrachtenberoep 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Het leerkrachtenberoep is en blijft voer voor discussie, 

evenals het aantal leerkrachten in deze stad. Op verschillende niveaus, ook binnen deze Raad, 

wordt daar regelmatig over gepraat. Op 4 mei 2018 voerden we hierover een lang en grondig, 

en ook heel interessant, debat. Er blijven echter vacatures openstaan. Het verloop bij de 

leerkrachten blijft groot. Dit soort moeilijkheden kunnen we niet zomaar even snel 

wegwerken. Ook bij de start van dit schooljaar werd duidelijk dat er nog vacatures ingevuld 

moeten worden. Als we spreken met leerkrachten en directies van scholen, komt vaak naar 

voren dat het heel moeilijk is om voor een aantal vakken leerkrachten te vinden. 

 

Ik weet dat het College deze legislatuur al tal van acties ondernomen heeft om het 

leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken en om jonge lesgevers binnen en buiten Brussel 

te motiveren om in Brussel voor de klas te komen staan. De activiteiten van de VGC zijn 

gekend bij vele leerkrachten en leerkrachtenteams en worden er warm onthaald. Ze passen in 

het opzet van een community building. Het gevoel hebben om ‘in een goeie groep’ te zitten 

als leerkrachten in Brussel, doet wel degelijk veel. Ik denk dat de collegevoorzitter op dat 

vlak goed werk levert. 

 

In de beleidsverklaring had de collegevoorzitter het over het aanzwengelen van het aantal 

leerkrachten in ons gewest. Zo had hij het over uitdagingen als de in-, door- en uitstroom 

vergroten binnen de lerarenopleidingen en meer doelgroepen aansporen om voor het 

leerkrachtenberoep te kiezen.  

 

Sinds 2018 bestaat het door de VGC gesubsidieerde project De Baobab, dat onder meer wil 

inzetten op het voor de kleuterklas brengen van gemotiveerde en geëngageerde Brusselaars 

die niet beschikken over een diploma hoger onderwijs. 

 

Twee andere klemtonen in de beleidsverklaring zijn het uitwerken van flexibele leertrajecten 

om mensen toe te laten leerkracht te worden en het werken aan een verhoging van de 

taalvaardigheid van het Nederlands van alle studenten in de lerarenopleiding. Dat zijn goede 

klemtonen. 

 

Kan de collegevoorzitter een beeld schetsen van de hedendaagse vacaturedruk voor 

leerkrachten in het Brussels hoofdstedelijk gewest, zowel in het basis- als in het secundair 

onderwijs en in het deeltijds en voltijds onderwijs? De collegevoorzitter had het in de 

beleidsverklaring 2018-2019 over de versterking en verhoging van de in-, door- en uitstroom 

van de lerarenopleidingen. Ik vind dat een terechte focus. Welke stappen zet hij hiervoor? 

 

Ook stond er in het beleidsplan dat er bijkomende doelgroepen aangesproken zouden worden 

om voor het leerkrachtenberoep te kiezen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is er daarvoor een 

communicatieplan? Over welke doelgroepen gaat het precies? 

 

Kunnen we de eerste resultaten van de werking van De Baobab al krijgen? 

 

In de beleidsverklaring sprak de collegevoorzitter ook over een ‘overtuigend 

ambassadeurschap’, waarmee nieuwe, toekomstige studenten aangemoedigd worden om voor 
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het beroep van leerkracht te kiezen. Dat idee gaat al lang mee. In welk opzicht verschilt het 

van vroeger? Hoe wilt de collegevoorzitter het concretiseren? Werd er ondertussen al verder 

werk gemaakt van de flexibele trajecten om mensen toe te leiden naar het beroep van 

leerkracht? 

 

Op welke manier wordt er vandaag werk gemaakt van de verhoging van de taalvaardigheid 

Nederlands voor alle toekomstige leerkrachten die vandaag les volgen in de Brusselse 

lerarenopleidingen? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): We kennen allemaal de uitdagingen op het vlak van het 

aanwerven en het behouden van leerkrachten in Brussel. De meeste leerkrachten komen van 

buiten Brussel, maar het is natuurlijk ook een uitdaging om leraren binnen Brussel te vinden. 

Die uitdaging moet zeker worden aangegaan, maar ik wil wel opmerken dat men erover moet 

waken dat men inzake de kwaliteit van de leerkrachten de lat niet lager mag leggen. In 2017 

slaagde in de Erasmushogeschool Brussel 40% van de Brusselse studenten die uitgestroomd 

waren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs, niet voor de oriëntatieproef omdat ze 

onvoldoende Nederlands kenden. Hun niveau van het Nederlands was niet hoog genoeg. 

Uitgerekend dat is ontzettend belangrijk in Brussel. Voor al die kinderen die eigenlijk nog 

Nederlands moeten leren in het onderwijs, is het belangrijk dat hun leraren heel taalvaardig in 

het Nederlands zijn. 

 

Wij zijn met de Commissie voor Onderwijs en Vorming en de Commissie voor Welzijn, 

Gezondheid en Gezin naar Duitsland geweest en hebben daar een school in Düsseldorf 

bezocht. We leerden er dat er in de opleiding van de leerkracht een apart vak Talig Leren 

bestaat waar heel precies wordt aangeleerd hoe moet worden omgegaan met kinderen die de 

onderwijstaal in feite niet goed kennen. Ik heb daar een les bijgewoond die gegeven werd 

door een lerares in opleiding. Heel duidelijk stond in haar wiskundeles taal centraal. Je had 

heel mooie afbeeldingen op het bord, en als ze zei: ‘Haal jullie rode pen boven’, dan toonde 

ze ostentatief haar rode pen. ‘Rode pen’, herhaalde ze dan. Er werd op een zeer talige manier 

wiskundeles gegeven; er werd in de gaten gehouden of de leerlingen het begrepen hadden, of 

iedereen mee was. Ze werkte met bordjes, met afbeeldingen op het bord van de zaken die ze 

tegelijkertijd ook benoemde. Ik vroeg me af of zoiets ook bestaat in België. Kan er worden 

onderzocht of dat – zeker in de Brusselse hogescholen – geen mogelijkheid is? In Duitsland is 

het een apart vak binnen de lerarenopleidingen: hoe geef je talig les aan leerlingen die moeite 

hebben met de onderwijstaal? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik frons mijn wenkbrauwen, ik krimp in elkaar. Het 

Onderwijscentrum Brussel (OCB) doet al jaren niets anders. Mevrouw Liesbet Dhaene hoeft 

niet zover te gaan! Ze zou beter haar ecologische voetafdruk wat verkleinen en gewoon even 

naar de Marcqstraat stappen. Daar kan ze ook alle lesmethodes vinden die erop aansluiten. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Geldt dat ook voor de lerarenopleidingen? 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel:  De lerarenopleidingen kunnen daar gebruik van maken, 

en ze maken daarvan uiteraard ook gebruik, vooral als ze in een Brusselse context werken. 

Wat mevrouw Liesbet Dhaene in Düsseldorf gezien heeft, is heel fijn, maar daarmee zijn wij 

al 10-15 jaar bezig. We hebben een expertise ontwikkeld waarnaar men van verre komt kijken 

hoe we het doen. Misschien hebben die Duitse collega’s zich wel op ons geïnspireerd! 

(Gelach) 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik kan het alleen aanmoedigen. Wel moet ik eerlijk 

zeggen dat ik dat nog nooit heb gezien… 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Hoezo? Hebt u mij nog nooit bezig gezien? Ik doe dat 

hier toch ook altijd? 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): U misschien wel, ja. (Gelach) 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Onderwijs van topkwaliteit is onlosmakelijk verbonden 

met de inzet van goed omkaderde, gemotiveerde en geprofessionaliseerde leerkrachten. 

Taalvaardigheid en een uitstekende tot perfecte kennis van de instructietaal is daarbij een 

absolute noodzaak. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Ook ik word kittelorig 

wanneer ik onderwijsmensen ontmoet die de instructietaal niet perfect schriftelijk en 

mondeling beheersen. Dat is de essentie, of hoort de essentie te zijn, in de lerarenopleiding. 

Een taal moet je perfect beheersen. Overigens: als je andere talen wilt doceren, beheers je die 

maar beter ook perfect. Als je iets wilt onderwijzen, moet je het perfect beheersen. 

 

Daarom voert de VGC al jaren een onderwijsbeleid dat gericht is op het vormen, motiveren en 

ondersteunen van leerkrachten, zowel voor de student-leerkrachten als voor de oude rotten in 

het vak. Denken we maar aan de fijne, inspirerende initiatieven van Lesgeven in Brussel, aan 

de ondersteuningsteams van het OCB, aan de investeringen in onderwijsinfrastructuur en aan 

alle pedagogische initiatieven die we de laatste jaren hebben opgezet voor al onze 

schoolteams.  

 

Wat de vraag en het aanbod van jobs in het onderwijs betreft, verzamelt zowel Actiris als de 

VDAB gegevens over het aantal vacatures en werkzoekenden in de onderwijssector in 

Brussel. Die gegevens zijn evenwel om verschillende redenen niet compatibel. Actiris wordt 

niet altijd ingeschakeld door de scholen en registreert bijvoorbeeld ook niet de onderwijstaal 

van de vacatures, terwijl de VDAB bijvoorbeeld geen onderscheid maakt tussen vacatures 

vanuit scholen en vacatures vanuit onderwijs-gerelateerde instellingen, zoals gemeenten en 

opleidingsverstrekkers. Dat maakt een inschatting van het aantal vacatures voor leerkrachten 

versus het aantal kandidaat-leerkrachten zeer moeilijk. Daarom kunnen we slechts enkele 

indicatoren naast elkaar zetten. 

 

Op onderwijsinbrussel.be van de VGC, gevoed door de VDAB, staan er momenteel 219 

vacatures. Het gaat om voltijds, deeltijds, tijdelijk, leerkrachten, ondersteuners, secretariaats-

medewerkers, alles door elkaar. Die vacatures kennen een jaarlijkse cyclus.  

 

Daarnaast publiceert het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) om de 10 jaar 

het rapport Arbeidsmarkt onderwijs. In de laatste editie van november 2018 stonden de 

gegevens van Actiris voor alle schoolbesturen in dit gewest. Een algemene conclusie was dat 

het aantal werkaanbiedingen stijgt en het aantal werkzoekenden daalt. Hier dringt zich dus 

een samenwerking op tussen de departementen Onderwijs en Werk van de beide 

Gemeenschappen. 

 

Wat de instroom, doorstroom en uitstroom van leerkrachten betreft, is er in 2018 overleg 

georganiseerd met de lerarenopleidingen aan de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in 

Brussel. Daarin stond de problematiek van de in- en uitstroom van leerkrachten voor het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel centraal. In een 1ste fase zijn er 3 thematische 

werkgroepen opgezet; ‘Flexibele leertrajecten’, ‘Communicatie en ambassadeurschap’ en 
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‘Taalvaardigheid Nederlands’.  

 

Ik geef eerst een woordje uitleg bij de 1ste werkgroep. Concreet worden de 1ste inspanningen 

geleverd om meer trajecten op maat van de studenten aan te bieden. De ontwikkeling ervan 

hangt samen met de hervormingen die door de Vlaamse Gemeenschap zijn vooropgesteld en 

die volgend academiejaar concreet zullen worden. In ieder geval zal blended learning - een 

mengvorm met digitaal leren - een grotere plaats binnen de opleidingen krijgen. 

  

De VGC werkt in het kader van de flexibele leertrajecten, samen met de vzw EVA, aan het 

project De Baobab, waarbij gemotiveerde Brusselaars zonder diploma hoger onderwijs 

begeleid worden naar het diploma van leerkracht in het kleuteronderwijs. Het Huis van het 

Nederlands zorgt voor de gepaste taalondersteuning. Ook daar worden dus dit soort 

initiatieven enthousiast ontwikkeld. De voorbije 2 jaar werd er gewerkt aan de inhoud en de 

organisatie, en nog dit academiejaar zullen de 1ste student-stagiaires aan de slag gaan.  

 

Vervolgens geef ik wat uitleg bij de werkgroep ‘Communicatie en ambassadeurschap’. De 

vzw Brik, de Nederlandstalige vzw die zich inzet voor studenten in onze stad, de VGC-

administratie en het OCB kwamen eind 2018 tot een communicatieplan met de focus op 

zijinstromers en de specifiek Brusselse instroom naar de lerarenopleidingen. De VGC-

administratie en het OCB zullen in 2019 het voortouw nemen om dat plan concreet uit te 

werken. Het doel is om voor een verhoogde instroom te zorgen en daarbij volop de flexibele 

leertrajecten binnen de Nederlandstalige lerarenopleidingen te promoten bij een Brussels 

publiek. De acties en campagne zullen zich richten tot zowel schoolverlaters uit het 

Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel als naar zijinstromers en kandidaat-

leerkrachten uit de regio rond Brussel. 

 

Ten slotte is er de werkgroep ‘Taalvaardigheid Nederlands’. De VGC engageert zich om extra 

in te zetten op het verhogen van de taalvaardigheid Nederlands van alle studenten in de 

lerarenopleiding. Een aangepaste ondersteuning moet ervoor zorgen dat er minder studenten 

uitvallen. Om de talige moeilijkheden in de Brusselse lerarenopleidingen aan te pakken, 

schakelt de VGC de expertise van het Huis van het Nederlands in. De hervorming van de 

lerarenopleiding is immers een opportuniteit om een grondig en structureel taalbeleid voor die 

instellingen uit te werken. Dankzij een financiële ondersteuning van de VGC werkte het Huis 

van het Nederlands met elke instelling een begeleidingstraject uit in nauwe samenwerking 

met het OCB. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Ik hoop dat de 3 werkgroepen resultaat opleveren. Ik heb er 

vertrouwen in dat dat ook zo zal zijn. 

 

Aan het begin van zijn antwoord citeerde de collegevoorzitter een aantal cijfers. Die komen 

van Actiris en van de VDAB, maar zijn niet helemaal compatibel. Bij beide liggen cijfers aan 

de basis die de scholen zelf verstrekken, veronderstel ik? Op een bepaald moment vermeldde 

u 219 vacatures, die cyclisch zijn. Ik heb niet goed begrepen of die cijfers uit een rapport van 

de VDAB komen. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat zijn cijfers van de VDAB. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): En in die cijfers zitten zowel leerkrachten als niet-

leerkrachten? 
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Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Wat ik empirisch vaststel – als ik met de directies van 

verschillende onderwijsinstellingen praat, als ik scholen bezoek, of als ik de vacatures bekijk 

die met de regelmaat van een klok verschijnen en waarvan ik telkens een melding krijg via 

mijn Facebookaccount – is dat het lerarentekort zich in Brussel zeker niet scherper stelt dan in 

Vlaanderen als geheel. 

 

Ik maak wel een voorbehoud voor de leerkrachten wiskunde en fysica. Die zijn inderdaad 

moeilijk te vinden.  

 

Ik moet wel zeggen dat het moeilijk is leerkrachten te vinden voor tijdelijke opdrachten. Dat 

is normaal in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt waarbij mensen zich liever engageren 

voor langdurige dan voor korte opdrachten. Anderzijds hebben we veel leerkrachten nodig 

voor korte opdrachten omdat door de vervrouwelijking van het beroep er veel vervangingen 

moeten gebeuren voor de vrouwen die met bevallingsverlof zijn. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Ik hoor ook van schooldirecties dat vooral de tijdelijke 

invullingen een probleem zijn. Het verbaast me wel dat het probleem van het lerarentekort in 

Brussel niet groter is dan in Vlaanderen. Ik voelde dat anders aan. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat begrijp ik. We mogen echter niet vergeten dat de 

manier van werken in Brussel een grote aantrekkingskracht heeft op jonge leerkrachten. 

Sommige van die leerkrachten komen van ver om hier in Brussel met veel enthousiasme les te 

geven, zelfs als onze infrastructuur niet top is. Aan die infrastructuur werken we overigens. 

 

Heel wat leerkrachten vinden het verrijkend om met die Brusselse diversiteit aan de slag te 

gaan. Jonge mensen die van het vak houden en die goede stielmensen zijn, die willen ervoor 

gaan. Bovendien werken we in Brussel met jonge teams. Wie aanwezig was op de Avond van 

het Onderwijs zal hebben vastgesteld dat daar een aangename dynamiek van uitgaat.  

 

Mocht ik weer aan de start staan, dan zou ik meteen voor het Brussels onderwijs kiezen. 

(Glimlachjes)  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): In de Erasmushogeschool Brussel slaagde 40 % van de 

studenten niet voor het Nederlands na het einde van het 6de middelbaar. Bij de VUB-opleiding 

voor leerkrachten moeten studenten aan de start nog lessen Nederlands krijgen. Dus wil ik 

nog eens benadrukken dat er een goede basis moet worden gelegd in het lager en het 

secundair onderwijs. Ik pleit ook nogmaals voor taalscreenings. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Voor alle duidelijkheid, vroeger toen ik aan de 

normaalschool begon was er ook al een taalprobleem. Zelf had ik het voordeel in de 

humaniora het Nederlands goed te hebben aangeleerd bij een gedreven leerkracht. En doordat 

ik al vroeg ging schrijven voor de media, was ik met taal en juist taalgebruik bezig. Rondom 

mij zag ik wel dat vele studenten in de opleiding wel met het Nederlands worstelden. Dat is 

dus geen nieuw gegeven. 

 

De voorzitter: Dat klopt. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik geef wel toe dat het erger wordt door de grote 

diversiteit, en onder meer door een probleem van dictie. 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik betreur dat de VGC de scholen niet ondersteunt bij 

het organiseren van de taalscreenings.  

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Wij zijn vooral bezig met het remediëren van het 

probleem. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Taalscreenings zijn precies bedoeld om taalproblemen 

vast te stellen om nadien te kunnen remediëren met taalbaden. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

De controle van het correct uitvoeren van de inschrijfregels 

 

De heer Bruno De Lille (Groen): De inschrijfregels om kinderen in te schrijven in het 

onderwijs worden tot op heden bepaald door het inschrijfdecreet van 25 november 2011. De 

voorwaarden en procedures die daarin staan zijn een mix van het grondwettelijk principe van 

vrije schoolkeuze en een aantal voorrangsregels gebaseerd op praktische en ideologische 

beginselen. 

 

Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school of kinderen van 

personeel van de school krijgen voorrang. In Brussel is 55% van de plaatsen gereserveerd 

voor kinderen met minstens een Nederlandstalige ouder. Ten slotte, kunnen zogenaamde 

indicatorleerlingen voorrang krijgen op niet-indicatorleerlingen. Of omgekeerd als de 

percentages bereikt zijn. 

 

Los van de discussie over de nieuwe inschrijfregels, is het belangrijk dat de geldende regels 

gerespecteerd worden. Hier en daar krijg ik signalen dat dit niet altijd het geval zou zijn en dat 

de inschrijfregels, en zeker de voorrangsregels, niet altijd gerespecteerd worden. Soms is het 

daarbij de bedoeling om de sociale mix in een bepaalde richting uit te sturen. Zo zou de ene 

leerling wel eens ongeoorloofd over een andere springen op de wachtlijst. Dit is natuurlijk 

onaanvaardbaar, aangezien het voortrekken van de ene of de andere het draagvlak ondergraaft 

van het centrale aanmeldsysteem, los nog van het feit dat het onwettig is. Bovendien is er een 

reden waarom de wetgever voorrangsregels vastlegt: om te vermijden dat er 

concentratiescholen ontstaan aan beide kanten van de schaal. Ten slotte, voedt het niet 

respecteren van de regels het wederzijds wantrouwen en vormt het een afbraak op de sociale 

cohesie in de maatschappij. Kortom, als de regels willekeurig worden toegepast, dan gaan 

mensen die in vraag stellen en verliezen ze hun vertrouwen.  

 

De VGC is niet bevoegd om de procedures en voorrangsregels te bepalen, maar is al jaren 

betrokken als een oplossingsgerichte en faciliterende overheid. Tot nu investeerde de VGC al 

1,8 miljoen euro in het inschrijfsysteem. Vandaar dat we wel betrokken partij zijn. 

 

Welke controle gebeurt er op de correcte naleving van de inschrijfregels, en meer bepaald op 

de voorrangsregels? Waar kunnen mensen terecht met klachten? Welk gevolg wordt eraan 

gegeven? Worden er steekproeven uitgevoerd om de juiste afhandeling van de inschrijvingen 

te controleren? Is er enige controle op de wachtlijsten van de scholen? Op welke manier wordt 

er transparantie naar ouders gecreëerd? 
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Uiteraard zijn wij het ermee eens dat de regels moeten 

worden gerespecteerd. We weten echter dat in Brussel de regels hun doel niet bereiken. 

Gezinnen in Brussel waar thuis Nederlands wordt gesproken, zitten met kopzorgen omdat ze 

geen Nederlandstalige school vinden.  

 

Mag ik erop wijzen dat de 55%-regel er niet is voor kinderen met Nederlandstalige ouders, 

maar voor kinderen van wie een ouder een bepaald niveau van kennis van het Nederlands kan 

bewijzen. Dat is toch wat anders. 

 

Wat mij los daarvan ergert aan de vraag om uitleg is het volgende. Ik ben ervan overtuigd dat 

de scholen in Brussel er niet op gericht zijn de sociale mix tegen te gaan. Integendeel. Bij de 

meeste Brusselse scholen en hun directies zien we een maatschappelijk engagement. De 

beslissingen die ze nemen zijn gericht op een sociale mix. Bovendien lijkt het me beter 

vertrouwen te geven aan de scholen. Persoonlijk vind ik dat de bestaande regels de scholen te 

weinig inspraak geven. We moeten de scholen responsabiliseren en vertrouwen geven. Als we 

vandaag zien hoe leerlingen en dikwijls ook scholen zich inschakelen in de klimaatbeweging, 

dan moeten we toch een groot maatschappelijk bewustzijn bij de scholen vaststellen.  

 

Sommigen steken graag een ethisch vingertje op. Ik pleit graag voor een evenwicht en voor 

vertrouwen in de scholen. Uiteraard moeten de regels gerespecteerd worden. Beweren dat de 

scholen de sociale mix niet respecteren en we ze daarop steevast moeten controleren, vind ik 

te ver gaan. Dat is voor mij een gebrek aan vertrouwen in het onderwijs. Meer bepaald in 

Brussel tonen de scholen dikwijls een sociaal gelaat in een diverse en moeilijke samenleving. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Allereerst wil ik ingaan op wat mevrouw Liesbet Dhaene 

zojuist heeft gezegd. Ik ben nogal geneigd haar te volgen. Ik meen dat de meeste scholen, op 

een paar uitzonderingen na die vooral marketingdoelen hebben, de juiste ambities hebben. In 

die zin heb ik vertrouwen in de pedagogische teams, de directies en de inrichtende machten.  

 

Het is ooit anders geweest. Het ging ooit zover dat ik me verplicht zag de kardinaal van het 

land aan te spreken omdat een bepaald net, meer bepaald een deel van dat net zei “die 

maatregelen zijn niet bedoeld voor katholieken noch voor Vlamingen, dus sluiten wij onze 

winkel”. Dat is dan met de kerkelijke overheid op het hoogste niveau besproken en zo werd er 

bijgestuurd, weliswaar met de hulp van de overheid, en in het bijzonder met onze hulp.  

 

Wij hebben toen gezegd dat wij begrip hadden voor het feit dat ze het moeilijk hadden met de 

gewijzigde context en dat we bereid waren een grotere bijdrage te verlenen die met de nieuwe 

context rekening hield. Wij hebben dan ook navenant gehandeld en een grotere bijdrage van 

de overheid verzekerd. De lat ligt nergens zo gelijk als in Brussel en daar ben ik fier op.  

 

Ik heb echter minder vertrouwen in de ouders. Zij kunnen nogal eens de neiging hebben om 

niet helemaal mee te zijn met de gewijzigde wereld waarin hun kinderen opgroeien. Dat is een 

generatieprobleem. 

 

Dit gaat echt om een generatieprobleem. Voor de toekomst van de kinderen van het gewest en 

zijn brede omgeving, is de ontwikkeling van sociale vaardigheden binnen een 

kosmopolitische, geglobaliseerde context heel belangrijk. Taalvaardigheid in meerdere talen 

is voor deze kinderen van cruciaal belang. Heel wat ouders hebben echter nog altijd de 

neiging om te focussen op het oude, klassieke systeem inclusief het opdoen van voldoende 
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theoretische basiskennis. Op die manier kunnen, in hun ogen, hun kinderen dan toegang 

krijgen tot hogere opleidingen. Doch een dergelijke visie is voor mij niet de juiste.   

 

Ik had in dit verband recent nog een boeiend gesprek met de rector van de VUB. Een van de 

grootste media-iconen van het land, Christian Van Thillo, had daar voor een volle aula een 

uiteenzetting gegeven. Zowel Christian Van Thillo als de rector zelf verbaasde zich over de 

grote diversiteit, de mondigheid en het inzicht van het jonge publiek. En ook de manier 

waarop de inzichten dan nog eens werden verwoord, wekte hun ver- en bewondering. Dit 

wijst er toch op dat we op dit vlak wel degelijk heel hoog scoren. Nogal wat ouders zijn 

echter geneigd om net die vaardigheden waarin we sterk zijn, de kop in te drukken. Geen 

goed idee dus.  

 

Voor de keuze van het onderwijs blijft opgroeien in de gekende omgeving van 

doorslaggevend belang. Is dit een heel diverse omgeving dan moet het maar in die context 

gebeuren, want daar komen betrokkenen zeker het sterkst uit. Dit valt voor hen dan te 

verkiezen boven een onderwijsconcept dat beschermend en wellicht veeleisend is, maar 

waarin, net door dat beschermende karakter, bepaalde vaardigheden die nodig zijn om goed te 

functioneren in de maatschappij, wat minder aan bod komen. Daarvan ben ik absoluut 

overtuigd. De ouders waarmee ik in contact kom, tracht ik er alvast van te overtuigen om deze 

visie mee te nemen wanneer ze een onderwijskeuze moeten maken voor hun kinderen.  

 

In de Raad hebben we de voorbije jaren al heel wat gedebatteerd over de Vlaamse 

decreetgeving inzake de aanmeld- en inschrijvingsregels. Dat de rol van de VGC beperkt is 

tot het financieren en logistiek ondersteunen van die aanmeld- en inschrijfprocedure en dat de 

Brusselse LOP’s voor basis- en secundair onderwijs in deze aan zet zijn, komt geregeld terug 

in die debatten.   

 

De Vlaamse regelgeving stelt dat het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) - 

en met name de verificateur - het verloop van de inschrijvingen kan onderwerpen aan een 

controle. Die verificateur is ook degene die af en toe eens een school binnenstapt om na te 

gaan of de aanwezigheidslijsten wel overeenstemmen met de kinderen die in die klassen 

zitten. Agodi stelt echter in dit verband: "Agodi heeft niet de traditie om het verloop van de 

inschrijvingen op eigen initiatief te controleren. Dit gebeurt enkel op vraag van de Commissie 

inzake Leerlingenrechten waarbij de klacht een duidelijk voorwerp heeft." Met andere 

woorden: Agodi treedt op in geval van klachten. Daarnaast heeft Agodi niet voldoende 

mankracht om over heel Vlaanderen, al dan niet via steekproeven, het verloop van de 

inschrijvingen te controleren. De LOP's, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn, zijn dan 

ook zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de procedure.  

 

In 2017 kwamen de VGC en de LOP’s tot een overeenkomst waarin werd bepaald dat de 

LOP's duidelijke richtlijnen voor de scholen zouden uitwerken. Daarnaast zou de aanmeld- en 

inschrijfprocedure zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd zodat het integrale verloop van de 

procedure in kaart kon worden gebracht. Dit is een evolutief proces. De lopende aanmeld- en 

inschrijfprocedure is alvast de 1ste editie waarbij, inclusief de inschrijving in het 

basisonderwijs van de voorrangsgroepen 'broers en zussen' en 'kinderen van personeel', de 

inschrijving digitaal verloopt. Ten slotte, werd er overeengekomen dat beide LOP’s random 

steekproeven zouden uitvoeren en bewijsstukken zouden vragen aan de scholen. De huidige 

aanmeld- en inschrijfprocedure is de 1ste editie waarbij dit gebeurt voor de voorrangsgroepen 

'broers en zussen' en 'kinderen van personeel'. Het LOP basisonderwijs doet dit eveneens voor 

de voorrangsgroepen 'Thuistaal Nederlands' en 'GOK'.  
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Klachten over de aanmeld- en inschrijfprocedure moeten gericht worden aan de Commissie 

inzake Leerlingenrechten. Het LOP basisonderwijs geeft mee dat er in 2017 6 klachten 

werden ingediend. Hiervan werden er 5 onontvankelijk verklaard en 1 ingetrokken. Het 

uiteindelijk resultaat is dan ook nul! Het LOP secundair onderwijs geeft mee dat er tot nu toe 

geen klachten werden ingediend.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen): Het is een beetje cynisch om te moeten vaststellen dat een 

aantal mensen ons meent de les te moeten spellen. Wanneer bijvoorbeeld de VGC een 

subsidie van 500 euro geeft aan socioculturele verenigingen, zijn die mensen er als de kippen 

bij om, als een soort inquisitierechtbank, na te gaan wat die verenigingen allemaal met dat 

beetje geld gaan doen. Als het daarentegen om kinderen gaat, zou er dan weer geen steekproef 

mogen gehouden worden om na te gaan of de regels wel worden nageleefd.  

 

Ik deel de mening van de collegevoorzitter als hij stelt dat er helemaal geen vuiltje aan de 

lucht is bij het overgrote deel van de schooldirecties. Zij gaan correct te werk en men moet 

hen niet met een en ander lastig vallen. Ik pleit dan ook helemaal niet voor een systematische 

controle in alle scholen. Ik denk namelijk dat dit veel geld zou kosten en uiteindelijk amper 

iets zou opbrengen.  

 

We weten echter ook dat er over een aantal scholen, op zijn minst, sterke geruchten de ronde 

doen, waarbij, als men naar de schoolpopulatie kijkt, men duidelijk verschillen kan vaststellen 

met scholen in die buurt.  

 

En als er dan ouders zijn die met vragen zitten, die ongerust zijn en zich afvragen of hun kind 

wel evenveel kansen zal krijgen als een ander om in een bepaalde school binnen te geraken, 

moet men hiervoor oog hebben en ervoor ijveren dat het door ons opgezette systeem kan 

blijven  bestaan. Als men een draagvlak nastreeft, moet men er ook voor zorgen dat de 

mensen weten dat zij correct en op dezelfde wijze als alle anderen worden behandeld.  

 

Ik zou er bij de collegevoorzitter toch nog eens willen op aandringen of de manier waarop 

mensen met hun klachten tot bij de overheid raken, niet eens moet herbekeken worden. Ik heb 

immers de indruk dat de procedure wat te log is. Men mag trouwens ook niet vergeten dat 

ouders, eens ze een oplossing gevonden hebben voor hun kind, zich niet langer om procedures 

bekommeren. Het leidt er echter wel toe dat het draagvlak minder groot wordt en dat zou ik 

betreuren.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

- De vergadering wordt om 11.09 uur gesloten. 

- De Raad gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

Schriftelijke vragen - Indiening 

 

Er werden schriftelijke vragen ingediend door mevrouw Hannelore Goeman en de heer Arnaud 

Verstraete. 
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TREFWOORDENREGISTER 

 

 

De controle op het correct uitvoeren van de inschrijfregels, blz.22 

 

De sluiting van drie kinderdagverblijven in Elsene en Sint-Gillis, blz.7 

 

Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael betreffende de vierde 

taalbarometer en de dalende kennis van het Nederlands in Brussel 

Bespreking, blz. 3 

Stemming, blz. 4 

 

Motie van aanbeveling van mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Johan Van den Driessche 

en mevrouw Cieltje Van Achter betreffende de vierde taalbarometer en de dalende 

kennis van het Nederlands in Brussel 

Bespreking, blz. 5 

Stemming, blz. 7 
 

Ondersteunende maatregelen voor toekomstige leerkrachten in Brussel en nieuwe 

initiatieven ten aanzien van het leerkrachtenberoep, blz.17 

 

Samengevoegde interpellaties 

  zie - de sluiting van drie kinderdagverblijven in Elsene en Sint-Gillis 

 

Vragen om uitleg 

  zie - De controle op het correct uitvoeren van de inschrijfregels  

 - Ondersteunende maatregelen voor toekomstige leerkrachten in Brussel en nieuwe 

   initiatieven ten aanzien van het leerkrachtenberoep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


