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ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 

STEDELIJK BELEID 

 

Vraag nr. 3 van 20 december 2019 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden uitgevoerd door 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel 

 

De leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie doen geregeld beroep op 

onderzoeksinstellingen of hogeronderwijsinstellingen om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te 

voeren en te leiden. Ook de instellingen van het hoger onderwijs in Brussel schrijven zich hiervoor 

in. 

 

Kan er voor elk van de eigen beleidsdomeinen een overzicht gegeven worden van de verschillende 

onderzoeksopdrachten (met onderwerp van het onderzoek, mogelijke andere partners, hoogte van 

de bedragen e.d.) die in het afgelopen jaar toegekend werden aan of besteld werden bij de 

verschillende hogeronderwijsinstellingen, zowel gevestigd in Brussel als buiten Brussel 

(opgedeeld per instelling)? 

 

Kan de totaalsom verkregen worden die per bevoegdheid is uitgegeven aan onderzoeksopdrachten? 

Hoe is dit geëvolueerd tegenover vorig jaar? 

 

Is het mogelijk de cijfers op te splitsen naargelang het aantal onderzoeken dat gevoerd werd door 

Brusselse hogeronderwijsinstellingen tegenover niet-Brusselse hogeronderwijsinstellingen? Hoe 

wordt de verdeling van het aantal opdrachten dat werd toegekend aan de Brusselse 

onderzoeksinstellingen door de collegevoorzitter geëvalueerd? 

 

Welke conclusies en beleidssuggesties kwamen er voort uit elk van de opgeleverde onderzoeken? 

 

Welke initiatieven of beslissingen zijn daar effectief uit voortgevloeid? 

 

Welke onderzoeken, die dit jaar zijn besteld, zijn nog lopende (met vermelding van titel, instelling, 

bedrag en datum van oplevering)? 

 

Kan per onderzoeksopdracht aangegeven worden welke andere instellingen kandidaat waren om 

de desbetreffende opdracht binnen te halen? 

 

Welke onderzoeken per bevoegdheid staan er gepland of werden er reeds beslist voor 2020? Kan 

hiervan een helder overzicht worden gegeven? Welk budget vertegenwoordigen die onderzoeken? 

Wanneer worden de aanbestedingen gelanceerd? Wanneer wordt de oplevering van elk beslist 

toekomstig onderzoek verwacht? 

 

Antwoord 
 

In het kader van de bevoegdheden Gelijke Kansen, Gebouwen en Patrimonium, Media en 

Communicatie en Begroting werden in het afgelopen jaar 2019 geen onderzoeksopdrachten aan 

een hogeronderwijsinstelling besteld of toegekend.  
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Hieronder is een overzicht te raadplegen van de verschillende onderzoeksopdrachten toegekend 

aan hogeronderwijsinstellingen in het kader van de bevoegdheden Welzijn, Gezondheid, Gezin en 

Stedelijk beleid. 

 

Hogeronderwijs-

insteling 

Bevoegdheid Onderwerp Bedrag 

2019 

Bedrag 

2018 

UC Leuven-

Limburg 

(Expertisecentrum 

Inclusive Society) 

 

Stedelijk 

beleid 

“Samen stad maken – 

onderzoek naar de 

impact van Bruss-it 

projecten” 

€ 18.073,58  

Vrije Universiteit 

Brussel i.s.m. vzw 

Kenniscentrum 

Welzijn, Wonen, 

Zorg 

 

Welzijn, 

Gezondheid 

& Gezin 

Situatieanalyse van 

personen met een 

beperking in Brussel 

anno 2020 

€ 98.400  

Vzw Odisee Welzijn, 

Gezondheid 

& Gezin 

“Geïntegreerde 

gezinsondersteuning 

voor toekomstige 

ouders en ouders met 

jonge kinderen in 

Brussel”. 

In kaart brengen van 

drempels m.b.t. in- en 

doorstroom naar 

Nederlandstalige 

gezinsondersteunende 

initiatieven in Brussel. 

De looptijd van het 

onderzoek werd in 

2019 verlengd.  

 

 € 60.000 

Vzw Odisee Welzijn, 

Gezondheid 

& Gezin 

Tweede projectjaar van 

het onderzoek 

“Resokit”. Onderzoek 

naar hoe welzijns-

organisaties kunnen 

worden uitgerust opdat 

netwerken van de 

buurt, de organisatie en 

de buurtbewoners 

versterkt, verdiept en 

verduurzaamd worden. 

€ 75.500 

waarvan 

€ 10.000 

(Etnisch-

culturele 

minderheden)  

en € 65.500 

(Welzijn) 

 

   TOTAAL 

€ 181.973,58 

TOTAAL 

€ 60.000 
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Drie van de vier onderzoeksopdrachten aan hogeronderwijsinstellingen werden toegekend aan een 

Brusselse hogeronderwijsinstellingen.  

De onderzoeksopdracht van de projectoproep ‘Bruss-it’ verliep volgens de procedure van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij 3 Brusselse 

hogeronderwijsinstellingen (Odisee, VUB en Erasmushogeschool Brussel) werden aangeschreven 

en 1 niet-Brusselse hogeronderwijsinstelling. Enkel de niet-Brusselse hogeronderwijsinstelling 

diende een offerte in. 

 

Een greep uit de conclusies en beleidsaanbevelingen van het onderzoek “Samen stad maken – 

onderzoek naar de impact van Bruss-it projecten” (UC Leuven-Limburg):  

 

- het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan hoe de Bruss-it projectoproep de 

maatschappelijk relevante kwestie van gemeenschapsvorming en ruimtegebruik mee op de 

kaart zet in Brussel; 

- de oproep geeft ruimte aan projecten om te experimenteren met oplossingen, om duurzame 

innovatie op te starten en om maatschappelijke kwesties rond samenleven en ruimte te 

thematiseren en publiek te maken. 

 

De resultaten van het onderzoek zullen worden meegenomen bij het uitschrijven van een volgende 

projectoproep.  

 

Wat het onderzoek “Geïntegreerde gezinsondersteuning voor toekomstige ouders en ouders met 

jonge kinderen in Brussel” (Odisee) betreft: 

 

Het rapport is in opmaak. In opvolging van de resultaten is een begeleidingstraject gestart in het 

Lokaal Gezinsondersteunend Netwerk Molenbeek van het Huis van het Kind Brussel. Dit traject 

heeft als doel om de aanbevelingen uit het onderzoek in de praktijk te brengen, namelijk een 

laagdrempelig, lokaal en beter afgestemd aanbod voor gezinnen met jonge kinderen. Zowel het 

onderzoek als het begeleidingstraject wordt uitgevoerd door Odisee.  

 

De literatuurstudie van het onderzoek “Resokit” (Odisee) is afgerond en de verdere actieterreinen 

bepaald. De literatuurstudie wordt in de loop van 2020 breder ontsloten.  

 

In 2019 werd de onderzoeksopdracht m.b.t. de situatieanalyse van personen met een beperking in 

Brussel anno 2020, een samenwerking VUB & Kenniscentrum Welzijn, Wonen Zorg, besteld. De 

ontsluiting van dit onderzoek wordt verwacht in het voorjaar van 2021.  

 

Drie onderzoeken werden toegekend op basis van een subsidieaanvraag door de betrokken 

hogeronderwijsinstelling. De gunning van het onderzoek rond Bruss-it gebeurde via 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De andere instellingen die werden 

uitgenodigd zijn Odisee, VUB en Erasmushogeschool Brussel. Enkel de niet-Brusselse 

hogeronderwijsinstelling (UC Leuven-Limburg (Expertisecentrum Inclusive Society)) diende een 

voorstel in. 

 

In 2020 zijn voorlopig geen onderzoeksopdrachten toegekend aan hogeronderwijsinstellingen. 
  



- 5 - 
 

 

Vraag nr. 4 van 10 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan 

 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur 

van de gewestelijke administraties en agentschappen. De reeds veelbesproken audits bij het 

gewestelijk agentschap Net Brussel vormen daar een perfect voorbeeld van. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke audits er door het College sedert 

het begin van de nieuwe legislatuur reeds besteld werden en welke er dit jaar nog gepland staan. 

 

Kan een overzicht gegeven worden van de audits die de collegevoorzitter vanaf het begin van de 

nieuwe legislatuur in 2019 heeft laten uitvoeren in het kader van elk van haar bevoegdheden? Kan 

hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in 

kwestie, de kostprijs en de oplevertermijn van de audit vermeld worden? Welke audits zijn er sinds 

de start van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 

 

Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits ook mee te geven hoeveel auditbureaus er 

werden aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? 

Hoeveel van deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 

 

Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier gaat de 

collegevoorzitter hiermee om en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre 

werden deze afgeleverde adviezen doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In 

welke gevallen hebben deze adviezen reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er 

dientengevolge in 2020 gepland en voor wie zullen deze gevolgen hebben? Bij wie zullen deze 

adviezen dit jaar tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die de collegevoorzitter in 2020 reeds heeft 

besteld of plant te bestellen in het kader van elk van haar bevoegdheden? Kan hierbij telkens het 

onderwerp, de concrete aanleiding van de audit en indien reeds gekend het auditbureau in kwestie 

en de geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld worden? 

 

Welk totaalbudget is in 2020 voorzien voor de uitvoering van audits? 

 

Antwoord 

 

Sinds de start van de nieuwe legislatuur werden in 2019 geen audits uitgevoerd in het kader van de 

bevoegdheden van de collegevoorzitter. Er zijn geen audits gepland in 2020. 

 

 

Vraag nr. 5 van 7 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De adviesraden waarop uw administraties beroep doen 

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug 

te vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd 

werden of worden. 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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Kan de collegevoorzitter, indien dit bestaat, een overzicht geven van alle adviesraden waarop sinds 

de start van de nieuwe legislatuur in 2019 beroep werd gedaan in het kader van elk van haar 

bevoegdheden? Kan er ook meegedeeld worden over welke onderwerpen die gingen en wat hun 

advies terzake was? Kan er per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport 

worden gegeven? 

 

Is het mogelijk voor elke adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is? Wat is 

de kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van de collegevoorzitter: wat 

zijn de normale werkingskosten en wat is het gedeelte uitgekeerde zitpenningen? 

 

In welke adviesraden is de hersamenstelling na de start van de nieuwe legislatuur reeds gebeurd? 

Kan de samenstelling en de naam van de voorzitter meegegeven worden voor elke hernieuwde 

adviesraad? Is het mogelijk per adviesraad ook de verdeling naargelang geslacht mee te geven? In 

hoeverre wordt er ook aandacht besteed bij de (her)samenstelling naar bepaalde doelgroepen? Op 

welke manier is het middenveld vertegenwoordigd in deze adviesraden? Wie is er voorzitter van 

de adviesraad waar de collegevoorzitter bevoegd voor is? Hoe is deze keuze gebeurd: via de leden 

van de adviesraad zelf of op voordracht van het College? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt 

aan het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag 

van het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd sinds het begin van 

deze legislatuur? Kan dit verder worden toegelicht? 

 

Kan een overzicht gegeven worden van alle adviesraden waarop de collegevoorzitter in 2020 reeds 

beroep heeft gedaan of zal doen in het kader van elk van haar bevoegdheden? Is het mogelijk voor 

elke adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is, omtrent welke onderwerpen 

dat gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in het aantal uitgekeerde zitpenningen en 

de werkingskosten)? Welk budget werd hiervoor voorzien in 2020? 

 

Antwoord 

 

De adviesraden Welzijn, Gezondheid en Gezin zijn nog niet samengekomen sinds de start van de 

nieuwe legislatuur. De adviesraden worden telkens opnieuw samengesteld bij het begin van een 

nieuwe beleidsperiode.  

 

De samenstelling van de adviesraden Welzijn, Gezondheid en Gezin is in volle voorbereiding. In 

de schoot hiervan zullen alvast 3 werkgroepen opgericht worden: 

 

- Werkgroep Kinderopvang baby’s en peuters; 

- Werkgroep Buitenschoolse kinderopvang; 

- Werkgroep Preventieve Gezinsondersteuning. 

 

De VGC-adviesraden vormen een belangrijke voedingsbron voor het beleid. De samenstelling 

ervan is een evenwichtsoefening, waarbij het College de diversiteit van Brussel graag weerspiegeld 

ziet. Het College ambieert een gebalanceerde representatie van de adviesraden. Dit slaat zowel op 
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een evenwichtige man/vrouw-verhouding, diverse leeftijd en herkomst, als op een mix tussen 

gebruikers, vrijwilligers en professionelen (stafmedewerkers en coördinatoren). De voormalige 

adviesraden Welzijn, Gezondheid en Gezin maakten een evaluatie van hun werking tijdens de 

afgelopen legislatuur. Ook deze elementen worden meegenomen bij de hersamenstelling. 

 

De leden, voorzitter en ondervoorzitter worden conform het reglement voor de oprichting, 

samenstelling en werking van de adviesraden en werkgroepen Cultuur, Onderwijs, Welzijn en 

Gezondheid door het bevoegde collegelid aangeduid. Eveneens conform dit reglement zijn geen 

zitpenningen voorzien. 

 

 

Vraag nr. 6 van 17 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Financiën: Het betaalgedrag van de VGC – vergelijking 2018 en 2019 

 

Het moet bij elke overheid een doelstelling en een prioriteit zijn om alle niet-betwiste facturen 

tijdig te betalen. Dit is belangrijk voor de rentabiliteit en cashflow van bedrijven en in het bijzonder 

van de KMO’s. Indien bedrijven veel dubieuze schuldvorderingen hebben of wanbetalers, bedreigt 

dit hun voortbestaan. 

 

Wat is de algemene evolutie van het aandeel laattijdige betalingen ten opzichte van alle betalingen 

voor het jaar 2018 en 2019 (voor zover mogelijk beschikbaar per maand) voor de hele VGC-

Administratie? Hoe wordt dit aandeel geëvalueerd? Indien ook mogelijk in tabelvorm met 

categorieën ‘tijdig’, ‘tot en met 30 dagen te laat’, ‘1 tot 60’, ‘61 tot 90’ en ‘90 en meer’. 

 

Welke maatregelen neemt de VGC-Administratie om deze laattijdige betalingen zoveel mogelijk 

te vermijden? Welke analyse wordt gevoerd inzake de betaaluitvoeringen? Hoe wordt deze 

problematiek gemonitord? 

 

Wat is de gemiddelde termijn van uitbetaling en wat is het aandeel van laattijdige betalingen per 

directie? Welke directie is hiermee de ‘beste’ en welke de ‘slechtste’ leerling van de klas? Indien 

mogelijk in een handige tabelvorm met de bovenvermelde categorieën? 

 

Wordt deze problematiek deze legislatuur besproken op het niveau van het College? Wordt 

hieromtrent een mededeling gemaakt? Werd op basis van deze gegevens een bilateraal overleg 

gestart met elk collegelid om dit probleem aan te kaarten en een soort remediëringsplan op te stellen 

voor de ‘zorgwekkende administraties’? 

 

Wordt deze problematiek ook besproken met de toezichthoudende overheid van de VGC? Vaardigt 

zij aanbevelingen uit? In hoeverre worden deze opgevolgd? 

 

Is het mogelijk een evolutie te geven tussen het aantal laattijdige betalingen en de mediaan van het 

aantal dagen te laat? Zowel algemeen als opgesplitst per administratie? 

 

Gebruikt de VGC reeds e-invoicing voor de verwerking van de facturen? Welk aandeel neemt deze 

dan in en welk aandeel gebeurt er manueel en welke via scanning? Welke maatregelen worden 

genomen om de leveranciers te overtuigen om over te stappen naar het gebruik van e-facturatie?  
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In hoeverre helpt e-invoicing, sedert de invoering ervan, om de betaalachterstand te verkleinen? 

Met hoeveel dagen? Welke administratie gebruikt e-invoicing het meest? Kan per categorie e-

invoicing, manueel en scannen het aandeel tijdige betaling worden gegeven? 

 

Worden deze bovenstaande cijfergegevens openbaar gemaakt? Zo ja, waar en wanneer? Zo neen, 

waarom niet? 

 

Antwoord 

 

De volgende tabel geeft de evolutie weer van het aandeel laattijdige betalingen ten opzichte van 

alle betalingen voor het jaar 2018 en 2019 voor de hele VGC-Administratie. In 2018 werd 143,32 

euro aan nalatigheidsintresten betaald. In 2019 werden er zelfs geen nalatigheidsintresten betaald. 

Hoewel verbetering altijd mogelijk is, evalueert het College deze cijfers over het algemeen positief. 

 

Boekjaar Tijdig T.e.m. 30 dagen te laat 31 tot 60 61 tot 90 90 en meer Totaal 

2018 63,64% 27,36% 4,85% 1,55% 2,61% 100,00% 

2019 67,82% 25,88% 3,52% 1,33% 1,44% 100,00% 

 

Er is een real time opvolging van alle facturen in het financieel beheerssysteem. Bovendien worden 

de delegatiehouders maandelijks, door middel van een e-mail, ingelicht over de facturen waar zich 

een probleem stelt en die dus mogelijks een betalingsachterstand oplopen. Op basis van deze 

informatie worden telkens stappen ondernomen om de betaling tijdig te doen verlopen. 

 

Onderstaande tabel geeft weer wat het aandeel laattijdige betalingen is per directie. De cijfers 

verschillen niet zo erg veel van elkaar per directie. Het hoog aandeel laattijdige betalingen bij 

Financiën en Begroting is dan weer het gevolg van het feit dat deze dienst veel facturen behandelt 

waarvan de vervaldag op het einde van het jaar komt (bv. verzekeringen) en dat die pas worden 

uitbetaald nadat de nieuwe begroting is goedgekeurd. 

 

Boekjaar en Directie Tijdig 
T.e.m. 30 

dagen te laat 

31 tot 

60 

61 tot 

90 

90 en 

meer 
Totaal 

2018 63,64% 27,36% 4,85% 1,55% 2,61% 100,00% 

Cultuur, Jeugd en Sport 61,70% 29,80% 4,79% 1,26% 2,45% 100,00% 

Onderwijs en Vorming 61,76% 25,85% 6,46% 2,05% 3,88% 100,00% 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 55,06% 31,55% 7,74% 1,79% 3,87% 100,00% 

Ondersteuning en Facility 73,89% 17,41% 4,79% 1,91% 2,00% 100,00% 

Financiën en Begroting 1,70% 98,30% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gebouwen en Patrimonium 64,09% 24,15% 5,92% 2,44% 3,41% 100,00% 

Personeel en HRM 65,64% 26,11% 4,44% 1,69% 2,11% 100,00% 

Diensten van de leidend 

ambtenaar 81,23% 13,68% 3,01% 0,49% 1,60% 100,00% 
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2019 67,82% 25,88% 3,52% 1,33% 1,44% 100,00% 

Cultuur, Jeugd en Sport 69,14% 23,44% 4,24% 1,40% 1,79% 100,00% 

Onderwijs en Vorming 64,80% 26,84% 4,11% 1,58% 2,67% 100,00% 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 67,85% 24,11% 4,02% 2,13% 1,89% 100,00% 

Ondersteuning en Facility 74,15% 18,66% 5,38% 1,19% 0,63% 100,00% 

Financiën en Begroting 3,83% 95,96% 0,21% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gebouwen en Patrimonium 65,06% 27,26% 4,30% 2,01% 1,36% 100,00% 

Personeel en HRM 67,40% 27,63% 2,77% 0,92% 1,27% 100,00% 

Diensten van de leidend 

ambtenaar 85,01% 12,30% 1,24% 0,90% 0,56% 100,00% 

 

Een bespreking van het betaalgedrag van de VGC op het niveau van het College gebeurt niet. De 

VGC wordt beschouwd als een snelle en goede betaler. De jaarlijkse bijzonder lage (of geen) 

nalatigheidsintresten illustreren dit. Dit wordt evenmin besproken met de toezichthoudende 

overheid van de VGC. 

 

De mediaan van het aantal dagen laattijdige betaling ligt voor elke directie in de categorie ‘t.e.m. 

30 dagen te laat’, zoals is af te leiden uit de bovenstaande tabel met de percentages per directie.  

 

De volgende tabel geeft per directie en voor de hele VGC het aantal laattijdige betalingen en het 

totaal aantal facturen weer. 

 

Boekjaar en Directie Laattijdig Totaal 

2018 3.615 9.941 

Cultuur, Jeugd en Sport 640 1.671 

Onderwijs en Vorming 858 2.244 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 151 336 

Ondersteuning en Facility 300 1.149 

Financiën en Begroting 519 528 

Gebouwen en Patrimonium 516 1.437 

Personeel en HRM 325 946 

Diensten van de leidend ambtenaar 306 1.630 

2019 3.283 10.203 

Cultuur, Jeugd en Sport 553 1.792 

Onderwijs en Vorming 779 2.213 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 136 423 

Ondersteuning en Facility 327 1.265 

Financiën en Begroting 452 470 

Gebouwen en Patrimonium 487 1.394 

Personeel en HRM 282 865 

Diensten van de leidend ambtenaar 267 1.781 
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De VGC maakt inderdaad gebruik van e-invoicing voor de verwerking van facturen. De VGC 

ontvangt tot op vandaag zowel papieren als digitale facturen (per e-mail en via e-invoicing). Het 

afgelopen jaar is wel er een verschuiving geweest van papieren facturen naar factureren via e-mail 

(met bv. een pdf in bijlage). Deze facturen worden verwerkt via een OCR-scanningsysteem 

(Optical Character Recognition). 

 

Daarnaast is er in 2019 een ‘e-invoicing’-traject opgestart om facturen rechtstreeks te verwerken, 

aangezien de VGC sedert 1 april 2019 verplicht is om e-facturen te kunnen ontvangen. Deze 

facturen komen via het federale Mercuriusplatform in de toepassing van de VGC terecht. 

Kenmerkend voor e-invoicing is dat de facturatiegegevens direct in de VGC-software wordt 

ingebracht en dus niet meer hoeft afgelezen te worden. Het College beschikt nog niet over 

gedetailleerde cijfergegevens m.b.t. e-invoicing. 

 

De VGC tracht een maximaal aantal leveranciers naar digitale facturatie toe te bewegen. Dat 

gebeurt door bij contact met de leverancier (op de bestelbon of bij contact door dienst boekhouding) 

steeds aan te gegeven dat de VGC over een e-mailbox facturatie@vgc.be beschikt. Het is de 

bedoeling, van zowel de dienst boekhouding als van de dienst aankoop van de VGC, om met de 

leveranciers die de VGC een groot aantal facturen bezorgen in dialoog te gaan en hen te overtuigen 

van de voordelen van e-invoicing (tijdswinst, vermijden registratiefouten…). 

 

De betrokken cijfergegevens worden niet openbaar gemaakt. 

 

 

Vraag nr. 7 van 19 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: De vaccinatie tegen HPV bij jongens in Nederlandstalige scholen 

 

Uit een analyse van Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat vaccinatie tegen het Humaan 

Papillomavirus (HPV) een succes is bij jongens. Het HPV kan namelijk bepaalde vormen van 

kanker veroorzaken, ook bij mannen. 

 

Sinds dit schooljaar 2019-2020 kunnen voor het eerst ook jongens in het 1ste jaar van het secundair 

onderwijs in Vlaanderen zich gratis laten vaccineren tegen het Humaan Papillomavirus (HPV). 

Vaccinatie is niet verplicht, maar de meeste jongens en meisjes laten het vaccin sowieso inspuiten. 

 

We kennen HPV-vaccinatie onder meer van de strijd tegen baarmoederhalskanker. Maar als 

meisjes het vaccin toegediend krijgen vooraleer ze seksueel actief worden, is het een goed 

preventiemiddel tegen de latere ontwikkeling van bepaalde kankers zoals die van de 

baarmoederhals. 

 

Het HPV kan evenwel ook mannen parten spelen. Bij mannen kan het gaan om penis-, hoofd-, 

mond- en keelkanker. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad werd beslist om ook jongens 

systematisch te vaccineren: “De laatste jaren kwam er steeds meer bewijs dat HPV-vaccinatie niet 

alleen beschermt tegen baarmoederhalskanker, maar ook tegen andere kankers zoals mond- en 

keelkankers.” 

 

Het vaccin biedt echter geen 100 % bescherming, maar verkleint wel drastisch het risico op HPV-

gerelateerde kankers. 
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Vindt het programma van de Vlaamse Gemeenschap (VG) om jongens te vaccineren tegen HPV 

in scholen ook plaats in de Nederlandstalige scholen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In 

hoeverre wordt deze vaccinatie ook gratis aangeboden? 

 

Hoeveel jongens in deze Nederlandstalige scholen hebben deelgenomen aan dit programma? 

Hoeveel meisjes? Welk percentage vertegenwoordigt dat in totaal van de leerlingen en ook het 

aandeel per gender? 

 

Is er overleg met de bevoegde Vlaamse collega’s over hoe dit verder uitgerold kan worden in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eventueel breder dan enkel in scholen? Bestaat er ook overleg 

met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over dit initiatief? Welke uitkomst heeft dit 

overleg? 

 

Wat is de kostprijs voor de Vlaamse Gemeenschap om deze vaccinatie uit te rollen in Brussel? 

 

Draagt de VGC bij tot de financiering van deze gratis vaccinatie vanaf dit schooljaar? Zo ja, 

hoeveel? Zo neen, wordt onderzocht om hieraan bij te dragen? 

 

Hoe past dit initiatief in het breder vaccinatiebeleid van de VGC? Welke nieuwe initiatieven zijn 

ter zake gepland in 2020? 

 

Antwoord 

 

Vaccinatie tegen HPV wordt aangeboden aan jongeren, zowel meisjes als jongens, om kankers te 

helpen voorkomen die door HPV veroorzaakt worden. Het gaat vooral om baarmoederhalskanker, 

maar ook andere kankers (bv. peniskanker, mond- en keelkankers). De vaccinatie is vooral 

doeltreffend vóór je met het virus in aanraking komt. Omdat besmetting mogelijk is door intiem en 

seksueel contact wordt vaccinatie idealiter zo vroeg mogelijk gestart. Volledige vaccinatie bestaat 

uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van 1 schooljaar voor de aanbevolen leeftijdsgroep. Die 

heeft betrekking op jongeren uit het 1ste jaar secundair onderwijs, of de overeenkomstige 

leeftijdsgroep in het buitengewoon onderwijs. Vaccinatie tegen HPV maakt deel uit van het 

basisvaccinatieschema. 

 

Het gratis vaccin tegen HPV wordt aangeboden aan alle meisjes en jongens die in het 1ste jaar 

secundair onderwijs zitten of daarmee gelijkgesteld voor het buitengewoon onderwijs. Jongens 

worden pas sinds september 2019 gevaccineerd in de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen én 

Brussel. Sinds dit schooljaar mogen de CLB’s het vaccin gratis aanbieden aan jongens, wat ook 

effectief gebeurt. 

 

Het is te vroeg om het aantal jongens en meisjes die deelnamen aan dit programma te kennen. Om 

doeltreffend te zijn, moeten 2 vaccins toegediend worden met een tussentijd van 6 maanden. De 

1ste vaccins zijn in september/oktober 2019 gegeven, de 2de vaccins moeten nog toegediend worden. 

Er zijn dus nog geen cijfers over voltooide vaccinaties. 

 

In Vaccinnet, de vaccinatiedatabank van de Vlaamse Overheid, worden cijfers bijgehouden. Uit 

die gegevens kan niet zonder meer worden afgeleid hoeveel leerlingen uit het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel deelnemen. De gegevens van Vaccinnet houden rekening met geslacht, 
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woonplaats en leeftijd. Er wordt in de gegevens voor Brussel in Vaccinnet bv. geen rekening 

gehouden met kinderen die in Vlaams-Brabant wonen, maar in Brussel naar school gaan. Er moet 

voorzichtig worden omgesprongen met deze cijfers.  

 

Uit een 1ste analyse blijkt dat voor jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 

ongeveer evenveel registraties van HPV-vaccinaties in Vaccinnet voor jongens als voor meisjes 

zijn. Er werden in Vaccinnet 767 HPV-vaccinaties geregistreerd bij jongens die in Brussel 

woonden en ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs, en 770 HPV-vaccinaties bij 

meisjes met woonplaats in Brussel en uit het Nederlandstalig onderwijs. Dit geldt voor de 

vaccinaties toegediend van september tot en met december 2019. De meeste van deze vaccinaties 

werden door het CLB toegediend.  

 

De uitwerking van de HPV-campagnes ligt volledig bij de Gemeenschappen. Er is hieromtrent 

geen overleg geweest met de Vlaamse Gemeenschap, noch met de GGC.  

 

Vlaanderen trok extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het 

HPV vanaf schooljaar 2019-2020. In 2018 werden bij de begrotingscontrole extra middelen 

voorzien voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes waardoor een inenting beschermt 

tegen 90 % van de types die baarmoederhalskanker uitlokken. De investering bedraagt, op een 

termijn van 3 jaar, 6,5 miljoen euro. De eenheidsprijzen van vaccins kunnen niet vrijgegeven 

worden. Er is dus geen zicht op de precieze kostprijs om deze vaccinatie in Brussel uit te rollen. 

 

De VGC draagt niet bij tot de financiering van deze vaccinatie.  Alle vaccins worden via het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid besteld en gratis geleverd aan de CLB’s. 

 

In België stelt de Hoge Gezondheidsraad een vaccinatiekalender en aanbevelingen voor vaccinaties 

op. De Gemeenschappen baseren hun vaccinatieprogramma’s hierop. In Brussel verloopt 

vaccinatie via de consultaties van ONE en Kind en Gezin, via de diensten voor schoolgeneeskunde 

van de Vlaamse en Franse Gemeenschap of via privéconsultaties bij kinderartsen, huisartsen of 

ziekenhuisartsen. Voor wat betreft het vaccineren van Brusselse kinderen en jongeren behorend tot 

de Vlaamse Gemeenschap gebeurt het vaccineren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 

dezelfde manier als in Vlaanderen. Het vaccineren door de consultatiebureaus van Kind en Gezin 

en de CLB’s gebeurt gratis, wat de vaccinatiegraad ten goede komt. 

 

Het vaccinatiebeleid en Gezondheid in het algemeen, is een versnipperde bevoegdheid in België. 

In samenwerking met alle bevoegde overheden werkt de VGC aan een gezondheidsbeleid op maat 

van de Brusselaar. ‘Vaccinaties’ werd opgenomen in het protocolakkoord met betrekking tot 

preventie van 21 maart 2016. Dit protocolakkoord biedt een kader voor beleidsafstemming tussen 

de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten. 

 

De GGC inventariseert momenteel voor de verschillende domeinen in het protocolakkoord wat er 

op vlak van preventie in Brussel gedaan wordt. De VGC zal op de hoogte gehouden worden van 

deze technische werkgroepen en zal – waar relevant – hier ook actief aan deelnemen. 

 

Daarbovenop rolt LOGO Brussel langs Nederlandstalige kant jaarlijks een vaccinatiecampagne uit, 

zowel naar risicogroepen (o.a. senioren, mensen met verminderde immuniteit…) als naar de 

zorgverleners. 
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Vraag nr. 8 van 9 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: Burgerprojecten voor luchtkwaliteit in het kader van de algemene luchtkwaliteit 

onder de Brusselaars 

 

Om de concentraties aan fijn stof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter in kaart te kunnen 

brengen, werd bv. vorig jaar het project ‘Luchtpijp’ (een initiatief van beweging.net en de 

Christelijke Mutualiteit) opgestart. Daartoe werden 500 fijnstofmeters verdeeld onder de 

Brusselaars, waarvan begin februari 2019 reeds een 300-tal aangesloten waren op een kaart met 

real time informatie. 

 

Terwijl ‘Luchtpijp’ vooral een Nederlandstalig publiek bereikte, werd toen ook werk gemaakt van 

Franstalige en Engelstalige campagnes, die via Bruxsel’Air georganiseerd zouden worden en 

eveneens tot doel hadden 500 fijnstofmeters te verdelen. Maar er werden ook nog andere 

initiatieven genomen om de Brusselaars te sensibiliseren rond luchtkwaliteit, zoals Filter Café 

Filtré. 

 

Hoe dan ook vormt luchtkwaliteit een steeds belangrijker onderwerp, ook voor de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering. In het Regeerakkoord valt daarover volgende passage te lezen: “De 

Regering zal het meetnetwerk voor de luchtkwaliteit verder verbeteren door het aantal meetpunten 

te vergroten en informatie in realtime beschikbaar te stellen. (…) De Regering zal haar steun 

toezeggen aan elk samenwerkingsinitiatief tussen burgers en de wetenschapssector dat gericht is 

op controle, bewustmaking en verspreiding van informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.” 

 

In het Bestuursakkoord van de VGC valt dan weer het volgende te lezen over de luchtkwaliteit: 

“Ook luchtkwaliteit verdient bijzondere aandacht. Binnen onze bevoegdheden moedigen we citizen 

scienceprojecten aan, ondersteunen we burgerinitiatieven en treden we faciliterend op voor het 

afbakenen van schoolstraten.” 

 

Uit een recente studie van de onderzoeksgroep Interface Demography aan de VUB bleek bovendien 

nogmaals dat armere mensen door hun woon- en werksituatie makkelijker en meer te lijden hebben 

onder fijn stof. Deze sociaal kwetsbare mensen krijgen te maken met hogere concentraties 

luchtvervuiling én zijn ook vatbaarder voor de negatieve gezondheidsgevolgen ervan. Uit de data 

bleek immers dat de hogere concentraties van fijn stof in Brussel vooral te vinden zijn in armere 

wijken en dat ook het sterfterisico bij blootstelling aan luchtvervuiling hoger is in armere wijken. 

 

Welke citizen scienceprojecten en burgerinitiatieven rond luchtkwaliteit werden er sinds het begin 

van deze legislatuur reeds gestart en in welke vorm werden zij ondersteund door de VGC? Voor 

welk bedrag? 

 

Welke nieuwe schoolstraten werden reeds gecreëerd sinds het begin van de huidige legislatuur en 

op welke locaties werd beslist mee te werken hieromtrent binnen de bevoegdheid van de 

collegevoorzitter in de loop van 2020? Welke timing en middelen zijn daartoe voorzien? 

 

In hoeverre is de VGC-Administratie sedert de nieuwe legislatuur betrokken geweest bij de 

resultaten van dergelijke burgerprojecten? Kan dit worden toegelicht? Heeft de collegevoorzitter 

in het kader van haar VGC-bevoegdheid hierdoor meer zicht op de effecten die deze 

luchtvervuiling heeft op de volksgezondheid onder de Brusselaars?  
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Op basis van deze resultaten, omtrent welk initiatieven werd besloten deze verder op te nemen in 

het kader van Gezondheid? Worden deze acties uitgewerkt met betrokken actoren als beweging.net, 

Bral, Bruxsel’Air, etc.? Hoe werkt de VGC-Administratie hieromtrent samen met Leefmilieu 

Brussel? 

 

Heeft de VGC-Administratie al een overleg gehad met de GGC-Administratie enerzijds en 

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit anderzijds, om zo samen de luchtkwaliteit te verbeteren 

voor de Brusselaars? Welke maatregelen vloeien hieruit voort ter bescherming van de Brusselaars, 

en dan in het bijzonder de mensen in armoede die hier zwaarder onder te lijden hebben (cf. het 

onderzoek van Interface Demography)? Hoe worden de resultaten van dit soort studies geïntegreerd 

in het VGC-beleid ter zake? 

 

Op welke manier werkt de collegevoorzitter samen met de wetenschap, bv. door onderzoeken te 

lanceren naar de Brusselse luchtkwaliteit? 

 

Op welke manier plant het VGC-College de Brusselaars te sensibiliseren en informeren omtrent de 

luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke campagnes of initiatieven werden 

gelanceerd? Welk budget is hiervoor vrijgemaakt? 

 

Antwoord 

 

De afgelopen jaren ontstonden verschillende citizen scienceprojecten en burgerinitiatieven rond 

luchtkwaliteit. Veel van deze initiatieven overstijgen de gemeenschapsgrenzen. De opsomming 

beperkt zich hier tot projecten en initiatieven die momenteel lopend zijn en waarbij de VGC actief 

betrokken is:  

 

Project Luftdaten Info – Muntpunt 

 

Het Open Knowledge Lab (OK Lab) Stuttgart ontwikkelde een citizen science-methode door 

burgers te leren om zelf met sensoren een meetapparaat te bouwen om o.a. fijn stof, 

luchtvochtigheid, geluid… te meten. Inmiddels zijn verschillende sensoren wereldwijd actief. De 

data worden publiek gemaakt via maps.luftdaten.info/#16/50.8493/4.3534. Via Public Libraries 

2030 is Muntpunt gevraagd om deel te nemen aan dit project waar diverse bibliotheken wereldwijd 

aan meewerken. Via OBiB werden de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken 

aangespoord om te participeren. De actie verloopt in samenwerking met BruxselAir. Vorig jaar 

organiseerde Muntpunt een workshop met de geïnteresseerde bibliotheken. Hierbij was ook de 

Franstalige bibliotheek van Anderlecht aanwezig. Muntpunt heeft 4 sensoren opgehangen die de 

luchtvochtigheid, temperatuur en fijn stof meten. Muntpunt onderzoekt hoe hier kan worden 

samengewerkt met de gemeenschapscentra.  

 

Luchtpijp – Sint-Michielsbond  

 

Luchtpijp is een initiatief van beweging.net in Vlaams-Brabant en Brussel, CM Sint-Michielsbond 

en de Stad Leuven. Gedurende enkele maanden werd de luchtvervuiling in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gemeten. In samenwerking met inwoners en Brusselse partnerorganisaties 

werden op verschillende locaties luchtpijpen geïnstalleerd. De organisatie sensibiliseerde de 

Brusselaars en informeerde hen over de luchtkwaliteit en hoeveelheid fijn stof via workshops en 
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informatiemomenten. Zo werd ingezet op burgerwetenschap. Als mensen massaal zelf de kwaliteit 

van de lucht beginnen meten, worden gegevens verzameld en kunnen wetenschappers met die data 

weer aan de slag om nieuwe verbanden te zoeken. De gemeenschapscentra plaatsten een luchtmeter 

en 10 gemeenschapscentra organiseerden een workshop. Ook het Huis voor Gezondheid en enkele 

Nederlandstalige scholen plaatsten een luchtmeter. In de Nederlandstalige bibliotheek van Sint-

Gillis vond een workshop plaats. Momenteel zijn nog 315 meters actief. De metingen worden in 

real time beschikbaar gesteld via de website van het project. Daarnaast ontwikkelde Luchtpijp ook 

een tool om de koppeling te maken met de door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) 

vooruitgeschoven normen van luchtkwaliteit voor fijn stof (PM2.5 en PM10). 

 

Filtercaféfiltré 

 

FilterCaféFiltré is een burgerinitiatief gestart in 2018 waarbij een groep ouders ijvert voor een 

goede luchtkwaliteit voor hun kinderen. Op vrijdagochtend wordt door verschillende scholen actie 

gevoerd aan de schoolpoort of in de straat voor de school door bv. gedurende een korte periode de 

straat af te sluiten voor autoverkeer en kinderen te laten spelen op straat. Doel is te sensibiliseren 

rond luchtkwaliteit. Ze protesteren tegen de dominantie van de auto, verkeersonveiligheid en 

luchtvervuiling. Luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en degelijke fiets- en wandelinfrastructuur zijn 

voor hen topprioriteiten. Verschillende gemeenschapscentra hebben dit burgerinitiatief reeds 

ondersteund. Zo onthaalde GC De Markten een workshop Spandoeken maken van FilterCaféFiltré.   

 

BRAL 

 

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. Het is een netwerk waarin 

bewoners, actieve stedelingen en actiegroepen elkaar ontmoeten om stedelijke uitdagingen naar 

voren te brengen. Vanuit haar expertise helpt BRAL sociaal-cultureel werk bij het omgaan met 

deze stedelijke uitdagingen. De strategische prioriteiten van BRAL zijn: een betere luchtkwaliteit, 

een economie die zowel groen als sociaal is en een kwaliteitsvolle en participatieve 

stadsontwikkeling. 

 

BRAL ontvangt sinds 2018 een jaarlijkse VGC-subsidie van 137.000 euro. De algemene en 

specifieke opdrachten van BRAL situeren zich op het vlak van het empoweren en activeren van 

bewoners, actieve stedelingen, verenigingen of actiegroepen vanuit een visie op een duurzaam 

Brussel als een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad.  

 

Bijlage 1 geeft een overzicht en status weer van de schoolstraten in december 2019. Toen waren er 

45 schoolstraten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 18 zijn definitief erkend; 18 bevinden zich 

in testfase; bij 5 is de testfase afgerond; en bij nog eens 5 is de testfase in voorbereiding.  

 

De directie Gezondheid van de VGC-Administratie is niet rechtstreeks betrokken bij de resultaten 

van deze burgerprojecten. Uiteraard worden de resultaten van deze burgerprojecten en lopende 

studies in het kader van luchtvervuiling en –kwaliteit in opdracht van andere bevoegde overheden 

opgevolgd. 

 

De VGC is bevoegd voor Gezondheid, maar niet voor (Leef)milieu. Dat is een gewestelijke 

materie. Het VGC-College heeft een duidelijke wil en ambitie om samen te werken op het raakvlak 

tussen Leefmilieu en Gezondheid. In samenspraak met de VGC-Administratie worden de 
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mogelijkheden verkend waarin de VGC een rol kan opnemen m.b.t. de relatie tussen luchtkwaliteit 

en gezondheid. De VGC volgt lopende, wetenschappelijke studies naar luchtkwaliteit en leefmilieu 

op. De tendensen die hieruit voortkomen, zijn een belangrijk uitgangspunt bij de beleidsvorming 

rond Gezondheid. 

 

De collegevoorzitter heeft in dit kader al een aantal actoren ontmoet om samen de pistes te 

verkennen. Zo vond onder andere een overleg met BRAL plaats waarbij ook de VGC-Administratie 

aanwezig was. Uit deze ontmoeting kwamen mogelijkheden naar voren die zich toespitsen op het 

samenwerken tussen gezondheidsactoren en sensibilisering rond luchtkwaliteit. Kwetsbare 

groepen en hun gezondheid blijven zonder twijfel belangrijk en krijgen in het VGC-beleid de 

nodige aandacht. In het kader van deze oefening zal ook contact genomen worden met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de gewestelijke instanties.  

 

De VGC volgt lopende sensibiliserings- en informatiecampagnes van andere bevoegde overheden 

op en bekijkt hoe deze informatie verder gestroomlijnd en verspreid kan worden. Ook hier wordt 

onderzocht waar de VGC aanvullende initiatieven kan nemen. 

 

 

Vraag nr. 9 van 11 maart 2020 van de heer Dominiek Lootens-Stael 

Begroting: Laattijdige besparingen bij de AB en het Huis van het Nederlands 

 

In de pers valt te lezen dat er een aantal belangrijke Vlaamse instellingen in Brussel bovenop de 

besparingen van de Vlaamse Regering ook getroffen worden door besparingen van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. Het gaat daarbij over de AB (Ancienne Belgique) en het Huis van het 

Nederlands. Nochtans 2 zeer performante organisaties is Brussel.  

 

De AB zou van de VGC elk jaar 100.000 euro subsidies ontvangen om Brusselse 

muziekinitiatieven te ondersteunen. Er is te lezen dat het collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, 

Sport en Gemeenschapscentra, de heer Pascal Smet, die middelen zelf wil besteden om besparingen 

van de Vlaamse Regering te compenseren. Tevens zou de AB dit onbegrijpelijk vinden, vooral 

omdat er in het lopende jaar wordt ingegrepen. 

 

Bij het Huis van het Nederlands is het collegelid Sven Gatz die eveneens besparingen invoert in 

lopende projecten. Het zou daarbij ook om 100.000 euro gaan die het Huis van het Nederlands 

krijgt van de VGC om gedurende 2 jaar, in 2019 en 2020, hogeschoolstudenten extra 

taalondersteuning te geven. In dit geval zou het collegelid in december 2019 beslist hebben om dat 

geld te verschuiven naar de hogescholen zelf, Erasmushogeschool Brussel en Odisee. Die zouden 

luidens de persberichten hiermee extra pedagogische ondersteuning aan de docenten geven om het 

taalniveau van de graduaatsstudenten op te krikken.  

 

Het gaat in beide gevallen om zeer performante organisaties die als uithangbord van Vlaanderen in 

Brussel gelden. En daar zal plots worden beknibbeld. Het kan een politieke keuze zijn om een 

aantal middelen te verschuiven. Maar het vreemde is dat er wordt ingegrepen in lopende projecten. 

Op die manier wordt aan de betrokken sectoren een verkeerd signaal gegeven. Men kan nooit zeker 

zijn van het toegezegde budget. Dat is onbegrijpelijk. 
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Deze voorbeelden zijn uit de pers gehaald. Zijn er nog voorbeelden waar het College snijdt in reeds 

toegezegde budgetten? Indien zo, over welke projecten gaat het? 

 

Wat is de motivatie van het College om deze budgetten om te leiden? Waarvoor zullen zij gebruikt 

worden? 

 

Hoe verantwoordt het College deze werkwijze? 

 

Wordt het vertrouwen tussen de VGC en 2 belangrijke Vlaamse instellingen in onze hoofdstad 

hierdoor niet geschaad? 

 

Antwoord 

 

Hieronder wordt ingegaan op de motivatie van het College voor een vermindering van de 

subsidiëring aan respectievelijk Ancienne Belgique en Huis van het Nederlands Brussel. In beide 

gevallen gaat het niet om de annulatie van reeds toegezegde budgetten. Het College maakt als 

verantwoordelijke overheid wel voortdurend gerichte beleidskeuzes in de subsidies, binnen de 

vastgestelde budgettaire ruimte van de VGC-begroting. 

 

Subsidies aan kunstinstellingen en kunstprojecten worden toegekend op basis van een 

reglementering die ruim verspreid en gecommuniceerd wordt. De dossiers van de instellingen 

worden daarbij geëvalueerd en getoetst aan de noden van het actuele kunstenlandschap. Dit 

betekent dat wijzigingen in de individuele subsidiebedragen aan de instellingen mogelijk zijn. De 

VGC voert op die manier een beleid met de vinger aan de pols, dicht bij de realiteit van het 

werkveld en de meest urgente noden. 

 

De VGC kent subsidies aan jaarwerkingen kunsten toe, in de loop van het lopende jaar voor 

eenjarige subsidies en in de loop van het 1ste jaar van een meerjarige subsidieperiode. Alle 

dossierindieners zijn hiervan op de hoogte en de werkwijze is conform de reglementering kunsten. 

Voor de meeste jaarwerkingen is de subsidie van de VGC overigens een aanvulling op de decretale 

subsidie vanuit het Kunstendecreet van Vlaanderen. 

 

De jaarwerkingen aan kunstinstellingen worden voor 1 jaar of voor meerdere jaren toegekend na 

een adviseringsronde waarbij een deskundige werkgroep en de Administratie de dossiers toetsen 

aan de criteria in de reglementering. Conform het reglement worden de subsidieaanvragen door de 

deskundige werkgroep negatief of positief geadviseerd voor subsidie. De werkgroep adviseert 

hierbij in consensus. Het dossier van de AB werd negatief geadviseerd door de werkgroep. 

Ondanks het negatief advies besliste het College toch om 30.000 euro toe te kennen. 

 

De vermindering van subsidie voor de AB is geen besparing. Er wordt niet op het budget van de 

kunsten bespaard, maar er werden wel andere keuzes gemaakt. De VGC positioneert zich als een 

overheid die vooral wil inzetten op jong en experimenteel werk met bovendien een bijzondere 

aandacht voor de uitvoerende of/en scheppende kunstenaar zelf. Daar zijn ook de grootste noden 

en daar kan de VGC het verschil maken.  

 

De VGC sluit elk jaar een gecoördineerde overeenkomst af met het Huis van het Nederlands 

Brussel voor de opdrachten die het Huis van het Nederlands uitvoert voor de VGC. Die opdrachten 
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worden elk jaar in een overleg afgesproken. De meeste opdrachten worden jaarlijks gecontinueerd. 

Maar elk jaar kunnen specifieke, tijdelijke opdrachten worden toegevoegd en kunnen de middelen 

per deelopdracht evolueren op basis van de noden van de betrokken organisaties, de evoluties op 

het terrein en de evaluatie van de lopende projecten. Dat betekent dus ook dat de subsidie-

enveloppe elk jaar evolueert. In 2020 bedraagt de totale subsidie-enveloppe van de VGC aan het 

Huis van het Nederlands 1.054.500 euro. 

 

In 2019 kreeg het Huis van het Nederlands Brussel vanuit het beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming een enveloppe van 105.000 euro voor taalbeleidsondersteuning in de lerarenopleidingen 

van Odisee en Erasmushogeschool Brussel. Specifiek was die subsidie bestemd voor: 

- de analyse van de situatie op het gebied van het academisch Nederlands binnen de Brusselse 

lerarenopleidingen; 

- de uitwerking van een plan van aanpak met concrete acties en ondersteuning inzake 

taalbeleid binnen de Brusselse lerarenopleidingen. 

De opdrachten gebeurden in overleg tussen het Huis van het Nederlands, het OCB en de 

lerarenopleidingen. 

 

De Brusselse hogescholen vroegen in het najaar van 2019 om een uitbreiding van de 

taalondersteuning van studenten in de graduaatsopleidingen. Het College besliste in december 2019 

om elk van de hogescholen een subsidie van 50.000 euro toe te kennen voor de aanwerving van 

een eigen taalbeleidscoördinator binnen de instelling. 

 

Het College opteerde hierbij om de taalondersteuning zo dicht mogelijk bij de student zelf te 

organiseren, waarbij deze eveneens gecoacht worden door de taalondersteuner en door de lectoren 

van de opleiding. De kennis die op die manier wordt opgebouwd, zal gemakkelijker kunnen worden 

gedeeld.  

 

Voor de afbouw van de opdracht van het Huis van het Nederlands krijgt het Huis in 2020 nog een 

subsidie tot en met juni 2020. Op die manier is er voldoende tijd om deze opdracht af te ronden en 

over te dragen aan de hogeronderwijsinstellingen. Dat betekent in 2020 een vermindering van de 

enveloppe van 105.000 euro naar 52.500 euro voor deze opdracht.  

 

 

Vraag nr. 10 van 11 maart 2020 van de heer Mathias Vanden Borre 

Media: De evaluatie en de toekomstige beheersovereenkomst van de vzw Vlaams-Brusselse 

Media 

 

Iedereen weet dat er binnenkort moet worden onderhandeld over de nieuwe beheersovereenkomst 

2021-2025 voor de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM). In de beleidsnota kondigde de Vlaamse 

minister van Brussel aan dat het afsluiten van deze nieuwe beheersovereenkomst wordt 

voorafgegaan door een evaluatie van de huidige beheersovereenkomst. In de plenaire vergadering 

van 25 oktober 2019 bevestigde de collegevoorzitter dat “in het traject naar een nieuwe 

beheersovereenkomst ook een overkoepelende evaluatie zit van de uitvoering van de volledige 

Beheersovereenkomst 2016-2020”.  

 

Volgens het Bestuursakkoord 2019-2024 van de VGC zal het College de raad van bestuur 

samenstellen zodat Brussel er zich in herkent. De VGC heeft formeel geen rol in de aanstelling van 
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de leden van de raad van bestuur van de vzw VBM. Dat is wettelijk de uitdrukkelijke bevoegdheid 

van de algemene vergadering van de vzw. In de vergadering van 25 oktober 2019 gaf de 

collegevoorzitter aan “voor de nieuwe beheersovereenkomst dergelijke principes te bepleiten in 

dialoog met de Vlaamse Gemeenschap en met de VBM”. 

 

Is het proces om een nieuwe convenant te sluiten reeds van start gegaan? Mikt het College nog 

steeds op september 2020 om die convenant rond te hebben? 

 

Wat is de stand van zaken m.b.t. de evaluatie van VBM? Kan er wat meer toelichting gegeven 

worden over de werkwijze en over wie de evaluatie uitvoert? Indien de evaluatie reeds zou zijn 

afgerond, kan deze worden verkregen, alsook de toelichting hierover? Indien ze nog niet is 

afgerond, welke timing wordt hiervoor beoogd? 

 

Heeft er reeds overleg plaatsgevonden met de bevoegde collega binnen de Vlaamse Regering in 

het kader van de nieuwe beheersovereenkomst? Wat zijn de raakpunten en verschillen in visie die 

de Vlaamse Gemeenschap en de VGC eventueel zouden hebben met betrekking tot de rol die Bruzz 

moet spelen en hieruit voortvloeiend de inhoud van de nieuwe beheersovereenkomst die uiteraard 

tussen – Vlaanderen, de VGC en de VBM – wordt afgesloten? 

 

Wat denkt de collega in de Vlaamse Regering over het principe dat het College de raad van bestuur 

zal samenstellen zodat Brussel er zich in herkent? 

 

Antwoord 

 

Deze schriftelijke vraag werd initieel als mondelinge vraag gesteld op woensdag 11 maart 2020, 

daags nadat de overheid op dinsdag 10 maart 2020 aankondigde dat massa-evenementen met 1.000 

of meer mensen niet meer konden plaatsvinden, om de verspreiding van het Coronavirus COVID-

19 te vertragen. Sindsdien volgden er diverse aanvullende en verscherpte maatregelen, met de 

richtlijn om sociale afstand te houden. Uiteraard kunnen deze maatregelen een hebben impact op 

het tijdspad om te komen tot een nieuwe convenant. 

 

Het proces om een nieuwe convenant af te sluiten ging al van start. Er vertrok op 23 januari 2020 

een gezamenlijke brief vanuit de administraties van de Vlaamse overheid en de VGC aan Bruzz 

over de planning voor het  Strategisch Meerjarenplan en de Meerjarenovereenkomst 2021-2025. 

 

Op 13 februari 2020 was er een overleg tussen de vzw Vlaams-Brusselse Media en de 

administraties van de Vlaamse overheid en de VGC, waarop het tijdspad als volgt werd 

geconcretiseerd: 

 Januari – april 2020: zelfevaluatie Bruzz van de uitvoering van de overeenkomst 2016-2020; 

 Mei – september 2020: opmaak van het strategisch beleidsplan 2021-2025; 

 Juni 2020: consensus met betrekking tot de grote lijnen en contouren voor de 

beheersovereenkomst 2021-2025; 

 September 2020: consensus met betrekking tot het nieuw strategisch beleidsplan 2021-

2025; 

 September – december 2020: opmaak van de beheersovereenkomst 2021-2025 en politieke 

besluitvorming. 
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Bruzz ondernam al een aantal stappen voor de zelfevaluatie, maar moet in het kader van de 

maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan onvermijdelijk een 

aantal vergaderingen uitstellen. Dit kan ertoe leiden dat van het vooropgestelde tijdspad moet 

worden afgeweken. Bruzz moet de komende weken bovendien alles in het werk zetten om haar 

basisdienstverlening maximaal te vrijwaren. 

 

Het tijdspad voorziet om in september 2020 een consensus te bereiken over het Strategisch 

Beleidsplan 2021-2025, met de inhoudelijke lijnen en ambities van Strategisch voor de komende 

periode. De opmaak van de beheersovereenkomst 2021-2025 en de politieke besluitvorming 

gebeuren vanaf september. Het blijft het streven van het College dat op 1 januari 2021 de nieuwe 

beheersovereenkomst op een goede manier in werking kan treden. 

 

Wat betreft het tijdspad: Strategisch ondernam al een aantal stappen voor de zelfevaluatie. Het 

College hoopt dat de evaluatie kan afgewerkt worden tegen eind april. De VGC blijft in 

communicatie met Strategisch voor een goede opvolging hiervan. 

 

Wat betreft de werkwijze en de uitvoering: de evaluatie omvat inhoudelijk het geheel van de 

opdrachten in de beheersovereenkomst 2016-2020 en wordt door Strategisch opgemaakt. Het gaat 

om een zelfevaluatie, waarbij Strategisch gebruik zal maken van de beschikbare data en de 

uitgevoerde analyses van de afgelopen periode. De Vlaamse overheid bezorgde aan Strategisch, na 

afstemming met de VGC, de volgende hoofdstukken als richtinggevend kader voor de evaluatie: 

 

 Inleiding – onder meer met hoe de beheersovereenkomst naar het Beleidsplan 2016-2020 

werd vertaald. 

 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen – incl. hun relatie tot de 

beheersovereenkomst. 

 Kritische prestatie-indicatoren - met toelichting bij de evoluties. 

 Bereik - o.b.v. de uitgevoerde bereikstudies. 

 Mijlpalen – met een toelichting bij de belangrijkste realisaties. 

 Financiën. 

 Uitdagingen. 

 

Voor wat het overleg met de Vlaamse Regering betreft, kan verwezen worden naar de bespreking 

van de vraag om uitleg over de evaluatie van Bruzz door Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe aan 

de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, Benjamin Dalle, in de Commissie voor Brussel en de 

Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 12 februari 2020. 

 

Beide overheden blijven Bruzz ondersteunen als Brussels crossmediaal mediamerk en waken 

erover dat deze doelstellingen in een steeds wijzigende stad als Brussel en in relatie tot Vlaanderen 

actueel blijven. In die optiek hebben de Vlaamse Gemeenschap en de VGC dezelfde visie met 

betrekking tot de rol die Bruzz spelen en de doelstellingen die ze moet verwezenlijken. Deze 

doelstellingen zijn overigens uitgebreid omschreven in artikel 8 en 9 van de huidige 

beheersovereenkomst. 

 

Beide overheden hebben een gedeelde visie rond Bruzz, met tegelijk een aantal eigen 

aandachtspunten. Deze zijn na te lezen in de Vlaamse Beleidsnota ‘Brussel 2019-2024’ (p. 16 en 
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17) en het Bestuursakkoord van het College ‘Brussel is wat we delen’ (p. 42). Verder worden de 

volgende beleidsaccenten gelegd: 

 

 aandacht voor een aantal transversale thema’s in het kader van het gelijke kansen-, 

armoede- en inclusiebeleid; 

 het opnemen van een specifiek jongerenluik in het meerjarenplan, gericht op het verhogen 

van de kansen van de Brusselse jongeren. 

 

Zoals vooropgesteld in het Bestuursakkoord van het VGC-College ‘Brussel is wat we delen’, wordt 

in de komende beleidsperiode verder gestreefd naar een Bruzz waar de Brusselaar zich in herkent. 

Hiermee wordt uitgegaan van continuïteit, want deze principes zijn reeds terug te vinden in de 

huidige, aflopende beheersovereenkomst, dat stelt dat Bruzz een volwaardige en grootstedelijke 

partner moet zijn, door “de Brusselse stedelijke diversiteit in haar organisatie, werking en 

berichtgeving te integreren.” Dat geldt voor wat betreft de zichtbaarheid van Brusselaars in de 

gebrachte inhoud, maar ook voor wat betreft een streven naar een divers personeelsbestand en de 

bestuursorganen. 

 

Zoals aangegeven in de plenaire vergadering van 25 oktober 2019 van de VGC-Raad, zal de 

collegevoorzitter deze principes inderdaad bepleiten bij de Vlaamse Gemeenschap en bij vzw 

Vlaams-Brusselse Media. Vlaams minister Benjamin Dalle antwoordde hierover in de Commissie 

voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 12 februari 2020: “[Diversiteit] 

is een gedeelde bezorgdheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.” Het College wil de principes bij de opmaak van de 

beheersovereenkomst in dialoog verder concretiseren. 

 

 

Vraag nr. 11 van 11 maart 2020 van mevrouw Cieltje Van Achter 

Welzijn: De oproep voor projecten tegen eenzaamheid 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 31 januari 2020 werd het College geïnterpelleerd over de acties 

van de VGC met betrekking tot eenzaamheid. Gelukkig steunden zowat alle fracties in de Raad 

van de VGC deze interpellatie en willen zij samen de strijd tegen de eenzaamheid aangaan. 

 

Er worden maar weinig initiatieven inzake het bestrijden van eenzaamheid vermeld in het VGC-

Bestuursakkoord. Uit de bespreking bleek dat er nog veel ruimte is voor de uitwerking van een 

beleid voor de aanpak van eenzaamheid. 

 

Recent verscheen er in de media een artikel met de mededeling dat de VGC een oproep lanceert 

voor projecten tegen eenzaamheid. Vzw’s die een projectvoorstel indienen, kunnen tot maximaal 

5.000 euro subsidie krijgen. In de media staat dat “Elk project dat bijdraagt aan het samenleven in 

Brussel, én dat tegelijk inzet op het zichtbaar maken van eenzaamheid en het taboe dat er rond 

heerst, komt in aanmerking.” 

 

Het is fijn om vast te stellen dat het College gevolg geeft aan de oproep binnen de Raad om de 

strijd tegen eenzaamheid op te drijven en hiertoe concrete initiatieven te nemen. 
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Aan welke criteria/parameters moeten de projectvoorstellen voldoen? Al heel wat verenigingen 

organiseren activiteiten die Brusselaars samenbrengen en zo doende eenzaamheid proberen aan te 

pakken. Komen bestaande werkingen en projecten in aanmerking? Zal het College zich louter 

focussen op het subsidiëren van projectvoorstellen? Welke visie zit achter deze maatregel?  

 

Er wordt maximaal 5.000 euro per project voorzien. Wat is het totale budget voor alle voorstellen? 

Hoeveel projecten kunnen m.a.w. ondersteund worden? 

 

Wie zal deze projecten evalueren? 

 

Zal het College nog andere beleidsmaatregelen nemen om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan? 

 

Antwoord 

 

De projectvoorstellen moeten voldoen aan het reglement voor de subsidiëring van projecten 

'Samenleven in diversiteit', goedgekeurd bij collegebesluit nr. 20162017-0804 van 20 juli 2017. 

Dit reglement regelt de modaliteiten voor de subsidiëring van projecten die het samenleven in 

diversiteit bevorderen in uitvoering van verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende de 

erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse 

Gemeenschap te Brussel bevorderen. 

 

Bij collegebesluit nr. 20192020-0354 van 19 december 2019 werd bepaald dat ‘Eenzaamheid’ het 

centraal thema wordt voor de projecten in het begrotingsjaar 2020. Alle informatie over deze 

projectoproep is terug te vinden op: https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels. Het reglement bepaalt uitdrukkelijk dat het project 

de algemene werking van de initiatiefnemer moet overstijgen. Bestaande werkingen komen m.a.w. 

niet in aanmerking. Het gaat over nieuwe initiatieven. Het reglement bepaalt tevens uitdrukkelijk 

dat het enkel kan gaan om projecten met een duur van maximum 1 jaar, die tweemaal verlengd 

kunnen worden. De projecten kaderen in het integratiebeleid/het beleid inzake Samenleven & 

Diversiteit van de VGC. 

 

De keuze voor het jaarthema ‘Eenzaamheid’ vertrekt vanuit de visie dat hoe vroeger in het proces 

van vereenzaming wordt ingegrepen, hoe groter de kansen zijn om aansluiting te vinden bij sociale 

netwerken, om negatieve gevolgen van vereenzaming in te dijken en om ondersteunende relaties 

aan te gaan of te herstellen (preventie). Vereenzaming is een hedendaagse collectieve uitdaging en 

treft verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. Of je nu 15 of 65 bent. Eenzaamheid is een 

gevoel dat iedereen kan ervaren, onafhankelijk van leeftijd, klasse of kleur. Er spelen nog vaak 

taboes. Mensen komen bv. niet uit voor hun eigen eenzaamheid uit vrees voor afkeuring en 

onbegrip. Met deze oproep wil de VGC eenzaamheid uit de taboesfeer halen en bespreekbaar 

maken en zo de mindset creëren dat het bestrijden van eenzaamheid iets is waar we allemaal, hoe 

klein ook, van betekenis in kunnen zijn. 

 

Er is een totaal bedrag van 100.100 euro uitgetrokken. 

 

Sinds de start van de toepassing van het reglement in 2017 worden de projectaanvragen ingediend 

bij de Administratie, dienst Samenleven & Diversiteit van de algemene directie Welzijn, 

Gezondheid en Gezin. Deze onderzoekt en beoordeelt de projectaanvragen, en bezorgt haar advies 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels
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aan het bevoegde collegelid dat dan beslist over subsidiëring of niet-subsidiëring van elke 

projectaanvraag. Ten laatste 3 maanden na afloop van het project bezorgt de initiatiefnemer een 

eindverslag aan de Administratie. 

 

Voor de reeds genomen initiatieven kan verwezen worden naar de antwoorden op de interpellatie 

van 31 januari 2020 in de Raad van de VGC. Enkele van deze initiatieven zullen de komende 

maanden hun uitrol vinden. Verwacht wordt dat het onderzoek dat Odisee in opdracht van de VGC 

uitvoert naar eenzaamheid bruikbare inzichten zal opleveren voor het verder bepalen van concrete 

acties en maatregelen in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement.  

 

Heel wat initiatieven die de VGC ondersteunt, leveren nu reeds een bijdrage aan het tegengaan van 

eenzaamheid en sociaal isolement. De VGC heeft een uitgebreid netwerk van actoren (o.a. sociaal-

culturele verenigingen, lokale dienstencentra, gemeenschapscentra, dagactiviteitencentra voor 

mensen met psychische kwetsbaarheid…) die buurtgericht en netwerkversterkend aan de slag gaan 

met kwetsbare Brusselaars. Het werken aan netwerkversterking en dus ook het verminderen van 

sociaal isolement is cruciaal om ook de subjectieve eenzaamheid te bestrijden. 

 

Binnen de beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid van de VGC is er, ruimer dan de doelgroep 

ouderen, structureel aandacht voor netwerkversterking en eenzaamheid. Een aantal welzijns- en 

gezondheidspartners van de VGC zetten gericht in op het samenbrengen van mensen met 

gelijkaardige ervaringen en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten waardoor zij zo 

ook indirect eenzaamheid bestrijden. Het detecteren van eenzaamheid en hiermee aan de slag gaan, 

is een fundamenteel onderdeel van het welzijns- en gezondheidswerk (sociale, medische en 

psychologische begeleiding van mensen). De rol van de sociale professional in het bestrijden van 

eenzaamheid is hierbij essentieel.  

 

 

Vraag nr. 12 van 9 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: De ontwikkeling van stiltegebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

Begin maart 2020 kwam er nog een studie uit van het Europees Milieuagentschap (EEA) waarin 

stond dat 1 op 5 Europese burgers last heeft van geluidsoverlast. De grootste boosdoener is het 

wegverkeer, dat in de meeste Europese landen 50 % van de inwoners in stedelijk gebied blootstelt 

aan 55 decibel en meer. In België is dat 69 %. België zit daarmee bij de luidste landen in Europa. 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde reeds dat er vanaf een langdurige blootstelling aan 

55 decibel een impact merkbaar is op de gezondheid. Het EEA schat dat lawaaihinder jaarlijks 

onder meer 12.000 vroegtijdige overlijdens veroorzaakt en 6,5 miljoen mensen met chronische 

slaapproblemen opzadelt. 

 

In een dagelijkse drukte zijn momenten van rust en kalmte tot een kostbaar goed verworden. Stilte 

is een nood die voor veel mensen steeds prangender wordt in de stad. In vorige legislaturen werden 

rond dit thema verschillende projecten geïnitieerd. Zo werd er onder het vorige VGC-bestuur onder 

andere stiltewandelingen georganiseerd; werd het startschot gegeven voor de 1ste stiltetuin en 

organiseerde LOGO Brussel yogalessen in de openbare ruimte. 
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Ook in Vlaanderen wint het thema aan belang, zo zijn er bv. vandaag 10 erkende stiltegebieden. In 

het VGC-Bestuursakkoord is er helaas niets terug te vinden over dit thema. 

 

Staan er nieuwe plannen omtrent de ontwikkeling van stiltegebieden of stilteplekken of projecten 

op de agenda van het VGC-College? Zo ja, kunnen deze worden toegelicht? Zo neen, worden 

manieren onderzocht waarop kan toegemoetgekomen worden aan de nood naar stille ankerpunten 

en momenten? 

 

Zijn de beleidsmaatregelen en visie van de VGC al besproken met de bevoegde gewestelijke 

collega, Brussels minister Alain Maron? In hoeverre zal het gewestelijk beleid, zoals o.a. 

beschreven in het plan ‘quiet.brussels’ de VGC hierin verder ondersteunen? 

 

Op Europees vlak werd het QUADMAP-project (Quiet Areas Definition and Management in 

Action Plans) uitgewerkt in het kader van het LIFE+ programma van de Europese Unie. Dit is een 

richtlijn die methodes en richtlijnen ontwikkelde om stiltegebieden binnen stedelijke gebieden af 

te lijnen en te beheren. Gebruikt de collegevoorzitter deze richtlijn om eventuele stiltegebieden 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te identificeren? Hoeveel gebieden scoren reeds 

redelijk goed binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoe wilt de collegevoorzitter verdergaan 

met de concrete maatregelen die uitgetekend zijn in dit rapport om de Brusselaar wat meer rust en 

kalmte te geven? 

 

Antwoord 

 

Stiltegebieden zijn gebieden waar stilte en geluid centraal staan. Dit houdt geen totale afwezigheid 

van geluid in. Het gebied wordt gekenmerkt door een goede akoestische kwaliteit waardoor er een 

aangenaam geheel van geluiden heerst.  

 

De aanwezigheid van geluid gaat hand in hand met de dynamiek van de hoofdstad. Brussel slaapt 

niet en maakt geluid. Het is belangrijk om tegelijkertijd de levenskwaliteit van de Brusselaars te 

vrijwaren. Een constante veelheid aan geluiden verslechtert de akoestische kwaliteit van de ruimte 

en creëert geluidshinder. Dat heeft een impact op het welbevinden van burgers. Het 

concentratievermogen en de nachtrust worden verstoord, het risico op hart- en vaatziekten 

verhoogt. 

 

Om het evenwicht te bewaren tussen bloeiende economische en sociaal-culturele activiteiten 

enerzijds en een gezonde leefomgeving anderzijds, keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

vorig jaar het quiet.brussels-plan goed. Dit plan ambieert de gevolgen van geluidshinder op de 

gezondheid te verminderen, iedereen de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot rust en de 

aantrekkingskracht van de stad te vrijwaren.  

 

Het quiet.brussels-plan ontstond in de schoot van de Europese richtlijn omgevingslawaai 

(2002/49/EG). Deze richtlijn wil een gemeenschappelijke aanpak invoeren om de schadelijke 

effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, voorkomen of verminderen. 

Quadmap, QUiet Areas Definition and Management in Action Plans, is een project dat een methode 

en handleiding aanreikt die stille gebieden zoals bedoeld in de Europese richtlijn identificeert, 

verbetert en beheert. 
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In Brussel geeft het quiet.brussels-plan gevolg aan deze Europese richtlijn. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest neemt, conform de bevoegdheden, hierin het voortouw en staat in voor de 

opvolging van dit plan. Met uitzondering van maatregel 40, die betrekking heeft op het beperken 

van de geluidshinder van sirenes van hupverleningsvoertuigen, worden noch de VGC, noch de 

andere Gemeenschappen, vernoemd in dit plan. 

 

Met betrekking tot de eigen bevoegdheden creëert de VGC een aantal rustruimten en -momenten.  

LOGO Brussel heeft als opdracht de campagne ‘Fit in je hoofd’ te promoten en te verspreiden. 

Centraal in deze campagne staat de website www.fitinjehoofd.be waarbij 10 stappen de rode draad 

vormen. Deze stappen visualiseren 10 beschermende factoren die belangrijk zijn voor een goede 

mentale gezondheid. Deze campagne is erop gericht de mentale veerkracht bij volwassenen te 

versterken. Een aantal initiatieven kaderen binnen enkele stappen van deze campagne en spitsen 

zich specifiek toe op het inbouwen van stille momenten. Zo organiseerde LOGO Brussel naar 

aanleiding van de ‘Dag van de Stilte’ in het verleden stiltewandelingen in samenwerking met 

‘Tochten van Hoop’ en ‘Brukselbinnenstebuiten’. In de zomermaanden organiseerde LOGO 

Brussel op verschillende locaties yogasessies tijdens de middag waarop iedereen die in de stad 

vertoefde, kon deelnemen. LOGO Brussel ondersteunt Nederlandstalige Brusselse organisaties die 

met ‘Fit in je hoofd’ aan de slag willen gaan.  

 

Ook de gemeenschapscentra hebben aandacht voor stilte en tot rust komen. In een 15-tal 

gemeenschapscentra vinden dit voorjaar yogacursussen plaats en worden voornamelijk 

ondersteund door de VGC-Sportdienst. 

 

De vzw Vereniging der Parochiale Werken creëert een stiltetuin in hartje Brussel op de Sint-

Jorissite. De stiltetuin vertrekt vanuit de vaststelling dat stilte vinden kan bijdragen aan het 

geestelijk welbevinden en wordt een ruimte waarin Brusselaars op adem kunnen komen. De VGC 

kende een subsidie toe voor de uitrol van dit project. Eind 2019 werd gestart met de verdere aanleg 

van deze stiltetuin. 

 

Initiatieven rond stilte hebben een positieve invloed op de (geestelijke) gezondheid. In 

samenspraak met LOGO Brussel wordt onderzocht hoe campagnes, zoals in ‘Fit in je hoofd’, die 

inzetten op het inbouwen van stilte- en rustmomenten, een groter bereik kunnen krijgen bij en via 

Nederlandstalige Brusselse organisaties. 

 

 

Vraag nr. 13 van 4 maart 2020 van mevrouw Khadija Zamouri 

Gelijke Kansen: Regierol van de VGC inzake inburgeringsbeleid in Brussel 
 

In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement 

werd een uiteenzetting en een vragenronde gehouden over het Vlaams inburgeringsdecreet en de 

nieuwe elementen daarin, met daarbij de tegemoetkoming en de samenwerking met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de verplichting van deze trajecten in de hoofdstad. 

 

De voorspelling dat het aantal in de nabije toekomst, bij het verplichten van het inburgeringstraject 

voor nieuwkomers in Brussel, ongeveer 12.000 tot 13.000 inburgeraars zal bedragen, zal zeker een 

onderschatting zijn. Sommigen spreken van 30.000 inburgeraars. 
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Volgens Vlaams minister Bart Somers staat de Vlaamse Gemeenschap klaar om alle 

Nederlandstalige aanvragen van inburgeringstrajecten te kunnen beantwoorden. 

 

Staat de collegevoorzitter met de regierol voor deze materie ook klaar om dit mee aan te sturen 

waar nodig? 

 

In het Vlaams inburgeringstraject is er een nieuwe 4de pijler bijgekomen, namelijk “Netwerken en 

participatie”. Dit is een 40 uren-traject waarbij nieuwkomers vrijwilligerswerk en/of een stage 

kunnen lopen bij een Nederlandstalige organisatie of instelling. 

 

Op welke manier zal het College tewerkgaan om organisaties / instellingen te betrekken?  

 

Zullen deze organisaties bv. ook premies toegekend krijgen voor het begeleiden van deze 

individuen? 

 

In welke sectoren zullen de nieuwkomers vrijwilligerswerk kunnen doen? 

 

Voor deze 4de pijler kan de VGC een beroep doen op de Vlaamse Vereniging van Steden en 

Gemeenten (VVSG) om deze trajecten mee op te nemen in Brussel. Heeft de VGC reeds contacten 

gehad met de VVSG inzake de uitrol van de 4de pijler? 

 

Na het volgen een inburgeringstraject heeft het individu 2 jaar de tijd om een job of een opleiding 

te vinden. Als dat niet lukt, dient hij of zij een taalbad te volgen. Welke rol is er weggelegd voor 

de VGC om nieuwkomers actief te begeleiden naar werk? 

 

Antwoord 

 

Het VGC-College staat voor een warm onthaal voor nieuwe Brusselaars. Het College wil 

nieuwkomers toeleiden naar opleiding en werk, vrije tijd en vrijwilligerswerk. Collegelid Pascal 

Smet neemt hier als bevoegd collegelid het voortouw in. 

 

Met betrekking tot het inburgerings- en integratiebeleid geldt in Brussel een specifieke situatie. 

Enerzijds zijn de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof bevoegd voor de voorzieningen, anderzijds 

is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd ten aanzien van individuele 

Brusselaars. 

 

Met betrekking tot het inburgeringsbeleid ten opzichte van individuele burgers is de GGC bevoegd. 

In 2017 werd een ordonnantie rond de invoering van verplichte inburgering in Brussel 

goedgekeurd. Deze ordonnantie biedt een kader m.b.t. onder andere de afbakening van de 

doelgroep en invulling van het traject. Op basis van deze ordonnantie, en het daaraan gekoppelde 

uitvoeringsbesluit, sloten de Vlaamse Gemeenschap, de GGC en de Cocof een 

samenwerkingsakkoord voor de uitvoering van deze verplichting. Het samenwerkingsakkoord is 

een akkoord tussen de bevoegde overheden. De VGC wordt niet gevat in het 

samenwerkingsovereenkomst tussen de GGC, de Cocof en de Vlaamse Gemeenschap over 

verplichte inburgering in Brussel. De Vlaamse minister bevoegd voor Inburgering heeft herhaald 

dat Vlaanderen klaarstaat om alle Nederlandstalige aanvragen van inburgeringstrajecten te kunnen 

beantwoorden. De VGC neemt, als plaatsvervangend lokaal bestuur, een regisserende rol op binnen 
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het integratiebeleid. Dat betekent dat de VGC voor de uitwerking, sturing, afstemming en 

uitvoering van het inclusieve integratiebeleid zorgt, daarvoor de relevante actoren coördineert en 

de doelgroep van het integratiebeleid en hun organisaties bij dat beleid betrekt. 

 

Integratiebeleid en inburgering zijn nauw verbonden. In het VGC-Bestuursakkoord staat dan ook 

dat de rol van de VGC in het inburgeringsbeleid zal worden geactualiseerd. Dit gebeurt in dialoog 

met Vlaanderen. In de Vlaamse Beleidsnota Integratie en Inburgering van november 2019 staat het 

volgende opgenomen m.b.t. het integratiebeleid in Brussel en de samenwerking met de VGC: 

(Somers, 2019): “Brussel vraagt bijzondere aandacht van de Vlaamse overheid, niet alleen omwille 

van zijn institutionele context, maar evenzeer omwille van de grote uitdagingen die zich stellen. 

We erkennen de rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als regisseur van het Vlaamse 

integratiebeleid in Brussel en we bekijken hoe we de VGC in deze rol verder kunnen ondersteunen. 

De samenwerking tussen VGC, het Huis van het Nederlands Brussel en het Agentschap Integratie 

en Inburgering wordt verdergezet.” 

 

De VGC krijgt ook in de 4de pijler een duidelijke regierol van de Vlaamse bevoegde minister met 

name: “De VGC doet in Brussel wat de lokale besturen in Vlaanderen voor inburgering doen: de 

regisseur zijn. Zo zal ze de buddywerking uitbouwen.” (…) en wil de vrijwilligerswerking voor 

nieuwkomers van het BON terug opbouwen, met de VGC als regisseur. De 4de pijler wordt breed 

opgevat en gaat niet enkel over buddysystemen. Bevoegd collegelid Pascal Smet had hierover ook 

reeds een eerste contact met Vlaams minister Bart Somers. De VGC speelt met haar 

beleidsdomeinen en haar netwerk een belangrijke rol inzake de maatschappelijke participatie van 

nieuwkomers. De vernetwerking van inburgeraars in en samen met het Nederlandstalig aanbod is 

een expliciete beleidskeuze van het huidig collegelid. De VGC wil nieuwkomers Nederlands leren 

en een netwerk aanreiken zodat ze hun weg vinden in de stad en kunnen thuiskomen. Dit  

veronderstelt inderdaad ook inzet van organisaties in het brede netwerk van de VGC. Als prioritaire 

partners kunnen, naast BON-Agentschap, reeds vermeld worden: Huis van het Nederlands Brussel 

en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (Steunpunt Vrijwilligerswerk). De 4de pijler, zoals 

vooropgesteld in het decreet, zal sowieso maatwerk vergen in Brussel. Ook de financiële aspecten 

moeten nog verder onderzocht worden, zeker gezien de expliciete rol die hiervoor wordt toegedicht 

aan de lokale besturen, in Brussel de VGC. 

 

Er wordt nu reeds ingezet op het faciliteren van de kwaliteitsvolle begeleiding en vernetwerking 

van inburgeraars binnen het Nederlandstalige aanbod, o.a. met betrekking tot toeleiding naar 

opleiding en werk (zie verder), kinderopvang, vrije tijd en vrijwilligerswerk. Er zijn goede 

praktijken in de werking van BON rond maatschappelijke participatie, binnen het vrijetijdaanbod 

(het project Vinden en Verbinden) en bij het opzetten van specifieke aanbod zoals het festival 

Bewogen en binnen de paspartoewerking. Voor kinderen wordt ingezet op toeleiding naar 

onderwijs en kinderopvang. Recent werd door de VGC een projectsubsidie gegeven aan het 

initiatief ‘Jong en Nieuw in de stad’. Dit project binnen JES vzw is gericht op het ontwikkelen en 

het versterken van sociale netwerken van jonge nieuwkomers (15 tot 25 jaar, minder dan 5 jaar in 

België). Met Masir Avenir zet BON in op inburgering op maat en langdurige begeleiding voor 15-

17-jarige nieuwkomers in Brussel. Het uitbouwen van een breder netwerk voor de jongeren is ook 

hier het uitgangspunt. De VGC wil deze praktijken grondig in kaart brengen en versterken, 

verdiepen en verbreden waar mogelijk. 
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Brussel, de VGC, kan voor Vlaanderen een labo zijn in de verdere uitwerking van het beleid rond 

vernetwerking en maatschappelijke participatie. De projectoproep van de Vlaamse overheid inzake 

‘buddies in diversiteit’ is een 1ste concretisering van het beleid van Vlaams minister Bart Somers 

hieromtrent en fungeert als proeftuin bij de verdere uitbouw van de 4de pijler van het 

inburgeringstraject, want de 4de pijler als onderdeel van het Vlaams inburgeringstraject moet nog 

worden omgezet in de nieuwe Vlaamse decretale regelgeving. De toepassing in Brussel is daarbij 

ook voorwerp van overleg tussen Vlaanderen en de GGC. De VGC wil waar mogelijk vanuit haar 

sterkte een bijdrage hiervoor leveren. 

 

Ook de VGC zal kunnen indienen op deze projectoproep van de VVSG. Een cofinanciering vanuit 

het lokale bestuur wordt gevraagd. Na lancering van de projectoproep zal een voorstel worden 

uitgewerkt en voorgelegd aan het College voor indiening. De algemene samenwerking tussen de 

VGC en de VVSG is sinds 2018 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide 

partijen. Hierin werd o.a. voorzien in structurele informatieuitwisseling rond beleidsthema’s 

waaronder integratie en inburgering. 

 

Werk behoort tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan Nederlandstalige 

kant is er inzake werk/begeleiding voor nieuwkomers een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 

tussen VDAB, Actiris, BON-Agentschap en het Huis van het Nederlands Brussel. Actiris en VDAB 

begeleiden nieuwkomers in Brussel in hun zoektocht naar werk. Het BON-Agentschap besteedt in 

de begeleiding aandacht aan werk en heeft, op basis van een specifieke 

samenwerkingsovereenkomst met Actiris, een uitgebreide dienstverlening uitgebouwd rond 

diplomagelijkschakeling. 
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SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

Vraag nr. 10 van 20 december 2019 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De uitstroom van Brusselse leerlingen zonder diploma 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakte bekend dat het voor 2020 bijna 8 miljoen euro 

uittrekt voor de strijd tegen schoolverzuim. Die financiële steun moet onder meer de uitstroom van 

leerlingen zonder diploma helpen beperken. Volgens algemene cijfers zou bijna 15 % van de 

Brusselse jongeren de school verlaten zonder diploma middelbaar onderwijs. Bovendien heeft ook 

28 % van de Brusselse leerlingen minstens 2 jaar achterstand op school. 

 

Volgens het Bestuursakkoord wil de VGC samen met de onderwijs- en opleidingsverstrekkers een 

ambitieus beleid voeren om de ongekwalificeerde uitstroom in te dijken en + 18-jarigen nieuwe 

kansen te geven. De beide Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten daartoe 

ook beter gaan samenwerken voor het monitoren en tegengaan van schooluitval en -verzuim. 

 

Hoe werd het College betrokken bij de verdeling van deze gewestelijke middelen? Werd de 80/20-

verdeling hierbij gerespecteerd? 

 

Heeft het collegelid zicht op de meest recente cijfers rond het aantal leerlingen die de 

Nederlandstalige middelbare scholen verlaten zonder diploma? Hoe zijn deze verdeeld over de 

verschillende types secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO, BuSO)? Hoe zijn deze verdeeld 

naargelang geslacht en naargelang de SES-indicatoren? Welke conclusies kunnen hieruit getrokken 

worden? Welke evoluties zijn er in deze cijfers? 

 

Zijn de meest recente cijfers rond het aantal leerlingen in Nederlandstalige scholen met meer dan 

1 jaar achterstand gekend? Is het mogelijk deze op te delen naargelang het aantal jaren achterstand? 

Hoe zijn deze verdeeld over het lager onderwijs en de verschillende types secundair onderwijs 

(ASO, TSO, BSO, KSO, BuSO)? Hoe zijn deze verdeeld naargelang geslacht en naargelang de 

SES-indicatoren? Welke evoluties in deze cijfers zijn er? 

 

Kunnen deze cijfers vergeleken worden met de Vlaamse cijfers? In hoeverre lopen deze gelijk? 

Zijn er significante verschillen merkbaar? Is een vergelijking mogelijk tussen de Brusselse situatie 

en de cijfers in Vlaamse grootsteden Gent en Antwerpen? 

 

Heeft het collegelid omtrent dit onderwerp reeds overleg gepleegd met enerzijds de collega’s in de 

Vlaamse Regering en de Franse Gemeenschapsregering, en anderzijds perspective.brussels? Welke 

besluiten zijn hieruit voortgekomen om de uitstroom van leerlingen zonder diploma verder te 

beperken in Brussel? Welke actoren (pedagogische begeleidingsdiensten, koepels, schoolbesturen, 

etc.) worden betrokken om de uitstroom in te dammen? Is het collegelid tijdens deze legislatuur 

reeds samengekomen om deze nijpende problematiek krachtdadig aan te pakken? 
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Antwoord 

 

Op 22 november 2018 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning toe van de 

PPS/DAS-middelen voor de periode 2018-2021. Alvorens de projectoproep van start ging, heeft 

de VGC zijn inbreng kunnen doen, net als bij de analyse hiervan. Het is immers zeer belangrijk dat 

de verschillende subsidiekanalen op een efficiënte manier kunnen ingezet worden. De 80/20-

verhouding werd gerespecteerd. 

 

De meest recente cijfers rond het aantal leerlingen die de Nederlandstalige middelbare scholen 

verlaten zonder diploma zijn vrij beschikbaar in het rapport vroegtijdig schoolverlaten en in de 

bijhorende gemeentetabellen, voor een gedetailleerde weergave per gemeente: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-voor-het-

secundair-onderwijs. 

 

In deze rapporten zijn cijfers opgenomen van de vroegtijdige schooluitval onder meer volgens 

uitstroompositie (ASO, BSO, enz.), geslacht, SES-kenmerken en schoolse achterstand (en 

gecombineerde versies van enkele van deze cijfers, bv. vroegtijdige schooluitval volgens 

uitstroompositie en schoolse achterstand).  

 

Hieruit kunnen volgende conclusies worden getrokken:  

 naarmate leerlingen zwakker scoren op SES-kenmerken (de rapporten hanteren de termen 

‘leerlingenkenmerk’ en ‘onderwijskansarmoede-indicatoren’ of OKI), neemt hun kans toe 

om vroegtijdig de school te verlaten; 

 jongens lopen meer kans dan meisjes om vroegtijdig de school te verlaten; 

 ASO-leerlingen lopen het minste kans om vroegtijdig de school te verlaten, BSO-leerlingen 

het meeste; 

 de kans op vroegtijdig schoolverlaten neemt toe naarmate de schoolse achterstand 

toeneemt. 

 

Omdat leerlingen secundair onderwijs de grootste groep uitmaken van de vroegtijdige 

schoolverlaters, geldt voor hen dezelfde evolutie als die van de cijfers vroegtijdig schoolverlaten.  

 

De meest recente cijfers rond het aantal leerlingen in Nederlandstalige scholen met meer dan 1 jaar 

achterstand zijn vrij ter beschikking op de online toepassing ‘dataloep’: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs. 

 

Deze online tool - die intussen enkele jaren bestaat - wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe 

modules en bevat cijfergegevens van de laatste schooljaren. Voor de schoolse vordering kunnen de 

gegevens geraadpleegd worden per onderwijsvorm (voor het secundair onderwijs), per geslacht en 

volgens leerlingenkenmerken (SES-indicatoren). 

 

Zowel in het lager als in het secundair onderwijs van het Nedelandstalig onderwijs Brussel (NOB) 

kan worden vastgesteld dat de schoolse achterstand de laatste 5 jaar systematisch afneemt. Met 

deze evolutie volgt Brussel de Vlaamse trend. Gent en Antwerpen daarentegen, volgen niet 

dezelfde evolutie. Dit kan enkel verklaard worden aan de hand van enkele hypotheses.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs
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
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
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In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt er onder andere onder impuls van het 

Onderwijscentrum Brussel nagedacht over de plaats van zittenblijven in het schoolbeleid van de 

school. 

 

Een andere verklaring kan gezocht worden in de uitwijkmogelijkheden voor leerlingen in Brussel. 

Het NOB is maar 1 van de onderwijsverstrekkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

grootste speler is het Franstalig onderwijs, maar er zijn ook veel privéscholen.  

 

Voor een vergelijking van deze cijfers met de Vlaamse cijfers kan verwezen worden naar wat 

voorafgaat. 

 

Over vroegtijdige schooluitval werd op ministerieel niveau geen overleg gepleegd, maar dat neemt 

niet weg dat het beleid geen initiatieven neemt. De strijd tegen schooluitval en tegen 

ongekwalificeerde uitstroom uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn een prioriteit voor 

de VGC. 

 

Vzw Triptiek, een samenwerkingsverband van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) van 

de 3 onderwijsnetten, zette in 2017 samen met de vzw Abrusco en de coördinator ‘Samen tegen 

Schooluitval’ (aangesteld door de Vlaamse Gemeenschap) het initiatief ‘KANS Centraal Meldpunt 

Brussel’ (KANS CMB ) op om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen 

tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. 

 

Met het initiatief KANS CMB wordt een betere informatieverstrekking gerealiseerd, een efficiënte 

en doelgerichte detectie van de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters bewerkstelligd, een 

betere aanmelding en registratie georganiseerd en gezorgd voor flexibele begeleidingstrajecten op 

maat, individueel en in groep, time-out en time-in. 

 

 

Vraag nr. 11 van 17 december 2019 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Het ziekteverzuim onder de Brusselse leerkrachten 

 

De ondersteuning van het lerarenkorps vormt een belangrijke factor in het welzijn en het slagen 

van het onderwijssysteem. Volgens de meest recente cijfers van het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat het gemiddeld aantal ziektedagen opgenomen door 

onderwijspersoneel in 2017 stabiel is gebleven en 15,87 dagen bedroeg. Ruim 4 op de 10 

personeelsleden liet daarbij geen enkele ziektedag opnemen. De meeste ziektedagen bleven echter 

wel, net zoals de voorbije jaren, het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie 

of burn-out. 

 

In het Bestuursakkoord benadrukt de VGC de focus die het wil leggen op de kwaliteit van de 

leerkrachten, zowel qua opleidingskansen als qua ondersteuning. Leerkrachten (blijven) motiveren 

om in Brussel les te geven, vormt een belangrijke opdracht. 

 

Heeft het collegelid reeds zicht op meer recente cijfers (i.c. van vorig schooljaar en het huidige 

schooljaar) omtrent het aantal ziektedagen opgenomen door het onderwijspersoneel van 

Nederlandstalige scholen in Brussel? Hoe zijn deze ziektedagen verdeeld over de verschillende 

soorten onderwijssystemen (kleuter- en lager onderwijs, ASO, TSO, BSO, KSO, BuSO) en per 
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koepel? Welk aandeel van de leerkrachten nam geen enkele ziektedag op? Welke evaluatie is op te 

maken uit deze cijfers? 

 

Kan een overzicht gegeven worden van de verdeling tussen het aantal kortstondige en langdurige 

periodes van ziekte? Wat is de gemiddelde tijd van ziekte? Is er, ondanks het recht op privacy die 

de reden van ziekte moeilijk waarneembaar maakt, zicht op het aantal ziektedagen dat een gevolg 

is van psychosociale aandoeningen? Is een evolutie te duiden in deze cijfers? 

 

Zijn er cijfers beschikbaar van de rest van Vlaanderen? Zijn daar significante verschillen merkbaar? 

Zo ja, werd reeds onderzocht aan wat deze verschillen te wijten zijn? In welke mate vormt de 

meertalige en stedelijke context een belangrijke factor in het ziekteverzuim van de leerkrachten? 

 

Welk beleid voert het collegelid en welke middelen zet hij in opdat het ziekteverzuim van de 

Brusselse leerkrachten verder verlaagd kan worden? Welke maatregelen worden genomen in het 

bijzonder met betrekking tot de psychosociale druk die vaak een belangrijke oorzakelijke factor 

blijkt? 

 

Antwoord 
 

De rapporten over het ziekteverzuim (jaarverslagen per kalenderjaar) van AgODi zijn via 

onderstaande link te raadplegen: https://www.agodi.be/publicaties-afwezigheid-wegens-ziekte-

vlaamse-onderwijspersoneel. Het rapport 2018 werd op 9 januari 2020 gepubliceerd en de 

recentere cijfers staan online. Sinds het rapport van 2017 wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

apart opgenomen. Brussel kan apart bekeken worden voor 2017 en 2018, en soms voor 2016.  

 

Uit cijfers blijkt een verdere stijging van het ziekteverzuim bij leerkrachten in Brussel (zie 

onderstaande tabel), al blijven ze ver onder de Vlaamse gemiddelden (13,66 bij mannen en 17,25 

bij vrouwen in 2018).  

 

2016 BHV 

Mannen 11,02 

Vrouwen 15,40 

2017 BHV 

Mannen 11,04 

Vrouwen 16,00 

2018 BHV 

Mannen 11,81 

Vrouwen 16,53 

 

De VGC beschikt niet over meer gegevens dan in de rapporten staan. Zo is er bv. geen onderscheid 

beschikbaar over onderwijsvormen apart (ASO, TSO, enz…). De filtering is beperkt tot het 

onderwijsniveau: basis- en secundair onderwijs (zie verder). Ook is het zo dat alleen gegevens op 

geaggregeerd niveau gegeven worden, niet tot op een detailniveau waardoor de privacy niet meer 

zou gegarandeerd zijn. 

 

https://www.agodi.be/publicaties-afwezigheid-wegens-ziekte-vlaamse-onderwijspersoneel
https://www.agodi.be/publicaties-afwezigheid-wegens-ziekte-vlaamse-onderwijspersoneel
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Om redenen van privacy m.b.t. medische gegevens beschikt AgODi niet over gegevens met 

betrekking tot de oorzaak van ziekte. 

 

Zoals blijkt uit de conclusies van het rapport1 zijn oudere leerkrachten gemiddeld vaker ziek. Een 

van de redenen voor het lagere ziekteverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het relatief 

jonge lerarenbestand. 

 

De volgende tabel uit het rapport2 geeft een overzicht van het ziekteverzuimpercentage in de 

centrumsteden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018. Dit percentage wordt dan 

vergeleken met het globale ziekteverzuimpercentage in het onderwijs in heel Vlaanderen. Dat 

percentage bedraagt 4,48 % in 2018, mannen en vrouwen van alle onderwijsniveaus samen. 

Percentages die boven het gemiddelde liggen voor hun onderwijsniveau en geslacht, zijn in het vet 

aangegeven.  

 

  Basisonderwijs Secundair onderwijs 

  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Aalst 3,71 4,58 4,75 4,35 

Antwerpen 3,39 4,83 3,29 4,99 

Brugge 4,03 4,78 4,01 4,93 

BHG 4,00 4,70 3,65 4,85 

Genk 4,37 4,83 4,86 5,52 

Gent 3,80 5,18 3,47 4,87 

Hasselt 3,82 5,21 4,36 5,22 

Kortrijk 4,39 3,78 3,74 4,70 

Leuven 3,14 5,15 3,13 4,99 

Mechelen 4,73 4,69 4,28 4,65 

Oostende 4,54 5,37 4,25 4,60 

Roeselare 3,26 4,22 2,97 3,69 

Sint-Niklaas 2,61 3,97 3,30 4,52 

Turnhout 6,58 4,85 4,86 4,45 

 

Opmerkelijk blijkt uit deze cijfers dat een grootstedelijke context niet leidt tot een hoger 

ziekteverzuim. Dit is zowel zo voor Brussel, Gent als Antwerpen. Zo is waar te nemen dat in 

bepaalde kleinere centrumsteden het ziekteverzuim in de meeste categorieën hoger ligt, bv. in 

Genk, Hasselt en Turnhout. 

 

Het is in de eerste plaats het schoolbestuur en de directie van de school die een doeltreffend 

personeelsbeleid dienen te voeren, binnen het kader dat de Vlaamse Gemeenschap aanreikt, 

inclusief alle mogelijk ondersteuningsinitiatieven die worden ontwikkeld. Aanvullend onderneemt 

de VGC verschillende acties gericht naar schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel, in functie van het welbevinden en het graag lesgeven in Brussel. 

                                                             
1 Zie rapport 2018, conclusies op p 60, aandelen van leeftijdscategorieën p 9. 
2 Zie rapport 2018, p 24.  
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Enkele voorbeelden: 

 

 OCB: de onderwijsondersteuners van het OCB ondersteunen de leerkrachten op het 

werkveld, zodat deze met meer zelfzekerheid en meer voldoening kunnen lesgeven. Het 

OCB werkt hiervoor samen met de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten.  

 Lesgeven in Brussel: er worden heel wat acties ondernomen om het communitygevoel bij 

de leerkrachten te versterken. Zo zijn er de jaarlijkse quiz, verschillende After Work drinks, 

acties in het kader van de dag van de leerkracht, de onderwijsavond… 

 Investeringen in infrastructuur en materialen: investeringen in kwaliteitsvolle, aangename 

infrastructuur dragen bij tot een pedagogisch klimaat van topkwaliteit in de scholen. Mooie 

gebouwen, state-of-the-art materialen, een aangepaste omgeving: zo worden het 

welbevinden van zowel de leerling als de leerkracht verhoogd. 

 

Aangezien het welbevinden van leerkrachten essentieel is voor de ontwikkelingskansen van de 

leerlingen, blijft de VGC hier verder op inzetten.  

 

 

Vraag nr. 12 van 19 december 2019 van de heer Fouad Ahidar 

Onderwijs: Leesachterstand 

 

Scholen vinden lezen belangrijk, maar verzuchten vaak dat ze te weinig tijd en te weinig middelen 

hebben om er echt werk van te maken. Willewete vzw, een educatief centrum, heeft daarom het 

project Kwartiermakers gelanceerd. 

 

Kwartiermakers stelt dat een kwartier vrij lezen per dag een groot verschil maakt. Maar dan wel 

elke dag van de week, het hele jaar lang, en in elke klas. Zo ontstaat een echt leesritueel op school. 

Kwartiermakers staat voor prikkelen tot zelfstandig lezen met een brede waaier aan nieuwe boeken 

binnen handbereik. In een jaar tijd lezen deelnemende kinderen meer dan een miljoen woorden. 

 

Alle deelnemende scholen worden intensief begeleid door onafhankelijke experts, via workshops 

en navorming voor leerkrachten. Er zijn start-, slot- en terugkomdagen en iedere school ontvangt 

een werkmap met professionele lesmaterialen, tips en promomaterialen. Daarnaast krijgt iedere 

school een welkomstpakket gratis boeken. 

 

De resultaten na een schooljaar zijn volgens de deelnemende scholen spectaculair.  

 

Dit project loopt in een klein aantal Brusselse scholen sinds 2017. Beschikt het collegelid hierover 

resultaten voor de Brusselse scholen? Hoeveel Brusselse scholen zijn ondertussen ingeschreven? 

Zouden de Brusselse scholen vanuit het OCB niet kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen 

aan Kwartiermakers? Bestaan er vanuit de VGC geen gelijkaardige initiatieven? 

 

Antwoord 

 

De aanpak van het project Kwartiermakers van de vzw Willewete is een van de mogelijke 

methodieken om aan leesplezier en leesbevordering te werken. De methodiek is in Vlaanderen, 

maar ook in Brussel populair. Bij de bevraging van de ondersteuners van het Onderwijscentrum 



- 35 - 
 

 

Brussel bleek dat minstens 1/3de van de scholen deze methodiek kent en in een of andere vorm 

toepast. Dit doen zij meestal autonoom, zonder begeleiding door Kwartiermakers - een 10-tal 

Brusselse scholen hebben een formele samenwerking met vzw Willewete. 

 

De methodiek vraagt dan ook weinig begeleiding. Samengevat gaat het om het systematisch 

invoeren van een kwartier 'vrij lezen' per dag, ondersteund door een aantal motivationele 

technieken en leesstrategieën. Er wordt gebruikgemaakt van heel divers en uitdagend 

tekstmateriaal. De leerkracht is rolmodel. 

 

Uitgeverij Zwijsen biedt i.s.m. Clavis leesmateriaal aan en ontwikkelde motivationeel materiaal 

om de methodiek te ondersteunen. Ook andere uitgeverijen sprongen op de kar.  

 

In de vormingen van het OCB rond leesbevordering komt de methodiek aan bod, naast 

verschillende andere methodieken. Het OCB focust in haar vormingen niet alleen op de 

methodieken, maar vooral ook op leerkrachtvaardigheden.  

 

 

Vraag nr. 13 van 20 december 2019 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden uitgevoerd door 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel 

 

De leden van het College van de VGC doen geregeld beroep op onderzoeksinstellingen of 

hogeronderwijsinstellingen om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te leiden. Ook de 

instellingen van het hoger onderwijs in Brussel schrijven zich hiervoor in. 

 

Kan er voor elk van de eigen beleidsdomeinen een overzicht gegeven worden van de verschillende 

onderzoeksopdrachten (met onderwerp van het onderzoek, mogelijke andere partners, hoogte van 

de bedragen e.d.) die in het afgelopen jaar toegekend werden aan of besteld werden bij de 

verschillende hogeronderwijsinstellingen, zowel gevestigd in Brussel als buiten Brussel 

(opgedeeld per instelling)? 

 

Kan de totaalsom verkregen worden die per bevoegdheid is uitgegeven aan onderzoeksopdrachten? 

Hoe is dit geëvolueerd tegenover vorig jaar? 

 

Is het mogelijk de cijfers op te splitsen naargelang het aantal onderzoeken dat gevoerd werd door 

Brusselse hogeronderwijsinstellingen tegenover niet-Brusselse hogeronderwijsinstellingen? Hoe 

wordt de verdeling van het aantal opdrachten dat werd toegekend aan de Brusselse 

onderzoeksinstellingen door de collegevoorzitter geëvalueerd? 

 

Welke conclusies en beleidssuggesties kwamen er voort uit elk van de opgeleverde onderzoeken? 

 

Welke initiatieven of beslissingen zijn daar effectief uit voortgevloeid? 

 

Welke onderzoeken, die dit jaar zijn besteld, zijn nog lopende (met vermelding van titel, instelling, 

bedrag en datum van oplevering)? 
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Kan per onderzoeksopdracht aangegeven worden welke andere instellingen kandidaat waren om 

de desbetreffende opdracht binnen te halen? 

 

Welke onderzoeken per bevoegdheid staan er gepland of werden er reeds beslist voor 2020? Kan 

hiervan een helder overzicht worden gegeven? Welk budget vertegenwoordigen die onderzoeken? 

Wanneer worden de aanbestedingen gelanceerd? Wanneer wordt de oplevering van elk beslist 

toekomstig onderzoek verwacht? 

 

Antwoord 

 

Er werden vanuit de bevoegdheden van het collegelid noch vanuit de bevoegdheden van zijn 

voorganger, de heer Guy Vanhengel, onderzoeksopdrachten besteld bij of toegekend aan 

hogeronderwijsinstellingen.  

 

 

Vraag nr. 14 van 6 januari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Het aantal gevallen van agressie tegenover leerkrachten in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel 

 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) maakte bekend dat er in 2018 maar liefst 86 

gevallen van agressie geregistreerd werden waarbij leerkrachten letsels opliepen. Dat betekent 

opnieuw een sterke stijging, nadat het aantal gevallen in 2017 nog daalde tot 59. In dat opzicht sluit 

2018 sterk aan bij de cijfers van 2016, toen werden er nog 81 gevallen van agressie tegenover 

onderwijspersoneel aangegeven. 

 

In totaal werden 64 van deze agressies in 2018 gepleegd door de leerlingen zelf; ouders of andere 

familieleden waren 18 keer verantwoordelijk voor de feiten. In de eerste helft van 2019 lag dat 

aantal gevallen reeds respectievelijk op 49 en 5. 

 

Daarnaast lag het aantal teruggevorderde schadevergoedingen in 2018 op 9 (goed voor een 

totaalsom van 17.277,78 euro), in de eerste helft van 2019 gebeurde dat 4 keer (waarbij het 

totaalbedrag wel al opliep tot 26.407,59 euro). 

 

Heeft het collegelid reeds kennis genomen van deze cijfers? Is het mogelijk meer specifiek te 

duiden hoeveel gevallen van agressie tegenover leerkrachten er de afgelopen jaren plaatsvonden in 

de Nederlandstalige scholen in Brussel? Kunnen deze cijfers worden opgesplitst naargelang de 

daders (leerlingen, familie of vrienden van leerlingen, anderen)? Welke evolutie is er in deze 

cijfers? Hoe evalueert het collegelid deze evolutie? 

 

In hoeveel van de gevallen leidde deze agressie tot een klacht bij het parket? Hoeveel 

schadevergoedingen werden er in totaal uitbetaald? Welk bedrag vertegenwoordigen die 

schadevergoedingen? 

 

Op welke manier worden Nederlandstalige scholen in Brussel nu reeds ondersteund bij het 

uitwerken van hun agressiebeleid? Beschikt elke school al over een vertrouwenspersoon die dit 

coördineert? 
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Op welke manier werkt de VGC samen met de verschillende betrokken actoren, zoals de 

gemeenten, politiezones en schoolbesturen, inzake deze problematiek? Vindt daar structureel 

overleg over plaats? Welke conclusies of maatregels komen daaruit voort? 

 

Welk beleid is voorzien om het aantal gevallen van agressie tegenover onderwijspersoneel verder 

te laten dalen in de Nederlandstalige scholen in Brussel? Welke middelen zijn daartoe 

uitgetrokken? 

 

Antwoord 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle arbeidsongevallen door agressie in de 

Nederlandstalige scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat hier wel niet gaat om 

een overzicht van alle agressiegevallen. Het gaat enkel om ongevallen aangegeven als een 

arbeidsongeval met (mogelijke) aansprakelijke derde.  

 

BHG Totaal Agressor 

leerling 

Agressor 

ouder/familie 

Agressor 

buitenstaander 

Eis gesteld Bedrag 

ontvangen 

2019 7 6 0 1   

2018 7 4 1 2   

2017 4 3 1 0 1  

2016 8 4 0 4 4 2 

Bron: AgODi-databanken 

 

Voor de 2 gevallen uit 2016 waarbij een bedrag werd uitgekeerd, bedraagt het totaalbedrag 

3.056,40 euro. Andere gegevens zijn niet beschikbaar. 

 

Het zijn de schoolbesturen die de plicht hebben een register van agressie door derden bij te houden. 

Met dit register beschikken ze over een bijkomend instrument om de risico's die voortvloeien uit 

het contact met derden te identificeren en te evalueren. De registratie van agressie en het beleid ter 

voorkoming van agressie mag geen onderscheid maken in het type of gevolg van de agressie. Dit 

register (1) wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of door de interne preventieadviseur 

van een schoolbestuur en (2) staat los van eventuele klachten bij de politie.  

 

De beste manier om agressie te voorkomen, is het inzetten op een warm en verbindend 

schoolklimaat waar elk kind zich goed voelt en zich kan ontplooien.  

 

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitbouw van een preventie- en veiligheidsbeleid 

tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag en voor het nemen van maatregelen. In het comité 

voor preventie en bescherming op het werk moeten de geregistreerde gevallen van agressie 

besproken worden en moeten maatregelen voorgesteld worden om agressie of andere vormen van 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Administratie heeft geen zicht over welke scholen 

en schoolbesturen over een vertrouwenspersoon beschikken. 

 

Ondersteuning van de scholen in het uitwerken van hun beleid rond gewelddadig of 

grensoverschrijdend gedrag gebeurt door de pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB’s en 

externe organisaties.  
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Meer informatie hierover is te vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolondersteuning-

bij-grensoverschrijdend-gedrag. 

 

In geval van agressie is het indienen van een klacht bij de politie geen verplichting van het 

schoolbestuur. Uiteraard kan de directie ook naar de ouders stappen of schoolinterne 

tuchtmaatregelen nemen (tijdelijke schorsing, definitieve uitsluiting…).  

 

 

Vraag nr. 15 van 13 januari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Studentenzaken: Het aantal studenten in Brussel 

 

Het Brusselse productiehuis Les Mecs lanceerde in samenwerking met studentenservicedesk Brik 

een YouTubereeks genaamd ‘#’, die Brussel in de spotlights moet zetten als studentenstad. De 9-

delige reeks behandelt verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan het studentenleven (geld, 

outfits, relaties etc.) en wil daarbij ook de diversiteit van de stad benadrukken. 

 

De heer Peter Van Eetvelde van Brik liet daarbij optekenen dat Vlaamse studenten steeds 

makkelijker de weg naar Brussel vinden, onder meer door ingrepen die de stad aantrekkelijker 

hebben gemaakt (cf. de centrale autovrije lanen). Met meer dan 100.000 studenten is Brussel 

bovendien al de grootste studentenstad van het land. In het VGC-Bestuursakkoord wordt daarnaast 

ook de samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen benadrukt omtrent projecten om 

leerlingen uit kansengroepen te laten doorstromen naar het hoger onderwijs. 

 

Hoeveel studenten werden er dit en vorig schooljaar ingeschreven in de Nederlandstalige 

hogescholen en universiteiten in Brussel? Is er een evolutie in deze cijfers en kan een vergelijking 

gemaakt worden met de algemene groei van hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse 

Gemeenschap? Welke conclusies kunnen hieruit voortvloeien? Kan er tevens een overzicht 

gegeven worden van deze studenten op vlak van gender, socio-economische thuissituatie (bv. 

naargelang het aantal beursstudenten), en taalachtergrond (hoeveel van de ingeschreven studenten 

zijn eentalig Nederlands thuis)? 

 

Kan dit aantal studenten opgesplitst worden naargelang de opleiding waarin zij ingeschreven zijn 

(professionele bachelor, academische bachelor, master, manama, banaba, 

schakelprogramma’s…)? 

 

Hoeveel studenten die ingeschreven zijn in de Nederlandstalige hogescholen of universiteiten in 

Brussel zijn afkomstig uit een van de andere gewesten van dit land of uit het buitenland? Welke 

evolutie is merkbaar in deze cijfers? 

 

Heeft het collegelid reeds overleg gepleegd met de Vlaamse minister van Onderwijs en zijn collega 

uit de Franse Gemeenschap om een globaal beeld te kunnen schetsen van de studentenaantallen in 

Brussel? Staat het collegelid hieromtrent ook in contact met de Cel Studentenleven van 

perspective.brussels? Zo ja, welke informatie of gegevens maken zij over? Welke conclusies 

komen daaruit voort? Wat is de groei van alle (zowel Nederlandstalige als Franstalige) 

hogeronderwijsinstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolondersteuning-bij-grensoverschrijdend-gedrag
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolondersteuning-bij-grensoverschrijdend-gedrag
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Welke specifieke acties heeft Brik in 2019-2020 reeds gevoerd en zal het volgend jaar voeren op 

vraag van het College? Wanneer is er een nieuwe beheersovereenkomst gepland? Zal dit samen 

met de Vlaamse Regering worden afgesloten? 

 

Hoeveel wooneenheden beheert Brik momenteel? Kan een overzicht gegeven worden per 

gemeente? Is hier een groei in waar te nemen? Hoe zal dit evolueren in de komende jaren?  

 

Welke stappen onderneemt het collegelid om het vrijetijdsaanbod voor studenten uit te breiden en 

te promoten? Wordt dit overlegd met het collegelid bevoegd voor Cultuur? Bestaat er een overzicht 

van de huidige initiatieven? Hoeveel budget is hiervoor vrijgemaakt binnen de bevoegdheden van 

het collegelid? 

 

Welke acties heeft de VGC reeds ondernomen in samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen 

om leerlingen uit kansengroepen te laten doorstromen richting het hoger onderwijs? Welke effecten 

zijn daar waarneembaar? Hoe wordt die samenwerking geëvalueerd? 

 

Antwoord 

 

Enkele jaren geleden lanceerde Vlaanderen de dataloep, een online tool om Vlaamse 

onderwijsgerelateerde cijfergegevens te raadplegen en te visualiseren in allerlei grafieken en 

kaarten. Er is ook de mogelijkheid om downloadbare exporttabellen te bouwen voor eigen 

verwerkingen. De tool voorziet in uitgebreide filtermogelijkheden om studenten bv. per instelling, 

per gemeente en/of per opleiding weer te geven, gekruist met bv. geslacht, Belg/niet-Belg, enz…: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs. 

 

Alle cijfers die worden gevraagd, zijn op de dataloep beschikbaar, met volgende uitzonderingen: 

 

 Cijfers voor 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Ook de cijfers voor 2018-2019 zijn op 

dit moment nog voorlopige cijfers.  

 Socio-economische gegevens (SES) over de studenten worden niet beschikbaar gemaakt, 

onder meer omwille van privacyredenen, uitgezonderd de cijfers rond het aantal 

inschrijvingen met studietoelage (‘beursstudenten’). Dit is de enige beschikbare indicator 

in het hoger onderwijs die we met zekerheid als een SES-indicator kunnen beschouwen. 

Onderstaande grafiek toont het percentage inschrijvingen met studietoelage in de totaliteit 

van het Vlaamse hoger onderwijs (Gewest Vlaanderen + Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

enerzijds en Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.  
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
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Er is geen opsplitsing gemaakt tussen studenten afkomstig uit de verschillende gewesten. 

 

Enkele algemene conclusies en vaststellingen: 

 

 het aantal inschrijvingen blijft ieder jaar toenemen, zowel in Vlaanderen als in Brussel; 

 als er enkel gekeken wordt naar het aantal studenten in Nederlandstalige instellingen voor 

hoger onderwijs, dan is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met 34.064 inschrijvingen in 

2018-2019) de 4de studentenstad van Vlaanderen, na Gent (83.289), Leuven (52.646) en 

Antwerpen (48.532); 

 de laatste paar jaar is in Brussel een sterkere toename van het aandeel inschrijvingen met 

studietoelage vast te stellen dan in de rest van Vlaanderen. Ook het aantal studenten 

gehuisvest in Brussel neemt toe.  

 

Cijfers rond het hoger onderwijs in Franstalig België beschikbaar zijn op volgende websites:  

 https://www.ares-ac.be/en/statistiques 

 http://www.cref.be/annuaires/ 

 https://www.poleacabruxelles.be/ 

 

Volgens de website van Pôle Académique de Bruxelles zijn er in de Franstalige instellingen voor 

hoger onderwijs in Brussel rond de 86.000 studenten. 

 

In het door het College goedgekeurde Jaaractieplan 2019 van Brik stonden volgende acties 

opgenomen: 

 

 studenten binden aan de stad: door middel van een publicatie en bijhorende acties; 

 het actueel houden van de website brik.be; 

 de organisatie van de Brik Study Spaces; 

 bekendmaking van het aanbod van Wonen in Brussel en ondersteuning voor Instagram; 

 participatie in de werkgroep Studentenzaken van de VGC en de gewestelijke cel 

Studentenleven van perspective.brussels. 

 

De huidige meerjarenovereenkomst loopt tot 31 december 2020. Gesprekken over een nieuwe 

overeenkomst worden dit jaar opgestart. Het Jaaractieplan 2020 is in bespreking. 

 

Brik heeft 383 wooneenheden in eigen beheer: 

 

 302 studentenkamers voor Long Stay (huurcontract max. 12 maanden); 

 62 studentenkamers voor Short Stay (huurcontract max. 5 maanden); 

 19 flats voor jong afgestudeerden. 

 

Dat zijn 356 wooneenheden in 1000 Brussel, 6 in 1090 Jette en 21 in 1060 Sint-Gillis. 

 

Voor de verdere evolutie wordt doorverwezen naar de Vlaamse overheid die daaromtrent met Brik 

de overeenkomst afsluit. 

 

 

https://www.ares-ac.be/en/statistiques
http://www.cref.be/annuaires/
https://www.poleacabruxelles.be/
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De VGC werkt samen met vzw Brik voor onder andere de uitwerking van acties en initiatieven 

gericht op de doelgroep studenten. In 2019 had Brik een budget van 80.135 euro ter beschikking. 

Hiervan werd 34.300 euro besteed aan het promoten van het VGC-aanbod. Op de VGC-website is 

het ruime aanbod terug te vinden over wat N-Brussel aan studenten te bieden heeft. Dit aanbod is 

ook voor niet-studenten toegankelijk. Ook op de website van Brik is een overzicht te vinden van 

de initiatieven voor studenten. 

 

De VGC ondersteunt een aantal initiatieven die helpen bij het toeleiden van jongeren naar het hoger 

onderwijs, zoals: 

 

 de Leerwinkel, waar iedereen terechtkan met vragen over leren in Brussel. Het 

studieaanbod in het hoger onderwijs maakt hier deel van uit, net als de infomomenten van 

de verschillende hogeronderwijsinstellingen. Naast het individuele aanbod, kunnen scholen 

aan de Leerwinkel vragen om een infosessie op maat te organiseren. 

 Tracé Brussel organiseert in samenwerking met het hoger onderwijs de Schoolverlaterdag 

en de Opleidingsbeurs. Hier krijgen laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs onder 

andere informatie over studeren in het hoger onderwijs of kunnen ze kennismaken met het 

opleidingsaanbod. 

 met het project Baobab krijgen Brusselaars die geen diploma hoger onderwijs behaald 

hebben een intensieve begeleiding om het diploma kleuteronderwijzer te behalen en een 

onderwijscarrière uit te bouwen. Voor de organisatie en de begeleiding van dit project werkt 

EVA bxl vzw samen met onder andere de Erasmushogeschool Brussel, Odisee, Op het 

einde van het vierjarig traject worden zij begeleid naar een job in het Nederlandstalig 

kleuteronderwijs in Brussel. 

 in het kader van ‘Lesgeven in Brussel’ wordt het project ‘Ketjes met Talent’ georganiseerd 

dat jongeren moet stimuleren om voor de lerarenopleiding te kiezen.  

 

Daarnaast ondersteunt de VGC initiatieven om de kennis van het Nederlands te verbeteren met als 

doel de slaagkansen van kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleiding te verhogen. 

 

De secundaire scholen zijn volgens de eindtermen verplicht om hun laatstejaarsleerlingen te 

informeren over de verschillende studiemogelijkheden na het behalen van het diploma secundair 

onderwijs. 

 

 

Vraag nr. 16 van 21 januari 2020 van de heer Arnaud Verstraete 

Scholenbouw: De vergelijking qua kostenefficiëntie voor de verschillende formules voor het 

bouwen van scholen en crèches 

 

Naar aanleiding van interessante uitwisselingen tijdens zittingen van de Raad van de VGC is het 

interessant meer informatie te bekomen over de financiële voor- en nadelen van de verschillende 

formules waarmee scholen en crèches gebouwd kunnen worden met middelen van de VGC. 

Natuurlijk is het ieders wens om snel zo veel mogelijk kindplaatsen te creëren in het onderwijs en 

in de kinderopvang. Met bijkomende info moet het mogelijk zijn om een preciezere mening te 

kunnen vormen over de meest aangewezen keuzes in de toekomst. 
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Welke verschillende formules heeft de VGC tot nu toe gehanteerd voor de bouw, financiering en 

uitbating van scholen in Brussel (DBFM, klassieke aanbesteding, andere)? 

 

Hoeveel middelen werden in de afgelopen jaren in de verschillende formules besteed en hoeveel 

kindplaatsen werden op die manier gerealiseerd? 

 

Is er al een vergelijkende studie gemaakt tussen de kost voor een hele levenscyclus van 

kindplaatsen in scholen gebouwd op de traditionele manier (met klassieke aanbesteding door 

overheid) tegenover de DBFM-methode? Zo ja, wat is de inhoud van deze studie? Zo neen, hoe 

maakt het College de inschatting over wat de meest aangewezen methode is? 

 

Antwoord 

 

De VGC hanteert voor het bouwen van scholen van de 3 onderwijsnetten in Brussel, de volgende 

formules: 

 

Subsidiëring van infrastructuur van andere schoolbesturen – niet in eigen beheer 

 

 het betreft zowel de instandhouding van bedreigde capaciteit als het creëren van 9.600 

bijkomende plaatsen basis- en 2.500 bijkomende plaatsen secundair onderwijs; 

 het betreft subsidies voor zowel aankoop, renovatie als nieuwbouw en tijdelijke 

infrastructuur in afwachting van de realisatie van het definitieve project. De VGC 

investeerde op die manier ongeveer 150.000.000 euro, dit al dan niet in cofinanciering met 

de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Infrastructuurprojecten van de eigen onderwijsinstellingen – in eigen beheer 

 

 de infrastructuurprojecten (renovatie- restauratie- nieuwbouw) Zaveldal en Coovi zijn via 

de klassieke ontwerp- en bouwaanbestedingsprocedure verlopen; het infrastructuurproject 

Kasterlinden via een DBFM; 

 dit betreft de noodzakelijke, onontbeerlijke inhaalbeweging met betrekking tot 

onderwijsinfrastructuur van de scholen die werden overgedragen door de provincie Brabant 

aan de VGC en meteen ook de instandhouding en de uitbreiding van de capaciteit van de 

betrokken instellingen. De VGC investeerde ongeveer 57.000.000 euro in de periode 2010-

2019. 

 

Via Design-Build-Finance(-Maintain) – in gemengd beheer 

 

 het betreft zowel de instandhouding van bedreigde capaciteit als het creëren van 900 

bijkomende plaatsen basis- en 2.800 bijkomende plaatsen secundair onderwijs, als 

bijkomende infrastructuur voor kinderdagverblijven, gemeenschapscentra, jeugd- en/of 

sportinfrastructuur, bibliotheek en andere gemeenschapsinfrastructuur; 

 de VGC investeert 131.000.000 euro voor DBF(M)’s voor campussen waar naast de 

oprichting van moderne, duurzame, aangepaste en flexibele schoolinfrastructuur, ook 

ingezet wordt op andere gemeenschapsvoorzieningen met een multifunctioneel gebruik, 

binnen en buiten de schooluren. 
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De cijfers hebben betrekking op de periode 2010-2019. 

 

Een vergelijking tussen de gewone ontwerp- en bouwaanbestedingsprocedure en de DBF(M)-

procedure is, gezien de complexiteit van de bouwprogramma’s (schoolgebouwen en niet-

schoolgebouwen) en de verwevenheid van de financiering Vlaamse Gemeenschap – VGC, niet 

evident. 

 

Maar net zoals binnen de reguliere systemen van subsidiëring en de financiering van scholenbouw, 

zijn de fysische en financiële normen van de Vlaamse Gemeenschap leidend. De overschrijding 

ervan heeft betrekking op de andere functies die binnen deze projecten worden uitgebouwd, op 

vraag van de VGC. 

 

Bij DBFM worden inkomsten en uitgaven van ontwerp, realisatie, onderhoud en van de 

financiering op elkaar afgestemd, met een voordelige uitkomst tot gevolg. Door de aard van het 

financiële model is een efficiënte realisatie en kostenbeheersing een evidentie. 

 

Het werken met DBF(M) is dus een tijds- en kostenefficiënte methode om in een bestuurlijk 

complexe en dense grootstelijke context, grote campussen met gemeenschapsinfrastructuur te 

bouwen. Die efficiëntie wordt nog vergroot omdat de VGC – met haar positie als Brusselse 

overheid en vanuit haar jarenlange ervaring binnen de Brusselse context – het infrastructurele luik 

opneemt, om dan de infrastructuur ter beschikking te stellen van schoolbesturen, die zich hierdoor 

kunnen concentreren op hun kernopdracht: het inrichten van kwaliteitsonderwijs. 

 

Het belangrijkste verschil tussen een klassieke publieke uitvoering en de DBFM-formule schuilt 

voornamelijk in de aard van het bouwprogramma en in de realisatietermijnen. DBFM werd daarom 

in de VGC tot nu toe ingezet voor complexe dossiers van voldoende omvang, waarin naast het 

standaard schoolprogramma ook sporthallen, polyvalente ruimten, kinderopvang, jeugdlokalen, 

bibliotheekfuncties en andere gemeenschapsvoorzieningen zijn opgenomen. 

 

Het resultaat in Brussel is dan ook ongezien. De snelheid waarmee duurzame en pedagogisch 

kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur en -capaciteit kan worden gecreëerd, is opvallend, ondanks 

de occasionele belemmeringen bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. De 

doorlooptijd bedraagt gemiddeld minder dan 2 jaar, te rekenen vanaf het verkrijgen van de bouw- 

en milieuvergunning. 

 

Het realiseren van het behoud en de uitbreiding van de capaciteit op dergelijke schaal, kan trouwens 

alleen maar via een alternatieve financiering. Indien de VGC kiest voor de ‘klassieke’ formule, 

moet de volledige vastlegging van de projectkost gebeuren op een begrotingsjaar. Investeringen 

via DBFM zijn gespreid in de tijd. 

 

AGION maakte een grondige analyse van de DBFM-projecten ‘Scholen van Morgen’ van de 

Vlaamse Gemeenschap, dat via deze link raadpleegbaar is: https://www.agion.be/evaluatierapport-

scholen-van-morgen. 

 

 

 

  

https://www.agion.be/evaluatierapport-scholen-van-morgen
https://www.agion.be/evaluatierapport-scholen-van-morgen
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Vraag nr. 17 van 23 januari 2020 van de heer Fouad Ahidar 

Onderwijs: De dutjestaks 

 

Een aantal scholen in Vlaanderen voerden recent een dutjestaks in voor kleuters die nood hebben 

aan een middagslaapje.  

 

De Vlaamse minister van Onderwijs heeft reeds in de media gereageerd dat hij de dutjestaks 

ongepast vindt en investeert dit jaar 70 miljoen euro in het kleuteronderwijs. Maar het is niet echt 

duidelijk in welke mate het extra budget voor het kleuteronderwijs aangewend zal worden om 

middagtoezicht te organiseren. 

 

Dat scholen over veel te weinig werkingsmiddelen beschikken, is ondertussen algemeen bekend. 

Het gaat nu blijkbaar zo ver dat scholen onmogelijk gratis toezicht kunnen organiseren en dat de 

huidige budgetten niet tegemoetkomen aan de zorgvraag. Deze kost mag niet volledig op de 

scholen terechtkomen. Maar de factuur moet dan ook niet doorgerekend worden aan de ouders. 

 

Die slaaptaks komt dan in veel gevallen bovenop de ‘boterhammentaks’, de rekening die veel 

ouders moeten betalen voor het middagtoezicht. De dutjes- en boterhammentaksen zijn asociaal en 

drijven werkende ouders op kosten. Daarom pleit one.brussels-sp.a voor een verbod op extra taksen 

en wil in ruil extra middelen voor de scholen om in het toezicht te voorzien. 

 

Hoeveel scholen voerden al een dutjestaks in in Brussel? Hoeveel scholen zijn van plan om een 

dutjestaks in te voeren in Brussel? 

 

Voorziet de collegelid een overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs om een structurele 

oplossing te vinden voor dit probleem, en ervoor te zorgen dat er genoeg financiële middelen 

worden aangewend om middagtoezicht te organiseren in het kleuteronderwijs?  

 

Welke maatregelen kunnen vanuit de VGC worden genomen om ervoor te zorgen dat de Brusselse 

scholen de rekening voor het middagtoezicht niet doorschuiven naar de ouders? 

 

Antwoord 

 

Als de dutjes worden georganiseerd tijdens de schooltijd, vallen ze binnen de onderwijsregelgeving 

en horen ze kosteloos te zijn voor ouders. Maar indien de dutjes worden georganiseerd tijdens de 

middagpauze, worden ze beschouwd als opvang buiten de schooltijd. 

 

Elke basisschool moet dus gratis opvang en toezicht organiseren voor haar leerlingen tijdens deze 

‘normale aanwezigheid van leerlingen’, dus op volgende ogenblikken: 

- vanaf 15 minuten voor de eerste les ’s morgens; 

- tot 15 minuten na de laatste les ’s middags; 

- vanaf 15 minuten voor de eerste les ’s namiddags; 

- tot 15 minuten na de laatste les ’s avonds. 

 

Er is geen verplichting om opvang in te richten buiten deze periodes. Wel heeft elk schoolbestuur 

de bevoegdheid om toezichten te organiseren als zij dit wenselijk acht. In de praktijk is er op zowat 

alle scholen binnenschoolse opvang voor leerlingen. Het schoolbestuur kan beslissen om de kost 
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voor het toezicht te verhalen op de ouders, maar kan dat evengoed financieren uit de eigen 

middelen, of vanuit de opbrengst van een schoolfeest… Een bijdrage van de ouders moet wel 

overlegd zijn in de lokale participatieorganen. 

 

Uit de werkingsmiddelen die scholen van de Vlaamse Gemeenschap krijgen, mag per leerling per 

jaar 4,34 euro gebruikt worden voor de organisatie van het middagtoezicht. De inzet van 

leerkrachten is daarbij beperkt: hun onderwijsopdracht start en eindigt met de ‘normale 

aanwezigheid van leerlingen’. 

 

Het ‘middagtoezicht’ valt overigens onder de zgn. ‘sociale voordelen’. Het Vlaamse Decreet 

betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau bepaalt daarover: “De gemeenten die 

sociale voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, zijn verplicht dezelfde 

voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op hun grondgebied 

als die erom verzoeken. Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen de leerlingen, welke 

scholen die ook bezoeken”. Voor zover een gemeentebestuur in Brussel middagtoezicht organiseert 

of ondersteunt op de gemeentelijke Nederlandstalige school, is ze er dus in principe toe gebonden 

een gelijk(w)aardige ondersteuning aan te bieden aan de andere Nederlandstalige scholen op haar 

grondgebied. Deze regeling rond ‘sociale voordelen’ heeft zijn wortels in het Schoolpact van 1958, 

en heeft ook een Franstalige pendant. 

 

De VGC heeft geen zicht of er scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn die een 

‘dutjestaks’ hebben ingevoerd, of die intentie hebben. 

 

Er is hieromtrent geen overleg voorzien, maar de VGC volgt deze discussie, die ook in het Vlaams 

Parlement werd gevoerd, wel op. Daar heeft Vlaams minister Ben Weyts onlangs bevestigd dat er 

extra financiering wordt voorzien voor de basisscholen op basis van het aantal kinderen, met de 

correctie voor SES-leerlingen. Hij voegde er wel aan toe dat de scholen deze extra middelen vrij 

kunnen besteden en dat ze de werkingsmiddelen kunnen aanwenden voor het aanstellen van extra 

kinderverzorgers. 

 

Vlaams minister Ben Weyts kondigt ook - in overleg met de bevoegde Vlaamse minister van 

Welzijn - de uitvoeringsbesluiten aan bij het nieuwe decreet inzake buitenschoolse opvang en de 

afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2021 en 

stelt dat er een inspiratiekader moet uitgewerkt worden. In dit inspiratiekader kunnen ook de 

slaapbehoeften van kleine kinderen een element zijn. 

 

Samen met het bevoegd collegelid voor Welzijn kan binnen de VGC nagegaan worden in hoeverre 

dit inspiratiekader kan meegenomen worden voor de binnenschoolse opvang voor het 

kleuteronderwijs. 

 

Op 12 december 2019 keurde het College een nieuw subsidiereglement voor binnenschoolse 

opvang goed waarbij het subsidiebedrag gedeeltelijk is gekoppeld aan het leerlingenaantal: iedere 

vestigingsplaats ontvangt een vast bedrag van 2.000 euro, verhoogd met 5 euro per leerling, tot 

maximaal 10.000 euro per vestigingsplaats. Deze subsidie moet aangewend worden om de 

ouderbijdragen voor binnenschoolse opvang te verminderen, maar het valt onder de autonomie van 

de scholen hoe zij deze subsidies besteden. De VGC heeft hier 450.000 euro voor uitgetrokken. 
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Scholen of vestigingsplaatsen die geen ouderbijdrage vragen voor de binnenschoolse opvang, 

komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 

 

Vraag nr. 18 van 31 januari 2020 van de heer Dominiek Lootens-Stael 

Onderwijs: Het schoolgaan van kleuters in Brussel 

 

In de kranten van 28 januari 2020 verschenen cijfers over de aanwezigheid van kleuters in de klas. 

Vorig schooljaar was 97,5 % van de Vlaamse kleuters voldoende aanwezig. In grote maar ook 

kleinere steden is dat vaak aanzienlijk minder. Met deze cijfers zijn is Brussel koploper. Maar 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil de lat hoger en wil onder andere de leerplicht 

verlagen naar 5 jaar en investeert in zorgpersoneel.  

 

Ouders ontvangen een schooltoelage wanneer hun kind voldoende aanwezig is. Een goede 

aanwezigheid in de kleuterschool is vooral belangrijk om een goede start te kunnen maken in het 

eerste leerjaar waarbij taalvaardigheid een sleutelbegrip is.  

 

Wat is de situatie voor Brussel voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar?  

 

Zijn er grote verschillen per onderwijsnetnet of per gemeente?  

 

Wat werd er gedaan om de aanwezigheid in de klas te verbeteren?  

 

Antwoord 

 

Vorig schooljaar 2018-2019 was 97,5 % van de Vlaamse kleuters voldoende aanwezig in de 

kleuterklas. Dat is net iets meer dan het schooljaar voordien (97,4 %). 

 

Algemeen zijn de cijfers voor Brussel als volgt: van de 3-jarigen gaat 96,1 % naar school, van de 

4-jarigen 96,9 % en van de 5-jarigen 96,4 %. Hiermee scoort Brussel zeker niet slecht en beter dan 

pakweg Antwerpen of Gent waar respectievelijk 94,3 en 94,2 % van de kleuters voldoende dagen 

naar de kleuterschool gaat.  

 

De kleuterparticipatie varieert per gemeente van 91,9 % t.e.m. 99,1 %. Hierbij ‘scoort’ Etterbeek 

de laagste participatiegraad en Sint-Joost-ten-Node samen met Watermaal-Bosvoorde het hoogst; 

met beide een participatiegraad van meer dan 99 %.  

 

In de overige gemeenten schommelt de participatiegraad rond de 96 % tot 97 %. Grote verschillen 

zijn er niet.  

 

Het was niet mogelijk om een selectie per onderwijsnet te maken, maar gezien de percentages per 

leeftijd en gemeente, kan algemeen gesteld worden dat er een hoge graad van kleuterparticipatie 

is. 

 

Omdat elke dag kwaliteitsvol kleuteronderwijs telt, heeft de Vlaamse Gemeenschap in 2017 een 

actieplan met 3 pijlers gelanceerd om de kleuterparticipatie te verbeteren: 
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 een warme overgang van thuis of voorschoolse opvang naar school; 

 ouders tijdig informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven;  

 ouders van niet-ingeschreven kleuters sensibiliseren over het belang van alle dagen naar 

school te gaan. 

 

De VGC voert hierbij een flankerend beleid dat aansluit bij dit actieplan. Het Onderwijscentrum 

Brussel organiseert vormingen en trajecten voor leerkrachten en schoolteams over 

kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid. Zo versterken ze leerkrachten om verbinding te maken 

met alle ouders. Daarnaast organiseert de VGC campagnes rond het belang van kleuteronderwijs 

via ‘Inschrijven in Brussel’ en is er het project ‘Vroege Vogels’ dat wijst op het belang om alle 

dagen op tijd naar school te komen. Verder wordt in het Scholenproject van Brusselleer actief 

samengewerkt met ouders, waaronder vormingspakketten voor ouders rond de overgang naar 

kleuteronderwijs.  

 

Als overheid blijft de VGC inzetten op maatwerk om alle kinderen en ouders te bereiken. 

Leerplichtverlaging moet slechts een onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen om 

voor elk kind een stevige start van de onderwijsloopbaan te garanderen. 

 

 

Vraag nr. 19 van 6 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De uitstroom van leerlingen die zich niet opnieuw inschrijven in het onderwijs 
 

Deze schriftelijke vraag werd omgezet naar een vraag om uitleg, die behandeld werd in de plenaire 

vergadering van 6 maart 2020. Zie Integraal verslag (2019-2020) Nr. 8. 

 

 

Vraag nr. 20 van 10 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan  

 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur 

van de gewestelijke administraties en agentschappen. De reeds veelbesproken audits bij het 

gewestelijk agentschap Net Brussel vormen daar een perfect voorbeeld van. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke audits er door het College sedert 

het begin van de nieuwe legislatuur reeds besteld werden en welke er dit jaar nog gepland staan. 

 

Kan een overzicht gegeven worden van de audits die het collegelid vanaf het begin van de nieuwe 

legislatuur in 2019 heeft laten uitvoeren in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Kan hierbij 

telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in kwestie, 

de kostprijs en de oplevertermijn van de audit vermeld worden? Welke audits zijn er sinds de start 

van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 

 

Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits ook mee te geven hoeveel auditbureaus er 

werden aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? 

Hoeveel van deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 
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Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier gaat het collegelid 

hiermee om en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre werden deze 

afgeleverde adviezen doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In welke gevallen 

hebben deze adviezen reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er dientengevolge 

in 2020 gepland en voor wie zullen deze gevolgen hebben? Bij wie zullen deze adviezen dit jaar 

tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die het collegelid in 2020 reeds heeft besteld of 

plant te bestellen in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Kan hierbij telkens het onderwerp, 

de concrete aanleiding van de audit en indien reeds gekend het auditbureau in kwestie en de 

geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld worden? 

 

Welk totaalbudget is in 2020 voorzien voor de uitvoering van audits? 

 

Antwoord 

 

Uit de vraagstelling blijkt dat het gaat om audits die gegund zijn of zouden moeten worden aan 

externe auditbureaus. Sedert het begin van de nieuwe legislatuur in 2019 werden er in het kader 

van de bevoegdheden van het collegelid geen audits uitgevoerd. Er zijn voorlopig ook geen audits 

gepland in 2020.  

 

 

Vraag nr. 21 van 7 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De adviesraden waarop de administraties beroep doen  

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug 

te vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd 

werden of worden. 

 

Kan het collegelid, indien dit bestaat, een overzicht geven van alle adviesraden waarop sinds de 

start van de nieuwe legislatuur in 2019 beroep werd gedaan in het kader van elk van zijn 

bevoegdheden? Kan er ook meegedeeld worden over welke onderwerpen die gingen en wat hun 

advies terzake was? Kan er per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport 

worden gegeven? 

 

Is het mogelijk voor elke adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is? Wat is 

de kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van het collegelid: wat zijn de 

normale werkingskosten en wat is het gedeelte uitgekeerde zitpenningen? 

 

In welke adviesraden is de hersamenstelling na de start van de nieuwe legislatuur reeds gebeurd? 

Kan de samenstelling en de naam van de voorzitter meegegeven worden voor elke hernieuwde 

adviesraad? Is het mogelijk per adviesraad ook de verdeling naargelang geslacht mee te geven? In 

hoeverre wordt er ook aandacht besteed bij de (her)samenstelling naar bepaalde doelgroepen? Op 

welke manier is het middenveld vertegenwoordigd in deze adviesraden? Wie is er voorzitter van 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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de adviesraad waar het collegelid bevoegd voor is? Hoe is deze keuze gebeurd: via de leden van 

de adviesraad zelf of op voordracht van het College? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt 

aan het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag 

van het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd sinds het begin van 

deze legislatuur? Kan dit verder worden toegelicht? 

 

Kan een overzicht gegeven worden van alle adviesraden waarop het collegelid in 2020 reeds beroep 

heeft gedaan of zal doen in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Is het mogelijk voor elke 

adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is, omtrent welke onderwerpen dat 

gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in het aantal uitgekeerde zitpenningen en de 

werkingskosten)? Welk budget werd hiervoor voorzien in 2020? 

 

Antwoord 

 

Er bestaan binnen het onderwijs, de vormingssector en het studentendomein, heel wat platformen 

waar uitgebreid gepraat wordt over verschillende onderwerpen die mee vorm geven aan het beleid. 

 

Het reglement over de oprichting, samenstelling en werking van de adviesraden en werkgroepen 

Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid (goedgekeurd bij collegebesluit 05/263 van 19 mei 

2005) bepaalt dat de samenstelling en werking van de VGC-adviesraden en -werkgroepen 

gebonden is aan de legislatuur (artikel 3). 

 

Adviesraad Onderwijs en Opleiding 

 

Deze adviesraad is in de initiële samenstelling niet meer operationeel. Heel wat 

beleidsvoorbereidende onderwerpen komen aan bod in andere fora, waarin de VGC haar rol 

opneemt. Artikel 6 van het collegebesluit 05/263 van 19 mei 2005 vermeldt dat het collegelid kan 

beslissen om, binnen de beleidsdomeingebonden adviesraad waarvoor hij bevoegd is, een of 

meerdere werkgroepen in te richten. De voorzitter, ondervoorzitter en leden van de werkgroepen 

worden aangeduid door het bevoegd collegelid. 

 

- Werkgroep Onderwijs 

 

Doelstelling, samenkomsten en advisering: 

 

In de werkgroep Onderwijs kunnen de VGC-Administratie en het beleid samen met de 

onderwijsorganisatoren over specifieke onderwijsthema’s doorpraten die belangrijk zijn voor het 

Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. 

 

De werkgroep Onderwijs kwam samen op 23 januari 2020. Op de agenda stond: 

1. Verwelkoming 

2. Voorstelling Ronde van Brussel 

3. Voorstelling Stadspiratie 
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4. Input leden werkgroep over samenstelling werkgroep onderwijs, te bespreken items, 

invulling... 

5. Varia 

 

De werkgroep Onderwijs nam onderstaande beslissingen bij punt 4: 

 bepalen van de doelstelling; 

 bepalen van prioritaire onderwerpen en op basis hiervan de werkgroep samenroepen met 

een aantal experten erbij; 

 de VGC kan de verbindende factor zijn over de netten heen om bepaalde onderwerpen te 

bespreken; 

 de VGC kan ook naar Vlaanderen toe het Brusselstandpunt vertegenwoordigen. 

Afspraak: 

 Eind juni 2020: werkgroep Onderwijs over de Ronde van Brussel 

 Ondertussen: verzamelen van prioritaire onderwerpen en doorgeven aan de VGC. 

 

Samenstelling: 

 

Momenteel is de werkgroep Onderwijs samengesteld uit een vertegenwoordiging van de netten: 

 Hildegard Schmidt – vzw OVSG 

 Karen Dehaen – vzw OVSG 

 Erwin de Mulder – Scholengroep Brussel SO 

 Pascal Onderdonk – Scholengroep Brussel BaO 

 Christel Herbosch – vzw KOCB 

 Maité Schiepers – Scholengemeenschap Sint-Gorik 

 VZ: Steven Vervoort – VGC 

 

Budget: 

 

De leden van de werkgroep Onderwijs ontvangen geen zitpenningen. De werkingskost beperkt zich 

tot het aanbieden van broodjes indien de vergadering over de middag plaatsvindt.  

 

 

- Werkgroep Studentenzaken 

 

Doelstelling, samenkomsten en advisering: 

 

De werkgroep Studentenzaken werd in 2016 opgericht als gemeenschappelijk platform voor de 

studenten van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel en schakel tussen VGC 

en de Brusselse studentenpopulatie. 

 

De werkgroep integreerde volgende functies:  

 stimuleren van samenwerking tussen studenten en studentenorganisaties onderling; 

 informatie en ideeën uitwisselen; 

 realiseren van gemeenschappelijke projecten; 

 organiseren van activiteiten die het imago van Brussel als studentenstad ondersteunen; 

 standpunten innemen en verspreiden. 
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De werkgroep kwam tijdens het academiejaar 2018-2019 1 keer samen en besprak toen het project 

BXLmakers19, de projectsubsidie ‘Kom uit je kot’, de N-Brussel Thesis Awards en de vraag naar 

een fuifzaal. 

 

Naast de werkgroep van de VGC, is er een ‘Werkgroep Studentenwerking’ van Brik. Hierin zijn 

de verschillende stuvo’s (studentenvoorzieningen) vertegenwoordigd. In deze werkgroep worden 

gemeenschappelijke projecten besproken en uitgewerkt, maar komen ook andere vragen en 

onderwerpen aan bod. Zowel de algemene directie Onderwijs en Vorming als de VGC Sportdienst 

worden uitgenodigd voor de overlegmomenten. 

 

Op basis van overleg met de studenten blijkt dat het efficiënter is om vanuit de VGC bij de 

werkgroep van Brik aan te sluiten in plaats van er zelf een op te starten. 

 

Samenstelling: 

 

De werkgroep werd dit academiejaar 2019-2020 nog niet opnieuw samengesteld en wordt niet meer 

samengeroepen voor overleg. In plaats daarvan komt de adviescommissie voor de projectsubsidie 

studentenzaken (‘Kom uit je kot’). In het nieuwe reglement van de projectsubsidie staat opgenomen 

dat de aanvragen worden voorgelegd aan een adviescommissie van studentenvertegenwoordigers 

en stuvo’s.  

 

De samenstelling van die adviescommissie is lopende. Volgende leden zijn al bekend: 

 Baptist Bosmans - stuvo+ (Odisee, LUCA School of Arts, KUL Campus Brussel) 

 Sofie Haegemans - stuvo Erasmushogeschool Brussel (EhB) 

 Steph Feremans en Ekaterina Vadimovna Smirnova - Stuvo Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

 Sofie Férauge - studentenvertegenwoordiger VUB - Brussels Humanities Sciences & 

Engineering Campus) 

 Audrey Devos - studentenvertegenwoordiger VUB - Brussels Health Campus 

 Hannelore Xhonneux – studentenvertegenwoordiger EhB 

 

De Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA School of Arts en KUL Campus Brussel hebben 

een oproep gedaan bij hun studentenraad. De ledenlijst wordt zo snel mogelijk aangevuld. 

 

Budget: 

 

Er is geen vergoeding verbonden aan het zetelen in de werkgroep of adviescommissie. 

 

Daarnaast bestaan ook nog: 

 

- Taskforce Capaciteit Brussel 

 

Doelstelling, samenkomsten en advisering: 

 

Sinds 2010 werkt de VGC aan een gerichte, systematische en goed gecoördineerde 

capaciteitsuitbreiding Scholenbouw voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het kader 

van deze regierol roept de VGC deze taskforce samen en zit zij deze ook voor. De taskforce wordt 
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samengeroepen om de infrastructuurdossiers te bespreken die ingediend worden wanneer de 

Vlaamse Gemeenschap capaciteitsmiddelen ter beschikking stelt.  

 

Deze Vlaamse capaciteitsmiddelen zijn complementair aan de investeringen van de VGC in 

capaciteitsuitbreiding. De VGC hanteert volgende criteria om projecten op te starten: 

 dringende lokale noden; 

 evenwichtige geografische spreiding; 

 realiseerbaarheid van het project; 

 het evenwicht tussen de netten. 

 

Samenstelling: 

 

De VGC, de onderwijsnetten, het LOP Brussel, AGIOn en de Vlaamse Gemeenschap maken deel 

van uit de Taskforce Capaciteit Brussel. De VGC zit deze werkgroep voor. 

 

Budget: 

 

Er zijn geen zitpenningen of werkingskosten verbonden aan deze taskforce.  

 

- Lokale overlegplatform Brussel (LOP Brussel) 

 

Doelstelling, samenkomsten en advisering: 

 

Het LOP Brussel (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) is een vergadering van 

alle Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun partners. Er worden 

samen afspraken gemaakt om meer gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. Het 

LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In Brussel is er het 

LOP Basisonderwijs en een LOP Secundair Onderwijs. De stuurgroepen komen ongeveer 

maandelijks samen, de algemene vergadering jaarlijks. De VGC heeft als lokale overheid een 

adviserende rol in het LOP BaO en het LOP SO. Daarnaast zetelt de VGC ook in de LOP’s als 

inrichtende macht van haar onderwijsinstellingen. 

 

Samenstelling: 

 

In het LOP Brussel BaO en het LOP Brussel SO zetelen respectievelijk alle basis- en secundaire 

scholen in het werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de CLB’s, vertegenwoordigers van 

de onderwijsvakbonden, erkende ouderverenigingen, leerlingenraden, lokale socio-culturele en/of 

-economische partners… 

 

Budget: 

 

De LOP’s worden voorgezeten door een voorzitter en inhoudelijk en organisatorisch ondersteund 

door een deskundige. De voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding voor het uitoefenen van zijn 

of haar functie. De LOP-deskundigen zijn werknemers van AgODi. De andere leden ontvangen 

geen zitpenningen. 
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- BANSPA 

 

Doelstelling, samenkomsten en advisering: 

 

De Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA) werkt sinds 2016 mee 

aan de versterking van het Nederlandstalige beleid op vlak van beroepsopleiding, tewerkstelling 

en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

BANSPA heeft als opdracht : 

 adviesverlening aangaande thema’s op het raakvlak van opleiding, werk en onderwijs-

arbeidsmarkt; 

 adviesverlening in functie van sterkere afstemming van gemeenschaps- en gewestmaterie 

en samenwerking van de betrokken actoren; 

 adviesverlening aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de VGC en de Vlaamse 

Regering; 

 ondersteuning en samenwerking met de Economische en Sociale Raad BHG uitbouwen 

m.b.t. onderwerpen waarin gemeenschapsbevoegdheden een rol spelen; 

 adviesverlening en overleg over het Brussels Jaarlijks Ondernemingsplan en het 

Vlaams/Brussels Sectoraal Ondernemingsplan, het tenderbeleid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en versterking van de klantenwerking van VDAB Brussel; 

 versterking van het Brussels gewestelijk beleid in samenwerking met de Vlaamse 

Gemeenschap in het kader van de Strategie 2025; 

 gezamenlijke adviezen vanuit BANSPA en Instance Bassin Enseignement qualifiant 

Formation - Emploi Bruxelloise (IB EFE). 

 

Als overlegorgaan is de BANSPA ingebed bij VDAB Brussel. Vertegenwoordigers van 

werkgeversorganisaties (UNIZO, Kamer van Koophandel, VOKA, BECI, BRUXEO) en 

vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB) zetelen in de BANSPA. Ook worden VDAB Brussel, Actiris, 

SYNTRA Brussel en de Brusselse overheidsdienst GOB BEW uitgenodigd om hun expertise te 

bundelen met die van de sociale partners. Dat garandeert een vlotte wisselwerking met de Brusselse 

en Vlaamse instellingen. Tracé Brussel vzw verzorgt het secretariaat van de BANSPA o.a. door 

adviezen inhoudelijk voor te bereiden, dossiers uit te werken en op te volgen. BANSPA verleent 

advies aan de VGC in functie van een sterkere afstemming van de gewest- en 

gemeenschapsbevoegdheden. 

 

Samenstelling: 

 

Vakbonden: 

 Vroni Lemeire (voorzitster), ABVV 

 Kobe Martens, ABVV 

 Sam Coomans, ACV 

 Paul Palsterman, ACV 

 Justine Scholiers, ACLVB 

  



- 54 - 
 

 

Werkgevers: 

 Anton Van Assche (ondervoorzitter), Middenstandskamer/UNIZO 

 Frans De Keyser, Middenstandskamer/Kamer van Koophandel 

 Sonja Teughels, VOKA 

 Jan De Brabanter, BECI 

 Kelly Timperman, BRUXEO 

 

Instellingen: 

 Geert Pauwels, VDAB Brussel 

 Caroline Mancel, Actiris 

 Nicolas Blanquaert, SYNTRA Brussel 

 Peter Michiels, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en 

Werkgelegenheid 

 

Budget: 

 

De BANSPA krijgt steun vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid. 

 

 

Vraag nr. 22 van 19 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De vaccinatie tegen HPV bij jongens in Nederlandstalige scholen 

 

Uit een analyse van Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat vaccinatie tegen het Humaan 

Papillomavirus (HPV) een succes is bij jongens. Het HPV kan namelijk bepaalde vormen van 

kanker veroorzaken, ook bij mannen. 

 

Sinds dit schooljaar 2019-2020 kunnen voor het eerst ook jongens in het 1ste jaar van het secundair 

onderwijs in Vlaanderen zich gratis laten vaccineren tegen het Humaan Papillomavirus (HPV). 

Vaccinatie is niet verplicht, maar de meeste jongens en meisjes laten het vaccin sowieso inspuiten. 

 

De HPV-vaccinatie is onder meer gekend van de strijd tegen baarmoederhalskanker. Maar als 

meisjes het vaccin toegediend krijgen vooraleer ze seksueel actief worden, is het een goed 

preventiemiddel tegen de latere ontwikkeling van bepaalde kankers zoals die van de 

baarmoederhals. 

 

Het HPV kan evenwel ook mannen parten spelen. Bij mannen kan het gaan om penis-, hoofd-, 

mond- en keelkanker. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad werd beslist om ook jongens 

systematisch te vaccineren: “De laatste jaren kwam er steeds meer bewijs dat HPV-vaccinatie niet 

alleen beschermt tegen baarmoederhalskanker, maar ook tegen andere kankers zoals mond- en 

keelkankers.” 

 

Het vaccin biedt echter geen 100 % bescherming, maar verkleint wel drastisch het risico op HPV-

gerelateerde kankers. 
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Vindt het programma van de Vlaamse Gemeenschap (VG) om jongens te vaccineren tegen HPV 

in scholen ook plaats in de Nederlandstalige scholen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In 

hoeverre wordt deze vaccinatie ook gratis aangeboden? 

 

Hoeveel jongens in deze Nederlandstalige scholen hebben deelgenomen aan dit programma? 

Hoeveel meisjes? Welk percentage vertegenwoordigt dat in totaal van de leerlingen en ook het 

aandeel per gender? 

 

Is er overleg met de bevoegde Vlaamse collega’s over hoe dit verder uitgerold kan worden in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eventueel breder dan enkel in scholen? Bestaat er ook overleg 

met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over dit initiatief? Welke uitkomst heeft dit 

overleg? 

 

Wat is de kostprijs voor de Vlaamse Gemeenschap om deze vaccinatie uit te rollen in Brussel? 

 

Draagt de VGC bij tot de financiering van deze gratis vaccinatie vanaf dit schooljaar? Zo ja, 

hoeveel? Zo neen, wordt onderzocht om hieraan bij te dragen? 

 

Hoe past dit initiatief in het breder vaccinatiebeleid van de VGC? Welke nieuwe initiatieven zijn 

ter zake gepland in 2020? 

 

Antwoord 

 

Vaccinatie tegen HPV wordt aangeboden aan jongeren, zowel meisjes als jongens, om kankers te 

helpen voorkomen die door HPV veroorzaakt worden. Het gaat vooral om baarmoederhalskanker, 

maar ook andere kankers (bv. peniskanker, mond- en keelkankers). De vaccinatie is vooral 

doeltreffend vóór je met het virus in aanraking komt. Omdat besmetting mogelijk is door intiem en 

seksueel contact wordt vaccinatie idealiter zo vroeg mogelijk gestart. Volledige vaccinatie bestaat 

uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van 1 schooljaar voor de aanbevolen leeftijdsgroep. Die 

heeft betrekking op jongeren uit het 1ste jaar secundair onderwijs, of de overeenkomstige 

leeftijdsgroep in het buitengewoon onderwijs. Vaccinatie tegen HPV maakt deel uit van het 

basisvaccinatieschema. 

 

Het gratis vaccin tegen HPV wordt aangeboden aan alle meisjes en jongens die in het 1ste jaar 

secundair onderwijs zitten of daarmee gelijkgesteld voor het buitengewoon onderwijs. Jongens 

worden pas sinds september 2019 gevaccineerd in de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en 

Brussel. Sinds dit schooljaar mogen de CLB’s het vaccin gratis aanbieden aan jongens, wat ook 

effectief gebeurt. 

 

Het is te vroeg om het aantal jongens en meisjes die deelnamen aan dit programma te kennen. Om 

doeltreffend te zijn, moeten 2 vaccins toegediend worden met een tussentijd van 6 maanden. De 

1ste vaccins zijn in september/oktober 2019 gegeven, de 2de vaccins moeten nog toegediend worden. 

Er zijn dus nog geen cijfers over voltooide vaccinaties. 

 

In Vaccinnet, de vaccinatiedatabank van de Vlaamse Overheid, worden cijfers bijgehouden. Uit 

die gegevens kan niet zonder meer worden afgeleid hoeveel leerlingen uit het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel deelnemen. De gegevens van Vaccinnet houden rekening met geslacht, 
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woonplaats en leeftijd. Er wordt in de gegevens voor Brussel in Vaccinnet bv. geen rekening 

gehouden met kinderen die in Vlaams-Brabant wonen, maar in Brussel naar school gaan. Er moet 

voorzichtig worden omgesprongen met deze cijfers.  

 

Uit een 1ste analyse blijkt dat voor jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen 

ongeveer evenveel registraties van HPV-vaccinaties in Vaccinnet voor jongens als voor meisjes 

zijn. Er werden in Vaccinnet 767 HPV-vaccinaties geregistreerd bij jongens die in Brussel 

woonden en ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs, en 770 HPV-vaccinaties bij 

meisjes met woonplaats in Brussel en uit het Nederlandstalig onderwijs. Dit geldt voor de 

vaccinaties toegediend van september tot en met december 2019. De meeste van deze vaccinaties 

werden door het CLB toegediend.  

 

De uitwerking van de HPV-campagnes ligt volledig bij de Gemeenschappen. Er is hieromtrent 

geen overleg geweest met de Vlaamse Gemeenschap, noch met de GGC.  

 

Vlaanderen trok extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het 

HPV vanaf schooljaar 2019-2020. In 2018 werden bij de begrotingscontrole extra middelen 

voorzien voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes waardoor een inenting beschermt 

tegen 90 % van de types die baarmoederhalskanker uitlokken. De investering bedraagt, op een 

termijn van 3 jaar, 6,5 miljoen euro. De eenheidsprijzen van vaccins kunnen niet vrijgegeven 

worden. Er is dus geen zicht op de precieze kostprijs om deze vaccinatie in Brussel uit te rollen. 

 

De VGC draagt niet bij tot de financiering van deze vaccinatie.  Alle vaccins worden via het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid besteld en gratis geleverd aan de CLB’s. 

 

In België stelt de Hoge Gezondheidsraad een vaccinatiekalender en aanbevelingen voor vaccinaties 

op. De Gemeenschappen baseren hun vaccinatieprogramma’s hierop. In Brussel verloopt 

vaccinatie via de consultaties van ONE en Kind en Gezin, via de diensten voor schoolgeneeskunde 

van de Vlaamse en Franse Gemeenschap of via privéconsultaties bij kinderartsen, huisartsen of 

ziekenhuisartsen. Voor wat betreft het vaccineren van Brusselse kinderen en jongeren behorend tot 

de Vlaamse Gemeenschap gebeurt het vaccineren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 

dezelfde manier als in Vlaanderen. Het vaccineren door de consultatiebureaus van Kind en Gezin 

en de CLB’s gebeurt gratis, wat de vaccinatiegraad ten goede komt. 

 

Het vaccinatiebeleid en Gezondheid in het algemeen, is een versnipperde bevoegdheid in België. 

In samenwerking met alle bevoegde overheden werkt de VGC aan een gezondheidsbeleid op maat 

van de Brusselaar. ‘Vaccinaties’ werd opgenomen in het protocolakkoord met betrekking tot 

preventie van 21 maart 2016. Dit protocolakkoord biedt een kader voor beleidsafstemming tussen 

de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten. 

 

De GGC inventariseert momenteel voor de verschillende domeinen in het protocolakkoord wat er 

op vlak van preventie in Brussel gedaan wordt. De VGC zal op de hoogte gehouden worden van 

deze technische werkgroepen en zal – waar relevant – hier ook actief aan deelnemen. 

 

Daarbovenop rolt LOGO Brussel langs Nederlandstalige kant jaarlijks een vaccinatiecampagne uit, 

zowel naar risicogroepen (o.a. senioren, mensen met verminderde immuniteit…) als naar de 

zorgverleners. 
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Vraag nr. 23 van 25 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Studentenzaken: De studentenhuisvesting en het overleg dat daartoe plaatsvindt met de 

verschillende studentenverenigingen 

 

Recent werd tijdens de Commissie voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

het onderwerp studentenhuisvesting besproken. Daaruit bleek dat de goedkopere 

studentenhuisvesting in Brussel, dat qua absolute cijfers toch wel de studentenhoofdstad van ons 

land is, nog voor verbetering vatbaar is. Het specifiek SVK voor studenten (SVKS) werkt nog zeker 

niet naar behoren en zeker niet naar de studenten die les volgen in de Nederlandstalige 

hogeronderwijsinstellingen.  

 

Onder meer het gebrek aan helder Nederlands taalgebruik en Nederlandstalige 

aanvraagformulieren en huurovereenkomsten bij het sociale verhuurkantoor voor studenten 

(SVKS) sprongen daarbij in het oog. Ook het versterken van eerstelijnsinformatie naar studenten 

werd daarbij aangekaart. De studentenraad van de Odisee hogeschool wierp daarnaast onder meer 

het idee op om onderzoek te voeren naar de mogelijke inrichting van gemengde 

huisvestingsprojecten in het Brusselse stadscentrum, alsook om een kwaliteitslabel omtrent 

studentenhuisvesting te ontwikkelen. 

 

Heeft het collegelid reeds de mogelijkheid gehad om de diverse studentenverenigingen van de 

verschillende Brusselse universiteiten en hogescholen te ontvangen? Zo ja, wanneer? Welke 

studentenverenigingen? En welke onderwerpen werden daarbij besproken? 

 

Werd tijdens dit overleg specifiek de gebrekkige Nederlandstalige informatieverstrekking op vlak 

van studentenhuisvesting bij SVKS aangekaart? Zo ja, werd dit meegenomen in het 

studentenbeleid in de hoofdstad? 

 

Staat het collegelid hieromtrent in contact met mevrouw Nawal Ben Hamou, Brussels 

Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting? Bevestigt de staatssecretaris dat zij wil werken aan de 

bovenvermelde hiaten? Op welke manier wil het collegelid meehelpen dat studenten aan 

Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen meer kunnen deelnemen aan de werking van SKVS? 

Welke concrete werkafspraken zijn er gemaakt? Welke timing werd afgesproken om elkaar een 

nieuwe stand van zaken te geven? Werd eveneens de thematiek van een Brussels kwaliteitslabel 

voor studentenhuisvesting aangekaart? Wat was hieromtrent de beleidsvisie? Zal de staatssecretaris 

dit uitwerken deze legislatuur? 

 

Op welke manier zal daarbij concreet gewerkt worden aan het vullen van de hiaten die nu nog 

duidelijk aanwezig zijn in het studentenhuisvestingsbeleid? Welke stappen heeft het collegelid bv. 

genomen rond dat onderzoek voor gemengde huisvestingsprojecten? Wat zal de rol hiervan kunnen 

zijn voor de VGC? 

 

Antwoord 

 

Vanuit de studentenverenigingen kwam er geen vraag voor overleg, maar het College staat ervoor 

open mocht deze vraag zich aandienen.   
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In 2016 werd de ‘Werkgroep Studentenzaken’ opgericht als gemeenschappelijk platform voor de 

studenten van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel en als schakel tussen de 

VGC en de Brusselse studentenpopulatie. 

 

De werkgroep integreerde volgende functies:  

 stimuleren van samenwerking tussen studenten en studentenorganisaties onderling; 

 informatie en ideeën uitwisselen; 

 realiseren van gemeenschappelijke projecten; 

 organiseren van activiteiten die het imago van Brussel als studentenstad ondersteunen; 

 standpunten innemen en verspreiden. 

 

Naast de werkgroep van de VGC, is er een ‘Werkgroep Studentenwerking’ van Brik. Hierin zijn 

de verschillende stuvo’s (studentenvoorzieningen) vertegenwoordigd. In deze werkgroep worden 

gemeenschappelijke projecten besproken en uitgewerkt, maar komen ook andere vragen en 

onderwerpen aan bod. Zowel de algemene directie Onderwijs en Vorming als de VGC Sportdienst 

worden uitgenodigd voor de overlegmomenten. 

 

Op basis van overleg bleek dat het efficiënter is om vanuit de VGC bij de werkgroep van Brik aan 

te sluiten. Aangezien de bevoegdheid ‘Studentenzaken’ verder gaat dan de VGC en ook 

gewestbevoegdheden raakt, zoals mobiliteit, huisvesting, consumptie en dergelijke meer wil de 

VGC een brug zijn om de noden van studenten bespreekbaar te maken.  

 

In de Meerjarenovereenkomst 2017-2020 tussen de VGC en Brik staat de opdracht naar andere 

overheden als volgt omschreven: “De ontwikkeling en realisering van een stadsbreed 

studentenbeleid. Vertrekkende van het belang en de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van 

studenten in de stad zoekt de VGC naar antwoorden op hun specifieke noden en verzuchtingen via 

gecoördineerde acties over de beleidsdomeinen heen en door een samenspel van de verschillende 

overheden en door samen te werken met meerdere overheden voor zaken die haar bevoegdheden 

overschrijden”. 

 

De informatieverstrekking op vlak van studentenhuisvesting bij SVKS wordt nauwgezet 

opgevolgd door Brik. 

 

Brik – Student in Brussel vzw is een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, 

Odisee, LUCA - School of Arts en de KU Leuven campussen Brussel). Ze werken aan de promotie 

van Brussel als aantrekkelijke leef- en studentenstad en behartigen de belangen van het hoger 

onderwijs. Een van de kernactiviteiten is het aanbieden van kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame 

studentenhuisvesting in de hoofdstad. Brik is dan ook het eerste aanspreekpunt en maakt op dat 

vlak ook de brug tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

VGC. 

 

Brik maakt deel uit van het bestuursorgaan van het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten 

(SVKS). Brik participeert in deze SVKS om een aanbod studentenhuisvesting aan te bieden aan 

studenten met financiële moeilijkheden die verbonden zijn aan de Nederlandstalige 

hogeronderwijsinstellingen. Dit staat naast hun eigen aanbod van 383 wooneenheden. 
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In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Brik (2016-2020) staat het als volgt 

geformuleerd: “In het kader van de organisatie en het beheer van de studentenvoorzieningen van 

de hogescholen en de universiteiten gemeenschappelijke projecten inzake studentenhuisvesting 

opzetten, uitbouwen en beheren.” 

 

In 2020 kreeg Brik een subsidie van 1.747.000 euro van de Vlaamse overheid. Dit bedrag is voor 

alle opdrachten die vallen onder de beheersovereenkomst, dus niet enkel studentenhuisvesting. 

 

Wat betreft het kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting is het zo dat het zgn. ‘Kotenlabel’ – een 

keurmerk voor studentenkoten – sinds het academiejaar 2018-2019 operationeel is en dit op 

initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Brik beschikt over waardevolle expertise om deze doelstellingen te ondersteunen, kan in 

partnership met de VGC een gecoördineerd beleid rond studentenzaken in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest mee uitbouwen en dit beleid ook in operationele projecten uitvoeren. Brik 

is, in het kader van samenwerkingen tussen verschillende overheden, een vertegenwoordiger voor 

de VGC op het operationele niveau. In functie van die rol zorgt zij voor regelmatige terugkoppeling 

naar de VGC. Brik en de VGC maken rond deze opdracht concrete werkafspraken waarbij wordt 

verzekerd dat de communicatie steeds optimaal vanuit en naar beide kanten verloopt. 

 

Binnen perspective.brussels werd in april 2019 de Cel Studentenleven opgericht. Deze cel is de 

Brusselse instantie die rechtstreeks in contact staat met de studenten die in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een hogere opleiding volgen.  

 

De cel Studentenleven werkt nauw samen met de actoren uit het Brussels hoger onderwijs en met 

verenigingen die zich betrokken voelen bij het dagelijks leven van de studenten in Brussel. Ze 

verenigen zich in het Expertisecomité, waar ook Brik deel van uitmaakt als vertegenwoordiger van 

het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. 

 

Binnen perspective.brussels werd eveneens een Verbindingscomité opgericht. Het bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), de VGC, het ministerie van 

de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse administratie bevoegd voor Onderwijs. Dit comité 

bevordert het transversale aspect van de acties en wisselt good practices uit. Hier kan de VGC 

bepaalde punten rond het studentenbeleid die niet onder haar bevoegdheid vallen mee onder de 

aandacht brengen en een brugfunctie opnemen. 

 

 

Vraag nr. 24 van 9 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De in- en uitstroom van schooldirecteurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Het wordt steeds moeilijker om directeurs te vinden voor onderwijsinstellingen. Velen klagen over 

te hoge planlast vanwege de overheid en te weinig mogelijkheid om zich bezig te houden met de 

ontwikkeling van hun pedagogische visie in een school. Er is dan ook een grote uitstroom van 

directeurs die nog maar kort in dienst zijn. De vorige Vlaamse Regering heeft wel enkele 

initiatieven genomen om vooral in het basisonderwijs de directeurs te ontlasten. 
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Het is interessant om te weten hoe groot de in- en uitstroom is van nieuwe directies in de 

Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een nieuwe directeur is een 

“personeelslid voor de eerste keer aangesteld in het bevorderingsambt van directeur”. 

 

Hoe groot bedraagt de instroom van nieuwe directies in het Nederlandstalig onderwijs in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel in absolute als relatieve aantallen, opgesplitst per net en dit 

voor de voorbije 5 schooljaren. Kan dit worden vergeleken met de onderwijszones Gent en 

Antwerpen en het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in zijn totaliteit? Hoe speelt het 

collegelid hierop in binnen zijn beleid? 

 

Wat is de gemiddelde aanstelling van een directeur in een Nederlandstalige school in Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest? Is het mogelijk om dit te vergelijken met de gemiddelde tijd in Vlaanderen, 

en indien beschikbaar, in de onderwijszones Gent en Antwerpen en Vlaanderen breed? Welke 

beleidsevaluatie kan hieraan gekoppeld worden? 

 

Hoeveel directies stoppen na 1, 3, 5 en 10 jaar voor Brussel, Gent, Antwerpen en Vlaanderen breed? 

Hoeveel van de vacatures voor directies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden niet 

ingevuld worden na een oproep? Hoeveel scholen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden geen 

directie bij het begin van het schooljaar 2019-2020? Kan er tevens een afsplitsing gemaakt worden 

van deze groep die tijdelijk een afwezige directeur vervangen? 

 

Welke maatregelen heeft het collegelid sedert het begin van de legislatuur genomen om de 

directeurs bij te staan en te helpen in hun job? Welke rol neemt het OCB hier op en welke afspraken 

zijn hierover gemaakt met de onderwijsinstellingen of hun vertegenwoordigers? Wordt en zo ja, 

hoe wordt het collegelid betrokken bij de onderhandelingen inzake het loopbaanpact? Welke 

positie of voorstellen heeft het collegelid hieromtrent op tafel gelegd? 

 

Antwoord 

 

Aangezien de VGC, vanuit haar bevoegdheid ‘flankerend Onderwijsbeleid’, niet over deze 

gegevens beschikt, moet zij te rade gaan bij de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Agentschap 

voor Onderwijsdiensten (AgODi) verwijst daarbij naar de parlementaire vragen die hierover in het 

Vlaamse Parlement werden gesteld en beantwoord. 

 

Onderstaande cijfers werden de VGC ter beschikking gesteld – er was geen opsplitsing mogelijk 

tussen steden of regio’s. 

 

Nieuwe directeur titularis in het basisonderwijs 

Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nieuwe directeurs 872 910 1.066 1.027 1.038 

Titularissen 196 204 234 182 213 

Vervangers 676 706 832 845 825 
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Nieuwe directeur titularis in het secundair onderwijs 

Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nieuwe directeurs 316 297 367 338 359 

Titularissen 108 106 128 125 115 

Vervangers 208 191 239 213 244 

 

Wat de gemiddelde aanstelling van een directeur in een Nederlandstalige school in het BHG betreft, 

is de VGC vanuit haar bevoegdheid ‘flankerend Onderwijsbeleid’ te rade gegaan bij de Vlaamse 

Gemeenschap. Er bleken geen gestructureerde gegevens beschikbaar. 

 

Hoeveel directies stoppen na 1, 3, 5, en 10 jaar voor Brussel, Gent en Antwerpen en Vlaanderen 

breed zijn tevens gegevens die dienden te worden opgevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap. De 

oefening werd gestart in het schooljaar 2013-2014, 5 jaar voor het laatste gekende schooljaar. 

 

Onderstaande cijfers werden de VGC ter beschikking gesteld – er was geen opsplitsing mogelijk 

tussen steden of regio’s. 

 

Directeurs basisonderwijs gestart in het schooljaar 2013-2014 en gestopt na 1, 3 of 5 jaar 

Schooljaar 2013-2014 Gestopt na 1 jaar Gestopt na 3 jaar Gestopt na 5 jaar 

Nieuwe directeurs 740 308 31 17 

Titularissen 181 18 9 6 

Vervangers 559 290 22 11 

 

Directeurs secundair onderwijs gestart in het schooljaar 2013-2014 en gestopt na 1, 3 of 

5 jaar 

Schooljaar 2013-2014 Gestopt na 1 jaar Gestopt na 3 jaar Gestopt na 5 jaar 

Nieuwe directeurs 259 108 11 4 

Titularissen 85 12 4 0 

Vervangers 174 96 7 4 

 

Via een bevraging van de coördinerende verenigingen van de onderwijsnetten, is het mogelijk een 

partieel beeld te geven. De selectieprocedures verlopen langer dan anders. 

 

Een 2-tal basisscholen startten het schooljaar 2019-2020 zonder directeur/trice, en werden tijdelijk 

vervangen door een leerkracht, tot de functies werden ingevuld. 

 

Gedurende het schooljaar dienden enkele (adjunct-)directeursfuncties tijdelijk ingevuld te worden. 

 

Het Onderwijscentrum Brussel heeft een lange traditie opgebouwd in de ondersteuning van de 

directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

 

Enerzijds voorziet het OCB ondersteuning in het kader van de lokale begeleidingstrajecten. De 

begeleidingsstrategie van het OCB situeert zich altijd op 2 niveaus: individueel leerkrachtenniveau 

én school-, organisatie- en directieniveau. De ondersteuning van de directie is vraaggestuurd en 
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gebeurt op maat van de reële nood. Door de intensieve aanwezigheid van onderwijsondersteuners 

op de scholen, vormen zij voor directies ook vaak een klankbord en steun in moeilijke situaties. 

 

Anderzijds organiseert het OCB ook verschillende schooloverstijgende vormingen waar directies 

aan kunnen participeren: vormingen, intervisies en praktijkuitwisselingen. Dit kadert in het 

samenwerkingsprotocol met de netgebonden begeleidingsdiensten, die een belangrijke taak hebben 

in het kader van de ondersteuning van het beleidsvoerend vermogen van de school en van de 

directies. 

 

De VGC is niet gevat door de onderhandelingen inzake het loopbaanpact. 

 

 

Vraag nr. 25 van 9 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De doorstroming van leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest naar het hoger onderwijs en de slaagcijfers 

 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een succesverhaal: recent heeft het collegelid zelf 

bekendgemaakt dat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel net geen 

50.000 leerlingen telt. Het voorbije jaar steeg het aantal leerlingen met 12,4 %. 

 

Het is echter interessant te vernemen hoeveel van deze leerlingen na het afstuderen in het secundair 

onderwijs rechtstreeks doorstromen naar het Vlaamsee hoger onderwijs en hoe succesvol deze 

leerlingen zijn in het hoger onderwijs. 

 

Hoeveel leerlingen, met een opsplitsing per net, uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest stromen na het afstuderen rechtstreeks door naar het “Vlaamse” 

hoger onderwijs, zowel binnen een professioneel gerichte bachelor als binnen een academisch 

gerichte bachelor? Welke is de participatiegraad aan het hoger onderwijs vanuit het ASO, TSO en 

BSO en in het totaal? Is er een verschil met de leerlingen uit het Vlaamse Gewest? 

 

Welk is het studierendement van de leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in het 

BHG (gewogen gemiddelde studierendement en doorgestroomde studenten per studierendements-

categorie). Is er een verschil met de leerlingen uit het Vlaamse Gewest? 

 

Welk percentage van de leerlingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vat het Nederlandstalig 

hoger onderwijs aan in een instelling hoger onderwijs binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

 

Is het mogelijk een opsplitsing te geven van het aantal studenten afkomstig uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest tussen elke hogeronderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap? 

 

Hoe interpreteert het collegelid deze doorstromings- en slaagcijfers? Welke beleidsmaatregelen 

neemt het collegelid op basis van deze cijfers? 

 

Heeft het collegelid alle directies van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen of hun 

vertegenwoordigers reeds ontmoet? Zo ja, welke afspraken of beslissingen zijn hieruit 

voortgekomen? 

 



- 63 - 
 

 

Antwoord 

 

Aangezien de VGC, vanuit haar bevoegdheid ‘flankerend Onderwijsbeleid’, niet over deze 

gegevens beschikt, moet zij te rade gaan bij de Vlaamse Gemeenschap. De cijfers in bijlage 

(bijlagen 2 t.e.m. 5) werden de VGC ter beschikking gesteld, van het laatste geverifieerde 

schooljaar 2017-2018. 

 

Cijfers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergelijken met de cijfers van het gehele 

onderwijs, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, is geen evidentie. Sociaaleconomische en 

sociaal-culturele factoren, die eigen zijn aan een grootstedelijke context, spelen een rol. Meer 

informatie over deze cijfers was niet beschikbaar. 

 

Opvallend is wel dat, in tegenstelling tot het ASO en KSO, verhoudingsgewijs meer leerlingen, die 

afzwaaien uit het BSO, een opleiding hoger onderwijs aanvatten. Het blijft daarom belangrijk dat 

leerlingen, ouders en scholen aandacht besteden aan de juiste studiekeuze, en dat leerkrachten oog 

hebben voor het talent van hun leerlingen. Het Onderwijscentrum Brussel begeleidt de scholen 

hierin. Vooral voor de CLB’s is een rol weggelegd, alsook de SID-in’s van het hoger onderwijs en 

de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs’ die de voorbije jaren werden ontwikkeld vanuit het 

onderwijsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Er zijn ontmoetingen geweest met schoolbesturen en directies van secundair onderwijs, en 

binnenkort krijgt het ‘Onderwijsplatform’ een doorstart, waarbij dergelijke thema’s door de 

scholen aan bod kunnen gebracht worden, in functie van het flankerend onderwijsbeleid van de 

VGC. 

 

 

Vraag nr. 26 van 4 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest – actie Teach for Belgium 

 

Begin maart 2020 raakte bekend dat de VGC 100.000 euro vrijmaakt voor het aantrekken van zij-

instromers in het Nederlandstalig onderwijs. Van de naar schatting 136.000 die actief zijn in het 

Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel zijn er slechts een fractie die aan de slag zijn 

met ervaring in een andere sector. De VGC besloot dit te lanceren in het kader van de teaching 

challenge van vzw Teach for Belgium. 

 

Buiten het feit dat dit interessant en verrijkend kan zijn, zijn alle getalenteerde krachten welkom 

om het nijpend tekort aan leerkrachten te ledigen. De uitgetrokken 100.000 euro zal aangewend 

worden om instromers te rekruteren en klaar te stomen voor een job in het Nederlandstalig 

onderwijs, het vooropgestelde doel is de nieuwe mensen binnen een termijn van 2 jaar klaar te 

krijgen voor een job als leerkracht binnen de STEM-vakken of als leerkracht Nederlands of Frans 

binnen het algemeen, technisch of beroepsonderwijs. Bij de lancering draaiden onder andere 

mevrouw Beatrice Delvaux, het collegelid en viceminister-president van de Vlaamse Regering, 

Bart Somers, een dag mee in het onderwijs. 

 

Hoeveel zij-instromers zijn er momenteel actief in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? 

Hoeveel zij-instromers beoogt het collegelid en de vzw aan te trekken met deze campagne? Wat is 
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dus de kostprijs per nieuwe zij-instromer? Hoe zal de VGC of de organisatie dit gaan monitoren? 

Hoe lang duurt deze actie? 

 

Uit welke sectoren trekt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel de leerkrachten van de zij-

instroom aan? Uit welke provincies trekt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel de zij-instroom 

aan? Is er een verschil qua gender bij de zij-instromers? Wat is de gemiddelde leeftijd van de zij-

instromer: zijn deze eerder ouder of jonger? Zijn er cijfers beschikbaar over de gemiddelde duurtijd 

van de zij-instromers in het onderwijs? 

 

In hoeverre is het loonpakket een struikelblok voor de zij-instromers? Worden de mogelijkheden 

bestudeerd om met VGC-middelen het salarispakket van de zij-instromers aantrekkelijker te 

maken? Wordt bestudeerd om de erkenning van anciënniteit voor zij-instromers makkelijker te 

maken? Is er reeds een timing vooropgesteld om de regels omtrent de erkenning van ervaring uit 

andere sectoren te versoepelen? 

 

Heeft het collegelid tijdens een overleg met zijn Vlaamse collega van Onderwijs deze problematiek 

besproken? Welke afstemming of afspraken zijn er hieromtrent tussen de VGC en de Vlaamse 

Gemeenschap?  

 

Wat zijn de namen van de 8 ambassadeurs? In welke sectoren bevinden ze zich? Hoe is aanduiding 

van de ambassadeurs door de vzw tot stand gekomen? Welke criteria werden gehanteerd en welke 

wogen het meeste door? Welke profielen vielen af tijdens de selectie van de ambassadeurs? In 

hoeverre is erover gewaakt dat de ambassadeurs voldoende representatief zijn in het kader van de 

beroepsbevolking en naar het type zij-instromers dat de VGC wil bereiken?  

 

Antwoord 

 

Momenteel zijn er dankzij de werking van de vzw Teach for Belgium, 16 zij-instroomleerkrachten 

aan de slag in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De vzw is immers pas sinds 2016 ook in 

het Nederlandstalig onderwijs actief. Met het project ‘Teach for Brussels’ zal de vzw, dit en 

volgend schooljaar, minstens 10 leerkrachten ‘headhunten’, zorgen voor een aanstelling als 

leerkracht bij een Nederlandstalige secundaire school en de zij-instromers gedurende de 

schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 begeleiden, samen met het OCB. 

 

De subsidie die de VGC voor het project voorziet, wordt aldus ingezet voor: 

 rekrutering van zij-instromers;  

 geïndividualiseerde ondersteuning gedurende 2 schooljaren; 

 afstemming van vraag en aanbod; tussen school en zij-instromer; 

 uitbouw van een samenwerking met het OCB; 

 onderzoek naar een mogelijk project voor het basisonderwijs; 

 samenwerking met verschillende beroepssectoren; 

 de communicatie hierrond. 

 

In schooljaar 2017-2018, waren er volgens de laatste geverifieerde cijfers van het Vlaams 

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), in het gehele onderwijs, erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap, ongeveer 1.150 zij-instromers actief. Meer gegevens zijn niet beschikbaar, ook 
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afzonderlijke cijfers voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, zijn niet beschikbaar. Maakt 

de VGC zelf een extrapolatie, dan kan er uitgegaan worden van 50 zij-instroomleerkrachten in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

 

Hier komen er nu minstens 10 bij, door een bescheiden project waaruit de scholen, de VGC én de 

Vlaamse Gemeenschap lessen kunnen trekken. Sowieso is er nood aan leerkrachten secundair 

onderwijs, omwille van de sterke groei van het aantal leerlingen. 

 

De zoektocht naar kandidaten vindt plaats in alle sectoren, de focus ligt op mensen met ervaring 

die begeesterend les kunnen geven in de knelpuntvakken, met name STEM, Frans en Nederlands. 

 

Vandaag wordt anciënniteit, opgebouwd buiten het onderwijs, slechts onder bepaalde voorwaarden 

meegenomen voor de verloning binnen het onderwijs. Uit gesprekken met de vzw Teach for 

Belgium, met een aantal zij-instromers en met schooldirecties, kan worden opgemaakt dat het 

automatisch remunereren van eerder opgebouwde anciënniteit, een grote extra troef zou betekenen 

om meer mensen, die een job hebben of hadden buiten het onderwijs, te motiveren om leerkracht 

te worden. 

 

Echter, aangezien de VGC een flankerende onderwijsbevoegdheid heeft in Brussel en gezien de 

complexiteit van de regelgeving en de schaalgrootte van het verloningssysteem van het 

onderwijzend personeel, is het voor de VGC onmogelijk om de zij-instromers zelf financieel te 

ondersteunen.  

 

Over deze problematiek heeft het collegelid het reeds gehad met zijn Vlaamse collega, maar vanuit 

de Vlaamse Gemeenschap is er nog geen concreet voorstel gekomen. Dit zal vermoedelijk te maken 

hebben met de complexiteit van het verloningssysteem van het onderwijzend personeel en met de 

budgettaire keuzes die men in Vlaanderen dient te maken. Er kan hier dan ook verwezen worden 

naar de debatten in het Vlaams parlement over het leerkrachtentekort en het belang van zij-

instromers. 

 

Maandag 2 maart 2020 hield de vzw haar jaarlijkse ‘Teaching Challenge’, met de bedoeling het 

leerkrachtenberoep positief in beeld te brengen. Zij brachten daarbij 8 ‘ambassadeurs’ in stelling, 

die een uur les gaven in een Nederlandstalige of Franstalige secundaire school.  

 

De 8 ambassadeurs waren: 

 Caroline Désir - minister van de Franse Gemeenschap bevoegd voor Onderwijs; 

 Bart Somers - Vlaams minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen; 

 Fouad Ahidar - voorzitter van de Raad van de VGC; 

 Alix Battard - journalist bij RTL-TVI; 

 Beatrice Delvaux - journaliste bij Le Soir; 

 Olivier Willocx - gedelegeerd bestuurder van BECI; 

 Didier Malherbe - ‘Vice President Public Affairs’ and ‘Managing Director’ van UCB 

Belgium; 

 Sven Gatz - VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. 
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Vzw Teach for Belgium maakte deze selectie via hun netwerk, waarbij ze zochten naar profielen 

uit de politiek, de media, het bedrijfsleven, enz. Noch de Administratie, noch het kabinet van het 

collegelid waren betrokken bij deze selectie. 

 

 

Vraag nr. 27 van 5 maart 2020 van mevrouw Els Rochette 

Onderwijs: Maatregelen om de zij-instroom in het Brussels onderwijs te bevorderen 

 

Begin maart 2020 berichtte BRUZZ over een subsidie van 100.000 euro die de VGC toekent aan 

de vzw Teach For Belgium. Doel is om meer zij-instromers warm en klaar te maken voor een job 

in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  

 

Het hoeft geen betoog dat extra leerkrachten aantrekken essentieel is om de kwaliteit van het 

Nederlandstalig onderwijs ook in de toekomst te waarborgen. Zeker ook in Brussel is dat het geval. 

De specifieke grootstedelijke context maakt het nog moeilijker om leerkrachten aan te trekken en 

te houden. Bovendien groeit het Nederlandstalig onderwijs hier jaar na jaar en zijn steeds meer 

leerkrachten nodig. 

 

Elke inspanning is welkom. En de VGC doet binnen haar mogelijkheden zeker haar duit in het 

zakje. Er zijn de campagnes om het beroep te promoten. Er is de tweetalige lerarenopleiding. Er is 

nu de samenwerking met Teach for Belgium, die recent een zeer geslaagde actie op poten zette 

door 8 ambassadeurs een les te laten overnemen in verschillende scholen. 

 

Het aantrekken van zij-instromers is een van de pistes met het grootste potentieel om het 

lerarentekort aan te pakken. Veel mensen zijn op een later moment geïnteresseerd in een carrière 

in het onderwijs, en ook de ervaring die ze elders opdeden, kan een meerwaarde zijn in de klas. 

 

Sensibilisering en ondersteuning van potentiële zij-instromers zijn belangrijk. Tegelijk is het 

duidelijk dat de echte uitdaging ligt bij de anciënniteit die het overgrote deel van de zij-instromers 

vandaag niet kan meenemen indien ze kiezen voor het onderwijs. Want een overstap naar het 

onderwijs kan dan voor velen inhoudelijk wel aantrekkelijk ogen, het loonverlies schrikt velen af.  

 

Uit wat bestaat de samenwerking met Teach for Belgium juist bij het aantrekken van zij-

instromers? Er is sprake van een pedagogisch project van 2 jaar waarin ze voorbereid worden. Is 

dat dan gekoppeld aan de lerarenopleiding of staan de zij-instromers dan al voor de klas? Is er ook 

extra promotie voorzien voor het lerarenberoep in deze samenwerking? Deze zij-instromers 

worden ingeschakeld voor knelpuntvakken, kunnen zij hier wel (een deel van) hun anciënniteit 

meenemen?  

 

De Vlaamse Regering is bevoegd voor het verloningspakket van de leraren en de meeneembaarheid 

van anciënniteit. Het collegelid had enkele maanden geleden al overleg met de Vlaamse minister 

van Onderwijs over deze cruciale maatregel om voldoende leerkrachten te vinden voor het Brussels 

onderwijs. Welke waren de resultaten van dit en verdere gesprekken? Is al duidelijk wanneer en in 

welke mate (hoeveel jaar, voor welke profielen) zij-instromers anciënniteit zullen kunnen 

meenemen? 
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Antwoord 

 

De vzw Teach for Belgium selecteert en ondersteunt sinds 2013 geëngageerde zij-instromers met 

leiderschapspotentieel die als leerkracht STEM, Frans of Nederlands aan de slag gaan binnen het 

secundair onderwijs in België. Sinds de oprichting werden al 229 dergelijke leerkrachten in 111 

scholen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs ingezet. De leerkrachten worden 2 

schooljaren lang intensief ondersteund. 

 

Met de subsidie voor het project ‘Teach for Brussels’ wil de VGC de rekrutering en ondersteuning 

van de vzw Teach for Belgium uitbreiden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel – de vzw is 

momenteel immers vooral actief in het Franstalig onderwijs. De ondersteuning wordt ook versterkt 

dankzij de input van, en de kennisdeling met, het Onderwijscentrum Brussel, om zo de zij-

instromers meer pedagogische kennis mee te geven. 

 

Het aantrekken van uitmuntende leerkrachten met diverse profielen, het herwaarderen van het 

leerkrachtenberoep en het investeren in een divers en inclusief leerkrachtenteam zijn de 

belangrijkste uitgangspunten van het project. 

 

Ter herinnering: het gaat hier om secundair onderwijs. In het secundair onderwijs volstaat een 

diploma hoger onderwijs als voorwaarde om les te geven, al is het uiteraard beter voor de leerkracht 

om ook een pedagogische kwalificatie te behalen, iets wat de vzw Teach for Belgium aanmoedigt.  

 

Wat de anciënniteit opgebouwd buiten het onderwijs betreft, wordt deze slechts onder bepaalde 

voorwaarden meegenomen voor de verloning binnen het onderwijs. Uit gesprekken met de vzw 

Teach for Belgium, met een aantal zij-instromers en met schooldirecties, maakt het collegelid op 

dat het automatisch remunereren van eerder opgebouwde anciënniteit, een grote extra troef zou 

betekenen om meer mensen, die een job hebben of hadden buiten het onderwijs, te motiveren om 

leerkracht te worden. 

 

Echter, aangezien de VGC een flankerende onderwijsbevoegdheid heeft in Brussel en gezien de 

complexiteit van de regelgeving en de schaalgrootte van het verloningssysteem van het 

onderwijzend personeel, wordt deze discussie best gevoerd op het Vlaamse niveau dat ten volle 

bevoegd is voor deze aangelegenheid. 

 

Over deze problematiek werd reeds gesproken met de Vlaamse minister van Onderwijs, maar 

vanuit de Vlaamse Gemeenschap is er nog geen concreet voorstel gekomen. Dit zal vermoedelijk 

te maken hebben met de complexiteit van het verloningssysteem van het onderwijzend personeel 

en met de budgettaire keuzes die men in Vlaanderen dient te maken. Er kan hier dan ook verwezen 

worden naar de debatten in het Vlaams Parlement over het leerkrachtentekort en het belang van 

zij-instromers. 

 

 

Vraag nr. 28 van 1 maart 2020 van de heer Gilles Verstraeten 

Onderwijs: De aangekondigde Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene 

 

De gemeente Elsene heeft bij monde van schepen Els Gossé van Groen de komst van een 

Nederlandstalige basisschool aangekondigd. N-VA vindt het enorm belangrijk dat ook de 
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gemeenten actief hun rol opnemen als facilitator en als inrichtende macht van het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel. Het Nederlandstalig onderwijs kent een toenemende populariteit en 

aantrekkingskracht en daarom is elke capaciteitsuitbreiding welgekomen. Elsene is 1 van de 7 

Brusselse gemeenten zonder Nederlandstalige gemeentelijk onderwijs. De vraag naar een extra 

Nederlandstalige school is er bijgevolg enorm groot, en iets wat al sinds lange tijd door al de 

Nederlandstalige partijen in Elsene gevraagd wordt. De locatie van de gemeenteschool is nog niet 

bekendgemaakt. Er zou momenteel overleg plaatsvinden met de VGC en het kabinet van het 

collegelid voor bijkomende financiering via het Onderwijsfonds. 

 

De aankondiging van de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene kan rekenen op enig 

scepticisme. Die belofte is namelijk ook door de vorige Nederlandstalige schepen gemaakt en niet 

nagekomen. Om dit project te kunnen verwezenlijken, moet de gemeente Elsene een dienst 

oprichten, een schoolproject uitwerken, personeel vinden, financiering opzetten en zorgen dat de 

school aan de normen beantwoordt. Is deze aankondiging wederom geen loze belofte, de pijnlijke 

verhalen zoals dat van basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem, maar ook het aanslepende 

dossier in Sint-Joost-ten-Node in gedachte houdende? 

 

Op welke locatie komt de Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene? Wanneer zal de 

gemeenteschool de deuren openen? Hoe verloopt het overleg met de gemeente Elsene over dit 

project? Hoeveel geld zal de VGC via het Onderwijsfonds vrijmaken voor dit project? 

 

Antwoord 

 

Gezien de complexiteit van een schoolinfrastructuurdossier in een dense gemeente als Elsene en 

het feit dat de gemeente Elsene nog geen erkenning heeft van de Vlaamse Gemeenschap als 

schoolbestuur, stelde de gemeente een ambitieus project voorop. 

 

Op vraag van de gemeente zijn er een aantal informatieve gesprekken geweest met de VGC-

Administratie en met het kabinet het collegelid, in zijn aanwezigheid. Daarnaast werd, op vraag 

van de VGC, het OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) betrokken bij de 

ontwikkeling van het dossier. 

 

De gemeente heeft middelen in haar begroting 2020 voorzien voor de voorbereiding van een 

infrastructuurdossier, en weegt momenteel een aantal scenario’s af. Op dit moment zijn er te weinig 

concrete gegevens om te bepalen of het voornemen van de gemeente – zowel wat betreft de 

erkenning als schoolbestuur door de Vlaamse Gemeenschap als wat betreft de schoolinfrastructuur 

– een haalbaar project kan worden. Zoals steeds stelt de VGC zich op als een ondersteunende, 

voluntaristische overheid, om zo het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te versterken. 

 

 

Vraag nr. 29 van 1 maart 2020 van de heer Gilles Verstraeten 

Onderwijs: De aangekondigde meertalige gemeentelijke basisschool in Sint-Joost-ten-Node 

 

Op vrijdag 21 februari 2020 heeft het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node de komst van een 

nieuwe meertalige basisschool officieel aangekondigd. N-VA is voorstander van elke uitbreiding 

van de capaciteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Zeker de gemeenten hebben hier 
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nog een flinke kluif aan. Ook in Sint-Joost-ten-Node, waar de huidige gemeenteschool Sint-Joost-

aan-Zee elk jaar 100 leerlingen moet weigeren, zo blijkt. 

 

Maar rond dit dossier rijzen heel wat vragen. Eerst en vooral over de financiering, want in de 

gemeentebegroting staat niets te lezen over dit project. Schepen van Nederlandstalig onderwijs 

Lydia Desloover van one.brussels-sp.a rekent op subsidies van de VGC, maar zoals geweten uit 

discussies over basisschool De Knapzak moet de gemeente ook zelf een belangrijke investering 

doen. 

 

Ten tweede, weet de gemeente ook niet hoe ze dit project pedagogisch zal invullen. Schepen Lydia 

Desloover zei hierover in Bruzz: “Het wordt een meertalige school, Nederlands en Frans, maar de 

verhouding tussen beide weten we nog niet”. Nochtans bestaat binnen het Nederlandstalig 

basisonderwijs geen mogelijkheid om immersie of CLIL te organiseren. Binnen het wettelijke 

kader ziet de gemeente dan ook 3 opties voor de meertalige school: een Franstalige school met 

Nederlands taalbad, een Franstalige én een Nederlandstalige school die samenwerken, of een 

Nederlandstalige school die de vrij te kiezen uren benut voor het geven van Frans. 

 

Ten derde, is het helemaal niet duidelijk wanneer de school zou opengaan. Volgens schepen Lydia 

Desloover is het “wellicht niet meer voor deze legislatuur”.  

 

De bevoegde schepen heeft sinds haar aantreden in 2018 meermaals beloofd om tegen het einde 

van de legislatuur een volwaardige Nederlandstalige school op de richten in Sint-Joost-ten-Node. 

Dat was ook haar motief om aan te blijven als schepen, nadat Emir Kir uit de PS werd gezet wegens 

het bezoek van 2 extreemrechtse Turkse burgemeesters. Maar nu komt er dus mogelijks geen 

Nederlandstalige maar een Franstalige school met een Nederlands taalbad. Hallucinant! Wat is het 

nut dan van een schepen van Nederlandstalig onderwijs? 

 

Dit alles doet de wenkbrauwen fronsen. Er wordt gezegd dat de gemeente een school zou willen, 

maar er is geen budget, geen visie en het bestuur heeft geen flauw idee wat voor soort school het 

moet worden. Er kan dus enkel besloten worden dat de geplande capaciteitsuitbreiding van het 

Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs in Sint-Joost-ten-Node deze legislatuur effectief niet zal 

doorgaan. Dit dossier sleept al 10 jaar aan. De communicatie van schepen Lydia Desloover lijkt 

dan ook pure aankondigingspolitiek, en de inwoners van Sint-Joost-ten-Node die willen kiezen 

voor volwaardig Nederlandstalig onderwijs dreigen opnieuw op hun honger te moeten blijven 

zitten. 

 

Heeft het gemeentebestuur volgens het collegelid oprechte plannen om een nieuwe 

Nederlandstalige gemeentelijke basisschool op te richten? 

 

Werd het collegelid hierover reeds gecontacteerd door de gemeente, of zal hij samenzitten met de 

gemeente over dit dossier? Indien ja, wanneer? 

 

Op welke manier probeert het collegelid bij de gemeente aan te dringen op meer actie? 
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Antwoord 

 

Gezien de complexiteit van een schoolinfrastructuurdossier in een dense gemeente als Sint-Joost-

ten-Node en gezien de vigerende regelgeving rond het gebruik van andere talen dan de 

onderwijstaal in het Nederlandstalig onderwijs erkend door de Vlaamse Gemeenschap, stelde de 

gemeente een ambitieus project voorop. 

 

Op vraag van de gemeente zijn er een aantal informatieve gesprekken geweest met de VGC-

Administratie en met het kabinet van het collegelid – zoals de VGC dat doet voor alle 

Nederlandstalige schoolbesturen in Brussel. Daarnaast werd, op vraag van de VGC, het OVSG 

betrokken bij de ontwikkeling van het dossier. 

 

Op dit moment zijn er te weinig concrete gegevens om te bepalen of het voornemen van de 

gemeente – zowel wat betreft de infrastructuur als wat betreft het gebruik van talen in het 

onderwijsproject binnen de decreetgeving – een haalbaar project kan worden. Zoals steeds stelt de 

VGC zich op als een ondersteunende, voluntaristische overheid, om zo het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel te versterken. 

 

 

Vraag nr. 30 van 14 februari 2020 van de heer Jan Busselen 

Onderwijs: Het percentage aan kinderen van Nederlandstalige ouders in de Nederlandstalige 

scholen 

 

“Vanaf volgend jaar wordt het nieuwe inschrijvingsdecreet van kracht voor inschrijvingen van 

leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst 

verplicht digitaal aanmelden. In het basisonderwijs is de afstand tot de school en de schoolkeuze 

bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er behouden als 

middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In het secundair onderwijs telt vooreerst 

de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Bij plaatstekort bepaalt loting wie een plaatsje krijgt. 

Scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20 % van de vrije plaatsen voor te behouden voor 

ondervertegenwoordigde groepen. Het systeem van dubbele contingentering verdwijnt in het 

secundair onderwijs. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor 

Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55 % naar 65 %.” Dat kunnen we lezen op de website 

van Onderwijs Vlaanderen. 

 

Maar nochtans blijkt dat dat percentage onhaalbaar wanneer de cijfers erop nageslagen worden. 

‘Onderwijs In Brussel’ bracht een rapport uit onder de titel “De evolutie van het Nederlandstalig 

Onderwijs in Brussel in cijfers”. In dit rapport wordt vastgesteld dat het aantal leerlingen in het 

schooljaar 2018-2019 uit homogeen Nederlandstalige gezinnen en uit taalgemengde gezinnen 

(Nederlands + andere taal) in geen enkel onderwijsniveau -kleuter, lager of middelbaar- aan de 

vooropgestelde 55 % geraakt, laat staan aan het nieuwe barema van 65 %. 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het percentage van kinderen uit homogeen 

Nederlandstalige en taalgemengde gezinnen (waarvan 1 van de ouders Nederlandstalig is) in het 

Nederlandstalig kleuteronderwijs samen 27,6 %. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het 

percentage van kinderen uit homogeen Nederlandstalige en taalgemengde gezinnen (waarvan 1 van 

de ouders Nederlandstalig is) in het lager onderwijs samen 31,6 %. Voor het schooljaar 2018-2019 
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bedraagt het percentage van kinderen uit homogeen Nederlandstalige en taalgemengde gezinnen 

(waarvan 1 van de ouders Nederlandstalig is) in het secundair onderwijs samen 40,4 %. 

 

Wanneer deze cijfers worden vergeleken met de hoge graad van homogeniteit in de beginjaren van 

de telling (1979-1980) dan kan een toename vastgesteld worden van meertaligheid en een afname 

van de aanwezigheid van Nederlandstaligen. Een logisch gevolg van de veranderende 

grootstedelijke context en de globalisering van de stad. Het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet 

voor onderwijs lijkt in die zin een anachronisme dat is blijven vaststeken ergens halverwege de 

jaren ‘80 van de vorige eeuw.  

 

Hoe gaat het collegelid het inschrijvingsdecreet toepassen? Hoe beoordeelt het collegelid het 

inschrijvingsdecreet? 

 

Zullen er scholen sluiten om tegemoet te komen aan de nieuwe voorrangsregels? 

 

Wat zal er gebeuren wanneer de voorrangsregels niet worden gerespecteerd? 

 

Welk overleg heeft het collegelid gehad met de Vlaamse minister van Onderwijs om een oplossing 

te vinden voor de kloof tussen de wensen van het nieuwe decreet om de voorrangsregels op te 

trekken en de realiteit die toont dat het aantal kinderen uit Nederlandstalige gezinnen blijft dalen 

in de Nederlandstalige scholen? 

 

Antwoord 

 

Op 13 november 2019 besliste het Vlaams Parlement om het nieuwe inschrijvingsdecreet uit te 

stellen tot het schooljaar 2021-2022. Dit betekent dat de voorrangsregels, zoals die werden 

toegepast voor het schooljaar 2019-2020, ook worden toegepast voor het schooljaar 2020-2021. 

Tot op vandaag is er nog geen nieuw inschrijvingsdecreet van kracht, dat zou moeten ingaan voor 

het schooljaar 2021-2022. De gesprekken over dit nieuwe decreet zijn nog steeds aan de gang, 

binnen de Vlaamse Regering en met de onderwijspartners. 

 

De cijfers die worden geciteerd, zijn gegevens die de VGC elk jaar opvraagt bij de scholen van het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zij hebben betrekking op het gebruik van het Nederlands en 

andere talen in het gezin van de leerlingen. Gaat het echter om de voorrangsregel ‘thuistaal 

Nederlands’, zoals bepaald door de Vlaamse Regering, dan betreft dit het niveau van de kennis van 

het Nederlands van een ouder. 

 

Op te merken is ook dat de geciteerde voorrangsregels, voorrang verlenen, maar daarom niet de 

toegang tot het Nederlandstalig onderwijs ontzeggen.  

 

Gezien de bovengeschetste situatie en aangezien het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, erkend 

door de Vlaamse Gemeenschap, via de lokale overlegplatformen – het LOP Basisonderwijs Brussel 

en het LOP secundair onderwijs Brussel – de inschrijvingsregels dient te organiseren en nauwgezet 

te volgen, is er geen reden om aan te nemen dat er problemen zouden zijn met de naleving van de 

inschrijvingsregels. 
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Sinds de bekendmaking van de conceptnota in september 2018, waarin toenmalig Vlaams minister 

van Onderwijs Hilde Crevits de plannen voor het nieuwe inschrijvingsdecreet uit de doeken deed, 

hebben vele overlegmomenten plaatsgevonden. Deze werden zowel in de schoot van de Vlaamse 

Regering, als met de onderwijspartners, als met de lokale overheden gehouden, waarbij de 

grootstedelijke context van Brussel, en het belang voor de toegang van leerlingen uit het 

Nederlandstalig lager onderwijs tot het Nederlandstalig secundair onderwijs, ongeacht de kennis 

van het Nederlands van de ouder, onder de aandacht werd gebracht. 

 

In december 2019 vroeg de VGC-Administratie aan de Administratie van de Vlaamse 

Gemeenschap om zo snel mogelijk duidelijkheid te willen scheppen over de regelgeving en, niet 

onbelangrijk, de concrete uitvoering. Dit om de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 

foutloos te laten verlopen. 

 

 

Vraag nr. 31 van 27 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De kleuterparticipatie in de Nederlandstalige scholen in Brussel - stand van zaken 

 

Uit vele onderzoeken blijkt dat een vroege deelname van kleuters aan het schoolgebeuren grote 

voordelen biedt op het vlak van socialisatie, leerwinst, leerontwikkeling, etc. 

 

Het is ook bekend dat de Vlaamse Gemeenschap op internationaal vlak koploper is inzake 

kleuterparticipatie (inzake niet-leerplichtige kleuters, dus 2,5/3 jaar tot 5 jaar): meer dan 97 % van 

de kleuters gaan reeds naar de kleuterklas. Echter, in de grote steden loopt dit percentage wat 

achterop. Net daarom lanceerde de VGC de promotiecampagne ‘Vroege Vogels’. 

 

In het kader van haar inspanningen rond de kleuterparticipatie, verstuurt de Vlaamse Gemeenschap 

de scholen een overzicht hoe vaak de kleuters in de klas aanwezig zijn en wie het minimum aantal 

niet haalt (i.c. voor kinderen jonger dan 3 gaat het om 100 halve dagen, vanaf 5 jaar moet men 

minstens 250 halve dagen aanwezig zijn). Met dit rapport kunnen scholen en gemeenten aan de 

slag met gerichte acties om de participatie te verhogen. 

 

Zijn er gegevens over de kleuterparticipatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het 

bijzonder voor de Nederlandstalige scholen in Brussel? Zijn er cijfergegevens per gemeente 

beschikbaar? In hoeverre verschilt deze kleuterparticipatie van de rest van Vlaanderen en indien 

mogelijk met Antwerpen en Gent? Is hierbij een evolutie merkbaar sedert 2018: is deze voor 

Brussel in het algemeen positief? Welke gemeenten vallen zowel positief of negatief op? Welke 

acties worden hiervoor genomen? Heeft het collegelid hiervoor contact opgenomen met de 

gemeentebesturen of de betrokken scholen? 

 

Wat zijn de resultaten van de campagne ‘Vroege Vogels’ van de VGC ? Hoeveel scholen hebben 

deelgenomen en hoeveel kleuters werden hiermee bereikt? Hoe kan deze campagne geëvalueerd 

worden? Heeft het collegelid de resultaten besproken met de verschillende stakeholders 

(leerkrachten, koepels, schoolbesturen, ouder(verenigingen)...? Zal deze campagne voortgezet 

worden in 2020 en volgend schooljaar? 
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Welke andere maatregelen neemt het College aanvullend aan de maatregelen van de Vlaamse 

Gemeenschap? In hoeverre is er hierover overleg en bestaat er afstemming tussen beide 

beleidsniveaus? Welk totaalbudget maakt de VGC vrij inzake de kleuterparticipatie? 

 

Wordt het collegelid betrokken bij de opmaak van de kleuterparticipatierapporten? Wat is zijn 

inbreng hierin? 

 

In hoeverre bestaat er overleg over dit onderwerp met de Franse Gemeenschap en de Cocof? 

Bestaan hier bepaalde afspraken? 

 

Antwoord 

 

Wat betreft het antwoord op de vraag over de gegevens over kleuterpartcipatie wordt verwezen 

naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 18 met betrekking tot het schoolgaan van kleuters. 

Daarin werd reeds gesteld dat er geen cijfers beschikbaar zijn per school, wel per gemeente. Deze 

cijfers zijn terug te vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderzoek-en-cijfers-over-

kleuterparticipatie. 

 

De meest recente cijfers zijn die van het vorig schooljaar 2018-2019. Toen was 97,5 % van de 

Vlaamse kleuters voldoende aanwezig in de kleuterklas. Dat is net iets meer dan het schooljaar 

voordien (97,4 %). 

 

Hiermee scoorde de kleuterparticipatie goed in vergelijking met Antwerpen en Gent waar 

respectievelijk 94,3 % en 94,2 % van de kleuters voldoende dagen naar de kleuterschool ging. Het 

Vlaams gemiddelde bedroeg 96,8 %. 

 

De campagne ‘Vroege Vogels’ ging van start tijdens het schooljaar 2015-2016 en had 2 

doelstellingen: elke dag naar school komen én op tijd komen.  

 

Alle scholen kregen toen standaard een pakket toegestuurd met materialen voor al hun leerlingen. 

Tijdens het schooljaar 2016-2017 bestelden 55 scholen het materiaal. De volgende schooljaren ging 

het over respectievelijk 77 (2017-2018), 81 (2018-2019) en 81 (2019-2020) scholen. 

 

Het campagnemateriaal bestaat onder andere uit affiches, stempels en handleidingen bij de 

campagne voor de scholen, vouwposters met stickers, kleeftattoos en tandenborstelsets. Ouders 

kunnen een sleutelhanger met jeton krijgen, met een kaartje ‘bedankt om elke dag op tijd naar 

school te komen’.  

 

Een basisschool bestelt meestal materiaal voor de kleuters en lagere school samen en dit voor beide 

doelstellingen. Daarom heeft de VGC geen exacte cijfers over het aantal scholen dat het materiaal 

heeft ingezet voor de doelgroep kleuters en over hoeveel kleuters het dan exact zou gaan. 

 

In 2016 en 2017 werd deze campagne grondig geëvalueerd. Globaal genomen waren de scholen 

(zeer) tevreden over het campagnemateriaal en vonden ze het materiaal visueel aantrekkelijk. Een 

van de aandachtspunten hierbij was dat de nadruk op de prioritaire doelgroep moet liggen, zijnde 

de ouders en niet de kinderen.  

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderzoek-en-cijfers-over-kleuterparticipatie
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderzoek-en-cijfers-over-kleuterparticipatie
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Voor de doelstelling ‘kleuterparticipatie’ bleek er nood aan een meer projectmatige begeleiding 

van scholen met ‘Vroege Vogels’ als 1 element van de bredere werking. Dit betekent dat er in de 

begeleiding van scholen rond kleuterparticipatie aandacht is voor: een rijk en krachtig 

onderwijsaanbod, diversiteit en differentiatie, transitie, aanwezigheid en op tijd komen, zorg en 

ouderbetrokkenheid. 

 

‘Vroege Vogels’ is opgenomen in een geïntegreerd traject door het OCB. Naast 

ondersteuningstrajecten kunnen scholen ook vormingen bij het OCB volgen met een belangrijke 

link naar kleuterparticipatie: bv. de vorming ‘Vlotte Overstap’ in samenwerking de Entiteit Gezin 

of de vorming Diversiteit en Kleuterparticipatie. 

 

Jaarlijks is er vanuit de VGC een budget voorzien van 65.000 euro voor de campagne ‘Vroege 

Vogels’ met middelen uit het Kinderarmoedebestrijdingsplan. Daarnaast zijn er binnen het OCB 

ook 6 VTE werkzaam i.v.m. kleuterparticipatie. Met betrekking tot het overleg en afstemming met 

de Vlaamse Gemeenschap wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 18. 

 

De kleuterparticipatierapporten worden opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, omdat zij over 

de juiste databanken met cijfergegevens beschikken. Alle links naar cijfers en rapporten zijn hier 

gecentraliseerd op de website onderwijs.vlaanderen.be. 

 

Wat betreft het overleg met de Franse Gemeenschap en de Cocof, wordt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de leerplichtcontrole uitgevoerd door een gemeenschappelijke cel die is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse en van de Franse Gemeenschap. De 

gemeenschappelijke cel vraagt elk schooljaar aan het rijksregister een bestand van alle leerplichtige 

jongeren die op 1 september van het lopende schooljaar gedomicilieerd zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De Franse Gemeenschap schrapt alle leerlingen uit het bestand die volgens 

hun gegevens voldoen aan de leerplicht. De leerlingen die de Franse Gemeenschap niet kan 

schrappen, worden doorgegeven aan de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap doet 

hetzelfde voor de leerplichtige leerlingen die opgenomen zijn in haar gegevensbestanden.  

 

De ouders van de leerplichtige jongeren die men niet terugvindt, ontvangen een brief van de 

gemeenschappelijke cel die hen gelast mee te delen op welke wijze de kinderen aan de leerplicht 

voldoen.  

 

De 19 Brusselse gemeenten ontvangen vervolgens van de gemeenschappelijke cel het bestand met 

de gegevens van de leerplichtige jongeren van wie de ouders de brief, verzonden door de 

gemeenschappelijke cel, niet hebben beantwoord. De gemeenten krijgen de suggestie om een 

huisbezoek te doen bij de ouders van de niet teruggevonden leerlingen. Dit alles geldt enkel voor 

het leerplichtonderwijs, niet voor de kleuters.  

 

 

Vraag nr. 32 van 4 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: De uitvoering van het Plan Geletterdheid 

 

Vorige legislatuur heeft het College een geactualiseerd Plan Geletterdheid aangenomen. Het eerste 

dateerde van 2002 en heette Alfabeteringsplan. De doelstelling was de kansen van laaggeletterden 

om aan onderwijs, opleiding, werk en het socio-cultureel leven te kunnen deelnemen, te verhogen. 
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In het laatste Plan waren doelgroepen en strategische doelstellingen gedefinieerd. 

 

Hoe wil dit nieuwe College deze problematiek aanpakken? 

 

Heeft de Administratie sedert de nieuwe legislatuur een evaluatie gemaakt van dit Plan, in het 

bijzonder rond het slagen van de toeleiding naar de initiatieven die de VGC ondersteunt en de 

verhoging van maatschappelijke participatie? Zo ja, wat zijn de resultaten van het lopende Plan? 

Welke nieuwe initiatieven zijn er ontwikkeld rond dit beleidsdomein sedert deze legislatuur? Kan 

een huidig overzicht gegeven worden van de initiatieven die de VGC subsidieert in het kader van 

dit Plan? 

 

Welke middelen zijn voorzien voor de uitvoering van het Plan in 2020? 

 

Hoe wordt het College geïnformeerd over de uitvoering van de beleidsmaatregelen ter zake? Hoe 

verloopt de monitoring in 2020? 

 

Heeft het College beslist om een nieuw Plan of een actualisering ervan op te maken? Zo ja, wat is 

de timing hiervan? Wat wordt de aanpak voor dit Plan: in hoeverre wordt het betrokken middenveld 

geconsulteerd tijdens de opmaak? Zijn er nieuwe beleidsaccenten reeds vooropgesteld? Wordt er 

voorgesteld om nieuwe competenties te integreren? 

 

Worden er nieuwe of andere doelgroepen gedefinieerd in de geactualiseerde versie? 

 

Hoe werken de andere beleidsdomeinen mee aan de uitvoering van het lopende Plan? Hoe is deze 

samenwerking geregeld? Bestaat er bv. een werkgroep hieromtrent? Welke middelen per 

bevoegdheid maken ze vrij hiervoor? Blijft deze samenwerking gelden in het nieuwe Plan? 

 

Antwoord 

 

De Administratie heeft nog geen evaluatie gemaakt van het Plan Geletterdheid. Brusselleer kreeg 

in de overeenkomst 2020 de opdracht om de doelstellingen en acties van het Scholenproject en van 

het Plan Geletterdheid samen met de betrokken scholen en organisaties, het doelpubliek en de 

VGC-diensten te evalueren.  

 

Op basis van deze stakeholdersbevraging maakt Brusselleer een voorstel voor een nieuwe 

Meerjarenconvenant 2021-2025 tussen Brusselleer en de VGC en geeft Brusselleer input voor het 

Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de VGC. 

 

Voor de uitvoering van het Plan Geletterdheid zijn geen specifieke initiatieven gesubsidieerd. De 

coördinatie van het Plan en de uitvoering is mee opgenomen in de jaarlijkse overeenkomst met 

Brusselleer. 

 

Het Plan biedt ook het kader voor de inzet van 18 gesubsidieerde contractuelen ten laste van de 

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), via de VGC, in 

Nederlandstalige onderwijsinstellingen voor volwassenenonderwijs. 

 



- 76 - 
 

 

Een overzicht van de concrete inzet van de gesubsidieerde contractuelen tijdens het schooljaar 

2019-2020, met de acties en de link naar de operationele doelstellingen van het Plan wordt 

weergegeven in volgende tabel: 

 

 

Organisatie en opdracht 2019-2020 Aantal VTE 

2019-2020 

Operationele 

doelstellingen 

Brusselleer                                                                      13,5 

Scholenproject 3,49 OD 2.2 en OD 3.2 

Opstap 1,83 OD 3.3 

Werving, netwerking en een leer-atelier (1 x per 

week) in de gevangenis van Sint-Gillis 

0,33  

Coaching 3,16 OD 3.3 en 3.7 

Werken met laaggeletterde jongeren vanaf 16 jaar 

(Taalkot, proefklas analfabete jongeren CLW Don 

Bosco, rijbewijs Kasterlinden) 
 

2,81 OD 2.3 

Digitale geletterdheid 0,5  

Coördinatie acties Plan Geletterdheid en uitbouw 

expertise 

1,5 OD 1.1, en 1.2, OD 

3.5 en 3.6, OD 4.3 

CVO Brussel                                                                 2 (waarvan 2 naar het Huis) 

 

Alternatieve werkvormen ontwikkelen en een NT2-

aanbod op maat opstellen voor laaggeletterde 

jongeren vanaf 16 jaar, i.s.m HvN, OCB en de 

leerplichtscholen (OD 2.3) 
- Taalkot: voorbereiding en begeleiding van 

de jongeren, onder coördinatie van Abrusco; 

- vanuit praktijkcasussen specifieke 
werkvormen en lesmateriaal ontwikkelen;  

- werken aan een geregisseerd NT2-aanbod 

voor laaggeletterde jongeren, i.s.m. OCB en het 
NT2-overleg: beschrijving van de vraag per 

subgroep, analyse van de opties met een toetsing 

aan gezamenlijke criteria, realisatie en evaluatie van 

een aanbod op vraag; 
 

1 

 

 

 

OD 2.3 

 

 

(via het Huis van het Nederlands) 

Versterking van het team Intake van het Huis van 
het Nederlands Brussel i.f.v een aangepaste 

benadering van de doelgroep en het verlagen van de 

drempels van de intakeprocedure 

 
 

 

1 OD 3.4 
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CVO Lethas                                                                   2 (waarvan 1 in het Huis) 

 

Ontwikkeling van een specifieke vervolgcursus 
traaglerenden niveau 2.1 en 2.2  

 

Open modules, met focus op zelfredzaamheid van 

traaglerenden qua computervaardigheden 
 

Ontwikkeling van een draaiboek voor screening van 

cursisten met een verlengd profiel 
 

Professionalisering: implementeren van 

teamteaching in groepen van traaglerenden, om 

meer op maat en aan differentiatie te werken profiel  
 

1 OD 3.3 
 

 

OD 3.3 

 
 

OD 3.5 

 
 

OD 3.5 

I.s.m. het Huis van het Nederlands Brussel: 

intake en detectie van laaggeletterde en 
andersgealfabetiseerde kandidaat-cursisten: 

aangepaste communicatie en instrumentarium 

 

1 OD 3.4 

CVO Meise-Jette   (CVO Semper)                                             0,5 

 

Doorstroom van CBE Sensibilisering en toeleiding 

van cursisten, doorstroom van CBE naar CVO  

 
Professionalisering van lesgevers, traject-

begeleiders en OLC-team en logopediste  

 
Zoeken van alternatieve werkvormen voor 

laaggeletterde cursisten, o.a. in verlengde trajecten  

 
Deskundigheidsuitwisseling intern en extern,  

G-coaching door Brusselleer  

 

Extra cursistenbegeleiding 
 

Versterking van de competenties van de cursist, via 

extra oefeningen, ICT, leren leren  

0,5 OD 3.4 

 

 
OD 3.5 

 

 
OD 3.3 

 

 
OD 3.3 

 

 

OD 3.4 
 

OD 3.6 

 

In 2020 ontvangt Brusselleer 457.000 euro voor het Plan Geletterdheid en het Scholenproject, dat 

deel uitmaakt van het Plan Geletterdheid. 

 

Het Centrum voor Basiseducatie Brussel (Brusselleer) coördineert en volgt het Plan Geletterdheid 

op voor de acties van het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Brusselleer werkt hiervoor samen 

met de administratie Onderwijs en Vorming, die de acties van de VGC-directies en entiteiten 

opvolgt en coördineert. Jaarlijks dient Brusselleer hiervoor een jaarverslag en actieplan in, die de 

basis vormen voor de jaarlijkse overeenkomst en subsidiëring. 

 

De VGC bereidt een Meerjarenconvenant 2021-2025 met het Centrum voor Basiseducatie - 

Brusselleer voor. Nieuwe beleidsaccenten zijn nog niet vooropgesteld. 
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Nieuwe aandachtspunten en acties sinds 2019 zijn het werken aan digitale geletterdheid en de 

hernieuwde samenwerking met Lire et écrire en Collectif Alpha. 

 

Er is geen werkgroep rond laaggeletterdheid binnen de Administratie. De coördinatie, de 

uitwerking en opvolging van de acties in samenwerking met de andere beleidsdomeinen (bv. 

Personeels- en Human Resourcesmanagment, bibliotheken, gemeenschapscentra…) binnen de 

Administratie verloopt bilateraal tussen de administratie Onderwijs en Vorming en het betrokken 

beleidsdomein, in overleg met Brusselleer.  

 

In 2019 was er voor het traject ‘Communicatie met aandachtsgroepen’ (waaronder ook 

laaggeletterden) van de VGC wel een werkgroep opgericht met VGC-medewerkers van de 

verschillende beleidsdomeinen en van Brusselleer, BON, het Huis van het Nederlands en Brussels 

Platform Armoede (BPA). Het doel was de ontwikkeling van een intern screeningsinstrument, tips 

voor VGC-communicatieproducten en vorming voor communicatiemedewerkers. 

 

De evaluatie van het Plan zal ook uitwijzen wat de beste manier is om intern in de VGC de 

uitvoering van het Plan te bewaken. 

 

 

Vraag nr. 33 van 28 februari 2020 van mevrouw Els Rochette 

Onderwijs: De bouw van de gemeentelijke basisschool De Puzzel in Vorst 

 

In april 2014 besliste het College op voorstel van toenmalig collegevoorzitter Guy Vanhengel om 

5,7 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwbouw voor de basisschool De Puzzel in Vorst. Het 

nieuwe schoolgebouw zal gebouwd worden op de site ‘Divercity’ aan de Luttrebrug, achter Wiels, 

en zal plaats bieden aan 250 leerlingen. Dit is een uitbreiding met 50 plaatsen ten opzichte van de 

capaciteit vandaag. Het huidige schoolgebouw aan de Fierlantstraat is veel te krap en de huidige 

infrastructuur is echt erbarmelijk. Het collegelid bevestigde reeds eind november 2019 dat die 5,7 

miljoen euro nog steeds uitgetrokken wordt voor deze nieuwbouw3. Dat is een heel goede zaak 

voor de gemeente Vorst, waar de voorbije jaren zeer veel nieuwe gezinnen zijn komen wonen en 

die groei zal de komende jaren alleen maar toenemen. 

 

De vraag van de VGC om van de nieuwe school De Puzzel van meet af aan een Brede School te 

maken, werd door de gemeente Vorst positief onthaald. Bij het nieuwe schoolproject werd in de 

plannen rekening gehouden met andere noden in de gemeente Vorst. Met name de nood van de 

Nederlandstalige basketbalclub Black Devils. Zij kampen al jaren met een tekort aan sportterreinen 

om hun 4 teams te laten trainen en om de competitie te organiseren. Bovendien remt deze beperking 

van zalen hun groei af (naar 5 teams), wat enorm jammer is voor sportieve ketten in Vorst en 

omstreken. 

 

Destijds, in de periode 2015-2017, hebben enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de 

gemeentelijke architect en de Black Devils, en was er een akkoord dat de nieuwe sportzaal door 

hen gebruikt zou kunnen worden. De club werd dus betrokken bij de opmaak van de plannen voor 

de sportzaal. Deze zou conform zijn voor competitiematchen van 2de provinciale. 

                                                             
3https://www.Bruzz.be/onderwijs/10-miljoen-euro-voor-de-uitbouw-van-brusselse-nederlandstalige-scholen-2019-

11-28 

https://www.bruzz.be/onderwijs/10-miljoen-euro-voor-de-uitbouw-van-brusselse-nederlandstalige-scholen-2019-11-28
https://www.bruzz.be/onderwijs/10-miljoen-euro-voor-de-uitbouw-van-brusselse-nederlandstalige-scholen-2019-11-28
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Hoe ver staat het project voor de bouw van de school? 

 

Wat is de timing momenteel? Wanneer zal de bouw van start gaan en wat is de voorziene datum 

van ingebruikname van de nieuwe school? 

 

Is het collegelid op de hoogte dat er een akkoord is tussen de gemeente Vorst en de basketbalclub 

de Black Devils over het permanent gebruik van de zaal voor hun sportactiviteiten? 

 

Wanneer kan het bestuur van de Black Devils uitsluitsel krijgen over of/en onder welke 

voorwaarden zij de zaal mogen gebruiken? 

 

Antwoord 

 

Over het infrastructuurdossier De Puzzel mocht het collegelid van de gemeente Vorst de volgende 

informatie ontvangen: 

 

De bouwvergunning werd afgeleverd in november 2018. In maart 2019 verleende AGION (Vlaams 

Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs) haar principeakkoord voor gunning van de 

werken, waarop de gemeente het gunningsdossier in september 2019 goedkeurde.  

 

Van zodra de gemeente het gunningsdossier indient bij AGION kunnen de werken in principe 

starten. 

 

In november 2019, als gevolg van de goedkeuring van de gunning door de gemeente, honoreerde 

de VGC haar principeakkoord en keurde zij een subsidie goed van 5.700.000 euro.  

 

De vooropgestelde einddatum van de werken was voorzien in september 2021, maar gezien de 

vertraging die het dossier oploopt, zal de opening van de nieuwe schoolinfrastructuur en de verhuis 

van de leerlingen daardoor op een later tijdstip plaatsvinden. Het collegelid mocht nog geen nieuwe 

timing ontvangen. 

 

Een van de voorwaarden voor de toekenning van de investeringssubsidie van de VGC is de 

openstelling van de infrastructuur buiten de schooluren. De VGC is niet op de hoogte van een 

specifieke overeenkomst tussen de gemeente en een sportclub over het gebruik van de 

gemeentelijke schoolinfrastructuur, maar gaat ervan uit dat dit gebeurde met respect voor de 

primaire functie van de infrastructuur, met name voor het Nederlandstalig gemeentelijk 

basisonderwijs.  

 

De bewuste sportorganisatie zal zich aldus moeten wenden tot het gemeentebestuur om meer 

concrete informatie hierover te bekomen.  
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PASCAL SMET,  

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 4 van 20 december 2019 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden uitgevoerd door 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel 

 

De leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie doen geregeld beroep op 

onderzoeksinstellingen of hogeronderwijsinstellingen om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te 

voeren en te leiden. Ook de instellingen van het hoger onderwijs in Brussel schrijven zich hiervoor 

in. 

 

Kan er voor elk van de eigen beleidsdomeinen een overzicht gegeven worden van de verschillende 

onderzoeksopdrachten (met onderwerp van het onderzoek, mogelijke andere partners, hoogte van 

de bedragen e.d.) die in het afgelopen jaar toegekend werden aan of besteld werden bij de 

verschillende hogeronderwijsinstellingen, zowel gevestigd in Brussel als buiten Brussel 

(opgedeeld per instelling)? 

 

Kan de totaalsom verkregen worden die per bevoegdheid is uitgegeven aan onderzoeksopdrachten? 

Hoe is dit geëvolueerd tegenover vorig jaar? 

 

Is het mogelijk de cijfers op te splitsen naargelang het aantal onderzoeken dat gevoerd werd door 

Brusselse hogeronderwijsinstellingen tegenover niet-Brusselse hogeronderwijsinstellingen? Hoe 

wordt de verdeling van het aantal opdrachten dat werd toegekend aan de Brusselse 

onderzoeksinstellingen door de collegevoorzitter geëvalueerd? 

 

Welke conclusies en beleidssuggesties kwamen er voort uit elk van de opgeleverde onderzoeken? 

 

Welke initiatieven of beslissingen zijn daar effectief uit voortgevloeid? 

 

Welke onderzoeken, die dit jaar zijn besteld, zijn nog lopende (met vermelding van titel, instelling, 

bedrag en datum van oplevering)? 

 

Kan per onderzoeksopdracht aangegeven worden welke andere instellingen kandidaat waren om 

de desbetreffende opdracht binnen te halen? 

 

Welke onderzoeken per bevoegdheid staan er gepland of werden er reeds beslist voor 2020? Kan 

hiervan een helder overzicht worden gegeven? Welk budget vertegenwoordigen die onderzoeken? 

Wanneer worden de aanbestedingen gelanceerd? Wanneer wordt de oplevering van elk beslist 

toekomstig onderzoek verwacht? 

 

Antwoord 
 

Vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Samenleven & Diversiteit werden er het 

afgelopen jaar geen onderzoeksopdrachten toegekend aan of besteld bij hogeronderwijs-

instellingen. 
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Voor 2020 werden voorlopig geen onderzoeksopdrachten gepland. 

 

Bij collegebesluit nr. 20172018-0224 van 24 november 2017 houdende de subsidiëring van een 

project 'Samenleven in Diversiteit' werd aan de vzw Odisee (0408.429.584), Warmoesberg 26 in 

1000 Brussel, een projectsubsidie van 90.000 euro toegekend voor het project: ‘Sociaal isolement 

van kwetsbare Brusselaars tegengaan via buurtgericht werken’, werknaam Resokit. 

 

 

Vraag nr. 5 van 10 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan  
 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur 

van de gewestelijke administraties en agentschappen. De reeds veelbesproken audits bij het 

gewestelijk agentschap Net Brussel vormen daar een perfect voorbeeld van. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke audits er door het College sedert 

het begin van de nieuwe legislatuur reeds besteld werden en welke er dit jaar nog gepland staan. 

 

Kan een overzicht gegeven worden van de audits die het collegelid vanaf het begin van de nieuwe 

legislatuur in 2019 heeft laten uitvoeren in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Kan hierbij 

telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in kwestie, 

de kostprijs en de oplevertermijn van de audit vermeld worden? Welke audits zijn er sinds de start 

van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 

 

Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits ook mee te geven hoeveel auditbureaus er 

werden aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? 

Hoeveel van deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 

 

Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier gaat het collegelid 

hiermee om en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre werden deze 

afgeleverde adviezen doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In welke gevallen 

hebben deze adviezen reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er dientengevolge 

in 2020 gepland en voor wie zullen deze gevolgen hebben? Bij wie zullen deze adviezen dit jaar 

tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die het collegelid in 2020 reeds heeft besteld of 

plant te bestellen in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Kan hierbij telkens het onderwerp, 

de concrete aanleiding van de audit en indien reeds gekend het auditbureau in kwestie en de 

geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld worden? 

 

Welk totaalbudget is in 2020 voorzien voor de uitvoering van audits? 

 

Antwoord 
 

Sedert het begin van de nieuwe legislatuur 2019-2024 werden in het kader van de bevoegdheden 

Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit geen audits uitgevoerd. 

 

Er zijn voorlopig ook geen audits gepland in 2020. 
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Vraag nr. 6 van 7 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Divers: De adviesraden waarop de administraties beroep doen  

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug 

te vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd 

werden of worden. 

 

Kan het collegelid, indien dit bestaat, een overzicht geven van alle adviesraden waarop sinds de 

start van de nieuwe legislatuur in 2019 beroep werd gedaan in het kader van elk van zijn 

bevoegdheden? Kan er ook meegedeeld worden over welke onderwerpen die gingen en wat hun 

advies terzake was? Kan er per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport 

worden gegeven? 

 

Is het mogelijk voor elke adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is? Wat is 

de kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van het collegelid: wat zijn de 

normale werkingskosten en wat is het gedeelte uitgekeerde zitpenningen? 

 

In welke adviesraden is de hersamenstelling na de start van de nieuwe legislatuur reeds gebeurd? 

Kan de samenstelling en de naam van de voorzitter meegegeven worden voor elke hernieuwde 

adviesraad? Is het mogelijk per adviesraad ook de verdeling naargelang geslacht mee te geven? In 

hoeverre wordt er ook aandacht besteed bij de (her)samenstelling naar bepaalde doelgroepen? Op 

welke manier is het middenveld vertegenwoordigd in deze adviesraden? Wie is er voorzitter van 

de adviesraad waar het collegelid bevoegd voor is? Hoe is deze keuze gebeurd: via de leden van 

de adviesraad zelf of op voordracht van het College? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt 

aan het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag 

van het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd sinds het begin van 

deze legislatuur? Kan dit verder worden toegelicht? 

 

Kan een overzicht gegeven worden van alle adviesraden waarop het collegelid in 2020 reeds beroep 

heeft gedaan of zal doen in het kader van elk van zijn bevoegdheden? Is het mogelijk voor elke 

adviesraad te duiden hoe vaak deze reeds bij elkaar gekomen is, omtrent welke onderwerpen dat 

gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in het aantal uitgekeerde zitpenningen en de 

werkingskosten)? Welk budget werd hiervoor voorzien in 2020? 

 

Antwoord 

 

Adviesraad Samenleven & Diversiteit 

 

De samenstelling van de adviesraad Etnisch-Culturele Minderheden, voortaan adviesraad 

Samenleven & Diversiteit, wordt momenteel voorbereid. Deze adviesraad is nog niet 

samengekomen sinds het begin van de nieuwe legislatuur. 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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Adviesraad Cultuur 

 

De adviesraad Cultuur is deze legislatuur nog niet opnieuw samengesteld. Een denkproces hierover 

is lopende in dialoog met de huidige Cultuurraad. De huidige adviesraad blijft tot de 

hersamenstelling van kracht. 

 

De adviesraad Cultuur vergaderde sinds de nieuwe legislatuur op volgende momenten: 23 

september 2019 en 10 december 2019. De verslagen van deze adviesraden zijn integraal te vinden 

op www.vgc.be. 

 

Er werd advies gevraagd aan deze adviesraad over de VGC-bijdrage die noodzakelijk was voor de 

visienota Kunsten voor de nieuwe Vlaamse minister van Cultuur. Dit advies werd overgemaakt aan 

het College. 

 

De leden van de adviesraad Cultuur ontvangen geen zitpenningen. De werkingskosten bestonden 

in september en december 2019 uit het voorzien van broodjes/een maaltijd tijdens de vergadering. 

Het geraamd budget voor 2020 bedraagt 2.500 euro.  

 

VGC-Jeugdraad  

 

De hersamenstelling van de VGC-Jeugdraad is gebeurd op 12 december 2019, met als voorzitter 

mevrouw Naomi Costrop (Scouts & Gidsen Vlaanderen) en als ondervoorzitters de heer Cem 

Aydogan (Cultureghem) en mevrouw Anastasia Luyckx (JES). De (onder)voorzitters werden door 

de leden van de Jeugdraad verkozen. Het College bekrachtigde deze samenstelling op 31 januari 

2020. 

 

In het traject naar de hersamenstelling van de VGC-Jeugdraad werd specifieke aandacht besteed 

aan een representatieve samenstelling en diversiteit op vlak van gender, etnisch-culturele 

achtergrond en een evenwichtige verhouding tussen jeugdwerkers en ongeorganiseerde jongeren. 

Er werd een open oproep verspreid via e-mail, sociale media, de regionale partners…  

 

De VGC-Jeugdraad telt momenteel een 45-tal actieve leden, waarvan 40 % mannen en 60 % 

vrouwen. Volgende personen kunnen lid worden van de Jeugdraad: afgevaardigden van erkende 

jeugdwerkinitiatieven, geïnteresseerde Brusselse kinderen en jongeren en deskundigen inzake 

Jeugdbeleid. 

 

- De Jeugdraad XL kwam samen op: 21 oktober 2019, 12 december 2019, 18 februari 2020; 

- De werkgroep Beleid kwam samen op: 30 augustus 2019, 11 oktober 2019, 13 december  

  2019, 14 februari 2020; 

- De ad hoc werkgroep Fuifzalenplan kwam samen op: 9 oktober 2019, 27 november 2019,  

  15 januari 2020; 

- De ad hoc werkgroep Convenanten kwam samen op 12 september 2019; 

- De ad hoc werkgroep Werking Jeugdraad kwam samen op: 29 november 2019, 11 februari  

   2020. 

 

Alle verslagen zijn integraal te vinden op www.brusselbazaar.be. 

 

http://www.vgc.be/
http://www.brusselbazaar.be/
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Op vraag van het College geeft de VGC-Jeugdraad advies op jeugdwerkprojecten. Sinds het begin 

van de nieuwe legislatuur heeft de Jeugdraad nog geen advies op eigen initiatief overgemaakt aan 

het College. 

 

Er worden geen zitpenningen uitgekeerd. De werkingskosten van de VGC-Jeugdraad sinds het 

begin van de nieuwe legislatuur bedragen 1.800 euro. Het geraamd budget voor 2020 bedraagt 

2.500 euro. 

 

VGC-Sportraad 

 

Op 21 juni 2018 werd er een nieuwe VGC-Sportraad geïnstalleerd. Dit resulteerde in een nieuwe 

samenstelling die door het bevoegde collegelid goedgekeurd werd via collegebesluit 20182019-

0033 van 24 oktober 2018 houdende de samenstelling van de Sportraad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, met als voorzitter de heer Geert De Dobbeleer (Brussels volley) en met 

als ondervoorzitters de heer Kris Boelen (Brussels Gay Sport) en de heer Eric Swinnen (Moev). 

De (onder)voorzitters werden door de leden van de Sportraad verkozen. 

 

Wegens de diverse samenstelling (divers vanuit de verschillende sectoren en met een brede kijk op 

sport) en een uitgesproken engagement werkt de VGC-Sportraad momenteel goed en worden 

adviezen geformuleerd vanuit een brede visie. De leden van de Sportraad zijn vragende partij om 

met dezelfde ploeg verder te kunnen gaan. Er wordt wel een traject gelopen om de Sportraad uit te 

breiden met meer leden van een meer diverse afkomst. 

 

De VGC-Sportraad kwam samen op volgende momenten: 15 oktober 2019 (open Sportraad), 14 

november 2019 (gewone Sportraad), 30 januari 2020 (informele ontmoeting VGC-Sportraad), 03 

maart 2020 (VGC-Sportraad). Volgende thema’s werden besproken: innovatie in sport, 

sportsubsidiekaders, tewerkstelling in de sportsector en Stadspiratie. Het collegelid vroeg advies 

vanuit de Sportraad rond de uitbreiding van de VGC-sporttakkenlijst en een 

sportinvesteringsubsidie.  

 

Er worden geen zitpenningen uitgekeerd. Het geraamd budget voor 2020 bedraagt 2.500 euro. 

 

 

Vraag nr. 7 van 25 februari 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Cultuur: De renovatiewerken in Movy Club in Vorst 

 

De wijkbioscoop Movy Club in Vorst is een uniek art deco gebouw waarin de originele functie 

volledig bewaard is gebleven: zowel oorspronkelijke bestemming, architectuur en een deel van de 

decoratie zijn behouden. De Movy Club heeft bovendien meubilair van andere bioscoopzalen 

overgenomen, zoals de Mogador (spiegels) en de Victory (de bar van de foyer en de klapstoeltjes). 

 

Het is daarom belangrijk dat dit uniek stuk erfgoed bewaard blijft en gerenoveerd wordt. Het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is daarom overgegaan tot de aankoop van het gebouw enkele jaren 

geleden en er werd samen met de gemeente Vorst en de Gemeenschapscommissies nagedacht over 

een nieuwe invulling van het gebouw. 
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Wat is de stand van zaken van de renovatie van het gebouw? Wanneer zullen de werken afgerond 

worden? In hoeverre zal het originele decor bewaard blijven? Welke ingrepen gebeuren er om de 

zaal klaar te maken voor het nieuwe (digitale) tijdperk? Zal het gebouw volledig toegankelijk 

worden voor mindervaliden? In hoeverre had de VGC ook een zeg in de renovatiekeuzes van het 

gebouw? 

 

Wat zal de nieuwe functie van het gebouw worden? In hoeverre is hierover al definitief uitsluitsel? 

Zo neen, wanneer is dit bekend? 

 

Wie zal het gebouw beheren: is er hiervoor een oproep gelanceerd? Wat wordt de beheersvorm? 

Wat zal de rol worden van de Gemeenschapscommissies? Zullen de 2 taalgemeenschappen mee de 

invulling mogen bepalen van het programma? 

 

Wat zijn de resultaten geweest van de werkgroep die de Brusselse minister-president Rudi Vervoort 

hiertoe had opgericht en bijeengeroepen? Hoeveel keer is deze werkgroep bijeengekomen? Welke 

(financiële of andere) bijdragen leveren de Gemeenschapscommissies en in het bijzonder de VGC 

voor dit gebouw? Welke verdeelsleutel werd afgesproken? Vanaf welk jaar is deze steun te betalen? 

Zijn deze afspraken gegoten in een convenant? Kan het collegelid meedelen wat in dit convenant 

wordt vermeld?  

 

Antwoord 

 

Het gebouw is in handen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het persbericht dat minister-

president Rudi Vervoort verspreidde was er sprake van de oprichting van een werkgroep, waarin 

naast de Grondregie en het toezichthoudende kabinet, ook de gemeente Vorst, het kabinet dat 

bevoegd is voor Cultuur en Sport (kabinet van de minister-president van het College van de Cocof) 

en de VGC vertegenwoordigd zouden zijn. 

 

De VGC is niet op de hoogte van de evoluties rond de voormalige wijkcinema. Tot op heden heeft 

de Administratie geen uitnodiging voor de vooropgestelde werkgroep ontvangen. Het kabinet van 

het collegelid heeft een vraag tot het bijwonen van een vergadering in april 2019 ontvangen, maar 

kon toen niet aanwezig zijn. Aangezien dit om onroerend erfgoed gaat, levert de VGC geen bijdrage 

aan dit gebouw. 

 

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het collegelid als Staatssecretaris echter ook bevoegd 

voor Stedenbouw en Erfgoed.  

 

Vanuit de gewestelijke diensten werd volgende bijkomende informatie verkregen: bioscoopzaal 

Movy Club is bij regeringsbesluit van 27 maart 1997 in de bewaarlijst opgenomen. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft het goed in 2015 aangekocht, terwijl een deel van een aanpalend 

gebouw (het appartement naast het gebouw dat toegang tot de bioscoop verleent) in 2019 werd 

aangekocht om bovenop de huidige inkomgang een extra nooduitgang te voorzien. De Directie 

Facilities is belast met beheer van het onroerend goed voor rekening van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Een begeleidingscomité samengesteld uit de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-

president, van de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), van 
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urban.brussels en van de gemeente heeft op 20 april 2019 vergaderd en is het eens geworden over 

het behoud van de bestemming van het goed als bioscoopzaal en over de uitvoering van 

verschillende werken met inachtneming van het erfgoedkundige en wettelijke kader (Stedenbouw, 

Erfgoed en Veiligheid) om de culturele infrastructuur zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen. 

 

De ingrepen worden binnen een strikt kader uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het 

beschermde karakter van het goed en in het bijzonder met de bioscoopzaal en het meubilair ervan, 

met de technische cabine, het scherm en het toneelkader en tot slot met de foyer. 

 

Wat de bestemming van het goed betreft, moet er om de zaalactiviteiten te herstarten worden 

voldaan aan een aantal erfdienstbaarheden die gelden voor nooduitgangen naar aanpalende 

eigendommen van het gewestelijke goed, dat opnieuw gematerialiseerd moet worden. 

 

In nauw overleg met de Directie Cultureel Erfgoed werden in 2019 verschillende werken aangevat 

in de beschermde-geklasseerde delen:  

• algemene ontsmetting van de site: werkzaamheden uitgevoerd in 2019; 

• herstelling van de kroonlijsten en de dakplatformen: de werken zijn voltooid;  

• herstelling van de plafonds in de opslagruimte, van de toiletruimtes: de werken zijn bijna  

voltooid; 

• aanpassing aan de elektrische normen: in uitvoering sinds 2019; 

• herstelling van de sanitaire voorzieningen en van het rioleringsstelsel: in uitvoering; 

• asbestinventaris op de site: afgerond; 

• asbestverwijderingswerken: gaan dit kwartaal van start; 

• plaatsing van een gasleiding in plaats van de stookolieleiding: de werken zijn in uitvoering; 

• opknapbeurt van de stookruimte en vervanging van de stookolieketel door een gasketel: de 

werken gaan dit kwartaal van start; 

• onderzoek dakisolatie (akoestisch en thermisch): in uitvoering; 

• dakisolatiewerken: voorzien voor september en oktober 2020. 

 

In nauw overleg met de Directie Cultureel Erfgoed worden verschillende werken in de beschermde-

geklasseerde delen voorzien:    

• er werd een digitale Barco-projector aangekocht en in de zaal geplaatst (cinemaprojector 

Actors Studio). Daardoor kunnen digitale films al worden geprojecteerd. Het is nu dus 

technisch mogelijk om in het kader van eventuele gerichte evenementen films te 

projecteren; 

• het historische en stratigrafische onderzoek laat het opmerkelijke decor met een subtiele 

lichtscenografie van een wijkcinema uit de jaren ‘30, omgevormd in de jaren ‘50, herleven.  

Dit onderzoek zal de basis vormen van de stedenbouwkundige aanvragen, met het oog op 

het herstel van de beschermde delen van het goed; 

• over de herstelling van de beschermde technische cabine zal ook een onderzoek worden 

uitgevoerd (onderzoeksopdracht wordt momenteel toegewezen). Die heeft namelijk nog de 

vroegere uitrusting, met een historische en erfgoedkundige waarde (een zeer zeldzaam 

booglampsysteem, een optisch projectiesysteem voor films in Cinemascopeformaat alsook 

verschillende uitrustingen zoals de toverlantaarn voor publicitaire dia’s en geluid met een 

lampenversterker); 

• de Directie Facilities heeft een studie laten uitvoeren voor de restauratie van een van de 

beschermde fauteuils. Een van de stoelen (model Diva de Fibrocit) werd van zijn bekleding 
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ontdaan en moet ter advies aan Monumenten en Landschappen worden voorgelegd voordat 

de restauratieopdracht van de fauteuils kan worden gelanceerd. 

  

Deze werken zullen in het eerste kwartaal van 2020 in de niet-beschermde zones worden uitgevoerd 

en zullen worden gevolgd door de werken waarvoor de vergunningen voor de periodes 2020-2022 

nodig zijn. Het is de bedoeling om het project in 2023 met een definitieve uitbater op de rails te 

zetten. 

 

Het volgende begeleidingscomité zal tijdens het 2de kwartaal op de site samenkomen om de stand 

van zaken over de vooruitgang en de toekomstige ingrepen te maken. 

 

 

Vraag nr. 8 van 2 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Jeugd: De werking van de VGC-Jeugdraad en toekomst van de participatie van jongeren in het 

beleid 

 

In de besluiten van het College van januari 2020 staat dat er een nieuwe samenstelling is van de 

Jeugdraad van de VGC. Hiervoor moest een oproep gebeuren naar bepaalde doelgroepen. 

 

Ook in de Bestuursverklaring 2019-2024 engageerde het nieuwe College zich m.b.t. de 

jongerenparticipatie en de Jeugdraad: 

 

“De Brusselse Jeugdraad spreekt zich uit over alle aspecten van het beleid die een mogelijke 

impact hebben op kinderen en jongeren in samenwerking met andere adviesraden. De Jeugdraad 

van de VGC moet een spreekbuis zijn voor kinderen, jongeren en hun organisaties. De Jeugdraad 

fungeert als megafoon van participatietrajecten en kan er zo voor zorgen dat de stem van kinderen 

en jongeren en hun organisaties tot bij het college van de VGC geraakt. 

 

We maken aanvullende en innovatieve inspraak- en participatietrajecten mogelijk, onder andere 

bij de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, om de stem van kinderen, jongeren en hun 

verenigingen verder te versterken.” 

 

Een van de uitdagingen van participatie bij de jongeren en specifiek van de Jeugdraad betreft de 

representativiteit en de manier waarop het beleid met jongeren in dialoog moet gaan. Uiteindelijk 

komt het erop neer hoe we de jongeren kunnen bereiken en hun mening capteren. Daar moet zeker 

gezocht worden naar nieuwe vormen van participatie. Zo lanceerde het College ook recent het 

inspraaktraject ‘Stadspiratie’. 

 

Hoe heeft de oproep voor de Jeugdraad plaatsgevonden? Hoeveel kandidaten hebben er zich 

gemeld voor het aantal beschikbare plaatsen? 

 

In hoeverre is de Jeugdraad representatief voor de bevolking in Brussel? Wat is bv. de verdeling 

M/V, jongeren met een handicap, etnisch-culturele diversiteit, opleidingsniveau, etc.? Heeft het 

collegelid contact opgenomen met de diversiteitsambtenaar i.v.m. de samenstelling van de nieuwe 

Jeugdraad? Welk advies heeft deze ambtenaar gegeven? 
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Hoe wordt de werking van de Jeugdraad door het collegelid geëvalueerd sedert het begin van de 

legislatuur? 

 

Hoe werkt of komt deze Jeugdraad samen met de Vlaamse Jeugdraad en met haar Franstalige 

tegenhangers in Brussel? 

 

In welke mate volgt de bevoegde dienst in de Administratie de werking van gemeentelijke 

jeugdraden op? Werkt ze actief mee in deze raden? In hoeverre worden deze leden van de 

gemeentelijke jeugdraden uitgenodigd om mee te werken in de VGC-jeugdraden? 

 

In hoeverre zijn er reeds initiatieven op poten gezet die via moderne technologie jongeren kunnen 

betrekken? Welk budget is hiervoor vrijgemaakt? Kan worden toegelicht in hoeverre deze 

initiatieven innovatief zijn? Welke doelstellingen heeft het collegelid hierbij vooropgezet? 

 

Hoe ver staat het collegelid met de aanvullende en innovatieve inspraak- en participatietrajecten in 

het kader van het Bestuursakkoord 2019-2024? Wat zijn deze trajecten? Wanneer worden deze 

gelanceerd? In hoeverre staan zij in verbinding met het Stadspiratietraject? Zijn er nog andere 

projecten op stapel? Welk budget is hiervoor vrijgemaakt per project? 

 

Hoe wil het collegelid deze participatie verder vormgeven deze legislatuur? Welke engagementen 

nam het collegelid ten aanzien van de jongeren ? Hoe zet de Administratie zich in op participatie 

van jongeren deze legislatuur en is die niet alleen gericht op adviesgaring? 

 

Antwoord 

 

Afgevaardigden van erkende jeugdwerkinitiatieven, geïnteresseerde Brusselse kinderen en 

jongeren en deskundigen inzake jeugdbeleid kunnen lid worden van de VGC-Jeugdraad. Voor de 

hersamenstelling werd een oproep gelanceerd die ruim gecommuniceerd werd met de bedoeling 

een diverse groep jongeren en jeugdwerkers te bereiken. De campagne met als slogan “Kom mee 

Brussel maken” werd verspreid via sociale media en intermediairen. Er is geen vastgelegd aantal 

beschikbare plaatsen. In totaal hebben 48 leden zich aangemeld. Zij maken allemaal deel uit van 

de VGC-Jeugdraad. 

 

Bij de samenstelling van adviesraden in het algemeen is de representatieve samenstelling steeds 

een aandachtspunt. Zo ook bij de samenstelling van de VGC-Jeugdraad. De dienst Samenleven & 

Diversiteit is hierbij een belangrijke partner. Zo werd er door de dienst Samenleven & Diversiteit 

een aantal uitwisselingsmomenten voor VGC-collega’s die het secretariaat van een adviesraad 

opnemen georganiseerd. Doelstelling van het overleg was het uitwisselen van goede praktijken 

rond representativiteit bij de samenstelling van adviesraden en diversiteit binnen de werking van 

de adviesraden. Het secretariaat van de VGC-Jeugdraad nam deel aan deze momenten. 

 

In het traject naar de hersamenstelling van de VGC-Jeugdraad werd specifieke aandacht besteed 

aan een representatieve samenstelling en diversiteit, onder meer op vlak van gender en etnisch-

culturele achtergrond en een evenwichtige verhouding tussen jeugdwerkers en niet-georganiseerde 

jongeren. De bijeenkomsten hebben ook steeds een open en toegankelijk karakter. De VGC-

Jeugdraad telt momenteel 48 actieve leden, waarvan ongeveer 40 % mannen en 60 % vrouwen.  
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De jeugdraadsleden en de toenmalige agendacommissie hebben een traject gelopen om na te 

denken over de werking van de VGC-Jeugdraad. Het voorstel voor een vernieuwde werking werd 

unaniem goedgekeurd op de Jeugdraad XL van 18 februari 2020. Tijdens de Jeugdraad XL komt 

de voltallige VGC-Jeugdraad samen, met oog op ontmoeting, expertiseuitwisseling, inspiratie en 

dialoog. De Jeugdraad XL vindt 5 keer per jaar plaats. Daarnaast is er de werkgroep Beleid, waar 

subsidieaanvragen voor jeugdwerkprojecten geadviseerd worden. De werkgroep schrijft ook 

adviezen op eigen initiatief. De VGC-Jeugdraad creëert verder maximaal de ruimte om bottom-up 

aan de slag te gaan via thematische werkgroepen. De thema’s zijn gelinkt aan het memorandum 

van de Jeugdraad, kunnen door de leden aangebracht worden of spelen in op de actualiteit. Per 

werkgroep wordt zowel ingezet op actie als op lobbywerk. De leden zijn vrij om aan te sluiten bij 

de verschillende werkgroepen. De hernieuwde structuur wordt doorlopend geëvalueerd en 

bijgestuurd waar nodig. 

 

De VGC-Jeugdraad onderhoudt een goed contact met de Vlaamse Jeugdraad. Zo werd de VGC-

Jeugdraad vorig jaar bv. bevraagd in het kader van de nieuwe regelgeving rond kadervorming voor 

Brusselse speelpleinen en inclusie- en hulpanimatortrajecten. De feedback van de VGC-Jeugdraad 

werd meegenomen in het advies dat de Vlaamse Jeugdraad schreef op vraag van de Vlaamse 

Regering (2001 Advies Kadervorming). Hetzelfde geldt rond het ontwerp-Brusseldecreet. De 

samenwerking met de Franstalige jeugdraden kent een wisselend succes. Er wordt evenwel 

regelmatig toenadering gezocht, bv. in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van 

de VGC-Jeugdraad die actief zijn in het werkveld vormen een belangrijke schakel naar de 

Franstalige jeugdwerksector. Zij staan in nauw contact met elkaar. 

 

De gemeentelijke jeugdraden werden recent gericht aangeschreven in het kader van de 

hersamenstelling van de VGC-Jeugdraad met de vraag om zelf lid te worden van de VGC-

Jeugdraad of de oproep mee te verspreiden. De VGC-Jeugddienst neemt geen deel aan de lokale 

jeugdraden. Enerzijds is die vraag nooit gesteld aan de VGC, anderzijds lijkt dit ook niet wenselijk 

gelet op de grote diversiteit qua taal (Nederlandstalig, Frans-, twee-), samenstelling (jeugdwerkers 

en/of individuele jongeren), organisatiestructuur en werkwijze van de gemeentelijke jeugdraden. 

Verder vormt JES een belangrijke partner inzake lokale jeugdbeleidsparticipatie, waarbij ze 

afgelopen zomer nog contact opnamen met alle lokale jeugdraden. 

 

De VGC-Jeugddienst geeft vraaggestuurd advies aan gemeenten die werk willen maken van 

participatie voor/door de Brusselse jeugd. Daarnaast werd er een inspiratiedag georganiseerd rond 

beleidsparticipatie van jongeren naar aanleiding van de opmaak van de lokale cultuurbeleids-

plannen en werd samen met Bataljong een congres georganiseerd voor de schepenen van jeugd 

naar aanleiding van de nieuwe gemeentelijke legislatuur.  

 

In het kader van de meest recente gemeentelijke en gewestverkiezingen heeft de VGC-Jeugdraad 

het project ‘1000 Opinions’ verder uitgerold. De VGC-Jeugdraad daagt jongeren uit om hun stem 

te laten horen en biedt hen hiervoor een platform via de website 1000opinions.be, Facebook en 

Instagram. In 2018 werd hiervoor een budget van 6.438,19 euro vrijgemaakt; in 2019 bedroeg dit 

2.019,48 euro. 

 

De VGC wil sterk inzetten op de inspraak en participatie van jonge Brusselaars, in lijn met het 

Bestuursakkoord van de VGC. Stadspiratie, het participatietraject van de VGC in aanloop naar het 

Beleidsplan voor 2021-2025, vormt hierin een belangrijk instrument. Kinderen, jongeren en hun 
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verenigingen worden benoemd als specifieke doelgroep en worden op maat begeleid. De VGC-

Jeugddienst zet hiervoor zelf initiatieven op en werkt hiervoor samen met andere 

jeugdwerkpartners. 

 

Verder worden rond dit thema dit jaar ook verschillende innovatieve experimenten opgezet. Op die 

manier zal worden bekeken wat werkt binnen de Brusselse context. Op basis van deze 

experimenten zal, na afloop en in het kader van het meerjarenplan 2021-2025, worden uitgetekend 

hoe er op (middel)lange termijn structureel verder kan gewerkt worden rond dit thema. Ervoor 

zorgen dat de stem van alle kinderen en jongeren op de tafel komt van de Jeugddienst, de Jeugdraad 

is een permanente opdracht. 

 

 

Vraag nr. 9 van 6 maart 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Jeugd: Het aantal speeltuintjes in de Brusselse parken – VGC-beleid en initiatieven 

 

Kinderen vormen een belangrijk onderdeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens 

cijfers van het BISA telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2019 in totaal meer dan 

237.000 kinderen jonger dan 15 jaar. Daarmee vormen zij een aanzienlijk aandeel van de bij 

benadering 1,2 miljoen inwoners die Brussel telt. Ook qua gemiddelde leeftijd is het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest volgens diezelfde gegevens het jongste van het land. 

 

In het VGC-Bestuursakkoord wordt de ambitie onderstreept om elk kind de nodige speelruimte te 

kunnen aanbieden: “In Brussel zou elk kind op wandelafstand een volwaardige speelplek moeten 

hebben. We bekijken waar we gemeenten en gewest kunnen inspireren om de openbare ruimte 

onder hun hoede te transformeren en dragen ook zelf ons steentje bij. Op die manier wordt contact 

met natuur een evidentie voor elk ketje. Onze stadsjongeren komen immers niet snel in contact met 

natuur en daarom brengen we de natuur zo veel mogelijk naar hen. We brengen, in overleg met 

Franse Gemeenschap en Cocof, in kaart waar er lacunes of kansen zijn en organiseren een 

aanvullend complementair vrijetijds- en vakantieaanbod. We zetten ook verder in op het aanbod 

en de kwalitatieve omkadering van de Brusselse speelpleinen. We evalueren de huidige 

reglementering rond de vakantie-initiatieven in functie van nieuwe accenten.” 

 

Qua ambities wordt ook het volgende voorgesteld: “We ontwikkelen avontuurlijke speelelementen 

in het straatbeeld en -meubilair en voorzien speelstraten en creatieve vormen van spelbeleving die 

we inzetten in wijken met weinig ruimte i.s.m. de betrokken gemeenten. We spelen in op de nood 

aan extra groene ruimte door de uitbreiding van speelweides en speelbossen.” 

 

Op welke manier vindt er overleg en afstemming plaats met de Franse Gemeenschap, Cocof, 

Leefmilieu Brussel en gemeenten omtrent het uitbouwen van voldoende speelplekken voor 

Brusselse ketjes? Welke concrete taakverdelingen en budgettaire afspraken werden of worden 

daaromtrent gemaakt tussen de betrokken actoren? Op welke manier worden prioritaire zones 

bepaald? 

 

Hoeveel speeltuintjes en speeltuigen in Brusselse parken en bossen heeft de VGC deze legislatuur 

al gefinancierd? In welke mate waakt de VGC over de geografische spreiding van deze 

speeltuintjes en uit hoeveel speeltuigen bestaan die gemiddeld? Heeft het collegelid al beslist waar 

er in 2020 speelruimtes ontwikkeld zullen worden met de ondersteuning van de VGC?  
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Op welke manier onderzoekt de Administratie om het bestand aan speeltuintjes en speeltuigen in 

de parken, bossen en in het straatbeeld versterkt uit te rollen? Wordt bv. voorzien in een 

samenwerking met privé-actoren of het middenveld? Met welke actoren is het collegelid in 

overleg? Wat is hun bijdrage? Hoe wordt de investeringslijst bepaald? Kan hiervan een overzicht 

gegeven worden? 

 

Wat is de gemiddelde duur tussen de aanvraag van plaatsing van speeltuintjes of speeltuigen en de 

effectieve plaatsing daarvan? Hoe gaat dit proces concreet in zijn werk? Is er sprake van een 

achterstand inzake de af te leveren vergunningen hieromtrent? Zo ja, hoe wordt dit dan opgepikt 

bij de bevoegde instanties? 

 

Antwoord 

 

De inrichting van de openbare ruimte en het creëren van speelpleintjes is een bevoegdheid van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de lokale besturen. De VGC versterkt dit beleid met de ambitie 

om meer spel- en sportimpulsen te creëren op openbare plekken. Daarvoor werden reeds volgende 

stappen gezet: 

 

1. Creëren van bijkomende speelimpulsen 

 

- Promoten van buitenspelen in de stad 

 

In Brussel wordt jaarlijks de Buitenspeeldag georganiseerd door de VGC in samenspraak met 

talrijke partners en organisaties. Daarbij worden talrijke sport- en spelactiviteiten voor kinderen en 

jongeren georganiseerd in straten en parken. 

 

Daarnaast bundelt Get out 'n Play' alle leuke openluchtactiviteiten voor kinderen, jongeren en hun 

families tijdens de zomermaanden in Brussel op een handig plooibaar kaartje. Daarop staan de 

(gratis) activiteiten, een korte omschrijving, het adres en de datum waarop ze plaatsvinden. 

 

- Investeringen in een speeldomein voor het Neerhof 

 

In 2018 werd het nieuw avontuurlijk speeldomein en de bijhorende waterspeelzone op de 

kinderboerderij Het Neerhof geopend, waarbij kinderen en jongeren uit Brusselse organisaties en 

scholen op een speelse manier het boerderijleven kunnen ervaren. 

 

- Ondersteunen van organisaties die inzetten op spelen in de stad 

 

De VGC ondersteunt organisaties als vzw Cultureghem en vzw Zonder Handen met initiatieven 

die inzetten op bijkomende speelruimte in de stad. Zo is er Ketmet, elke woensdag op de 

Abattoirsite en de ontwikkeling van een mobiele Urban box van vzw Zonder Handen. De VGC 

merkt dat veel Brusselse organisaties zoals vzw Cultureghem ook meer inzetten op het creëren van 

mobiele speeltoestellen om in te zetten op verschillende Brusselse parken en pleinen. 

  



- 92 - 
 

 

- Initiatieven binnen de gemeenschapscentra 

 

Ook binnen de gemeenschapscentra wordt regelmatig ingezet op het creëren van bijkomende 

groene ruimte en speelruimte voor kinderen en jongeren. Zo is er binnen GC Elzenhof een buurttuin 

gecreëerd die toegankelijk is voor buurtbewoners. Zo is er speelruimte voor kinderen, buurtkippen, 

een moestuin… GC Ten Noey bouwde in 2019 tijdens ‘Bouwen aan de Zomer van Sint-Joost’ 

samen met kinderen, jongeren én volwassenen aan een dorp in het park: hutten, tenten, een brug, 

een standbeeld, een speeltuin. In Anderlecht trachtte GC De Rinck met ‘Zomer op de koer’ aan het 

Dapperheidsplein de voorbije jaren initiatieven voor de buurtbewoners te organiseren in de 

zomermaanden. 

 

- Initiatieven binnen Jeugdcentrum Aximax 

 

Tijdens de zomer van 2019 stelde Aximax, het jeugdcentrum van de VGC, zijn deuren open voor 

alle gezinnen in de buurt: elke dag van de zomer konden kinderen en families tussen 16u en 18u 

komen spelen op de grote speelplaats. Daarnaast organiseert Aximax tijdens dit schooljaar 2 

zondagen per maand de ‘axibox voor allen’, waarbij het klimparcours en spelmateriaal in de 

turnzaal wordt opengesteld voor iedereen die wil. Deze zondagen zijn volledig gratis. Op zonnige 

dagen wordt ook de speelplaats opengesteld en kunnen kinderen naar hartenlust spelen en gebruik 

maken van fietsen. 

 

2. Sportinfrastructuur in de openbare ruimte 

 

De voorbije jaren werden door de VGC een aantal investeringen gedaan om meer sport- en 

beweegmogelijkheden te creëren in de openbare ruimte: 

 

- in het Maximiliaanpark werd met subsidies van de VGC in 2016 een Street workout park 

geopend; 

- vzw JES en vzw Toestand kregen ondersteuning van de VGC om aan Allee Du Kaai een 

tijdelijke klimmuur te bouwen; 

- in 2019 werd in de zone aan de Anderlechtse poort geëxperimenteerd met een aantal 

tijdelijke inrichtingen en activiteiten. De VGC droeg bij door in de zomer van 2019 een 

tijdelijk skatepark te financieren, waarbij een aantal mobiele skatemodules ter beschikking 

werden gesteld van beginnende en ervaren skaters; 

- op de See-U site in Elsene werd in 2019 met ondersteuning van de VGC een grote houten 

velodroom gerealiseerd waarop kinderen konden spelen en fietsen; 

- de VGC realiseerde in 2015 een eerste bewegwijzerde looproute in Jette. Dit project wordt 

verder uitgerold door perspective.brussels, dat een breed overlegplatform heeft opgericht 

met alle stakeholders. Ook de VGC maakt deel uit van dit overleg. De bedoeling is om via 

onderzoek en overleg tot een globale aanpak te komen en om in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een groot aantal bewegwijzerde looproutes te creëren. 

 

3. Naar een meer gestructureerde aanpak… 

 

De VGC leverde de voorbije jaren vooral impulsen in de openbare ruimte. In de toekomst wil de 

VGC inspanningen leveren om tot meer afstemming te komen met andere overheden. Zo wordt er 

gestreefd naar afstemming van het Sportbeleid op gewestniveau. Daarover werd in januari 2020 
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een taskforce rond Sport in Brussel opgestart met vertegenwoordiging van Cocof, Adeps, 

perspective.brussels, AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en VGC. 

Doelstelling van dit overlegplatform is onder andere een afstemming rond het beleid van openbare 

sportinfrastructuren in de wijken. 

 

 

Vraag nr. 10 van 11 maart 2020 van mevrouw Cieltje Van Achter 

Divers: De oproep voor projecten tegen eenzaamheid 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 31 januari 2020 werd het College geïnterpelleerd over de acties 

van de VGC met betrekking tot eenzaamheid. Gelukkig steunden zowat alle fracties in de Raad 

van de VGC deze interpellatie en willen zij samen de strijd tegen de eenzaamheid aangaan. 

 

Er worden maar weinig initiatieven inzake het bestrijden van eenzaamheid vermeld in het VGC-

Bestuursakkoord. Uit de bespreking bleek dat er nog veel ruimte is voor de uitwerking van een 

beleid voor de aanpak van eenzaamheid. 

 

Recent verscheen er in de media een artikel met de mededeling dat de VGC een oproep lanceert 

voor projecten tegen eenzaamheid. Vzw’s die een projectvoorstel indienen, kunnen tot maximaal 

5.000 euro subsidie krijgen. In de media staat dat “Elk project dat bijdraagt aan het samenleven in 

Brussel, én dat tegelijk inzet op het zichtbaar maken van eenzaamheid en het taboe dat er rond 

heerst, komt in aanmerking.” 

 

Het is fijn om vast te stellen dat het College gevolg geeft aan de oproep binnen de Raad om de 

strijd tegen eenzaamheid op te drijven en hiertoe concrete initiatieven te nemen. 

 

Aan welke criteria/parameters moeten de projectvoorstellen voldoen? Al heel wat verenigingen 

organiseren activiteiten die Brusselaars samenbrengen en zo doende eenzaamheid proberen aan te 

pakken. Komen bestaande werkingen en projecten in aanmerking? Zal het College zich louter 

focussen op het subsidiëren van projectvoorstellen? Welke visie zit achter deze maatregel?  

 

Er wordt maximaal 5.000 euro per project voorzien. Wat is het totale budget voor alle voorstellen? 

Hoeveel projecten kunnen m.a.w. ondersteund worden? 

 

Wie zal deze projecten evalueren? 

 

Zal het College nog andere beleidsmaatregelen nemen om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan? 

 

Antwoord 

 

De projectvoorstellen moeten voldoen aan het reglement voor de subsidiëring van projecten 

'Samenleven in diversiteit', goedgekeurd bij collegebesluit nr. 20162017-0804 van 20 juli 2017. 

Dit reglement regelt de modaliteiten voor de subsidiëring van projecten die het samenleven in 

diversiteit bevorderen in uitvoering van verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende de 

erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse 

Gemeenschap te Brussel bevorderen. 
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Bij collegebesluit nr. 20192020-0354 van 19 december 2019 werd bepaald dat ‘Eenzaamheid’ het 

centraal thema wordt voor de projecten in het begrotingsjaar 2020. Alle informatie over deze 

projectoproep is terug te vinden op https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels. Het reglement bepaalt uitdrukkelijk dat het project 

de algemene werking van de initiatiefnemer moet overstijgen. Bestaande werkingen komen m.a.w. 

niet in aanmerking. Het gaat over nieuwe initiatieven. Het reglement bepaalt tevens uitdrukkelijk 

dat het enkel kan gaan om projecten met een duur van maximum 1 jaar, die tweemaal verlengd 

kunnen worden. De projecten kaderen in het integratiebeleid/het beleid inzake Samenleven & 

Diversiteit van de VGC. 

 

De keuze voor het jaarthema ‘Eenzaamheid’ vertrekt vanuit de visie dat hoe vroeger in het proces 

van vereenzaming wordt ingegrepen, hoe groter de kansen zijn om aansluiting te vinden bij sociale 

netwerken, om negatieve gevolgen van vereenzaming in te dijken en om ondersteunende relaties 

aan te gaan of te herstellen (preventie). Vereenzaming is een hedendaagse collectieve uitdaging en 

treft verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. Of je nu 15 of 65 bent. Eenzaamheid is een 

gevoel dat iedereen kan ervaren, onafhankelijk van leeftijd, klasse of kleur. Er spelen nog vaak 

taboes. Mensen komen bv. niet uit voor hun eigen eenzaamheid uit vrees voor afkeuring en 

onbegrip. Met deze oproep wil de VGC eenzaamheid uit de taboesfeer halen en bespreekbaar 

maken en zo de mindset creëren dat het bestrijden van eenzaamheid iets is waar we allemaal, hoe 

klein ook, van betekenis in kunnen zijn. 

 

Er is een totaal bedrag van 100.100 euro uitgetrokken. 

 

Sinds de start van de toepassing van het reglement in 2017 worden de projectaanvragen ingediend 

bij de Administratie, dienst Samenleven & Diversiteit van de algemene directie Welzijn, 

Gezondheid en Gezin. Deze onderzoekt en beoordeelt de projectaanvragen, en bezorgt haar advies 

aan het bevoegde collegelid dat dan beslist over subsidiëring of niet-subsidiëring van elke 

projectaanvraag. Ten laatste 3 maanden na afloop van het project bezorgt de initiatiefnemer een 

eindverslag aan de Administratie. 

 

Voor de reeds genomen initiatieven kan verwezen worden naar de antwoorden op de interpellatie 

van 31 januari 2020 in de Raad van de VGC. Enkele van deze initiatieven zullen de komende 

maanden hun uitrol vinden. Verwacht wordt dat het onderzoek dat Odisee in opdracht van de VGC 

uitvoert naar eenzaamheid bruikbare inzichten zal opleveren voor het verder bepalen van concrete 

acties en maatregelen in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement.  

 

Heel wat initiatieven die de VGC ondersteunt, leveren nu reeds een bijdrage aan het tegengaan van 

eenzaamheid en sociaal isolement. De VGC heeft een uitgebreid netwerk van actoren (o.a. sociaal-

culturele verenigingen, lokale dienstencentra, gemeenschapscentra, dagactiviteitencentra voor 

mensen met psychische kwetsbaarheid…) die buurtgericht en netwerkversterkend aan de slag gaan 

met kwetsbare Brusselaars. Het werken aan netwerkversterking en dus ook het verminderen van 

sociaal isolement is cruciaal om ook de subjectieve eenzaamheid te bestrijden. 

 

Binnen de beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid van de VGC is er, ruimer dan de doelgroep 

ouderen, structureel aandacht voor netwerkversterking en eenzaamheid. Een aantal welzijns- en 

gezondheidspartners van de VGC zetten gericht in op het samenbrengen van mensen met 

gelijkaardige ervaringen en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten waardoor zij zo 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/plug-into-brussels
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ook indirect eenzaamheid bestrijden. Het detecteren van eenzaamheid en hiermee aan de slag gaan, 

is een fundamenteel onderdeel van het welzijns- en gezondheidswerk (sociale, medische en 

psychologische begeleiding van mensen). De rol van de sociale professional in het bestrijden van 

eenzaamheid is hierbij essentieel. 
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REGISTER 

 

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

 

 

ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN STEDELIJK BELEID 

 

3 20.12.2019 Bianca Debaets De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden 

uitgevoerd door hogeronderwijsinstellingen in Brussel 
 

2 

4 10.02.2020 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland 

staan 

 

5 

5 07.02.2020 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 5 

6 17.02.2020 Bianca Debaets Het betaalgedrag van de VGC – vergelijking 2018 en 2019 
 

7 

7 19.02.2020 Bianca Debaets De vaccinatie tegen HPV bij jongens in Nederlandstalige 

scholen 
 

10 

8 09.03.2020 Bianca Debaets Burgerprojecten voor luchtkwaliteit in het kader van de 

algemene luchtkwaliteit onder de Brusselaars 
 

13 

9 11.03.2020 Dominiek Lootens-Stael Laattijdige besparingen bij de AB en het Huis van het 

Nederlands 

 

16 

10 11.03.2020 Mathias Vanden Borre De evaluatie en de toekomstige beheersovereenkomst van 

de vzw Vlaams-Brusselse Media 

 

18 

11 11.03.2020 Cieltje Van Achter De oproep voor projecten tegen eenzaamheid 21 

12 09.03.2020 Bianca Debaets De ontwikkeling van stiltegebieden binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
 

23 

13 04.03.2020 Khadija Zamouri Regierol van de VGC inzake inburgeringsbeleid in Brussel 25 

 

SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

10 20.12.2019 Bianca Debaets De uitstroom van Brusselse leerlingen zonder diploma 

 

29 

11 17.12.2019 Bianca Debaets Het ziekteverzuim onder de Brusselse leerkrachten 
 

31 

12 19.12.2019 Fouad Ahidar Leesachterstand 

 

34 

13 20.12.2019 Bianca Debaets De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden 

uitgevoerd door hogeronderwijsinstellingen in Brussel 

35 
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14 06.01.2020 Bianca Debaets Het aantal gevallen van agressie tegenover leerkrachten in 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
 

36 

15 13.01.2020 Bianca Debaets Het aantal studenten in Brussel 

 

38 

16 21.01.2020 Arnaud Verstraete De vergelijking qua kostenefficiëntie voor de verschillende 

formules voor het bouwen van scholen en crèches 

 

41 

17 23.01.2020 Fouad Ahidar De dutjestaks 
 

44 

18 31.01.2020 Dominiek Lootens-Stael Het schoolgaan van kleuters in Brussel 

 

46 

19 06.02.2020 Bianca Debaets De uitstroom van leerlingen die zich niet opnieuw 

inschrijven in het onderwijs 

 

47 

20 10.02.2020 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland 

staan 

 

47 

21 07.02.2020 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 
 

48 

22 19.02.2020 Bianca Debaets De vaccinatie tegen HPV bij jongens in Nederlandstalige 

scholen 
 

54 

23 25.02.2020 Bianca Debaets De studentenhuisvesting en het overleg dat daartoe 

plaatsvindt met de verschillende studentenverenigingen 

 

57 

24 09.03.2020 Bianca Debaets De in- en uitstroom van schooldirecteurs in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

59 

25 09.03.2020 Bianca Debaets De doorstroming van leerlingen in het Nederlandstalig 

onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het 

hoger onderwijs en de slaagcijfers 
 

62 

26 04.03.2020 Bianca Debaets Zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – actie Teach for Belgium 

 

63 

27 05.03.2020 Els Rochette Maatregelen om de zij-instroom in het Brussels onderwijs 

te bevorderen 

 

66 

28 01.03.2020 Gilles Verstraeten De aangekondigde Nederlandstalige gemeenteschool in 

Elsene 

 

67 

29 01.03.2020 Gilles Verstraeten De aangekondigde meertalige gemeentelijke basisschool 

in Sint-Joost-ten-Node 

 

68 

30 14.02.2020 Jan Busselen Het percentage aan kinderen van Nederlandstalige ouders 
in de Nederlandstalige scholen 

 

70 

31 27.02.2020 Bianca Debaets De kleuterparticipatie in de Nederlandstalige scholen in 
Brussel - stand van zaken 

72 
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32 04.03.2020 Bianca Debaets De uitvoering van het Plan Geletterdheid 

 

74 

33 28.02.2020 Els Rochette De bouw van de gemeentelijke basisschool De Puzzel in 

Vorst 

78 

 

PASCAL SMET, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN GEMEENSCHAPSCENTRA  

 

4 20.12.2019 Bianca Debaets De onderzoeksopdrachten vanuit het College die werden 
uitgevoerd door hogeronderwijsinstellingen in Brussel 

 

80 

5 10.02.2020 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland 
staan 

 

 

6 07.02.2020 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 
 

 

7 25.02.2020 Bianca Debaets De renovatiewerken in Movy Club in Vorst 

 

 

8 02.03.2020 Bianca Debaets De werking van de VGC-Jeugdraad en toekomst van de 
participatie van jongeren in het beleid 

 

 

9 06.03.2020 Bianca Debaets Het aantal speeltuintjes in de Brusselse parken – VGC-
beleid en initiatieven 

 

 

10 11.03.2020 Cieltje Van Achter De oproep voor projecten tegen eenzaamheid  
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Overzicht en status van de schoolstraten in december 2019 
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Bijlage 2: Aantal afgestudeerde leerlingen Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

 

  

Aantal afgestudeerden 

SO 

Waarvan rechtstreeks 

doorgestroomd naar ABA 

of PBA 

% Rechtstreekse doorstroom 

- participatiegraad 

  NOB VG NOB VG NOB VG 

Ander 22 1 204 2 123 9,09 % 10,22 % 

ASO 971 23 416 779 22 246 80,23 % 95,00 % 

BSO 235 10 362 82 2 508 34,89 % 24,20 % 

KSO 107 1 194 83 986 77,57 % 82,58 % 

TSO 294 18 960 235 15 304 79,93 % 80,72 % 

Totaal  1 629 55 136 1 181 41 167 72,50 % 74,66 % 

 

 

Bijlage 3: Absolute aantal afgestudeerde studenten en gewogen gemiddelde studierendement, van 

leerlingen die wel/niet uitstroomden uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 

Aantal studenten Gewogen gemiddelde studierendement 

uit NOB uit VG uit NOB uit VG 

1 181 41 167 39,68% 44,67% 

 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het studierendement van afgestudeerde studenten in het 

NOB die doorstroomden naar het Franstalige hoger onderwijs of hoger onderwijs buiten België. 

 

 

Bijlage 4: Verhouding studenten-instroom hoger onderwijs binnen en buiten het BHG, van 

leerlingen die uitstroomden uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

 

Instroom HO gelegen in BHG 34,57% 

Instroom HO gelegen in Vlaams Gewest 65,43% 

 

 

Bijlage 5: Aantal instromende studenten, per instelling hoger onderwijs, die uit het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel uitstroomden 

 

Instelling hoger onderwijs Aantal studenten 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 6 

Arteveldehogeschool 14 

Erasmushogeschool Brussel 190 

Hogere Zeevaartschool 1 

Hogeschool Gent 33 

Hogeschool PXL 9 
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Hogeschool West-Vlaanderen 7 

Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke 

Hogeschool Antwerpen 
15 

Katholieke Hogeschool Vives Noord 1 

Katholieke Hogeschool Vives Zuid 2 

Katholieke Universiteit Leuven 233 

LUCA School of Arts 25 

Odisee 193 

Thomas More Kempen 3 

Thomas More Mechelen-Antwerpen 51 

transnationale Universiteit Limburg 4 

UC Leuven 18 

UC Limburg 4 

Universiteit Antwerpen 15 

Universiteit Gent 67 

Universiteit Hasselt 8 

Vrije Universiteit Brussel 330 

Totaal 1.229 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen: 

 

ABA - academische bachelor 

PBA - professionele bachelor 

HO - hoger onderwijs 

VG - onderwijs gelegen in het Vlaams Gewest 

NOB - Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

SO - secundair onderwijs 

ASO - algemeen secundair onderwijs 

TSO - technisch secundair onderwijs 

BSO - beroeps secundair onderwijs 

KSO - kunst secundair onderwijs 

 


