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ELKE VAN DEN BRANDT, 
COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 
STEDELIJK BELEID 
 
Vraag nr. 1 van 12 september 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: Directe en indirecte steun en/of samenwerking aan Zuid-Afrika 
 
BRICS-land Zuid-Afrika is een van de belangrijkste economische en politieke machten van Afrika. 
Voor ons land en onze ondernemingen is Zuid-Afrika dan ook een belangrijke economische partner 
op het Afrikaanse continent. Ons land heeft echter niet enkel economische en cultuurhistorische 
banden met het land. Zuid-Afrika is, afgezien van enkele landen op het Europese continent, samen 
met de Verenigde Staten van Amerika en Canada, ook het land waar het grootste aantal landgenoten 
woont.  
 
Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Regering? Indien zo, 
waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Wat is het doel van deze steun en/of 
samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de 
partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Welke is de kostprijs van deze steun en/of 
samenwerking? Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van 
toepassing - wanneer loopt deze af? 
 
Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met NGO’s of andere organisaties in Zuid-
Afrika? Indien zo, waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Wat is het doel van deze steun 
en/of samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de 
partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Wat is de kostprijs van deze steun en/of samenwerking? 
Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van toepassing - wanneer 
loopt deze af? 
 
Antwoord 
 
Vanuit de departementen binnen mijn bevoegdheid wordt geen directe of indirecte steun gegeven 
aan en/of samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Regering georganiseerd.  
 
Vanuit de departementen binnen mijn bevoegdheid wordt geen directe of indirecte steun gegeven 
aan en/of samenwerking met NGO’s of andere organisaties in Zuid-Afrika georganiseerd. 
 
 
Vraag nr. 2 van 18 november 2019 van mevrouw Carla Dejonghe 
Gezin: Opvoedingsondersteuning 
 
De VGC biedt via het programma ‘Opgroeien in Brussel’ advies en begeleiding op maat aan om 
de kwaliteit van Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel te verhogen. Ook de 
Nederlandstalige kinderdagverblijven kunnen geheel kosteloos een beroep doen op de 
pedagogische ondersteuners van ‘Opgroeien in Brussel’. Dit pedagogisch team maakt deel uit van 
de Entiteit Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is per regio verdeeld over Brussel. 
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De adviezen en vragen kunnen gaan over tal van onderwerpen: bijvoorbeeld over de omgang met 
de oudste peuters in het kinderdagverblijf of met gedragsproblematieken bij kinderen. Maar men 
voorziet ook teambegeleiding rond thema’s zoals meertaligheid, spelmateriaal... De pedagogische 
ondersteuners komen vaak langs op de werkvloer wat de drempel voor een ondersteuningsaanvraag 
toch enorm verlaagt. 
 
Hoeveel kinderdagverblijven krijgen pedagogische ondersteuning aangereikt? Werd bij bepaalde 
kinderdagverblijven de pedagogische ondersteuning al stopgezet en wat was de reden hiervoor? 
 
Zijn er reeds resultaten merkbaar en meetbaar vanuit de pedagogische ondersteuning van 
‘Opgroeien in Brussel’ met betrekking tot de Brusselse kinderdagverblijven? 
 
Antwoord 
 
Vanuit de Entiteit Gezin van de VGC wordt met ‘Opgroeien in Brussel’ pedagogische 
ondersteuning geboden. Deze bestaat enerzijds uit een vast, open aanbod (cursussen, labo’s, 
intervisies en lezingen) en anderzijds uit advies en begeleiding op maat, die steeds meer op de 
werkvloer doorgaat.  

 
De doelgroep van het open aanbod (zie https://vorming-opgroeieninbrussel.vgc.be/) zijn 115 
kinderdagverblijven voor baby’s en peuters in de groepsopvang, die zijn aangesloten bij het lokaal 
loket kinderopvang, de 21 initiatieven buitenschoolse kinderopvang en de 31 initiatieven 
preventieve gezinsondersteuning. De VGC focust zich bij de kinderdagverblijven voor baby’s en 
peuters op de groepsopvang, omdat initiatieven met gezinsopvang voor ondersteuning 
terechtkunnen in het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. 
 
In 2019 konden 1.415 vormingsaanvragen worden gehonoreerd. Het bereik van het open aanbod 
is als volgt: 
 
 Doelgroep Bereikt aantal Bereikt percentage 
Kinderdagverblijven 115 99 86,09 % 
Buitenschoolse opvang 21 19 90,48 % 
Preventieve gezinsondersteuning 31 6 19,35 % 

 
Binnen ‘Opgroeien in Brussel’ wordt in 2020 bekeken hoe de preventieve gezinsondersteuning 
beter kan worden bereikt met een afgestemd aanbod. 
 
De doelgroep van het advies en de begeleiding op maat (zie https://www.vgc.be/opgroeien-in-
brussel) zijn 107 kinderdagverblijven voor baby’s en peuters in de groepsopvang die zijn 
aangesloten bij het lokaal loket kinderopvang en die werken met inkomensgerelateerd tarief, alsook 
21 initiatieven buitenschoolse kinderopvang. Het bereik van het advies en de begeleiding op maat 
is als volgt: 
 
 Doelgroep Bereikt aantal Bereikt percentage 
Kinderdagverblijven 107 88 82,24 % 
Buitenschoolse opvang 21 17 80,95 % 
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De pedagogische ondersteuning werd in 2019 bij een kinderdagverblijf stopgezet. De reden hiertoe 
is dat organisatorische factoren het soms onmogelijk maken om te werken aan de pedagogische 
kwaliteit. De pedagogische ondersteuners van ‘Opgroeien in Brussel’ hanteren bij een beslissing 
tot stopzetting een deontologische code. Bovendien gebeurt dit steeds in overleg met de 
entiteitsverantwoordelijke Gezin van de VGC en met de betrokken organisatie zelf. 
 
Het effect van pedagogische ondersteuning valt moeilijk te meten. De Zorginspectie meet 
pedagogische kwaliteit aan de hand van het monitoringinstrument MeMoQ, maar de resultaten 
kunnen niet zomaar in een oorzakelijk verband toegeschreven worden aan de ondersteuning door 
‘Opgroeien in Brussel’. ‘Opgroeien in Brussel’ biedt wel gerichte ondersteuning na een slechte 
score van Zorginspectie.  
 
Een indicator om te zien of het aanbod van ‘Opgroeien in Brussel’ voldoet aan de noden van de 
sector is enerzijds het bereik, en anderzijds het intensieve gebruik van de pedagogische materialen. 
Zo is er bijvoorbeeld het MeMosnaQs-spel dat werd gelanceerd in januari 2019 en dat 
kinderbegeleiders helpt om te werken rond pedagogische kwaliteit. Het MeMosnaQs-spel werd 
gedrukt in 300 exemplaren en is nu aan een herdruk toe. 
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SVEN GATZ, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 
 
Vraag nr. 1 van 12 september 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: Directe en indirecte steun en/of samenwerking aan Zuid-Afrika 
 
BRICS-land Zuid-Afrika is een van de belangrijkste economische en politieke machten van Afrika. 
Voor ons land en onze ondernemingen is Zuid-Afrika dan ook een belangrijke economische partner 
op het Afrikaanse continent. Ons land heeft echter niet enkel economische en cultuurhistorische 
banden met het land. Zuid-Afrika is, afgezien van enkele landen op het Europese continent, samen 
met de Verenigde Staten van Amerika en Canada, ook het land waar het grootste aantal landgenoten 
woont.  
 
Is er vanuit de departementen binnen van de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Regering? Indien zo, 
waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Wat is het doel van deze steun en/of 
samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de 
partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Welke is de kostprijs van deze steun en/of 
samenwerking? Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van 
toepassing - wanneer loopt deze af? 
 
Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met NGO’s of andere organisaties in Zuid-
Afrika? Indien zo, waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Wat is het doel van deze steun 
en/of samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de 
partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Wat is de kostprijs van deze steun en/of samenwerking? 
Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van toepassing - wanneer 
loopt deze af? 
 
Antwoord 
 
Vanuit het VGC-beleidsdomein Onderwijs en Scholenbouw wordt geen directe of indirecte steun 
gegeven aan Zuid-Afrika, noch is er enige samenwerking. 
 
 
Vraag nr. 2 van 17 oktober 2019 van mevrouw Hilde Sabbe 
Ambtenarenzaken: De vergoedingen voor verplaatsingen van VGC-personeel en vrijwilligers 
 
De VGC telt meer dan 700 personeelsleden. Een groot deel daarvan werkt in het administratiehuis 
in de Jacqmainlaan. Maar evengoed zijn honderden personeelsleden actief in alle uithoeken van 
Brussel: in de eigen onderwijsinstellingen, in de gemeenschapscentra, jeugdcentrum Aximax, 
revalidatiecentrum De Poolster, campus Nieuwland, enz. En los van deze ‘standplaatsen’ zwermen 
honderden VGC’ers elke dag uit naar alle uithoeken van Brussel, om cursussen te organiseren, een 
evenement op poten te zetten, projecten te begeleiden of te vergaderen. Het toont dat de VGC een 
zeer operationele overheid is, dicht bij de burger, met kennis van het terrein en met goesting om de 
handen uit de mouwen te steken. Naast het personeel zijn ook honderden vrijwilligers actief in het 
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VGC netwerk om bijvoorbeeld activiteiten te organiseren in en rond de gemeenschapscentra of om 
mee te helpen op de speelpleinen. 
 
Deze mobiliteit van het VGC-netwerk vereist uiteraard de nodige verplaatsingen. Het is terecht een 
prioriteit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van het VGC-College om in te zetten op 
duurzame mobiliteit. Dit impliceert dat de VGC het gebruik van het openbaar vervoer, de fiets… 
aanmoedigt bij haar personeel en vrijwilligers. 
 
Het is evenzeer van belang dat de VGC de duizenden gebruikers van haar diensten, bezoekers van 
haar activiteiten enz. actief aanmoedigt om voor zachte vervoersmodi te kiezen. Daarvan bestaan 
mooie voorbeelden. Zo is er de AB die op haar website zeer duidelijk te kennen geeft dat ze best 
te bereiken is te voet, met de fiets of het openbaar vervoer en hoe dat dan concreet kan, die 
boodschap ook visueel ondersteunt in haar inkomruimtes, kortingsformules ontwikkelt i.s.m. de 
NMBS, en het verplaatsingsgedrag van haar gebruikers duidelijk monitort. 
 
Op welke wijze moedigt de VGC haar personeel en vrijwilligers aan om te voet te gaan of te kiezen 
voor de fiets of het openbaar vervoer? Welke vergoedingen bestaan er voor woon-werkverkeer? 
Welke onkostenvergoedingen bestaan er voor verplaatsingen binnen en buiten Brussel? 
 
Welk aandeel van het personeel van de VGC komt met welke vervoersmodus naar het werk? 
 
Hoe verhouden de vergoedingen voor het gebruik van de auto zich met die voor het gebruik van 
zachte modi? Voor woon-werkverkeer? Voor verplaatsingen binnen en buiten Brussel in het kader 
van het werk van VGC-personeel? Zijn de verplaatsingsvergoedingen voor vrijwilligers hoger 
wanneer men de auto neemt, gelijk of net hoger wanneer men voor zachte vervoersmodi kiest? 
 
Kan het VGC-personeel beschikken over VILLO-abonnementen? 
 
Staan er dienstfietsen ter beschikking van het VGC-personeel in de Jacqmainlaan en in de 
verschillende VGC-instellingen in Brussel? Zijn er aan alle VGC-gebouwen voldoende 
fietsenstallingen? 
 
Op welke wijze moedigen de verschillende VGC-instellingen personeel en gebruikers aan zachte 
vervoersmodi te gebruiken? Op bepaalde websites (de VGC-website, Aximax, bepaalde 
gemeenschapscentra, Coovi…)  zien we toelichting bij de verschillende mogelijkheden (auto, trein, 
fiets...) tot zelfs aanmoedigingen niet voor de auto te kiezen, op andere ontbreekt dergelijke info 
(Kasterlinden, Comenius, bepaalde gemeenschapscentra…). Worden over het verplaatsingsgedrag 
van gebruikers cijfers bijgehouden? 
 
Moedigt de VGC organisaties, die ze aanzienlijk subsidieert voor werking of infrastructuur, aan 
zachte mobiliteit aan te moedigen, in hun communicatie, in de infrastructuur…? 
 
Antwoord 
 
De VGC stimuleert haar personeelsleden om zoveel mogelijk het openbaar vervoer en de fiets te 
gebruiken via de financiële regeling die daartoe werd uitgewerkt. 
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De VGC-rechtspositieregeling (collegebesluit nr. 20162017-0664 van 30 maart 2017 houdende de 
rechtspositieregeling van het personeel van de Administratie van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie) voorziet de volgende regelingen inzake woon-werkverkeer: 
 
- de VGC neemt de volgende kosten van een abonnement op het openbaar vervoer volledig 

ten laste:  
• de kosten van een abonnement naar en van de plaats van het werk (in geval van De 

Lijn betreft het een netabonnement; in geval van de NMBS betreft het een 
trajectabonnement tweede klasse); 

• de kosten van een MIVB-abonnement, of, onder voorwaarden, een MTB-abonnement 
(MIVB-netwerk en De Lijn, TEC en NMBS in de Brusselse stadszone); deze 
abonnementen kunnen eveneens aangewend worden voor dienstverplaatsingen in de 
Brusselse stadszone. 

 
- de VGC voorziet een fietsvergoeding voor personeelsleden die het volledige of een gedeelte 

van het woon-werktraject met de fiets afleggen. De fietsvergoeding is gelijk aan het 
wettelijk bepaalde vrijgestelde maximumbedrag per kilometer (actueel 0,24 euro), en is niet 
verschuldigd als de afstand minder dan een kilometer per dag bedraagt (enkele rit). De 
fietsvergoeding wordt betaald naar rato van het gemiddeld aantal dagen per kwartaal dat de 
fiets wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, met uitzondering van jaarlijkse vakantie 
en ziekte. De fietsvergoeding wordt niet toegekend voor de volledige kalendermaanden 
waarin geen prestaties worden geleverd. 

 
Woon-werkverkeer met een eigen wagen wordt niet vergoed. 
 
Voor dienstverplaatsingen gelden de volgende regelingen: 
 

- voor dienstverplaatsingen binnen de Brusselse stadszone, beschikken alle personeelsleden 
over een MIVB-abonnement of, onder voorwaarden, een MTB-abonnement; 

- voor dienstverplaatsingen staan in het administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 
135 te 1000 Brussel, 5 dienstfietsen en 2 dienstwagens ter beschikking van de 
personeelsleden; 

- voor dienstverplaatsingen met de trein worden de kosten voor een vervoerbewijs tweede 
klasse terugbetaald aan het personeelslid; 

- voor dienstverplaatsingen met een eigen wagen of eigen fiets dient het personeelslid op 
voorhand toestemming te krijgen van de leidinggevende. De vergoedingen voor 
dienstverplaatsingen bedragen actueel 0,24 euro (eigen fiets) en 0,3460 euro (eigen wagen) 
per kilometer. 

 
De VGC-personeelsleden die onder de rechtspositieregeling van het onderwijs vallen, hebben een 
vergelijkbare regeling als de personeelsleden die de VGC-rechtspositieregeling volgen. De aan hen 
toegekende fietsvergoedingen bedragen evenwel 0,15 euro per kilometer, zoals bepaald door de 
rechtspositieregeling van het onderwijs. 
 
De personeelsleden van Zaveldal BuSO, Kasterlinden BuBaO en BuSO en CLB N-Brussel 
begeleiden en ondersteunen leerlingen en personeelsleden uit diverse scholen in en buiten Brussel. 
Bij de organisatie van de dienstverplaatsingen wordt rekening gehouden met logische trajecten die 
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efficiënt zijn in de tijdsbesteding. De VGC-onderwijsinstellingen ontvangen van de Vlaamse 
Gemeenschap werkingsmiddelen die aangewend kunnen worden om alle soorten 
dienstverplaatsingen te vergoeden. 
 
De meest recente bevraging van de VGC-personeelsleden die werkzaam zijn in het 
administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel, en in het 
Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16 te 1000 Brussel, werd uitgevoerd in 2017 in het kader 
van de federale diagnostiek woon-werkverkeer. De resultaten zijn als volgt: 
 
Administratiehuis Renaissance Absoluut aantal Relatief aantal 
Trein 140 48 % 
Bus, tram of metro 67 23 % 
Fiets 49 17 % 
Wagen 28 10 % 
Te voet 5 2 % 
Totaal 289 100 % 

 
Onderwijscentrum Brussel (enkel de personen die zich 
meer dan 1/2 van hun werktijd naar het OCB begeven 
werden mee opgenomen in de bevraging) 

Absoluut aantal Relatief aantal 

Trein 34 44 % 
Bus, tram of metro 26 33 % 
Fiets 15 19 % 
Te voet 3 4 % 
Wagen 0 0 % 
Totaal 78 100 % 

 
De VGC voorziet in de loop van het komende werkjaar een globale bevraging over de 
vervoersmodi bij het geheel van haar personeel.  
 
Voor het gebruik van de auto worden enkel vergoedingen toegekend in het kader van en volgens 
de voorwaarden voor dienstverplaatsingen met een eigen wagen (zie hierboven). Het gebruik van 
openbaar vervoer en de fiets wordt vergoed. Ofwel beschikt het personeelslid over een abonnement 
ten laste van de VGC, ofwel wordt een terugbetaling (vervoerbewijs) of een forfaitaire vergoeding 
(fietsvergoeding) voorzien. 
 
De vrijwilligers die prestaties leveren in de VGC-instellingen kunnen hun gemaakte 
verplaatsingskosten laten vergoeden. Dit gebeurt via de volledige terugbetaling van de openbaar 
vervoerkosten of via een forfaitaire kilometervergoeding indien de verplaatsing gemaakt wordt met 
de eigen wagen of fiets. 
 
De bestaande richtlijnen/bedragen binnen de VGC en de regelgeving m.b.t. vrijwilligerswerk 
blijven onze referentie:  

- de toepassing van de bedragen voor de forfaitaire onkostenvergoeding (rekening houdende 
met de wettelijk geldende maxima); 
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- de verplaatsingskosten volgens een forfaitair bedrag per kilometer (zoals de verplaatsingen 
in opdracht in VGC); 

- de verplaatsingskosten van het openbaar vervoer waarbij bijvoorbeeld voor treinreizen 
tweede klasse de richtlijn is. 

 
Het VGC-personeel kan niet beschikken over VILLO-abonnementen. In het kader van het woon-
werkverkeer kan de toegekende fietsvergoeding vrij besteed worden (eigen fiets, VILLO-
abonnement…). In het kader van dienstverplaatsingen kunnen de personeelsleden gebruikmaken 
van dienstfietsen (zie hieronder). 
 
In het administratiehuis Renaissance staan 5 dienstfietsen ter beschikking van de personeelsleden. 
Het administratiehuis beschikt over fietsenstallingen in de afgesloten parkeergarage onder het 
gebouw.  
 
In het Onderwijscentrum Brussel staan 15 fietsen ter beschikking van de personeelsleden. Er is ook 
voldoende fietsenstalling voor de personeelsleden en voor bezoekers. 
 
De campussen van Zaveldal en Kasterlinden beschikken over fietsenstallingen. Voor de locatie van 
CLB N-Brussel is een fietsenstalling in aanbouw. 
 
Wat de gemeenschapscentra betreft, is de aanwezigheid van fietsenstallingen afhankelijk van de 
locatie. Sommige gemeenschapscentra beschikken over een binnenruimte waar fietsen kunnen 
worden gestald; in de nabijheid van andere werden door de gemeentelijke of gewestelijke overheid 
fietsbeugels voorzien. 
 
In de communicatie naar personeelsleden, gebruikers en bezoekers wordt aangeraden om zoveel 
mogelijk zachte vervoermodi te gebruiken.  
 
Een voorbeeld daarvan: de VGC-Sportdienst geeft in de communicatie over haar activiteiten 
(lessenreeksen, sportkampen en evenementen) waar mogelijk alle opties om de sportactiviteiten 
vlot te bereiken. Daarbij wordt steeds als 1ste en soms ook enige optie naar het openbaar vervoer 
verwezen. 
 
In het kader van het opstellen van het Bedrijfsvervoerplan voor het administratiehuis Renaissance 
in 2017, werd gedurende een week geregistreerd met welk vervoermiddel de bezoekers naar het 
administratiehuis Renaissance kwamen: 
 
 Absoluut aantal Relatief aantal 
Openbaar vervoer 96 57 % 
Wagen 45 27 % 
Te voet 14 8 % 
Fiets 13 8 % 
Totaal 168 100 % 

 
De VGC moedigt ook andere organisaties aan. Een voorbeeld betreft het Centrum voor 
Basiseducatie (CBE) Brusselleer, een onderwijsinstelling met als doelgroep laaggeschoolde 



- 10 - 
 

volwassenen. CBE Brusselleer heeft een centrale uitvalsbasis in het centrum van Brussel, en vele 
lesplaatsen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. CBE Brusselleer heeft recent een 
geactualiseerde regeling opgesteld rond woon-werkverkeer en werkverkeer (ook binnen Brussel). 
Autovervoer wordt minimaal – enkel indien noodzakelijk – terugbetaald, en helemaal niet voor 
woon-werkverkeer. Openbaar vervoer en fiets worden maximaal aangemoedigd. 
 
 
Vraag nr. 3 van 8 november 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Scholenbouw: De capaciteit en aantrekkingskracht van het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel 
 
Al jaren legt de demografische groei in Brussel een enorme druk op de capaciteit van de scholen 
in Brussel. Ouders moeten vaak lang zoeken naar een geschikte plaats voor hun kinderen, tot soms 
buiten Brussel toe. We kunnen dat ook vaststellen in de capaciteitsmonitor: de vraag naar meer 
Nederlandstalig basisonderwijs is nog steeds groter dan het aanbod. Daarom ben ik geïnteresseerd 
in de verhuisbewegingen van de leerlingen van Nederlandstalige scholen in Brussel naar scholen 
in Vlaanderen, en van scholen in Vlaanderen naar Nederlandstalige scholen in Brussel.  
 
Ook heeft het VGC-College oog voor deze bezorgdheid van de ouders. Ik lees hierover ondermeer 
in het bestuursakkoord: “Om de capaciteitsproblemen in Brussel aan te pakken is er nood aan 
frequent overleg met de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” 
 
Hoeveel Nederlandstalige leerlingen (zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, in het totaal 
en opgesplitst per niveau), die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,volgen les in het 
Vlaams Gewest in het schooljaar 2019-2020 (indien beschikbaar, definitieve cijfers)? Graag ook 
cijfers voor het schooljaar 2018-2019. Beschikt het collegelid over deze informatie per Brusselse 
gemeente? Merkt het collegelid op basis van deze cijfers een bepaalde evolutie over de jaren heen? 
Welke beleidsinitiatieven heeft het collegelid genomen op basis van deze cijfers? 
 
Welke gevolgen heeft deze uitstroom uit Brussel naar de Vlaamse Rand en breder, naar de 
provincie Vlaams-Brabant op het vlak van capaciteitsdruk? Beschikt de minister in dit verband 
over cijfermateriaal? Zal hij tijdens een overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs 
deze problematiek aankaarten? 
 
Hoeveel (Nederlandstalige) kinderen die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, komen 
naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020? Welke 
conclusies trekt het collegelid hieruit?  
 
Heeft het collegelid zicht op het aantal kinderen (zowel Nederlandstalig als anderstalig) die, naar 
aanleiding van de toepassing van het inschrijvingsluik van het GOK-decreet, geweigerd werden in 
een Nederlandstalige school in Brussel (zowel in het basis- als in het secundair onderwijs) voor het 
schooljaar 2018-2019 en het huidige schooljaar? Is het mogelijk om deze cijfers onder te verdelen 
per GOK-criterium? Welke conclusies trekt het collegelid uit deze nieuwe cijfers?  
 
Is er al overleg opgestart met de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo 
neen, wanneer wordt er voor de 1ste maal samengekomen? Wat zal er op de agenda staan? Is er al 
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een 1ste basis neergelegd van het afsprakenkader, zoals vooropgesteld in het bestuursakkoord van 
de VGC? 
 
Antwoord 
 
Wat betreft de gegevens over de pendelbewegingen van leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, kan ik u het volgende meedelen: er 
zijn geen cijfers beschikbaar over Nederlandstalige kinderen (i.c. Thuistaal Nederlands) die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die in het Nederlandstalig onderwijs in het Vlaams 
Gewest schoollopen. 
 
Wel zijn er de gevalideerde cijfers uit de februaritellingen, die per (deel)gemeente de herkomst van 
leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs, die in het Vlaams Gewest schoollopen, weergeven.  
 
[tabel 1] De trend van de laatste jaren, zwakt wat af: een stijging van het aantal kinderen die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en schoollopen in het Vlaams Gewest, de zogenaamde 
‘pendelaars naar Vlaanderen’. De capaciteitsdruk op het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is hier een oorzaak. In het verleden, maar ook vandaag wordt, in de Raad 
van de VGC, in het Vlaams Parlement en op beleidsoverleg, aangegeven dat indien de Vlaamse 
Gemeenschap niet meer investeert in capaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
‘overloop’ van kinderen die een school zoeken, alleen maar zal toenemen. Die ‘overloop’ zorgt, in 
gemeenten en centrumsteden in de Brusselse Rand, die ook vanuit de eigen demografische groei 
een capaciteitsprobleem ondervinden, voor bijkomende druk. De VGC voert al jaren een 
investeringsbeleid van ongeziene omvang, voor de uitbreiding van de capaciteit van het 
Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zal dat deze legislatuur 
verderzetten. 
 
De voornaamste capaciteitsgemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen ook naar voor 
bij het aantal ‘pendelaars naar Vlaanderen’, met name Stad Brussel, Schaarbeek, Anderlecht, Sint-
Jans-Molenbeek, Jette… 
 
Omgekeerd, de evolutie van het aantal leerlingen dat in het Vlaams Gewest woont en naar het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaat, de ‘pendelaars naar Brussel’, vertelt een ander verhaal. 
[tabel 2] Het gaat om meer leerlingen dan bij de omgekeerde beweging en de dalende evolutie is 
het laatste gekende schooljaar omgebogen. De toename van de capaciteit in het Nederlandstalig 
onderwijs, nu ook in het secundair onderwijs, zal hier waarschijnlijk een oorzaak zijn. 
 
Het grootste deel van dezer ‘pendelaars naar Brussel’, 73 %, komt uit de 19 randgemeenten. Dit 
blijft relatief constant, de voorbije jaren. [tabel 3] 
 
Wat betreft de oorzaken en gevolgen van de capaciteitsdruk in het Vlaams Gewest, werden deze 
gegevens uitvoerig besproken en behandeld in het Vlaams Parlement, zoals op 5 december 2019, 
24 oktober 2018 en 12 oktober 2017. 
 
Wat betreft de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan ik u het volgende meedelen.  
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Momenteel zijn er enkel volledige cijfers beschikbaar voor het basisonderwijs. [tabel 4] betreft het 
schooljaar 2018-2019, [tabel 5] betreft het schooljaar 2019-2020, waarbij aangetoond wordt dat er 
nauwelijks een evolutie zit in de verhoudingen tussen de toewijzingen volgens voorrangscriteria.  
 
Indien de Vlaamse Regering de beleidslijnen, zoals voorgenomen begin 2019, omzet in een nieuw 
inschrijvingsdecreet, is het mogelijk dat er vanaf het schooljaar 2021-2022 ook volledige gegevens 
beschikbaar zijn voor het secundair onderwijs. 
 
Wat betreft het overleg over de onderwijscapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tussen 
de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt dit in de komende maanden 
opgestart. 
 
Tabel 1: Leerlingen die wonen in het BHG (per gemeente) en naar school gaan in het 
Nederlandstalig onderwijs buiten het BHG  
 
Postcode & Gemeente 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
1000 Brussel 209 217 264 267 270 
1020 Brussel (Laken) 416 429 518 564 569 
1030 Schaarbeek 666 695 759 821 820 
1040 Etterbeek 64 62 78 80 70 
1050 Elsene 72 76 92 98 107 
1060 Sint-Gillis 66 61 71 80 93 
1070 Anderlecht 833 875 964 1.020 1.034 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 648 675 728 744 759 
1081 Koekelberg 118 119 132 141 131 
1082 Sint-Agatha-Berchem 284 317 310 305 295 
1083 Ganshoren 143 144 194 185 205 
1090 Jette 284 283 334 368 344 
1120 Brussel (Neder-over-
Heembeek) 158 164 184 183 207 
1130 Brussel (Haren) 139 156 182 186 182 
1140 Evere 251 273 299 306 315 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 111 106 119 116 110 
1160 Oudergem 27 36 37 49 57 
1170 Watermaal-Bosvoorde 26 18 32 39 32 
1180 Ukkel 236 247 271 266 271 
1190 Vorst 150 149 161 158 158 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 78 89 118 112 121 
1210 Sint-Joost-ten-Node 73 64 75 72 85 
Totaal 5.052 5.255 5.922 6.160 6.235 
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Tabel 2: Leerlingen die wonen in het Vlaams Gewest en naar school gaan in het Nederlandstalig 
onderwijs in het BHG 
 

Niet-BHG 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 8.611 8.348 8.292 8.245 8.284 

 
 
Tabel 3: Leerlingen die wonen in de Vlaamse Rand en naar school gaan in het Nederlandstalig 
onderwijs in het BHG 
 

Vlaamse Rand 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 6.065 6.097 6.087 6.130 6.076 

 
 
Tabel 4: De toewijzingen volgens voorrangsgroep voor het schooljaar 2018-2019 in het 
basisonderwijs 
 
 GOK NGOK Totaal 
Niet-Nederlandstalig totaal 1.788 2.678 4.466 

waarvan definitief ongunstig 1.152 1.663 2.815 
waarvan definitief toegewezen 636 1.015 1.651 

Nederlandstalig totaal 234 1.596 1.830 
waarvan definitief ongunstig 88 399 487 

waarvan definitief toegewezen 146 1.197 1.343 
TOTAAL 2.022 4.274 6.296 

 
 
Tabel 5: De toewijzingen volgens voorrangsgroep voor het schooljaar 2019-2020 in het 
basisonderwijs 
 
 GOK NGOK Totaal 
Niet-Nederlandstalig totaal 1.849 2.880 4.729 

waarvan definitief ongunstig 1.237 1.782 3.019 
waarvan definitief toegewezen 612 1.098 1.710 

Nederlandstalig totaal 201 1.4846 1.685 
waarvan definitief ongunstig 79 348 427 

waarvan definitief toegewezen 122 1.136 1.258 
TOTAAL 2.050 4.363 6.414 
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Vraag nr. 4 van 12 november 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Bekwaamheidsbewijzen leerkrachten – “Vereist” en “Voldoende geacht” 
 
Gezien het nijpende lerarentekort in Brussel wordt naar creatieve oplossingen gezocht om dit euvel 
op te vangen. Voor vakken zoals Informatica, Godsdienst… wordt het steeds moeilijker om 
afgestudeerden uit die richtingen te vinden die bereid zijn om les te geven.  
Dankzij de notie “voldoende geacht” diploma in de plaats van “vereist” diploma kunnen scholen 
veel soepeler inspelen op het inzetten van leerkrachten. 
 
Het Vlaams regeerakkoord erkent deze problematiek: “We zetten maximaal in op vereiste 
bekwaamheidsbewijzen per vak, zodat leerkrachten de inhoud van hun vak zelf zeer goed 
beheersen. Om een stabielere loopbaan uit te bouwen, zal men voortaan dienstanciënniteit over 
vakken heen kunnen opbouwen, voor die vakken waarvoor men over een vereist 
bekwaamheidsbewijs beschikt.” 
 
En in het bijzonder voor de lessen levensbeschouwing voorziet de Vlaamse Regering zelfs 
verplichte vorming: “Leerkrachten levensbeschouwing zonder vereist bekwaamheidsbewijs zullen 
verplicht worden bijgeschoold, in samenwerking met de erkende instanties of de vereniging 
levensbeschouwelijke vakken.” 
 
Kan het collegelid een handig overzicht - van het voorbije en huidige schooljaar - van de 
leerkrachten die werken in Brussel met een “vereist diploma” en met een “voldoende geacht 
diploma” overmaken? Over hoeveel leraren gaat het? Kan daarbij worden aangegeven voor welk 
vak/domein? Welke conclusies trekt het collegelid hieruit? 
 
Beschikt het collegelid over deze cijfers voor Antwerpen en Gent? In hoeverre verschillen de cijfers 
voor Brussel met deze van de 2 andere Vlaamse grootsteden (aantallen, vakken…)? Welke 
beleidsconclusies trekt het collegelid hieruit? Is het probleem in Brussel groter (of nijpender) dan 
in de 2 voornoemde steden? 
 
Heeft het College (nieuwe) maatregelen genomen om leerkrachten te ondersteunen voor de vakken 
waarvoor zij in principe niet specifiek werden opgeleid? Maakt het College eventueel middelen 
hiervoor vrij?  
 
Zal het collegelid deze problematiek aankaarten tijdens een overleg met zijn Vlaamse collega 
bevoegd voor Onderwijs? Zal daar o.a. worden gekeken naar de versoepelde instroom van 
academische bachelors?  
 
Beschikt het collegelid over gegevens die erop wijzen dat tijdens deze vertraging in de huidige 
economische groei een (positief) effect heeft op een verhoogde instroom van leerkrachten met een 
“vereist diploma”: wordt met andere woorden door de directies vastgesteld dat het vandaag 
gemakkelijker wordt om leraren te vinden met de “juiste” diploma’s? 
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Antwoord 
 
De Vlaamse Gemeenschap geeft met de meest recente gegevens [tabel 1] mee dat de 
bekwaamheidsbewijzen worden berekend in VTE, omwille van technische redenen. Ook zijn er 
geen specifieke gegevens beschikbaar voor Antwerpen en Gent, wel voor Brussel. 
 
De VGC heeft geen bevoegdheid met betrekking tot het beoordelen, vereisen of uitreiken van 
bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast gaat de 
mogelijke correlatie tussen de economische conjunctuur in België en haar Gewesten en de instroom 
van leerkrachten met een ‘vereist diploma’, de bevoegdheid en de beleidsimpact van de VGC ver 
te boven. 
 
Tabel 1: Leerkrachten VTE per bekwaamheidsbewijs in Brussel (2012-2019) (bron : VlaGem) 

Bekwaamheids-
bewijs 

BHG 
2012-2013 

BHG 
2013-2014 

BHG 
2014-2015 

BHG 
2015-2016 

BHG 
2016-2017 

BHG 
2017-2018 

BHG 
2018-2019 

ander 176,86 179,11 181,60 180,60 194,98 186,99 215,81 
geen gegevens 10,31 8,72 7,67 7,67 6,75 6,64 5,64 
vereist 3.340,25 3.381,14 3.449,88 3.513,54 3.558,74 3.619,89 3.782,56 
voldoende 782,24 815,90 841,94 887,46 924,30 957,76 1.062,35 
Totaal 4.309,66 4.384,86 4.481,09 4.589,27 4.684,77 4.771,28 5.066,36 

 
 
Vraag nr. 5 van 14 november 2019 van de heer Fouad Ahidar 
Onderwijs: De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Een groot aantal van de beroepsopleidingen (kantoor en verkoop) vervullen de behoeften van de 
arbeidsmarkt niet. Dit kan te wijten zijn aan een minder goede afstemming van de inhoud ervan op 
de arbeidsmarkt. Volgens de VDAB hadden de beroepsopleidingen ‘kantoor’ en ‘verkoop’ in 2018 
na een jaar allemaal meer dan 20 % werkzoekenden onder de schoolverlaters. Een grondige 
heroriëntering om bepaalde richtingen aan de eisen van de arbeidsmarkt aan te passen is meer dan 
nodig. In onze Brusselse scholen wordt het studierichting ‘kantoor’ vaak bestempeld als “the last 
chance”-optie. Heel wat jongeren kiezen trouwens bewust voor deze richting om hun diploma te 
halen zonder al te veel inspanningen te moeten leveren. 
 
Het is dus van essentieel belang dat jongeren een kwalitatieve opleiding met voldoende 
praktijklessen en werkervaring kunnen volgen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
dichten. De VGC kan in dit verband nagaan of het leerplan van de opleiding juist, voldoende en 
actueel is afgestemd op het profiel van het beroep waartoe de opleiding opleidt.  
 
Hoe wordt de doorstroom uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs naar werk of 
vervolgopleidingen opgevolgd? 
 
Hoe kan de VGC het beroepsgericht onderwijsaanbod (TSO/BSO, leren en werken, leertijd) verder 
uitbouwen en meer laten afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt? 
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Hoe kan de VGC werkervaringstrajecten, die gericht zijn op het verbeteren van de professionele 
en sociale vaardigheden van werkzoekenden, voor een duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
ondersteunen? 
 
Beschikt het bevoegde collegelid over een recente evaluatie van de beroepsopleidingen in onze 
Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen? 
 
Antwoord 
 
De doorstroom uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs naar werk of 
vervolgopleidingen wordt niet rechtstreeks opgevolgd. Door de bevoegdheidsverdeling is 
Onderwijs immers een gemeenschapsbevoegdheid en Werk een gewestelijke bevoegdheid, 
waardoor doorstroom van gegevens niet evident is. Hierdoor beperkt het schoolverlatersrapport 
van VDAB zich tot schoolverlaters uit het Vlaams Gewest en zijn de schoolverlaters uit het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel niet mee opgenomen in hun jaarlijkse analyse. 
 
View.brussels brengt wel geregeld rapporten uit en doet berekeningen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, waarin dus zowel schoolverlaters uit het Nederlandstalig als het Franstalig 
onderwijs vervat zitten. 
 
Uit [tabel 1] kunnen we afleiden dat er de afgelopen 10 jaar een positieve evolutie te zien is. In 
2007-2008 was gemiddeld 64,8 % van de schoolverlaters niet meer werkzoekend na 1 jaar 
inschrijving bij Actiris. In 2017-2018 is dit opgelopen tot 77,6 % van de schoolverlaters dat niet 
meer werkzoekend is na 1 jaar inschrijving. 
 
Tabel 1: Brusselse schoolverlaters per studieniveau % niet meer werkzoekend 1 jaar na 
inschrijving 
 

Brusselse schoolverlaters per studieniveau 
% niet meer werkzoekend 1 jaar na inschrijving 

Studieniveau 2007-2008 2012-2013 2017-2018 
Max. secundair onderwijs 1e graad 407 57,0 % 580 62,8 % 431 70,1 % 
Secundair onderwijs 2e graad 816 54,3 % 617 59,6 % 569 75,2 % 
ASO 144 62,5 % 113 68,1 % 92 72,8 % 
TSO/KSO 213 57,7 % 178 60,1 % 191 71,2 % 
BSO 459 50,1 % 326 56,4 % 286 78,7 % 
Secundair onderwijs 3e/4e graad 1.999 60,0 % 2.197 66,6 % 2.281 75,3 % 
ASO 598 62,9 % 625 72,8 % 624 77,4 % 
TSO/KSO 780 61,9 % 900 65,3 % 900 76,2 % 
BSO 621 54,9 % 672 62,6 % 757 72,5 % 
Hoger onderwijs 1.567 75,9 % 1.959 77,7 % 1.790 81,0 % 
niet universitair HOKT 814 76,0 % 917 77,6 % 887 79,3 % 
niet universitair HOLT 111 73,9 % 155 76,1 % 162 84,6 % 
Universitair 642 76,0 % 887 78,0 % 741 82,2 % 
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CDO / CEFA 83 67,5 % 73 68,5 % 32 65,6 % 
Buitenlandse diploma's (niet-erkend) 761 69,8 % 936 78,5 % 731 83,7 % 
Totaal 5.633 64,8 % 6.362 70,8 % 5.834 77,6 % 

Bron: Actiris, RSZ, berekeningen view.brussels 

Wanneer we inzoomen op de schoolverlaters uit het TSO/BSO in [tabel 2], stroomde 55 % na 12 
maanden door naar werk in 2017-2018. Hierbij scoren inderdaad de artistieke richtingen en de 
richtingen verkoop/handel ondermaats. Respectievelijk slechts 45 % en 46 % van de 
schoolverlaters stroomde na 12 maanden door naar duurzaam werk. Daarbij valt wel op te merken 
dat leerlingen die hun 7e jaar vervolmaken het meeste kans maken om na 1 jaar door te stromen 
naar duurzaam werk, nl. 64 %.  
 
Tabel 2: Brussels schoolverlaters TSO/BSO uitstroompercentages naar duurzaam werk na 12 
maanden 
 

Brusselse schoolverlaters TSO/BSO 
uitstroompercentages naar duurzaam werk na 12 maanden 

2017-2018 totaal aantal % uitstroom 
TSO/BSO 3e en 4e graad 1.760 53 % 
Voeding 78 72 % 
Zorg 230 64 % 
Elektriciteit 148 61 % 
Industrie 131 60 % 
Bouw 126 60 % 
ICT 107 59 % 
Boekhouden 132 58 % 
Kantoor 176 54 % 
verkoop/handel 169 46 % 
artistiek (grafisch, mode & deco) 173 45 % 
7e jaar (TSO/BSO) 560 64 % 
CDO / CEFA 32 50 % 
Totaal alle richtingen 5.834 55 % 

Bron: Actiris, RSZ, view.brussels 

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Om de kloof tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden, zijn eigentijdse uitrustingsgoederen 
noodzakelijk zodat de leerlingen alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en 
zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit. 
 
De VGC kent sinds 2006 subsidies toe voor de aankoop van kwaliteitsvolle uitrusting, die aansluit 
bij recente ontwikkelingen en innovaties. Sinds vorig schooljaar werd de subsidieoproep 
uitgebreid. Deze richt zich nu niet enkel op scholen voor TSO en BSO, het Stelsel Leren en 
Werken, Duaal Leren, maar ook op STEM-studierichtingen in ASO en KSO.  
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Om een antwoord te bieden op de noden van de arbeidsmarkt, zetten ook in Brussel heel wat 
scholen in op duaal leren. Binnen duaal leren is een onderneming samen met de aanbieder van een 
duale opleiding verantwoordelijk voor de realisatie van het leerplan van de jongere: tussen de 
aanbieder en de onderneming wordt afgesproken welke competenties van het standaardtraject er 
op de werkplek aangeleerd worden.  
 
Het aantal jongeren in duaal leren is dit jaar gegroeid. In totaal gaan we van 42 leerlingen begin 
vorig schooljaar, naar 97 leerlingen begin dit schooljaar.  
 
De VGC ondersteunt al meerdere jaren organisaties die werkervaringstrajecten inrichten. Zo werd 
in het kader van de Stedenfondsovereenkomst steeds middelen voorzien voor een versterkte 
afstemming tussen onderwijs en beroepsopleiding in functie van een betere doorstroom naar 
tewerkstelling in het algemeen en naar knelpuntfuncties in het bijzonder. Dezelfde doelstelling 
werd ook nagestreefd met reguliere middelen. 
 
Binnen deze doelstelling is onder andere ondersteuning voorzien van werkervaringstrajecten 
gericht op het verbeteren van de professionele en sociale vaardigheden van werkzoekenden, in 
functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. 
 
Aan alle partners in de sector Opleiding en Werk werd blijvend gevraagd om bijkomend 
inspanningen te leveren voor werk(ervarings)kansen van (ongekwalificeerde) jongeren en een 
actieve bijdrage te leveren inzake samenwerkingsmogelijkheden tussen de opleidings-, 
werkervarings- én onderwijspartners (bv. uitwisselen van expertise en instrumenten, 
gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, stageplaatsen voor studenten volwassenonderwijs 
of leerlingen secundair onderwijs…). 
 
Daarnaast heeft VGC ook een overeenkomst met Tracé Brussel die zich engageert om mee te 
werken aan de synergie tussen Onderwijs, Opleiding en Werk, met prioritaire aandacht naar de 
doelgroep van jongeren.  
 
Hierin speelt de Leerwinkel een belangrijke rol. Leerwinkel Brussel informeert, begeleidt en 
oriënteert Brusselaars die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject. Daarnaast moet 
Tracé Brussel ook de samenwerking tussen de sectoren Opleiding/Tewerkstelling en Onderwijs, 
Welzijn en Jeugd intensifiëren.  
 
Met het project Jump naar Werk, zet Tracé Brussel in op de coaching van leerlingen van het 
Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel bij hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt. 
 
Tot slot, organiseert Tracé Brussel ook jaarlijks een opleidingsbeurs, waar alle Nederlandstalige 
opleidings-, werkervarings- en begeleidingsinitiatieven in Brussel naar werkzoekenden en 
professionelen binnen en buiten de sector gepromoot worden. 
 
Behalve over de studies en cijfergegevens waarvan hierboven sprake, is er geen evaluatie die zich 
specifiek richt tot de beroepsopleidingen in de Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen.  
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Vraag nr. 6 van 18 november 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers 
 
Sinds enkele jaren voert men een specifiek onderwijsbeleid voor anderstalige nieuwkomers 
(OKAN) om zich voor te bereiden op het reguliere onderwijs, met onder meer intensieve 
taalcursussen en aandacht voor sociale en culturele verscheidenheid. 
 
Aan deze anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs wordt onthaalonderwijs geboden om de 
taalvaardigheid Nederlands en de sociale integratie te bevorderen. Om aanvullende lestijden voor 
anderstalige nieuwkomers gefinancierd of gesubsidieerd te krijgen, moet de school onder andere 
voldoende anderstalige nieuwkomers hebben. 
 
In steden, en zeker in Brussel, is deze problematiek natuurlijk actueel. 
 
Hoeveel anderstalige nieuwkomers (zowel in het basis- als secundair onderwijs) volgen dit 
schooljaar onthaalklassen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Hoe verschilt dit cijfer met 
vorig jaar? Welke verschillen merkt het collegelid op? Welke beleidsconclusies trekt het collegelid 
hieruit? 
 
Kan het collegelid aangeven hoeveel uren onthaalonderwijs dit schooljaar georganiseerd worden 
in de verschillende scholen in Brussel, in vergelijking met de voorbije 3 schooljaren? Welke 
conclusies trekt hij hieruit? Welke scholen in Brussel richten momenteel onderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers in? Zijn er plannen om het aantal scholen en de klassen uit te breiden? 
Maakt de VGC extra middelen vrij voor de organisatie van OKAN-klassen in Brussel? 
 
Heeft het collegelid cijfers over de slaagpercentages van anderstalige nieuwkomers in het regulier 
onderwijs in Brussel? Hoeveel OKAN-leerlingen stromen door naar het algemeen secundair 
onderwijs (ASO)? Welke initiatieven neemt het collegelid, in het kader van zijn bevoegdheden, 
om de slaagkansen van OKAN-kinderen (in Brussel) te verhogen? Beschikt het collegelid 
eventueel over deze cijfers m.b.t. Gent en Antwerpen? 
 
Kan het collegelid een overzicht geven van het aantal uren dat dit schooljaar in Brussel geteld 
worden als “2de jaar onthaalonderwijs”? Kan hiervan een evolutie gegeven worden over de 2 
voorbije schooljaren? Kan meegedeeld worden hoeveel leerlingen aldus de kans krijgen om een 
2de jaar onthaalonderwijs in Brussel te volgen? Kan het collegelid deze cijfers vergelijken met de 
bovenvernoemde steden? Welke beleidsconclusies trekt hij hieruit? 
 
Antwoord 
 
Anderstalige nieuwkomers (AN) worden door Vlaanderen anders geregistreerd in het 
basisonderwijs dan in het secundair onderwijs. 
 
In het basisonderwijs 
 
In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart geregistreerd. Ze 
worden zonder onderscheid meegeteld met de andere leerlingen. Er wordt enkel een overzicht 
bijgehouden van het aantal anderstalige nieuwkomers waarvoor de scholen aanvullende lestijden 
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aanvragen. Aangezien niet alle scholen of scholengemeenschappen een aanvraag doen, moeten 
deze cijfers dus met de nodige omzichtigheid behandeld worden. Ook kinderen die via 
gezinshereniging instromen, kinderen van expats, adoptiekinderen… kunnen anderstalige 
nieuwkomers zijn.  
 
Cijfers van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) leert ons dat het aantal AN 
telkens doorheen het schooljaar stijgt om in september terug te dalen. Dit cyclisch verloop van het 
aantal AN heeft te maken met het feit dat een leerling steeds voor een volledig schooljaar 
beschouwd wordt als AN. Bij het begin van een nieuw schooljaar maken heel wat leerlingen de 
overstap van het AN-statuut naar dat van ‘gewone leerling’, met een sterke daling tot gevolg.  
 
Tabel 1: anderstalige nieuwkomers in het NOB, basisonderwijs 
 
 sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul 
2016-2017 90 123 123 128 128 153 158 168 178 188 188 
2017-2018 57 89 107 123 123 132 132 140 140 152 152 
2018-2019 52 112 126 133 141 141 145 145 145 145 153 
2019-2020 21 81 101         

 
In het secundair onderwijs 
 
In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige nieuwkomers geregistreerd via 
een aparte administratieve groep: onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers.  
 
Ook hier moet men er rekening mee houden dat niet alle anderstalige nieuwkomers 
vluchtelingenkinderen zijn: ook kinderen die via gezinshereniging instromen, kinderen van expats, 
adoptiekinderen… kunnen anderstalige nieuwkomers zijn.  
 
Het cyclische karakter van de leerlingenaantallen doorheen het schooljaar volgt dezelfde logica als 
in het basisonderwijs. Dit hangt dus samen met het feit dat een AN steeds voor een heel schooljaar 
als AN beschouwd wordt en in september een groot deel van de groep automatisch de overstap 
maakt naar het statuut van ‘gewone leerling’. 
 
Tabel 2: anderstalige nieuwkomers in het NOB, secundair onderwijs 
 
 sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul 
2016-2017 203 214 232 245 245 265 266 280 271 271 277 
2017-2018 115 150 156 177 168 191 193 204 220 224 223 
2018-2019 140 177 179 198 202 212 228 236 229 237 241 
2019-2020 187 207          

 
De Vlaamse overheid voorziet in de financiering voor de inrichting van onthaalklassen voor 
anderstalige nieuwkomers. Scholen en hun inrichtende machten nemen het initiatief om een 
onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in te richten. Hierdoor beschikt de VGC zelf niet over 
de cijfers over het aantal uren dat er in de verschillende scholen wordt georganiseerd en is hiervoor 



- 21 - 
 

afhankelijk van AGODI. Dit zijn echter maar partiële cijfers die mee schommelen met het aantal 
anderstalige nieuwkomers, wat dus in de loop van eenzelfde schooljaar tot grote variatie kan leiden. 
 
De VGC organiseert zelf geen OKAN-klassen, maar wel Lente- en Zomerscholen. Dit zijn talige 
initiatieven met een intensief taalaanbod voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar. 
Tijdens de eerste week van de paasvakantie en/of de volledige maand juli leren anderstalige 
nieuwkomers al spelend Nederlands met de nadruk op spreekdurf en mondelinge vaardigheden.  
 
In het basisonderwijs 
 
Het aantal basisscholen dat lestijden aanvraagt bij AGODI voor het inrichten van een OKAN-klas 
ligt de laatste jaren meestal rond 18 tot 20 scholen. Doorgaans is rond oktober/november dit 
maximum aantal scholen al bereikt. 
 
In november 2019 organiseerden de volgende 19 basisscholen van het NOB een OKAN: 
 
GO! basisschool De Kleurdoos Brussel Stad Brussel 
GO! basisschool Floralia Sint-Lambrechts-Woluwe 
Gemeentelijke Basisschool - Klavertje Vier Stad Brussel 
Gemeentelijke Basisschool - Regenboog Sint-Jans-Molenbeek 
Gemeentelijke Basisschool - Sint-Joost-aan-zee Sint-Joost-ten-Node 
Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool - Dertien Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool - Het Rad Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool - Windroos Sint-Jans-Molenbeek 
Gemeentelijke Basisschool - Paloke Sint-Jans-Molenbeek 
Gemeentelijke Basisschool - Stokkel Sint-Pieters-Woluwe 
Gemeentelijke Basisschool - Scheut Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool - Kameleon Anderlecht 
Gemeentelijke Basisschool – De Kriek Schaarbeek 
Vrije Basisschool - Sint-Joris Stad Brussel 
Vrije Basisschool Scheutplaneet Anderlecht 
Vrije Basisschool - Lucernacollege Brussel Anderlecht 
Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege - De Zenne Laken 

 
In november 2019 waren er gespreid over deze 19 scholen 101 geregistreerde anderstalige 
nieuwkomers voor een totaal van 234 lestijden. In februari 2019 waren dit 141 leerlingen gespreid 
over 20 scholen, voor een totaal van 272,5 uren.  
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In het secundair onderwijs 
 
Sinds 2016 zijn er in het NOB 3 secundaire scholen met een onthaalklas voor anderstalige 
nieuwkomers (daarvoor waren er 2). Het gaat om de volgende 3 scholen (met het aantal OKAN-
leerlingen in oktober 2019): Instituut Anneessens Funck (117), Sint-Guido Instituut (79) en GO! 
Meertalig Atheneum Sint-Pieters-Woluwe (18).  
 
In oktober 2019 genereerden de AN in het SO voor het NOB 517,5 leerkrachturen. Dit evolueert 
in de loop van het schooljaar. Na 1 oktober worden leerlingen slechts in veelvouden van 4 in 
rekening gebracht voor het genereren van extra middelen vanuit Vlaanderen. Omwille van de vele 
leerlingenbewegingen en de hiermee gepaard gaande administratieve verwerking in de 
scholengemeenschappen, zit er steeds een vertraging op de berekening van deze cijfers. 
 
Over slaagpercentages en doorstroom hebben we geen informatie voor Brussel, noch voor andere 
steden. Hiervan worden tweejaarlijkse rapporten gepubliceerd voor heel Vlaanderen – het meest 
recente voor schooljaar 2015-20161. Het volgende rapport voor 2016-2017 en 2017-2018 zou 
binnenkort moeten verschijnen, maar AGODI kon nog geen datum bevestigen. 
 
Onder schooljaar 2015-2016 kan in onderstaande tabel teruggevonden worden waar de leerlingen 
die op 1 februari 2016 les volgden in het onthaalonderwijs, op 1 oktober 2016 waren ingeschreven.  
Als we enkel kijken naar leerlingen die doorstromen binnen het voltijds gewoon secundair 
onderwijs, krijgen we de volgende verdeling (voor heel Vlaanderen)2:  
 

 

                                                             
1 https://www.agodi.be/publicaties-onthaalonderwijs-anderstalige-nieuwkomers-okan  
2 Uit bovenvermeld rapport, pagina 31 

https://www.agodi.be/publicaties-onthaalonderwijs-anderstalige-nieuwkomers-okan
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Er is vroeger (2010-2011) als een proefproject een 2de onthaaljaar georganiseerd. Dit roefproject 
is evenwel niet omgezet in organieke regelgeving en na een jaar gestopt. AGODI bezorgde ons de 
volgende evaluatie over dit proefproject:  
 
“Tijdens schooljaar 2010-2011 hadden scholengemeenschappen de mogelijkheid om een tweede 
onthaaljaar in te richten. Het tweede onthaaljaar had als doelstelling om het rendement van het 
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers te verhogen en de overstap van de leerlingen 
naar het regulier secundair onderwijs vlotter te laten verlopen. Leerlingen konden in dit tweede 
onthaaljaar een van de studiebewijzen uit de eerste graad van het secundair onderwijs behalen. 
Voor de organisatie van het tweede onthaaljaar was geen specifieke financiering of subsidiëring 
voorzien zoals voor het eerste onthaaljaar. Aan het einde van schooljaar 2010-2011 is er een 
evaluatie gemaakt van het tweede onthaaljaar. Uit deze evaluatie blijkt dat er niet op onderbouwde 
wijze kan worden geconcludeerd dat het tweede onthaaljaar voldoende gunstige effecten heeft op 
de leervorderingen van de leerlingen. Er is dan ook voor geopteerd het tweede onthaaljaar niet 
structureel te verankeren, maar om scholen via het gebruik van flexibele leertrajecten de 
mogelijkheid te geven in te spelen op de noden van de leerlingen.” 
 
 
Vraag nr. 7 van 18 november 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Schoolverlaters zonder diploma 
 
Veel Brusselse jongeren verlaten de school zonder diploma hoger secundair onderwijs. Het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters (10,7 %) ligt in Brussel hoger dan in Vlaanderen. Het onderwijs in 
Brussel staat daarmee ver af van de Vlaamse doelstelling (uit het Pact Vlaanderen 2020) om het 
aantal vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 te halveren tot 4,3 % van de leerlingenpopulatie. 
 
De oorzaken van de vroegtijdige schooluitval zijn divers, waaronder een krapte op de arbeidsmarkt 
en het watervalsysteem. 
 
In het bestuursakkoord gaat het collegelid ook de strijd aan tegen schooluitval: “Het vergt meer 
samenwerking om het recht op onderwijs in Brussel waar te maken. Beide gemeenschappen 
bevoegd voor Onderwijs in Brussel en het Gewest moeten beter samenwerken voor het in kaart 
brengen van locaties voor scholenbouw, voor het monitoren en tegengaan van schooluitval en -
verzuim, voor de controle op de leerplicht, voor het monitoren van inschrijvingen, voor uitwisseling 
van leerkrachten en voor de ontwikkeling van leerplannen op maat van Brussel”. 
 
Kan het collegelid de cijfers van schooluitval per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geven van de 2 voorbije afgewerkte schooljaren en per onderwijsvorm (ASO/TSO/BSO), zowel in 
percentages als in absolute cijfers; en indien mogelijk, opgesplitst in geslacht en in thuistaal 
Nederlands - thuistaal niet-Nederlands? 
 
Beschikt het collegelid over de aantallen in Gent en Antwerpen? Welke conclusies trekt hij hieruit? 
 
Welke initiatieven neemt de VGC tegen vroegtijdige schooluitval? Kan het collegelid ingaan op 
het begeleidingsaanbod en een evaluatie geven van de resultaten KANS Centraal Meldpunt 
Brussel? Welk budget wordt hiervoor vrijgemaakt? 
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In hoeverre gebeurt de aanpak m.b.t. schooluitval in overleg met de Vlaamse Gemeenschap? Werkt 
het collegelid hiervoor samen met de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
Kan dit uitgebreid worden toegelicht? 
 
Hoeveel time-out trajecten bestaan er momenteel in het Nederlandstalig onderwijs? Hoe is dit 
aantal uitgebreid de voorbije jaren? Hoe wordt erover gewaakt dat dit kwalitatief wordt ingevuld? 
 
Antwoord 
 
Wat betreft de cijfers over vroegtijdige schoolverlaters (vsv), bundelde de Vlaamse Gemeenschap 
alle gegevens per schoolvestigingsplaats, woonplaats, leerlingenkenmerk, studierichting, gezins-
taal… op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-
voor-het-secundair-onderwijs. 
 
Wat betreft de initiatieven om het aantal vsv terug te dringen, worden de vzw Triptiek en haar 
werking ‘KANS Centraal Meldpunt Brussel’ (KANS CMB) en de vzw Abrusco vanuit het 
beleidsdomein Onderwijs van de VGC ondersteund. 
 
Onder impuls van de VGC organiseert het Nederlandstalige onderwijsveld in Brussel zich vanaf 
september 2017 rond KANS CMB, om een antwoord te bieden rond schoolverzuim, vroegtijdig 
schoolverlaten en aanverwante problemen van leerlingen. Dit initiatief, georganiseerd door de vzw 
Triptiek (een samenwerkingsverband van de 3 Brusselse CLB’s), fungeert als centrale aanmeldpunt 
en initiator voor alle mogelijke vormen van interventies en trajecten, preventie en remediëring. Dat 
wil zeggen dat deze schoolexterne of schoolinterne interventies steeds centraal worden 
aangevraagd via KANS en dat het KANS-team instaat voor het totstandkomen van een 
begeleidingstraject, op maat van de leerling.  
 
Daarnaast registreert KANS CMB de trajecten die leerlingen volgen, om hun schooluitval te 
vermijden. Daartoe investeerde de VGC in de ontwikkeling van specifieke software, geënt op de 
LARS- softwareapplicatie, het bestaande elektronische dossier- en datasysteem van de CLB’s.  
 
De oprichting van het platform ‘Samen tegen Schooluitval Brussel’, opgezet in september 2016 
vanuit de Vlaamse Gemeenschap, werd aangegrepen om de impact van KANS CMB te versterken 
– de coördinator van het platform is tevens de coördinator van KANS CMB. 
 
Vzw Abrusco voorziet in een preventief en remediërend aanbod om jongeren die dreigen uit te 
vallen op school, terug aansluiting te doen vinden bij hun reguliere schoolloopbaan en/of 
doorstroom naar opleiding en arbeidsmarkt te faciliteren.  
 
In september 2018 werd, onder impuls van de VGC, het project ‘Taalkot’ en het aanbod 
‘Weerstaan’, verankerd bij vzw Abrusco. ‘Taalkot’ speelt in op de noden van een groeiende groep 
jongeren die wegens een taalachterstand niet mee kunnen in hun opleiding of stage. Taalkot heeft 
een unieke, schooloverstijgende aanpak, waardoor het een aanbod op maat kan bieden aan elke 
jongere.  
 
‘Weerstaan’ is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren waarbij 3 
pijlers centraal staan: zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Door de verankering van 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-voor-het-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-voor-het-secundair-onderwijs
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‘Weerstaan’, breidde vzw Abrusco haar aanbod uit in het secundair onderwijs en in het 
basisonderwijs.  
 
In september 2019 werden de NAFTen (NAadloos Flexibel Traject) opgenomen in het KANS-
netwerk, waarbij vzw Groep Intro en vzw Abrusco de trajecten verzorgen.  
 
Wat betreft de evaluatie van de werking van KANS CMB, is het nog te vroeg om de impact van 
het initiatief in te schatten, maar kunnen er nu reeds een aantal cijfers worden meegegeven.  
 
Het aanbod voor het basisonderwijs is in uitbreiding. In het schooljaar 2018-2019 waren er 26 
aanmeldingen voor groepstrajecten, een verdubbeling ten opzichte van schooljaar 2017-2018. 
Hiervoor werden 21 trajecten opgestart, waarmee 354 leerlingen bereikt werden. In datzelfde 
schooljaar waren er 37 individuele aanmeldingen die resulteerden in 32 trajecten. Het gaat om 
leerlingen uit de laatste graad basisonderwijs. 
 
In het secundair onderwijs kreeg KANS CMB, in het schooljaar 2018-2019, 72 aanmeldingen voor 
133 groepen. Dit zijn meestal klasgroepen, maar kunnen ook zelf samengestelde groepen zijn. Voor 
deze aanmeldingen werden 120 trajecten opgestart, waarmee 1.453 leerlingen bereikt werden. De 
meeste aanmeldingen zijn er voor leerlingen binnen de leeftijdscategorie 14-16 jaar. Er werden ook 
154 leerlingen individueel aangemeld bij KANS. Na overleg werden voor 122 jongeren in totaal 
163 trajecten aangeboden.  
 
Wat betreft de financiering vanuit het beleidsdomein Onderwijs van de VGC voor KANS CMB in 
het werkjaar 2019, kreeg vzw Triptiek 120.000 euro voor het inrichten van het centrale meldpunt, 
incl. 10.000 euro voor het kosteloos aanbieden van trajecten bij welzijnspartners die een dagprijs 
vragen aan de leerlingen. 
 
Wat betreft de samenwerking met andere overheden, is het beleidsdomein Onderwijs van de VGC 
via het Platform ‘Samen tegen Schooluitval’ een belangrijke bovenlokale partner van de Vlaamse 
Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen het platform zijn verschillende 
werkgroepen werkzaam, waarbij ook aandacht gaat naar de Franstalige initiatieven ter preventie 
van schooluitval. Via perspective.brussels is de VGC-Onderwijs een co-regisseur van de 
projectoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; het ‘programma preventie 
schoolverzuim’ (PPS) en de ‘ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en 
jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen 2019-2021’ (PBSB).  
 
Wat betreft het aantal time-out trajecten, is het zo dat de nomenclatuur en de inhouden zijn 
gewijzigd sinds de oprichting van KANS CMB en de heroriëntering van vzw Abrusco. 
Tegenwoordig spreken we over schoolexterne interventies of over flexibele trajecten. De inhoud 
daarvan is veel breder, van zeer kort- tot langdurende trajecten, van een uurtje in de week tot 
volledige periodes, van individueel tot groepsaanbod, enzovoort. 
 
Sinds de hervorming in 2017 werden de trajecten uitgebreid en doelgerichter. Van de laatste 2 
schooljaren kunnen we aldus de volgende cijfers geven: schooljaar 2017-2018 telde 115 trajecten, 
schooljaar 2018-2019 telde 163 trajecten. 
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Wat betreft de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van deze trajecten, is dit ook de opdracht van 
KANS CMB. Zij sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de aanbieders van trajecten. Daarin 
worden de wederzijdse verwachtingen en afspraken vastgelegd. Daarnaast wordt 2 keer per jaar 
een overleg georganiseerd met de aanbieders om terug te koppelen rond de werking, knelpunten te 
bespreken en verder af te stemmen. 
 
 
Vraag nr. 8 van 20 november 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Data Science Bus – stand van zaken 
 
In de vorige legislatuur heeft het vorige VGC-College een interessant project van de VUB/IMEC 
ondersteund, namelijk de ontwikkeling van een Data Science Bus. 
 
Deze bus ging langsgaan bij de Brusselse scholen om leerlingen te laten kennismaken met en warm 
maken voor IT en wetenschappen in de brede zin. De verwachtingen waren dan ook hoog: het 
mobiel educatielab moet het Nederlandstalig onderwijs helpen om innovatief te werken aan de 
datageletterdheid van Brusselse kinderen en jongeren. 
 
Voor zover ik kon nagaan, is de bus nog niet veel uitgereden naar scholen. Sinds de feestelijke 
inhulding op 23/24 april 2019 in het KTA Koekelberg is het stil geworden rond dit project. 
 
Dat is jammer, omdat de VGC hier toch wel wat geld in heeft geïnvesteerd: In totaal werd er via 
de VGC 642.370 euro toegekend voor dit project van een totaalbudget van om en bij 1,2 miljoen 
euro voor een looptijd van 39 maanden. Het project heeft ook de prijs gewonnen van ‘Slim in de 
Stad’ van de Vlaamse overheid in 2018. 
 
Kunt u aangeven sedert wanneer de bus rondrijdt naar de Nederlandstalige scholen? Welke scholen 
heeft het mobiele lab al bezocht? Wat staat er voor de rest van het jaar nog op de planning? 
 
Indien er problemen zijn met de opstart, kunt u aangeven welke hindernissen er zich voordoen? 
Welke gevolgen heeft dit voor de leasing van de bus die 39 maanden loopt? 
 
Hoe verloopt de promotie naar de scholen? Ik vind zeer weinig op sociale media terug. 
 
Hoe wordt de volgorde bepaald van de aanvragen (van scholen en speelpleinen)? Wordt de 
Administratie hierbij betrokken/geraadpleegd? 
 
Welke tools/strategie heeft IMEC uitgewerkt om zeker ook meisjes te sensibiliseren en te laten 
participeren aan dit project? 
 
Antwoord 
 
De bus werd in de week van 21 oktober 2019 uitgetest in basisschool De Weg-Wijzer in Evere. 
Deze testen verliepen vlot waardoor de bus kan starten met haar bezoeken aan de Nederlandstalige 
scholen in Brussel. 
 
Gedurende de maand december 2019 zal de bus een bezoek brengen aan: 
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- Sint Lukasbasisschool, Schaarbeek 
- Basisschool Sint-Jan-Berchmanscollege, Stad Brussel 
- Parkschool, Vorst 
  
Verschillende scholen hebben naar aanleiding van het inhuldigingsmoment op 23 april 2019 reeds 
zelf contact opgenomen met de Vrije Universiteit Brussel en deelden hun interesse mee.  
 
Naast enkele kleine problemen m.b.t. de stroomtoevoer, waren er ook mankementen aan de 
klimaatinfrastructuur. De bus kon immers niet verwarmd of afgekoeld worden wat in de zomer en 
de winter tot onaangename binnentemperaturen kon leiden. Deze infrastructurele problemen 
werden door Keolis - die instaat voor de uitbating van het voertuig - behandeld. Dit heeft geen 
gevolgen voor de leasing van de bus, omdat de leasingtermijn pas start op het moment van de 
oplevering en dan 35 maanden loopt.  
 
De promotie naar de andere Nederlandstalige scholen in Brussel zal opgestart worden vanaf half 
december 2019. Dit zal voornamelijk gebeuren via de sociale media en het rechtstreeks contacteren 
van de scholen door IMEC/SMIT. De VUB voert eveneens promotie via de website 
www.databuzz.be en via facebook.  
 
In de nieuwsbrief BrusselDirect wordt een artikel opgenomen over de Databuzz, en ook op de 
website en facebookpagina van Onderwijs in Brussel zal de Databuzz mee gepromoot worden.  
 
Concreet kunnen de scholen de Databuzz boeken via de website www.databuzz.be. Hiervoor dienen 
zij een formulier in te vullen waarbij de nog boekbare data worden weergegeven. Zo kan de school 
een voor haar geschikt moment kiezen. Als de datum gekozen is, wordt die dag in de online 
kalender geblokkeerd en kan er geen aanvraag meer voor die datum gedaan worden.  
 
Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt met de speelpleinen, omdat die planning nog moet 
opstarten. Ze worden wel aan de speelpleinen voorgesteld als aanbieder van activiteiten. De 
concrete passage van de bus op de speelpleinen, wordt in een volgende fase vastgelegd. 
 
De Administratie werkt op dat vlak nauw samen met de VUB. Zij wordt op geregelde tijdstippen 
in kennis gesteld van de stand van zaken en houdt nauwkeurig bij welke scholen een vraag stellen 
en welke scholen worden bezocht.  
 
De activiteiten gebeuren in klasverband (meisjes en jongens samen). De begeleiding van de VUB 
legt de nadruk op het genderneutrale karakter van de verschillende leermiddelen in de bus en zorgt  
ervoor dat de leiding weggenomen wordt van de sterkere, mondige leerlingen uit de klas. Zowel 
meisjes als jongens krijgen dus voldoende inspraak. 
 
 
Vraag nr. 9 van 21 november 2019 van mevrouw Khadija Zamouri 
Onderwijs: Vroegtijdige schoolverlaters 
 
Uit een recent rapport van de Vlaamse Gemeenschap (maart 2019) blijkt dat in het schooljaar 
2016-2017, 341 Brusselse Nederlandstalige studenten de schoolbanken verlieten zonder diploma. 
In totaal bedraagt het percentage vroegtijdige schoolverlaters voor dat schooljaar dus 16.9 %. Een 

http://www.databuzz.be/
http://www.databuzz.be/
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lichte stijging in vergelijking met het schooljaar 2015-2016, waar het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters 16.4 % bedroeg. 
 
De VGC heeft de voorbije jaren tal van initiatieven in het leven geroepen om net een halt toe te 
roepen aan de stijgende problematiek van vroegtijdige schoolverlaters. Ik denk aan organisaties 
zoals KANS CMB en Abrusco. Beide organisaties begeleiden jongeren uit het Nederlandstalig 
onderwijs door op zoek te gaan naar een geschikt studietraject. 
 
Daarnaast subsidieert de VGC ook het project ‘Athena’ van vzw Tabora. Dit project richt zicht 
tot Brusselse jongeren en jongvolwassenen die met een inhaalbeweging een diploma secundair 
onderwijs willen behalen. Ze krijgen specifieke begeleiding die hen voorbereidt op de 
examencommissie secundair onderwijs. 
 
Ontvangt de vzw Tabora nog steeds een subsidie van de VGC voor het project ‘Athena’? Zo ja, 
hoeveel studenten hebben zich dit schooljaar ingeschreven om begeleid te worden in het behalen 
van een diploma secundair onderwijs? 
 
Voor welke onderwijsvormen schrijven deze studenten zich in? Gaat het vooral om studenten die 
een ASO-, TSO- of BSO-diploma wensen te behalen? 
 
Werd het project ‘Athena’ recentelijk nog geëvalueerd door de Administratie van de VGC? Zo ja, 
welke waren de conclusies van dit evaluatierapport? Zijn er andere projecten met een gelijkaardige 
doelstelling die gesubsidieerd worden door de VGC? 
 
Antwoord 
 
Jongeren die hun school niet afmaken, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Onderzoek 
toont aan dat inzetten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten steeds de beste resultaten 
oplevert. 
 
De VGC nam en neemt ook vandaag heel wat initiatieven om vroegtijdige schooluitval en een 
ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.  
 
Op 1 september 2014 werd het project ‘Time-Out Brussel’ overgedragen aan een vzw-structuur 
met een breder draagvlak en met een meer netoverschrijdende en pluralistische aanpak. Vanaf 
januari 2016 kende het project een doorstart onder de naam vzw Abrusco. 
 
Het project KANS werd opgestart in september 2017 en heeft pas een volledig schooljaar gedraaid 
vanaf schooljaar 2017-2018. Vanaf dat schooljaar werd ook de taakverdeling tussen Abrusco en 
KANS afgelijnd. 
 
Het project ‘Athena Brussel’ van vzw Tabora liep van september 2015 tot februari 2019. De vzw 
richt zich tot jongeren en jongvolwassen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs 
willen behalen en biedt een opleiding en begeleiding aan om alsnog het diploma te behalen via de 
examencommissie secundair onderwijs. 
Naar aanleiding van klachten van ouders en medewerkers over de werking van het project ‘Athena’ 
werd in juli 2018 aan het Onderwijscentrum Brussel de opdracht gegeven om – samen met vzw 
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Tabora – een analyse van de werking te maken. Deze analyse moest ertoe leiden om sterktes te 
consolideren en verder uit te bouwen, verbeterpunten aan te pakken en de werking duurzaam en 
breder in te bedden in het beleid van de VGC en op maat van Brussel. 
 
Vzw Tabora gaf formeel te kennen niet actief mee te willen werken aan de ontwikkeling en uitrol 
van een nieuw model. Hierdoor was er geen langetermijnperspectief meer voor een samenwerking 
met de VGC.  
 
De laatste subsidiëring van vzw Tabora liep van september 2018 tot januari 2019. Deze subsidie 
diende om de werking te continueren, tot de jongeren konden instappen in een nieuw model.  
 
De VGC zette door met het uittekenen van het nieuwe model, dat in februari 2019 van start ging 
onder de naam LIFT Brussel. Dit project van het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) Lethas 
biedt een alternatieve leerweg aan jongeren die vroegtijdig de school verlaten, maar alsnog een 
diploma secundair onderwijs willen behalen.  
 
LIFT Brussel begeleidt en helpt hen om een diploma secundair onderwijs te behalen via de Vlaamse 
examencommissie of via het secundair volwassenenonderwijs. Het gaat hierbij over het concept 
van Blended Learning: een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- 
en elektronische vormen van leren. 
 
Op 19 november 2019 waren er 42 cursisten ingeschreven, waarvan 32 inschrijvingen voor ASO, 
7 voor TSO en 3 voor BSO. Zes cursisten zijn jonger dan 18 jaar.  
 
Door de overheveling naar het CVO wordt het project ingebed in een professionele 
onderwijscontext waar een begeleiding van leerkrachten is gegarandeerd en alles aanwezig is om 
jongeren toch nog een diploma secundair onderwijs te helpen behalen.  
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PASCAL SMET,  
COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 1 van 12 september 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: Directe en indirecte steun en/of samenwerking aan Zuid-Afrika 
 
BRICS-land Zuid-Afrika is een van de belangrijkste economische en politieke machten van Afrika. 
Voor ons land en onze ondernemingen is Zuid-Afrika dan ook een belangrijke economisch partner 
op het Afrikaanse continent. Ons land heeft echter niet enkel economische en cultuurhistorische 
banden met het land. Zuid-Afrika is, afgezien van enkele landen op het Europese contitent, samen 
met de Verenigde Staten van Amerika en Canada, ook het land waar het grootste aantal landgenoten 
woont.  
 
Is er vanuit de departementen binnen van de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met de Zuid-Afrikanse Regering? Indien zo, 
waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Welke is het doel van deze steun en/of 
samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) de 
partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Welke is de kostprijs van deze steun en/of 
samenwerking? Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van 
toepassing - wanneer loopt deze af? 
 
Is er vanuit de departementen binnen de bevoegdheid van de collegevoorzitter enige vorm van 
directe of indirecte steun aan en/of samenwerking met NGO’s of andere organisaties in Zuid-
Afrika? Indien zo, waaruit bestaat deze steun en/of samenwerking? Welke is het doel van deze 
steun en/of samenwerking? Indien het over indirecte steun en/of samenwerking gaat, welke is (zijn) 
de partner(s) waarmee wordt samengewerkt? Welke is de kostprijs van deze steun en/of 
samenwerking? Sinds wanneer is deze steun en/of samenwerking lopende en - indien van 
toepassing - wanneer loopt deze af? 
 
Antwoord 
 
Vanuit mijn bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra wordt er geen directe 
steun aan Zuid-Afrika gegeven. 
 
De Administratie van de VGC heeft enkel zicht op de activiteiten die tot haar bevoegdheden 
behoren. 
 
 
Vraag nr. 2 van 30 september 2019 van mevrouw Lotte Stoops 
Cultuur: De uitbetaling van subsidies aan socio-culturele verenigingen 
 
Ik heb begrepen dat de vereniging Fuchsia Brussel, lid van het Rainbow House, tot op heden geen 
subsidie heeft ontvangen voor zowel het werkjaar 2016-2017 als 2017-2018. Het dossier is 
nochtans steeds goedgekeurd. Nadat de vereniging zelf de bevoegde Administratie heeft 
gecontacteerd, kreeg ze te horen dat er een achterstand is. Andere verenigingen blijken ook moeite 
te hebben om contact te krijgen met de Administratie of om antwoord te krijgen op vragen over 
procedure en dergelijke. 
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Ik stel mij hierbij vragen, aangezien veel verenigingen in Brussel voor hun voortbestaan afhankelijk 
zijn van subsidies en een achterstand van betaling van subsidies van 3 jaar op hen een grote impact 
heeft. 
 
Bent u op de hoogte van achterstand van betaling van subsidies aan socio-culturele verenigingen? 
Hoelang bestaat deze achterstand al? Wat is de oorzaak van de achterstand? 
 
Hoeveel verenigingen hebben nog geen (goedgekeurde) subsidie ontvangen voor het werkjaar 
2016-2017? 
 
Hoeveel verenigingen hebben nog geen (goedgekeurde) subsidie ontvangen voor het werkjaar 
2017-2018? 
 
Wat wordt er ondernomen om de achterstanden op te lossen en in de toekomst te voorkomen? 
 
Antwoord 
 
Er is momenteel geen achterstand van betaling van subsidies aan socio-culturele verenigingen. Alle 
verenigingen hebben de ‘goedgekeurde’ subsidie voor het werkjaar 2018 – op basis van de 
activiteiten in 2016-2017 – ontvangen.  
 
Fuchsia werd in 2017 erkend als lokaal sociaal-cultureel werk. Conform de regelgeving volgt de 
Administratie de werking van de lokale verenigingen op vanaf de erkenning. Voor subsidiëring 
wordt er in samenspraak met de vereniging een lijst van activiteiten opgesteld. In september 2017 
werd gevraagd om hiervoor ontbrekende informatie te bezorgen aan de Administratie. De 
Administratie ontving deze informatie tot op heden niet en de termijn waarbinnen de VGC een 
subsidie kan toekennen aan Fuchsia voor de jaarwerking van 2018 is verlopen.  
 
De beslissing over  de erkenning en subsidiëring in 2019 (op basis van de activiteiten georganiseerd 
in 2017-2018) waaronder Fuchsia – volgt snel. Uitzonderlijk valt de beslissing later dan andere 
jaren en dit heeft alles te maken met de opstart van een nieuwe legislatuur. 
 
 
Vraag nr. 3 van 23 oktober 2019 van mevrouw Bianca Debaets 
Sport: Het beleid rond diversiteit in de sportsector 
 
In een artikel in de Morgen (19/10/19) blijkt uit een rapport van het Centrum van Ethiek in de Sport 
dat er nog een lange weg te gaan is inzake diversiteit in sportclubs. Veel besturen van 
sportverenigingen zijn namelijk wit, mannelijk en heteroseksueel. 
 
Er is echter een vooruitgang op te merken, zoals de grote interesse en mooie kijkcijfers voor het 
WK vrouwenvoetbal of het gelijk trekken van prijzengeld in sommige sportdisciplines. Het taboe 
rond de seksuele geaardheid blijft nog steeds groot. 
 
Het rapport stelt 7 aanbevelingen voorop, waaronder opleidingen, sensibilisering, de media, etc. 
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Hebt u kennis genomen van het rapport? Zo ja, welke conclusies haalt u uit dit rapport? In hoeverre 
zijn de resultaten gelijklopend voor Brussel? Beschikt u zelf over cijfers terzake binnen de 
Brusselse sportverenigingen, erkend door de VGC-Sportdienst? 
 
Welke beleidsmaatregelen neemt u al momenteel in het kader van uw VGC-bevoegdheid om de 
diversiteit binnen sportverenigingen te bevorderen (zowel sporters als bestuurders)? 
 
Hoe groot bedraagt uw budget hiervoor? 
 
Kunt u meedelen welke nieuwe maatregelen u hebt beslist hieromtrent? Wat is hiervoor de timing? 
Welke rol zal de Vlaams-Brusselse media hierin spelen? 
 
Hebt u contact opgenomen met uw Vlaamse collega om hier samen een beleid of minstens enkele 
concrete acties rond uit te werken? 
 
Antwoord 
 
Dit rapport is gekend. De VGC-Sportdienst is nauw verbonden met de werking van ICES en zit 
mee in het lerend netwerk ethiek. Naar aanleiding van het rapport en een toekomstige nota werden 
gesprekken gevoerd tussen de VGC-Sportdienst en de onderzoeker bij ICES. 
 
In dit rapport werden via de sportdatabank Vlaanderen de Brusselse clubs grotendeels, toch niet 
volledig, meegenomen. Over een volledig overzicht van de cijfers ter zake beschikt de VGC-
Sportdienst momenteel niet. Wel is het de bedoeling naar aanleiding van de verhoogde aandacht 
op deze materie, in de toekomst meer cijfers hierover op te vragen en te monitoren. 
 
De dagelijkse realiteit in de Brusselse sportverenigingen erkend door de VGC-Sportdienst, die de 
Sportdienst door haar grote aanwezigheid op het terrein kent, laat wel uitschijnen dat de Brusselse 
sportverenigingen veel diverser zijn dan in Vlaanderen, zeker de sporters, in mindere mate de 
bestuurders. 
 
De aandacht voor kansengroepen en diversiteit is een rode lijn doorheen de vernieuwde werking 
van de VGC-Sportdienst, een dienst die door de jaren heen ook veel diverser geworden is. Talrijke 
initiatieven werden en worden genomen om een team te worden met respect voor elkaar (bv. 
laagdrempelige communicatie, oefenkansen Nederlands, teamactiviteiten, participatie van de hele 
ploeg…). Zo wil de zeer diverse VGC-Sportdienst een voorbeeld zijn voor de Brusselse sportsector 
en diversiteit op een geloofwaardige manier uitdragen. 
 
De Sportdienst tracht de sport zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. ‘Iedereen’, dus 
ook diegenen die weinig kansen hebben, in armoede leven, een andere etnische afkomst hebben, 
een beperking hebben, en dit ongeacht gender of seksuele geaardheid. Dit uit zich in alle onderdelen 
van de werking, op vlak van communicatie, aanbod, ondersteuning, begeleiding, infrastructuur en 
een werking dicht bij het werkveld. Wij trachten via diverse maatregelen ook de sportclubs te 
overtuigen deze visie te volgen. 
De (verdere) uitbouw van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod situeert 
zich zowel in de schoot van sportverenigingen en van andere organisaties (al dan niet in 
partnerschap met de VGC-Sportdienst) als vanuit de VGC-Sportdienst zelf. 
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De Sportdienst neemt diverse initiatieven om de diversiteit in de schoot van de sportverenigingen 
te verhogen.  
 
Op vlak van instroom in de sportclub, het wegwerken van drempels: 
 De Sportdienst werkt samen met sociale toeleiders om de meest diverse Brusselaars toe te 

leiden naar sportverenigingen; 
 De Sportdienst maakt via diverse kanalen promotie voor de sportclubs, voor de jeugd 

voornamelijk via de Brusselse scholen. Dit zorgt voor een diverse instroom, gezien de 
diversiteit die er sowieso al is in de scholen; 

 Ten behoeve van alle sporters staat op de website van de Sportdienst een up-to-date 
overzicht van alle verschillende vormen van kortingen of tussenkomsten voor de betaling 
van inschrijvingsgelden bij een sportaanbod. Een handige, eenvoudige folder werd gemaakt 
die werd verspreid naar alle organisaties en die de lokale sportwerkers steeds bij de hand 
hebben. 

 
Op financieel vlak: 
 Clubs krijgen extra werkingssubsidies voor initiatieven die zij nemen om de diversiteit in 

de club te bevorderen. 
 
Op professioneel vlak: 
 Sinds 2017 zijn tevens 3 voltijdse lokale sportclubondersteuners actief in die sportclubs die 

(willen) inzetten op een kwalitatieve jeugdwerking én de maatschappelijke rol van sport. 
Op basis van de noden en behoeften van de club wordt een gezamenlijk actieplan gemaakt 
die de lokale clubondersteuner mee helpt uitvoeren. De diversiteit van de sportclubs 
bevorderen is sowieso een aandachtspunt, zowel op vlak van de sporter als de bestuurder; 

 De laatste 2 jaren piloteert de Sportdienst met proefprojecten rond professionalisering 
binnen die clubs die ambities koesteren rond diversiteit of al een zeer diverse club zijn. 
Enerzijds via het pilootproject rond de inzet van professionele jeugdsportbegeleiders en 
jeugdsportcoördinatoren, anderzijds via het sluiten van rechtstreekse convenanten met 
clubs. De expertise wordt vergaard. 

 
De Sportdienst voert vooral een inclusief beleid en streeft een inclusieve werking na. Een werking 
waar iedereen welkom is. Dit wil niet zeggen dat de Sportdienst niet openstaat voor exclusieve 
werkingen. Deze zijn zelfs soms zeer sterk aangewezen. Exclusieve werkingen kunnen ook heel 
open zijn en verdienen ook een ondersteuning. Voorbeelden zijn: Brussels Gay Sport, een grote 
club waar iedereen welkom is; het zwemaanbod van vrouwen bij Splash, RWDM-girls, de Rebels 
Molenbeek… 
 
Gezien de integrale aanpak is het niet mogelijk om middelen te kleven op de aandacht die naar 
diversiteit in de sportclubs gaat. 
 
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe maatregelen beslist. Wel is het de bedoeling om in de 
toekomst ook expliciet te werken rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport.  
 
Aan het begin van de legislatuur van de Vlaamse Regering heb ik aan elke collega waarmee ik 
linken heb een brief gestuurd om in gesprek te gaan. We wachten op reactie.  
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