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ELKE VAN DEN BRANDT, 
COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 

STEDELIJK BELEID 
 
Vraag nr. 1 van 28 september 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Gezin: Recordaantal vacatures in de kinderopvang 
 
Eind september 2021 berichtten de verschillende kranten en de openbare omroep over het 
recordaantal vacatures in de kinderopvang. Afgelopen jaar waren dat er maar liefst 4.000, wat er 
1.000 meer zijn dan het jaar voordien. Bij de Vrt getuigt een leidinggevende van een kinderopvang 
in Laken dat het ieder jaar moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden en dat zij weinig 
tot geen reserves hebben in het geval een begeleider bv. ziek wordt.  
 
In het Bestuursakkoord 2019-2024 is de volgende passage te lezen: “Voldoende personeel vinden 
blijft dan ook een uitdaging. We zetten verder in op het aantrekkelijk maken van het werken in de 
Brusselse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. We ondersteunen het werkveld via 
een vormings- en ondersteuningsaanbod.” 
 
Is er zicht op het aantal openstaande vacatures in de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang? 
Kan een overzicht worden gegeven waar de noden het hoogst zijn en welke factoren leiden tot deze 
tekorten?  
 
Kan een evolutie worden gegeven van het aantal vacatures in de kinderopvang sinds het begin van 
de legislatuur? Graag een opsplitsing per jaar en het aantal uitgeschreven vacatures dat niet 
ingevuld geraakte. 
 
Is een overzicht beschikbaar van het aantal mensen die de job verlieten sinds het begin van de 
legislatuur? Kunnen de belangrijkste redenen voor hun vertrek worden toegelicht? 
 
Is er zicht op het aantal mensen dat de komende jaren op natuurlijke wijze zal afvloeien? Hoe 
weerspiegelt dit zich in de toekomstige noden? 
 
Welke aanvullende maatregelen nam de collegevoorzitter om het werken in de Brusselse 
kinderopvang aantrekkelijker te maken? Hoe werden deze geëvalueerd en wordt eventueel 
bijgestuurd op basis van deze feedback? Welke doelstellingen stelt het College in deze voorop? 
 
Welke bijkomende maatregelen worden bestudeerd om meer mensen aan de slag te krijgen in de 
Brusselse kinderopvang? Welk budget wordt hiervoor uitgetrokken? Zo neen, zal dit worden 
opgestart en welk tijdspad zal in deze vooropgesteld worden? 
 
Antwoord 
 
In opdracht van de VGC voerde het Huis voor Gezondheid in 2021 een onderzoek uit over het 
tekort aan kinderbegeleiders in de kinderopvang. Uit dat onderzoek blijkt dat een heel aantal 
kinderdagverblijven openstaande vacatures hebben, soms al meer dan een jaar. De VGC beschikt 
zelf niet over de cijfers over vacatures of personeelsverloop. Volgens de cijfers van Actiris waren 
er in de loop van 2019 969 werkaanbiedingen die zochten naar het profiel kinderbegeleider, zowel 
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Nederlandstalig als Franstalig. Deze werkaanbiedingen kunnen zich binnen of buiten de sector 
kinderopvang bevinden. Het is gekend dat kinderbegeleider een knelpuntberoep is in Brussel – net 
zoals het dat ook is in Vlaanderen.   
 
Volgens het onderzoek van het Huis voor Gezondheid, vindt men zeer moeizaam kandidaten met 
de juiste opleiding en een voldoende kennis van het Nederlands. De kwalificatievoorwaarden 
omtrent de kennis van het Nederlands in Brussel vormen een drempel voor heel wat kandidaat-
kinderbegeleiders om in de Nederlandstalige kinderopvang aan de slag te gaan. Daarnaast, is er 
ook de werkdruk in de sector. Enerzijds, komt die werkdruk voort uit een hoge begeleider-kind-
ratio. In de Nederlandstalige kinderopvang kunnen tot 9 kinderen per kinderbegeleider opgevangen 
worden, terwijl dat internationaal, maar ook bij de Franstalige tegenhanger O.N.E. in Brussel, een 
lagere ratio is. Anderzijds, is er ook sprake van een vicieuze cirkel: hoe minder personeelsleden, 
hoe groter de druk wordt op de overblijvende collega’s. 
 
Verder blijkt het moeilijk om de medewerkers in de sector te houden. Redenen die daarvoor 
gegeven worden, zijn de onderwaardering van het beroep, een discrepantie tussen de opleiding en 
het werk in de praktijk, en de hoge werkdruk. Tot slot, geven de werkgevers uit de sector enkele 
bijkomende redenen voor de uitstroom uit de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. Ten eerste, 
is er een pensioneringsgolf binnen de sector. Ten tweede, is er een uitstroom uit de sector van de 
kinderopvang richting het kleuteronderwijs. Die uitstroom is te verklaren omwille van de betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Ten derde, zijn er ook werkkrachten uit de Brusselse 
Nederlandstalige kinderopvang die uiteindelijk kiezen voor een job in de kinderopvang in 
Vlaanderen, omdat dat voor heel wat medewerkers dichter bij huis is. 
 
De voorwaarden en de werkomstandigheden in de Brusselse Nederlandstalige kinderopvang vallen 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Desalniettemin ondernam de VGC reeds 
verschillende initiatieven om meer mensen in de sector aan de slag te krijgen.  
 
De VGC gaf recent de opdracht aan het Huis voor Gezondheid tot het voeren van het onderzoek 
over de instroom en uitstroom van kinderbegeleiders. Het Huis voor Gezondheid staat ook in voor 
promotiecampagnes en zo is het beroep van kinderbegeleider ook opgenomen in de ‘ikgaervoor’-
campagne (www.ikgaervoor.be/). Er werd mogelijk gemaakt dat de filmpjes van de ‘ikgaervoor’-
campagne werden getoond in de vaccinatiecentra, net op het moment dat de jongeren daar aan de 
beurt waren, om net die doelgroep aan te spreken die op het punt staat keuzes te maken in hun 
opleiding en werk. 
 
Daarnaast beschikt de VGC over de vacaturedatabank Werken voor Ketjes. Dat platform wordt op 
dit moment geëvalueerd en moet samen met de sector het ondersteuningsaanbod verbeteren. 
 
Verder zet de VGC in op het behoud van goede kinderbegeleiders, via de ondersteuning van de 
dienst Opgroeien in Brussel. Onder andere, werkt Opgroeien in Brussel aan een warm en 
kwalitatief aanvangsbeleid, en aan het bevorderen van werkgeluk. Op vlak van aanvangsbeleid 
ontwikkelde Opgroeien in Brussel dit jaar het Groeiboek. Het is een werkinstrument dat bedoeld 
is voor de kinderbegeleider zelf en dat kan helpen om te reflecteren over de eigen job, over 
gevoelens en over wat je nog kan bijleren. Het is letterlijk een tool om je te helpen groeien in de 
job.   
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Daarnaast heeft Opgroeien in Brussel een methodiek gelanceerd rond werkgeluk, dat de titel 
‘Vuurwerkt’ heeft. Het is een toolbox met 72 doe-opdrachten om op een leuke manier het 
welbevinden en de betrokkenheid van je team te vergroten. Vuurwerkt werd intussen als good 
practice opgenomen in de allereerste editie van Kindertijd, het nieuwe magazine van het 
expertisecentrum VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen).  
 
Tot slot, wordt getracht het ondersteuningsaanbod blijvend te verbeteren. In dat verband is ook een 
goede samenwerking met Actiris, VDAB, Huis voor Gezondheid en het Vlaams Agentschap 
Opgroeien van belang. 
 
 
Vraag nr. 2 van 26 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Divers: Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 
Publicaties vanuit de overheid die tot doel hebben om helder, duidelijk en op voldoende wijze te 
communiceren met de burgers en/of bepaalde doelgroepen, spelen zoals geweten een belangrijke 
rol in het beleid. 
 
Eerder werd de collegevoorzitter ondervraagd in de hoedanigheid als lid van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering omtrent de publicaties die binnen de gewestelijke bevoegdheden werden 
gepubliceerd tijdens deze legislatuur. Het lijkt opportuun deze vraag tevens te stellen in de 
hoedanigheid als lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Kan worden geduid welke publicaties er sinds de start van deze legislatuur werden uitgebracht 
binnen bevoegdheden van de collegevoorzitter? Kan dit worden opgesplitst naargelang het thema 
en het soort publicatie (flyers, boeken, folders, etc…), alsook telkens de oplage ervan worden 
vermeld? 
 
Op basis van welke criteria werd daarbij telkens beslist over het thema, de aard en de oplage van 
de desbetreffende publicaties? Zijn er hierbij ook publicaties die (deels) in een andere taal werden 
uitgebracht? Zo ja, kan worden geduid om welke talen het ging, wie de desbetreffende vertalingen 
op zich heeft genomen en welke kostprijs hieraan verbonden was? 
 
Kan de verspreiding van de desbetreffende publicaties nader worden toegelicht? Werden de 
opmaak en verspreiding verzorgd door de eigen Administratie(s) of werd dit uitbesteed aan externe 
bedrijven? 
 
Kan per publicatie worden toegelicht welk budget er hiervoor telkens voorzien was? Werden deze 
iedere keer correct ingevuld? 
 
Kan in het bijzonder worden toegelicht in welke publicaties de collegevoorzitter expliciet bij naam 
vermeld werd? In welke publicaties werd daarbij tevens een beeltenis opgenomen? Op welke 
manier werd daarbij telkens nagegaan of de opname van naam, toenaam en/of beeltenis voor een 
meerwaarde zorgde in de desbetreffende publicatie(s)? 
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Antwoord 
 
Dit betreft een gecoördineerd antwoord van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  
 
Gedrukte publicaties zijn een waardevol onderdeel van het communicatiebeleid van de VGC. De 
inzet van deze publicaties wordt steeds afgewogen in het bredere geheel van de 
communicatiestrategie. Publicaties staan niet op zichzelf: het gebruik ervan wordt steeds bekeken 
in relatie tot onder meer de beoogde doelgroepen, de boodschap en de andere beschikbare 
communicatie-instrumenten. 
 
De VGC streeft naar een exacte inschatting van de behoefte en naar het vermijden van een te hoge 
oplage. Door de distributie van dit drukwerk centraal te organiseren en te monitoren, kan de VGC 
de gedrukte communicatie optimaliseren (oplage, verspreiding, digitalisering van 
communicatie…). De verspreiding van drukwerk gebeurt in de eerste plaats via de eigen onthaal- 
en contactpunten en die van partners in het Nederlandstalig netwerk. De VGC bevraagt deze 
partners naar hun ervaring met het VGC-drukwerk en naar het aantal exemplaren van toekomstig 
drukwerk dat zij wensen te ontvangen. Op die manier worden de oplagen van VGC-drukwerk 
afgestemd op de vooropgestelde verspreiding. 
 
De opmaak van de publicaties gebeurt deels door de eigen Administratie, en deels door externe 
bedrijven: 
 
 Binnen de dienst Communicatie van de Administratie is een vormgever (1 VTE) beschikbaar 

die de vormgeving van gedrukte en digitale communicatieproducten voor de verschillende 
organisatieonderdelen op zich neemt. 

 
 Ter ondersteuning maakt de dienst Communicatie gebruik van een raamovereenkomst voor 

vormgeving en drukwerk. De raamovereenkomst werd voor de periode 2020-2024 toegewezen 
aan de firma Artoos. Deze raamovereenkomst wordt vooral ingezet voor de vormgeving van 
kleinere en dringende opdrachten, en ter ondersteuning van de interne vormgever. 

 
 Voor specifieke opdrachten (grotere projecten, specifieke types van vormgeving zoals 

illustraties of dynamische infographics, ontwikkeling van thema-huisstijlen…) werkt de VGC 
samen met een waaier aan externe bedrijven, op basis van overheidsopdrachten per project of 
per domein. 

 
Ook de verspreiding van de publicaties gebeurt deels intern (door de dienst Facilitair Beheer van 
de Administratie) en deels via de post. Voor specifieke opdrachten kunnen ook koeriers worden 
ingezet. De verdeling gebeurt op basis van een kostinschatting waarbij rekening wordt gehouden 
met verschillende factoren zoals gewicht, bereikbaarheid, periode… 
 
De meeste vertalingen gebeuren via een raamovereenkomst. De raamovereenkomst werd voor de 
periode 2018-2022 toegewezen aan de firma Akira Translations. Voor individuele opdrachten kan 
gewerkt worden met interne vertalers (binnen de Administratie) of met andere vertaalbureaus (bv. 
als dit binnen een grotere externe opdracht voor een communicatieopdracht is opgenomen). 



- 6 - 
 

De totale uitgaven voor vertalingen (gedrukte communicatie en andere vertalingen) binnen de 
raamovereenkomst zijn: 
 
 2019 (januari - december) – 7.218,14 euro 
 2020 (januari – december) – 18.690,28 euro 
 2021 (januari-juni) – 5.237,59 euro 
 
Er is geen apart budget per publicatie beschikbaar. De budgetten voor Communicatie, zowel voor 
algemene communicatie als voor specifieke campagnes en acties, zijn opgenomen in de 
begrotingsopmaak (en begrotingswijzigingen) van de respectieve jaren. 
 
Op 27 februari 2018 keurde het College het kader voor de overheidscommunicatie van de VGC 
goed. Dit is tot op heden het kader voor de communicatie van de VGC, en is terug te vinden op de 
VGC-website. Communicatie, waaronder publicaties, wordt steeds aan de criteria in het kader 
afgetoetst. Dat wil specifiek zeggen dat vermeldingen van collegeleden (in naam en/of afbeelding) 
slechts zeer beperkt voorkomen in VGC-publicaties. 
 
Concreet: het collegelid bevoegd voor de Gemeenschapscentra ondertekent het voorwoord van de 
brochure met het cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra (zonder afbeelding). Het collegelid 
bevoegd voor Onderwijs ondertekent het voorwoord van de scholengids (zonder afbeelding), en 
ondertekent een bedanking aan de leerkrachten op het jaarlijkse kaartje voor de Dag van de 
Leerkracht (zonder afbeelding). 
 
Bij grote participatietrajecten treden collegeleden op als ambassadeur (voor Stadspiratie de 3 
collegeleden, voor de Ronde van Brussel het collegelid bevoegd voor Onderwijs). De 
ambassadeursrol ondersteunt de wervende communicatie voor participatietrajecten. 
 
Een overzicht van de verschillende publicaties is terug te vinden in Bijlage 1. 
 
 
Vraag nr. 3 van 29 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Algemene zaken: De stand van zaken omtrent de werking van de Meet- en weetcel 
 
Ongeveer een jaar geleden, meer bepaald op vrijdag 27 november 2020, werd de collegevoorzitter 
tijdens de plenaire vergadering ondervraagd omtrent de toekomst van de Meet- en weetcel in het 
licht van de beslissing om diens werkzaamheden te integreren in de werking van de cel Stedelijk 
beleid. 
 
Kan een stand van zaken gegeven worden wat betreft de integratie of inkanteling van de Meet- en 
weetcel in de cel Stedelijk beleid? Is dit volledig afgerond? Kregen deze medewerkers van de Meet- 
en weetcel daarop ook andere taken toebedeeld? 
 
Kan worden toegelicht in welke mate de opname van de Meet- en weetcel in de cel Stedelijk beleid 
reeds positieve resultaten heeft opgeleverd wat betreft de transversale en strategische positionering 
van de opdrachten rond studie, data en analyse binnen de diensten van de leidend ambtenaar? 
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Welke nieuwe of andere soorten studies zijn door Stedelijk beleid in het voorbije jaar verricht? Op 
welke manier wordt dit geëvalueerd? Kan worden geduid hoe de ontsluiting van data 
geoptimaliseerd wordt? 
 
Kan in het bijzonder worden geduid hoe ver men staat met de implementatie van de tool Swing en 
het openstellen ervan? Welke stappen werden daaromtrent reeds gezet sinds het vorige antwoord? 
 
Is er zicht op het huidige personeelsverloop binnen de cel Stedelijk beleid? Kan een overzicht 
worden gegeven per directie of dienst? Welke gevolgen heeft dit voor de beschikbare expertise? 
Op welke manier wordt dit probleem aangepakt? Worden alle functies op dit moment correct 
ingevuld? 
 
Antwoord 
 
Het College besliste eind 2020 om de Meet- en weetcel als apart organisatieonderdeel op te heffen 
en de werking rond ‘meten en weten’ te integreren in de cel Stedelijk beleid. De voornaamste 
redenen hiervoor waren het grote personeelsverloop in de vroegere cel en het onevenwicht dat 
ontstaan was tussen enerzijds, de opdrachten en het personeelsvolume van de Meet- en weetcel en 
anderzijds, de positionering van die cel als afzonderlijke eenheid met aansturing door een 
mandaathouder die deel uitmaakte van het managementcomité. 
 
De integratie van de werking van de voormalige Meet- en weetcel in Stedelijk beleid en de 
rekrutering en aanstelling van 2 nieuwe medewerkers is inmiddels afgerond. De opdrachten van de 
medewerkers data en analyse wijzigden niet fundamenteel ten opzichte van de taken die vroeger 
opgenomen werden door de Meet- en weetcel. De positionering binnen Stedelijk beleid/DLA zorgt 
voor een betere afstemming met de horizontale processen en opdrachten die opgenomen worden 
door die cel. 
 
De grote lijnen van de nieuwe opdracht van de cel werden door het College goedgekeurd in nota 
nr. 20202021-0194 van 15 oktober 2020. De opdrachten van de medewerkers data en analyse 
bestaan uit 2 grote clusters, namelijk het versterken van de wetenschappelijke onderbouw van het 
beleid en het coördineren en uitwerken van verschillende processen die gerelateerd zijn aan data, 
dataverzameling, datavisualisering, ontsluiting van datatools. 
 
De nieuwe medewerkers zijn in april 2021 gestart bij de VGC. De cel is in haar huidige vorm dus 
nog niet lang operationeel. Toch kan gesteld worden dat er op deze korte tijd al heel wat resultaten 
geboekt zijn. Zonder exhaustief te zijn, worden hier enkele opdrachten, vragen en rapporten 
weergegeven die de afgelopen maanden opgevolgd en behandeld werden door de medewerkers 
data en analyse: 
 

- opvolgen en actualiseren van VGC- en taakspecifieke instrumenten zoals de online 
bevragingstool CheckMarket, de tool voor omgevingsanalyse Swing, de geotool Belmap 
Exel, enzovoorts…; 

- beantwoorden van technische en inhoudelijke ondersteuningsvragen van alle algemene 
directies, directies en entiteiten van de VGC met betrekking tot vragenlijsten, beheer en 
gebruikers- en lanceerrechten in CheckMarket; 
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- netwerking en overlegmomenten met diverse instanties waaronder het Brussels Instituut 
voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen, het Kenniscentrum Vlaamse 
Steden en ‘provincies in cijferwerking’; 

- opstellen van een demografische en socio-economische omgevingsanalyse en het 
ontwikkelen van indicatoren bij het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC; 

- uitvoeren, analyseren en rapporteren van een uitgebreide bevraging in het kader van het 
traject naar een verduurzaming van de Brede Scholen; 

- in kaart brengen van het vakantieaanbod Sport, Jeugd, Cultuur en Speelpleinen, met het 
oog op de afstemming van het aanbod; 

- voorzien van gerichte omgevingsanalyses voor 3 stadsvernieuwingsdossiers die werden 
ingediend in het kader van de oproepen veerkrachtige steden na Covid-19 en 
hittebestendige stad; 

- opstellen van een vragenset en opmaken van een rapport in het kader van een bevraging 
over het aanbod van de sociale dienst ter ondersteuning van de directie Personeel & HR; 

- aanleveren van cijfers en kaarten voor de presentatie ‘VGC in cijfers’; 
- ondersteuning in het kader van Microsoft licenties en het traject richting een datawarehouse 

bij de dienst ICT van de VGC; 
- feedback geven over het rapport van de Jeugdraad over de ervaringen van de jeugd met de 

politie, voor de directie Cultuur, Jeugd en Sport; 
- opstellen van een rapport voor de opvolging van de indicatoren van het 

kinderarmoedebestrijdingsplan van VGC ter ondersteuning van de entiteit Gezin; 
- samenwerking met de Ugent aan de Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse 

kinderopvang; 
- analyse van een dataset van het Lokaal Loket Kinderopvang, met een rapport als 

eindproduct; 
- aanleveren van visualisaties voor de Huizen van het Kind; 
- monitoring van de adviesraden en werkgroepen van de VGC en de evaluatie van de werking 

van deze adviesorganen ter ondersteuning van Samenleven en diversiteit binnen de directie 
Welzijn, Gezondheid en Gezin. 

 
Hoewel de werking nog maar 8 maanden operationeel is en de medewerkers nieuw aan de slag zijn 
bij de VGC en er dus rekening moet worden gehouden met inwerktijd en specifieke expertise-
opbouw, kan gesteld worden dat het College zeer tevreden is over de werking, de aansturing en de 
resultaten met betrekking tot data en analyse in de nieuwe structuur. 
 
Na de start van de medewerkers data en analyse werd contact opgenomen met de aanbieder van 
Swing (ABF Research) om de mogelijkheden voor de toekomst voor een goede ‘VGC in cijfers’-
module te bespreken. 
 
De database in Swing, zoals die door de voormalige Meet- en weetcel werd opgebouwd, is niet 
up-to-date wat de datareeksen betreft. Vooraleer Swing opengesteld kan worden, dient er dus een 
grote actualisatie-oefening te gebeuren van alle datareeksen die nuttig en beschikbaar zijn. 
 
Heel wat data kunnen ter beschikking gesteld worden door de ‘provincies in cijfers’-werking. Het 
gaat dan meer specifiek om demografische en socio-economische gegevens die uit federale 
(STATBEL) en Vlaamse bronnen komen. De samenwerking met die werking is opgestart. 
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Daarnaast is er ook een bijkomende module nodig om gegevensuitwisseling tussen de databases 
van de ‘provincies in cijfers’ en ‘VGC in cijfers’ technisch mogelijk te maken. Deze module werd 
ondertussen ook aan de huidige licentie toegevoegd. 
 
Parallel worden de mogelijkheden om het lopende contract voor Swing verder te moderniseren 
bekeken, zodat de data extern ontsloten kunnen worden. Een bijkomende dashboardmodule 
behoort daarbij tot de mogelijkheden, aangezien het een meer laagdrempelige ontsluiting van de 
data naar een breder publiek zou toelaten. De eerste stap is echter de herlancering binnen de VGC 
van zodra voldoende datareeksen up-to-date zijn gebracht.  
 
Cijfers die betrekking hebben op het globale personeelsverloop van de Administratie dienen bij het 
collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken te worden opgevraagd. 
 
De cel Stedelijk beleid bestond tot 2020 uit een personeelsploeg van 7 VTE met inbegrip van de 
mandaathouder. In het algemeen kan worden gesteld dat de cel een zeer stabiele personeelsploeg 
en werking kent. De meeste medewerkers zijn tussen de 7 en de 11 jaar actief bij de dienst.  
 
Daarnaast werden er sinds 2020 ook 3 nieuwe functies toegevoegd aan de cel Stedelijk beleid. In 
het kader van die nieuwe functies gebeurden 3 vaste aanwervingen: 
 

- voor de transversale beleidsaansturing van Brede School en het subsidie- en dossierbeheer 
van de 29 Brede Scholen, werd eind 2020 een 1 VTE aangesteld (adjunct van de directeur 
- Brede School); 

- voor de werking rond data & analyse, startten in april 2021 2 nieuwe medewerkers (adjunct 
van de directeur – Studie, data en analyse). 

 
Er is met andere woorden weinig verloop binnen de cel Stedelijk beleid. De functies zijn correct 
ingevuld. Er is dus ook geen negatieve impact met betrekking tot de aanwezige expertise of tot de 
werking van de cel. 
 
 
Vraag nr. 4 van 8 november 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Welzijn: Thuiszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – vergelijking met Vlaanderen 
 
Uit de toelichting van Vlaams minister Wouter Beke aan de Raad over het welzijnsbeleid in 
Brussel, valt te begrijpen dat de focus in 2020 voor de thuiszorg volledig op de aanpak van de 
Covid-19-pandemie lag. 
 
Vanaf 2021 kwam een traject aanvullende thuiszorg en wordt er gewerkt aan de implementatie van 
Belrai (zorgnoden voor kwetsbare personen via een gestandaardiseerde manier). 
 
Mede door het feit dat mensen na een hospitalisatie vlugger naar huis worden gestuurd en ook door 
de impact van de coronacrisis, wordt voorspeld dat de vraag nog zal blijven toenemen. 
 
Beschikt de collegevoorzitter over cijfers over het gebruik van thuiszorg(suren) in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in 2020 en 2021? Welke evolutie is te merken op lange termijn? Hoe 
verschilt dit met de groei in Vlaanderen?  
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Hoeveel Nederlandstalige diensten, aanbieders en thuisverzorgers zijn er actief in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en hoeveel patiënten (op basis van gender, leeftijd, pathologie, regio, 
taal…) ontvingen thuiszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kan een overzicht worden 
gegeven naar welke diensten het meeste vraag is?  
 
In hoeverre is een Nederlandstalige werking bij de aanbieders gegarandeerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest?  
 
Kan worden meegedeeld in welke mate er een personeelstekort bestaat binnen de sector van 
thuiszorg in Brussel? Hoeveel vacatures staan nog open en na hoeveel tijd worden deze gemiddeld 
ingevuld?  
 
In welke mate heeft de coronacrisis de werking van thuiszorg beïnvloed? Hoeveel budget en welk 
soort beschermingsmateriaal heeft de VGC ten beschikking gesteld aan de aanbieders in 2020 en 
2021? Kan een overzicht worden aangeleverd van hoeveel materiaal per organisatie?  
 
Antwoord 
 
De VGC beschikt niet over de volledige cijfers van het gebruik van thuiszorguren in Brussel. 
 
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning, de subsidiëring en de 
monitoring van de verschillende Vlaamse erkende thuiszorgdiensten. Hier wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gezinszorg, poetshulp, karweihulp en oppashulp. Op de website van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid worden de beschikbare cijfers gepubliceerd tot en met 2018. 
  
In het antwoord op vraag nr. 834 van 24 augustus 2021 van mevrouw Katrien Schrijvers schetst 
Vlaams minister Wouter Beke eveneens een aantal cijfers en evoluties die een gedeeltelijk 
antwoord bieden op deze vraag (zie https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1751355)  
 
Aangezien de VGC niet beschikt over de meest recente en voor Brussel vergelijkbare gewogen 
cijfers kan de VGC geen correcte vergelijking maken van de evolutie in Brussel in vergelijking 
met die in Vlaanderen. De VGC beschikt enkel over de gepresteerde uren van de diensten 
gezinszorg die naast de Vlaamse erkenning een aanvullende subsidie van de VGC ontvangen voor 
de diensten gezinszorg (persoonsverzorging, psychosociale, pedagogische of agogische 
ondersteuning en huishoudelijke hulp door een gekwalificeerd, verzorgend personeelslid). 
 
Hieruit blijkt dit overzicht: 
 

Dienst gezinszorg Gepresteerde uren 
2020 

Gepresteerde uren 
2019 

Gepresteerde uren 
2018 

Familiehulp 93.022,00 84.946,92 98.267,00 

I-mens 65.707,94 38.295,43 35.033,74 
Vzw Partena en OZ 
gezinszorg 

  2.824,29   3.645,00   2.919,00 

Totaal 161.554,23 126.887,35 136.219,74 
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Hierbij dient wel vermeld dat de vzw Thuiszorg Brabant nooit eerder een subsidieaanvraag heeft 
ingediend bij de VGC. Sinds de fusie van Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg Brabant tot I-
mens kan een grote stijging vastgesteld worden van het aantal gepresteerde uren door de diensten 
van I-mens, die allicht grotendeels is toe te wijzen aan de inbreng van de prestaties vanuit de 
voormalige vzw Thuiszorg Brabant. 
 
Het aantal gerapporteerde uren van de dienst gezinszorg van Familiehulp in Brussel is in 2020 
gestegen ten opzichte van 2019 en blijft onder het aantal gerapporteerde uren voor 2018. 
 
Het aantal gerapporteerde uren van de dienst gezinszorg van Partena in Brussel is in 2020 gedaald 
ten opzichte van 2019 en komt opnieuw in de buurt van de rapportage over 2018. 
 
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakt voor 2018 melding van volgende 
Nederlandstalige diensten die thuiszorg aanbieden: 
 

- 6 diensten die gezinszorg aanbieden in Brussel: Familiehulp, Ferm Thuiszorg, I-mens, I-
mens Thuishulp, Pajottenlands Centrum – Leda, Partena en OZ Gezinszorg; 

- 2 diensten die poetshulp aanbieden: Familiehulp en Solidariteit voor het Gezin (sinds 2020: 
I-mens); 

- 3 diensten die oppashulp aanbieden: Thuishulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel, CM 
Sint-Michielsbond (Regio Halle-Vilvoorde), Solidariteit voor het Gezin regio Brussel-
Hoofdstad. 

 
Het aantal medewerkers in de Nederlandstalige thuiszorg in Brussel is niet gekend bij de VGC. 
Ook hier beschikt de VGC enkel over de cijfers voor 2020 die ons werden aangeleverd door de 
door de VGC-gesubsidieerde diensten gezinszorg: 
 

- Familiehulp: 86 medewerkers gezinszorg; 
- I-mens: 56 medewerkers gezinszorg; 
- Partena en OZ gezinszorg: 13 medewerkers gezinszorg die actief zijn in Brussel en de Rand 

rond Brussel. 
 
Wat het profiel van de cliënten betreft, beschikt de VGC enkel over de gegevens van vzw 
Familiehulp voor 2020. In 2020 bediende de dienst gezinszorg van Familiehulp in Brussel 627 
cliënten: 
 

- 59,8 % omwille van een fysiek probleem; 
- 21,5 % kraamzorg; 
- 73,5 % van de cliënten is vrouwelijk; 
- 54,7 % van de cliënten is ouder dan 65 jaar. 
- De cliënten van Familiehulp wonen voornamelijk in Anderlecht (15 %), Sint-Jans-

Molenbeek (11 %), 1000 Brussel (10 %), Laken (7 %), Schaarbeek, Etterbeek en Jette (6 
%), Sint-Pieters-Woluwe (5 %). De overige cliënten wonen verspreid over de andere 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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De kwaliteitsvereisten voor de werking van de Vlaamse erkende diensten gezinszorg in Brussel 
worden decretaal geregeld in het Woonzorgdecreet en in het besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers van 28 juni 2019. 
Hierin worden geen specifieke taalvereisten voorzien voor de medewerkers van de diensten 
gezinszorg. 
 
De 3 door de VGC-gesubsidieerde diensten voor gezinszorg geven aan dat de meerderheid van de 
medewerkers in deze diensten minstens voldoende Nederlands spreekt in functie van de 
taakvereisten. Medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, krijgen 
ondersteuning op de werkvloer, gaande van het gebruik van helder Nederlands en oefenkansen tot 
het aanbieden van Nederlandse lessen binnen de vormingsuren. 
 
De feitelijke meertaligheid in het personeelsbestand van de diensten gezinszorg kan ook een troef 
zijn voor de dienstverlening in de meertalige Brusselse context. 
 
De VGC heeft geen overzicht van het aantal openstaande vacatures in de thuiszorg. I-mens geeft 
aan dat de vzw geen personeelstekort heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Familiehulp en 
Partena en OZ laten vacatures permanent openstaan om snelle rekruteringen mogelijk te maken 
zodra er effectief een functie vrij komt. Familiehulp en I-mens beschikken elk over een eigen 
opleidingscentrum. Dit blijkt een belangrijke wervingspool voor nieuwe medewerkers. 
 
De coronacrisis heeft de werking van de diensten gezinszorg zeker beïnvloed. De VGC noteerde 
de volgende impact: 
 

- de omschakeling van fysiek naar digitaal overleg;  
- interne reorganisatie om gezamenlijk quarantainezorg en cohortzorg te kunnen bieden; 
- het voortdurend informeren en sensibiliseren van medewerkers en gebruikers om de 

richtlijnen te volgen en besmettingen te melden; 
- personeelsuitval (ziekte, quarantaine, isolatie) en daardoor moeilijke (her)planning; 
- het afhaken van cliënten sinds de eerste lockdown; 
- de vraag van rusthuizen om bij te springen; 
- de impact op het mentaal welzijn van de medewerkers en aandacht voor zelfzorg; 
- steeds meer cliënten zetten de stap van thuiszorg naar een woonzorgcentrum nu heel wat 

woonzorgcentra leegstaande kamers promoten aan sterk verlaagde prijzen - toch komen er 
ook voldoende aanvragen van nieuwe klanten binnen. 

 
Het VGC-subsidiereglement voor diensten gezinszorg voorziet een jaarlijks subsidiekrediet van 
80.000 euro voor subsidieaanvragen van de Vlaamse erkende diensten gezinszorg. Dit krediet 
wordt jaarlijks verdeeld onder de rechthebbende diensten volgens de respectieve aantallen 
gepresteerde diensturen gezinszorg van het voorbije werkjaar. De diensten dienen hiertoe jaarlijks 
een subsidieaanvraag in. 
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In 2020 kende de VGC de jaarlijkse subsidie toe op basis van de gerapporteerde prestaties over 
2019: 
 

 
 
De subsidie die zal worden toegekend op basis van de gerapporteerde prestaties over 2020 ligt voor 
op het College van 16 december 2021. 
 
Daarnaast voorziet het VGC-subsidiereglement voor diensten gezinszorg ook in een jaarlijks 
subsidiekrediet van 7.500 euro voor de organisatie van acties die kaderen in het bekendmaken van 
het aanbod aan gezinszorg in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Deze acties worden in overleg 
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie gezamenlijk georganiseerd door alle diensten voor 
gezinszorg die voor dat jaar een subsidieaanvraag indienen. 
 
Voor 2020 dienden de diensten gezinszorg omwille van de coronapandemie geen aanvraag in voor 
bekendmakingsacties. 
 
Voor 2021 dienden de diensten wel opnieuw een aanvraag van 7.500 euro in voor 
bekendmakingsacties. In 2021 willen de diensten voor gezinszorg hun aanbod naar ouderen beter 
bekendmaken in samenwerking met de lokale dienstencentra. Ook deze besluitvorming ligt voor 
op het College van 16 december 2021. 
 
De VGC heeft tijdens de eerste lockdown (2020) ingezet op de verdeling van mondmaskers en 
handgel. In het algemeen zijn er ontsmettingsmiddelen en 15.000 mondmaskers (11.071,50 euro) 
specifiek verdeeld naar de lokale dienstencentra en de armoedeverenigingen. 
 
Vanaf half mei 2020 konden alle de diensten gezinszorg, net als tal van andere diensten, een beroep 
doen op Iriscare voor beschermingsmateriaal. De VGC heeft er toen over gewaakt dat alle diensten 
ook effectief toegang kregen tot deze ondersteuning en heeft dit aanbod actief in de sector 
gepromoot. Sinds de oprichting van de aankoopcentrale van Iriscare kunnen ook de diensten 
gezinszorg beroep doen op dit aanbod. 
 
 
Vraag nr. 5 van 8 november 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Welzijn: Campagne 1712 omtrent (intrafamilliaal) geweld in Brussel  
 
De Standaard berichtte over de Brusselse campagne dat 1712 eind oktober 2021 lanceerde. De 
nieuwe campagne van 1712 focust op de aanpak van geweld en wil ingrijpen door omstaanders 
stimuleren. Gedurende 4 weken zal een spot te zien zijn op sociale media en televisie en er zullen 
ook posters verspreid worden met allen dezelfde boodschap: “Geweld stopt niet vanzelf. Contacteer 
1712 en maak het verschil”. 
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De focus op Brussel is niet toevallig gezien de politie ieder jaar ongeveer 3.000 pv’s opmaakt over 
familiaal geweld; het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel vorig jaar zo’n 300 trajecten 
of begeleidingen had; en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel registreerde 583 
meldingen over 822 kinderen. Hulplijn 1712 zelf verwerkte ongeveer 1.400 oproepen uit de regio 
Vlaams-Brabant en Brussel. 
 
In de vorige Beleidsverklaring verklaarde het College dat er specifieke aandacht geschonken zou 
worden aan de toegankelijkheid en cultuursensitiviteit van de zorg met aandacht voor specifieke 
problematieken zoals intrafamiliaal geweld. 
 
Met hoeveel middelen ondersteunt het College de campagne van 1712? Welke doelstellingen 
worden hiermee beoogd? 
 
Zijn er specifieke doelgroepen die beoogd worden en welke kanalen worden hiervoor gebruikt?  
 
Zijn er afspraken gemaakt over verspreiding en sensibilisering met mediapartners of andere sociale 
organisaties of de openbaar vervoersmaatschappij in Brussel? Hoe hebben zij hierop gereageerd? 
Hoe lang loopt de campagne? 
 
Heeft men eventueel al zicht of een groter aantal meldingen zijn binnengelopen bij 1712 sedert de 
start van de campagne (eerste golf)? 
 
Welke andere maatregelen dan bovenstaande campagne worden bestudeerd of zijn uitgerold om de 
welzijnssector te versterken in het detecteren, registreren en omgaan met signalen van (familiaal) 
geweld? Welke middelen trok het College hiervoor uit en werden deze eventueel reeds voor het 
eerst geëvalueerd? 
 
Is er overleg met de Vlaamse Gemeenschap omtrent deze problematiek? 
 
Antwoord 
 
Campagne 1712 
 
Het College kende voor de ontwikkeling, verspreiding en coördinatie van deze campagne een 
subsidie van 39.500 euro toe aan 1712. 1712 is de professionele hulplijn voor alle burgers die een 
vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 zette de afgelopen jaren een 
aantal campagnes op poten, dit is echter de eerste campagne die zich richt tot omstaanders 
(familieleden, vrienden, buren) van geweld, misbruik of kindermishandeling. Voor slachtoffers die 
de stap zelf niet kunnen of durven zetten, kunnen omstaanders het verschil maken door 1712 te 
contacteren. 
 
De campagne is afgestemd op de diversiteit en meertaligheid van Brussel. De campagnebeelden en 
-boodschappen zijn helder en gemakkelijk verstaanbaar voor een groot publiek. 
 
De campagne werd eind oktober 2021 gelanceerd. De lancering kon rekenen op de nodige media-
aandacht en zo ook een brede verspreiding van de boodschap. 1712 verspreidt de campagne zowel 
digitaal als via print.  
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De digitale campagne adverteert gericht via sociale media naar het Nederlandstalige netwerk in 
Brussel. De spot werd gedurende de maand november 19 keer per dag getoond op Bruzz-televisie. 
Op 10 en 17 november 2021 verscheen een printadvertentie in Bruzz-magazine. 
 
De geprinte materialen worden gericht verspreid via het netwerk van de VGC in Brussel 
(Nederlandstalige onderwijs, gemeenschapscentra, etc...). Eind december 2021 zullen meer dan 
500 organisaties binnen het N-netwerk van de VGC een affiche ontvangen die kadert binnen de 
campagne. Op dat moment wordt ook de campagne op sociale media opnieuw actief gepromoot. 
De campagne zal een 3-tal maanden lopen. 
 
De campagne is een initiatief van de VGC, maar kwam in overleg met de Vlaamse Gemeenschap 
tot stand om een goede afstemming met het bestaande aanbod en campagnemateriaal te garanderen.  
 
Het is te vroeg om de impact van de campagne te kunnen meten en conclusies te kunnen trekken 
over de evolutie van het aantal oproepen naar 1712 vanuit Brussel sinds de start van deze 
campagne.  
 
Maatregelen intrafamiliaal geweld  
 

- Initiatief ‘Verhoogde inzet rond intrafamiliaal geweld’ van CAW Brussel – 150.000 euro 
(november 2020-oktober 2022) 

 
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW) startte met de steun van de VGC het project 
‘verhoogde inzet rond intrafamiliaal geweld’ op. Met deze steun zal CAW Brussel haar aanpak 
rond intrafamiliaal geweld versterken en verder bekendmaken. Het CAW verfijnt de bestaande 
methodologische kaders en protocollen. Hierbij wordt er ook een extra focus gelegd op een 
cultuursensitieve en meertalige aanpak. Het CAW zal die eenduidige aanpak rond intrafamiliaal 
geweld ook binnen al haar deelwerkingen verder uitrollen, om hulpverleners te versterken. 
 

- Onderzoek naar kindermishandeling in Brussel tijdens corona van de Vrije universiteit 
Brussel - 15.000 euro (1 januari 2021-31 december 2021) 

 
Er werd een subsidie toegekend aan de Vrije Universiteit Brussel voor het onderzoek naar 
kindermishandeling in Brussel tijdens corona. De VUB voert in samenwerking met het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel een wetenschappelijk onderzoek naar de impact 
van het coronavirus en de harde lockdown op kindermishandeling. De onderzoekers zullen een 
aantal vaststellingen en gemaakte hypothesen kwantitatief en kwalitatief onderzoeken. Een 
belangrijk deel van het onderzoek gaat over op welke manier hulpverleners van het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling hun werking hebben aangepast aan de situatie en welke 
lessen hieruit te trekken zijn voor jeugdhulpverleners in de toekomst. 
 

- Convenant VGC – Kind in Nood – 65.000 euro (2022-2025)  
 
Het College heeft de samenwerking met het VK Brussel voor het eerst via een convenant 
vastgelegd. De jaarlijkse middelen worden vanaf het jaar 2022 structureel verhoogd. Zo worden de 
middelen voor het VK Brussel opgetrokken van 50.000 naar 65.000 euro. Met deze middelen zet 
VK Brussel, aanvullend op het Vlaamse beleid, extra in op sensibilisering en handelingsbereidheid 
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bij professionelen. Dit leidt tot een betere detectie en signalering van situaties van 
kindermishandeling en een verhoging van de bereidheid en de handelings- en 
bekwaamheidsvaardigheden van de actoren die werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Het 
VK Brussel sensibiliseert burgers door middel van het actief promoten van de chatbox 
nupraatikerover.be. 
 
 
Vraag nr. 6 van 24 november 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Gezin: Stand van zaken dossier vzw Agaat/onze Guitjes 
 
Het kinderdagverblijf Onze Guitjes in Sint-Agatha-Berchem kampt reeds langer met problemen in 
hun gebouw dat nog steeds eigendom is van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De gemeente 
Sint-Agatha-Berchem kon een terrein aankopen in de Elbersstraat en beoogde een nieuwbouw en 
bestudeerde ook een capaciteitsuitbreiding voor de crèche op de toekomstige site. 
 
Eind 2019 keurde het College van de gemeente het ter beschikking stellen van een deel van dit 
terrein voor de vzw Agaat goed, waarna er verschillende overlegronden volgden, maar verder 
werden er nog geen concrete vervolgstappen gezet. 
 
In het Strategisch meerjarenplan 2021-2025 stelt het College zelf dat er nood is aan nieuwe crèches. 
 
Kan een stand van zaken worden gegeven inzake het dossier omtrent de ontwikkeling van het 
terrein in de Elbersstraat in Sint-Agatha-Berchem? Is er eventuele vertraging opgelopen en welke 
impact heeft deze vertraging op de voorziene oplevering van het gebouw? 
 
Hoe verloopt de samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem enerzijds, en 
de inrichtende vzw, anderzijds? Wanneer was er laatst overleg en welke conclusies en/of acties 
werden er overeengekomen? 
 
Zijn er mogelijke problemen die zich momenteel stellen in het gebouw dat eigendom van de VGC 
is? Welk tijdskader wordt vooropgesteld om deze op te lossen en welk budget wordt hiervoor 
uitgetrokken? 
 
Kan de beoogde financiering van het dossier van de Guitjes worden toegelicht? 
 
Antwoord 
 
De VGC-Administratie heeft voor een toekomstige infrastructuur voor kinderdagverblijf Onze 
Guitjes rechtstreekse contacten met het gemeentebestuur, waarbij ook vzw Agaat geïnformeerd en 
betrokken wordt. Er heeft al meermaals overleg plaatsgevonden en er wordt ook telefonisch en 
schriftelijk opgevolgd. De laatste vergadering was op 26 augustus 2021. Dit was een overleg tussen 
het gemeentebestuur, de vzw en de VGC (de directie Gebouwen en Patrimonium, de Entiteit Gezin, 
en het kabinet van de collegevoorzitter). De conclusies uit dat overleg zijn als volgt. 
 
De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft een bebouwbaar perceel met een oppervlakte van 1.500 
m² aangekocht in de Elbersstraat, met als bestemming infrastructuur voor demografische evoluties. 
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De gemeente stelt daarvan 500 m² ter beschikking van vzw Agaat opdat deze er een 
kinderdagverblijf kan uitbaten. 
 
Bij de toewijzing aan vzw Agaat was de verwachting van de gemeente om in het nieuwe 
kinderdagverblijf ruimte voor capaciteitsuitbreiding te voorzien. De huidige capaciteit van 
kinderdagverblijf Onze Guitjes is 28 kindplaatsen met inkomenstarief. Helaas zijn de middelen die 
de Vlaamse overheid deze legislatuur voorziet voor capaciteitsuitbreiding beperkt. Vanuit de VGC 
wordt geijverd bij de Vlaamse overheid om dit budget op te trekken, maar indien dat niet gebeurt, 
is gezien de relatief hoge dekkingsgraad in Sint-Agatha-Berchem (49,35 % IKT), een bijkomende 
uitbreiding van de kindplaatsen in deze gemeente in de nabije toekomst niet aan de orde. 
 
De gemeente had in juni 2021 nog de ambitie om op het terrein in de Elbersstraat eveneens een 
nieuw Franstalig gemeentelijk kinderdagverblijf te voorzien, met een capaciteit van 60 tot 70 
kindplaatsen. Tijdens het laatste overleg met de gemeente werd duidelijk dat de realisatie van dit 
Franstalig kinderdagverblijf nog niet is geconcretiseerd. De gemeente heeft voorlopig ook geen 
andere plannen voor de ontwikkeling van het terrein in de Elbersstraat. 
 
De vraag stelt zich daarom naar de opportuniteit om een relatief klein en alleenstaand gebouw op 
te trekken voor het kinderdagverblijf op het terrein in de Elbersstraat. Om die reden is het belangrijk 
om ook een alternatieve oplossing te onderzoeken, binnen het nieuwe Duurzaam Wijkcontract 
‘Moderne Wijk’ te Sint-Agatha-Berchem. Hierover werden afspraken gemaakt. De verdere 
ontwikkeling van een concreet projectplan voor de nieuwe infrastructuur is nog lopende en zal in 
2022 een vervolg kennen. 
 
Verder kampt het huidige gebouw van kinderdagverblijf Onze Guitjes al jaren met algemene 
ouderdomsverschijnselen. Deze werden op het overleg aan de VGC gesignaleerd. In 2021 heeft de 
VGC werken laten uitvoeren naar aanleiding van insijpelingsproblemen aan het dak. Daarvoor 
werd 8.500 euro uitgetrokken. De directie Gebouwen en Patrimonium van de VGC volgt de situatie 
nauwgezet verder op. 
 
Wat betreft de beoogde financiering voor het bouwdossier, beschikt vzw Agaat over 28 
kindplaatsen die in aanmerking komen voor een VIPA-subsidie. Op basis van de subsidiabele 
oppervlakte per kindplaats zou een investeringssubsidie van ongeveer 690.000 euro verkregen 
kunnen worden via het VIPA. Het maximale subsidiebedrag dat de VGC volgens het 
subsidiereglement kan inzetten, is gelijk aan het VIPA-bedrag. In het scenario dat het project past 
binnen het Duurzaam Wijkcontract ‘Moderne Wijk’, kunnen ook middelen uit het Duurzaam 
Wijkcontract bijdragen aan de financiering. 
 
Tot slot, stellen zich sinds 2010 in het gebouw problemen op vlak van de brandveiligheid, door het 
ontbreken van een tweede nooduitgang. Om deze reden onderzoekt de VGC de mogelijkheid om 
een tijdelijke huisvesting voor het kinderdagverblijf te voorzien in afwachting van een definitieve 
oplossing. Er worden momenteel verschillende scenario's onderzocht en de budgettaire impact 
hangt daarvan af.  
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SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 
Vraag nr. 1 van 28 september 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Boekencheck 2021 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Onderwijs is een van de belangrijkste bouwstenen om het leven op een succesvolle manier in 
handen te nemen. Maar onderwijs komt ook met een prijskaartje dat niet voor iedereen (even) 
betaalbaar is en dit zorgt ervoor dat bepaalde leerlingen niet alle handboeken ter beschikking 
hebben. Daarom heeft de vzw Krijt en Welzijnszorg de Boekencheck in het leven geroepen om in 
kaart te brengen in hoeverre elke leerling alle benodigd leermateriaal heeft (kunnen aanschaffen). 
 
In de Beleidsverklaring 2020-2021 kondigde het College aan dat het OCB zich inwerkt om 
armoedetrajecten te begeleiden volgens de aanpak van ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’. 
 
Is er zicht op de resultaten van Nederlandstalige scholen in Brussel? Zo ja: hoeveel scholen deden 
mee en hoeveel leerlingen werden er geteld? Hoeveel leerlingen zaten in de les zonder het 
benodigde materiaal? Is er zicht op de evolutie van deze cijfers sinds de eerste editie die plaatsvond 
in 2019 en hoe verhouden deze zich tot het globale percentage? 
 
Hoe wordt de evolutie en de recentste cijfers van de Boekencheck geëvalueerd? Welke conclusies 
worden eraan verbonden en welke (bijkomende) maatregelen worden bestudeerd in het kader van 
deze problematiek? 
 
Welke zijn de belangrijkste redenen dat het benodigd lesmateriaal niet voorhanden is voor de 
Brusselse leerlingen? Kunnen deze worden opgesomd en worden toeglicht hoe groot hun relatief 
belang is? 
 
Welke feedback wordt vanuit het veld verkregen omtrent deze problematiek en hoe ver staat het 
OCB in het begeleiden van armoedetrajecten? Welke doelstellingen stelt het College in deze 
voorop? 
 
Is geweten of er incassobureaus worden ingeschakeld inzake onbetaalde facturen voor 
lesmateriaal? Zo ja, kan een overzicht worden aangeleverd van het aantal procedures sinds het 
begin van de legislatuur? 
 
Is het collegelid in gesprek met de bevoegde Vlaamse minister omtrent deze problematiek? Welke 
conclusies werden er overeengekomen? 
 
Antwoord 
 
Vzw Krijt (vroegere STOS) organiseert sinds 2019 aan het begin van het schooljaar een 
boekencheck. Nederlandstalige secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel worden aangespoord 
om tijdens de week van 13 tot 17 september te tellen hoeveel leerlingen zonder boeken naar school 
gaan.  
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In 2021 deed 1 school (met 371 leerlingen) uit Brussel mee aan de boekencheck van vzw Krijt. In 
deze school hadden 49 leerlingen geen boeken (13 %). 
 
In 2020 namen 3 scholen deel met een totaal van 1.895 leerlingen. Toen hadden 164 leerlingen 
geen schoolboeken. Dat komt neer op 8,65 %. In 2019 was dat 1 school met 404 leerlingen. Hiervan 
hadden 32 leerlingen geen schoolboeken. Dit komt neer op net onder 8 %. 
 
Gezien het zeer lage aantal Brusselse scholen dat deelnam (3 scholen in 2020 en 1 school in 2021), 
kunnen de cijfers niet als representatief beschouwd worden en kan men ook niets concluderen 
m.b.t. evolutie en/of verhouding t.o.v. Vlaanderen. 
 
Zowel vanuit Vlaanderen (Schooltoeslag-Groeipakket) als vanuit de VGC (subsidiekader 
schoolonkosten kwetsbare gezinnen) zijn er maatregelen genomen om de schoolonkosten van 
kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken om er zo voor te zorgen dat elk 
kind/elke jongere met de nodige studiematerialen aan zijn/haar schooljaar kan beginnen. 
 
De eerste subsidieperiode van het nieuwe subsidiekader ‘schoolonkosten kwetsbare gezinnen’ 
loopt ten einde (december 2021). Daarna volgt een analyse van de inzet van de middelen en kan er 
worden nagegaan in welke vorm het subsidiekader wordt voortgezet. 
 
Volgens vzw Krijt is de grootste oorzaak voor het probleem de samenwerking met de 
boekenleveranciers (voornamelijk Iddink en Studieshop). Scholen, scholengroepen en -
gemeenschappen kunnen sterker onderhandelen met de leveranciers over zowel de kostprijs als een 
aantal ethische voorwaarden. Vzw Krijt heeft het voorstel om een uiteenzetting te geven aan 
geïnteresseerde Brusselse scholen/scholengemeenschappen over de boekenleveranciers en hoe ze 
best de onderhandelingen kunnen aanpakken.  
 
Vzw Krijt vermeldt dat de belangrijkste reden voor het niet voorhanden zijn van het benodigd 
leermateriaal de samenwerking met externe boekenleveranciers door de scholen is. Vaak 
voorkomende problemen: 
 

- Bij het bestellen van boeken: 
 taal: niet elke ouder is het Nederlands machtig of is voldoende taalvaardig; 
 computer: niet elke ouder beschikt over een computer, internet of over de vaardigheid om 

schoolboeken online te bestellen. 
 

- Bij het betalen van boeken: 
 niet iedereen kan alle schoolboeken in 1 keer betalen; 
 boekenleveranciers bieden soms afbetalingsmogelijkheden, maar ook die zijn niet voor 

iedereen haalbaar; 
 leerlingen van wie de ouders nog een openstaande schuld van vorig jaar hebben, krijgen 

geen nieuwe schoolboeken, ook al zijn de nieuwe schoolboeken wel betaald; 
 bij openstaande schuld van broers/zussen op een andere of dezelfde school, ontvangt de 

leerling de schoolboeken ook niet; 
 soms duurt het lang vooraleer de leerling de boeken krijgt. Dit is vaak zo als men pas eind 

augustus bestelt; 
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 soms duurt het lang vooraleer scholen weten dat bepaalde leerlingen geen boeken hebben; 
 sommige leveranciers vragen ouders om vooraf te betalen. Indien dit niet binnen een 

bepaalde termijn is gebeurd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Als ouders dan 
een nieuwe bestelling plaatsen, moeten leerlingen vaak lang wachten op hun boeken; 

 sommige boeken worden fout geleverd en zo ontstaan discussies met de leveranciers. 
 
De Administratie Onderwijs en Vorming vernam dat het CAW contact had opgenomen met de 
Administratie Welzijn, Gezondheid en Gezin vanwege een bezorgdheid over de moeilijkheden die 
gezinnen/jongeren ondervinden om schoolboeken aan te schaffen. 
 
Ook vanuit het CLB van de VGC kreeg mijn Administratie onlangs eenzelfde signaal: meer en 
meer scholen besteden de aankoop van boeken uit aan externe firma’s zoals Iddink, Studieshop… 
Ouders/ leerlingen dienen hun boeken te bestellen via een online platform van die firma’s.  
 
Met betrekking tot de vraag hoever het OCB staat in het begeleiden van armoedetrajecten: 
 

- Interne professionalisering OCB: 
Elf onderwijsondersteuners volgden een opleiding van vzw Krijt. Het OCB heeft een aantal 
jaren geleden ook zelf een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 
aangeworven. Hij zorgt o.a. ook voor extra ondersteuning van de ondersteuners. 
 

- Begeleiding van scholen door het OCB: 
 het OCB beschikt over een eigen vormingsaanbod over armoede en onderwijs (i.s.m. vzw 

Krijt); 
 het OCB ontwikkelde een online tool die leerkrachten zelfstandig kunnen doorlopen; 
 het OCB gaat in op vragen uit het werkveld zoals vorming voor schoolbesturen, de 

lerarenopleidingen… 
 

- Cijfergegevens begeleiding scholen door OCB: 
 12 scholen hebben dit schooljaar (2021-2022) een expliciete ondersteuningsvraag rond 

financiële armoede gesteld; 
 daarnaast kreeg OCB ook een 2-tal overkoepelende vragen vanuit schoolbesturen; 
 verder komt het thema armoede ook impliciet in heel wat ondersteuningstrajecten aan bod: 

bv. trajecten ouderbetrokkenheid, leer- en klasklimaat, zelfsturing bij leerlingen…; 
 de onderwijsondersteuners streven ernaar om het thema ‘armoede’ in alle trajecten een 

plaats te geven. 
 
Volgens vzw Krijt werken alle boekenleveranciers samen met invorderingsbedrijven (incasso’s en 
deurwaarders). De invorderingsbedrijven geven geen cijfergegevens vrij. Individuele scholen die 
werken met boekenleveranciers krijgen zelf ook geen informatie. 
 
Uit de eigen VGC-armoedebevraging 2020 zijn volgende cijfergegevens over de samenwerking 
tussen scholen en incassobureaus te halen. Te benadrukken is dat het niet enkel gaat over het niet 
betalen van handboeken.  
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 Werkt nooit 
samen met 

incassobureau 

Werkt soms 
samen met 

incassobureau 

Werkt vaak samen 
met 

incassobureau 

Werkt altijd 
samen met 

incassobureau 
Basis 67 % 24 % 3 % 6 % 
Secundair 60 % 20 % 15 % 5 % 

 
In het basisonderwijs voorziet 87 % van de scholen zelf in al het materiaal. In 2 % van de scholen 
zijn er leerlingen die niet over alle schoolboeken beschikken omwille van de kostprijs. Meestal 
springt de school zelf in met kopies, met eigen middelen of met middelen uit subsidies. 
 
In het secundair onderwijs wordt er in 2/3 van de scholen verwacht dat ouders zelf aankopen doen. 
De helft van de scholen geeft aan dat leerlingen soms (30 %) of vaak (20 %) niet in orde zijn met 
schoolboeken omwille van de kostprijs. Ook hier springen scholen in door kopies te bezorgen, via 
eigen middelen of middelen uit subsidies. Wanneer dit niet voldoende is, zoeken scholen naar 
andere oplossingen, zoals extra subsidiekanalen, samenwerking tussen leerlingen of samenwerking 
met partners. Alle scholen proberen hiervoor eerst oplossingen aan te bieden.  
 
Aangezien de subsidielijn ‘schoolonkosten kwetsbare gezinnen’ nog loopt, werd nog geen overleg 
gepleegd. Dit thema overstijgt bovendien de onderwijsbevoegdheid en moet gezien worden in een 
bredere bestrijding van armoede. Het valt ook onder de autonomie van de scholen op welke manier 
zij instaan voor de levering van de schoolboeken. 
 
 
Vraag nr. 2 van 13 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: De aangekondigde schoolstakingsacties voor het klimaat 
 
In de nasleep van de grote klimaatbetoging die tijdens het weekend van 9 en 10 oktober 2021 door 
Brussel trok, riep de klimaatbeweging Youth for Climate jongeren op om opnieuw deel te nemen 
aan schoolstakingen en zo de aandacht te blijven vestigen op de problematiek van de opwarming 
van de aarde. De Vlaamse minister van Onderwijs liet in een reactie reeds weten hier niet achter te 
staan omdat door de coronacrisis reeds te veel lestijd verloren ging. 
 
Welk standpunt neemt het collegelid in deze in namens het College? Is het collegelid in gesprek 
met de Brusselse actoren in het veld omtrent de aangekondigde schoolstaking? Welke conclusie 
werd er bereikt aangaande de positie omtrent de komende schoolstakingen? 
 
Welke zijn de mogelijke posities die de schooldirecties kunnen innemen binnen hun autonomie? Is 
er zicht op de manier waarop de Brusselse scholen zich in het verleden positioneerden en zou er 
aangenomen mogen worden dat dit in de toekomst gelijkaardig zal zijn? Zijn hieromtrent ooit 
opmerkingen of klachten genoteerd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur? 
 
Antwoord 
 
De bezorgdheid over het klimaat en hoe we daar bewust moeten mee omgaan, wordt breed 
gedragen. Dat jongeren hun stem laten horen in het klimaatdebat is positief. Hun engagement zal 
er zeker toe bijdragen dat deze problematiek hoog op de agenda blijft. 



- 22 - 
 

Als overheid moet de VGC spijbelgedrag niet aanmoedigen, maar dient het de scholen wel het 
vertrouwen te schenken over de wijze waarop zij met dit thema omgaan. 
 
Indien ouders zich niet kunnen verzoenen met de aanpak van de school, kunnen zij zich steeds 
richten tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 
 
Wat betreft de mogelijke pistes die scholen kunnen innemen, zijn er verschillende mogelijkheden 
waaronder: 
 

 les- en toetsprogramma worden niet aangepast – klimaatspijbelaars zijn echte spijbelaars, 
ongewettigd afwezig die lessen en toetsen moeten inhalen; 

 les- en toetsprogramma worden aangepast, zodat leerlingen die dat wensen kunnen 
deelnemen; 

 de klimaatacties worden educatief ingeschakeld. 
 
Concreet: scholen kunnen en mogen aldus een gezamenlijke klimaatklasuitstap organiseren. De 
school heeft die vrijheid. In dat geval gaat het niet om spijbelen, maar om een door de school 
georganiseerde activiteit. Dit kan in het kader van extra muros-activiteiten. Hier zijn 2 voorwaarden 
aan verbonden: de activiteit past in het pedagogisch project van de school (er moet dus een link 
worden aangetoond met de leerplandoelstellingen) en de schoolraad wordt hierover geïnformeerd.  
Leerlingen kunnen door de school niet tot deelname worden verplicht. Voor leerlingen die niet 
deelnemen, dient te worden voorzien in een volwaardig alternatief. 
 
Wat betreft de toekomstige positionering van de scholen kunnen geen uitspraken worden gedaan. 
Het staat de scholen vrij om hun positie met betrekking tot de schoolstakingen te bepalen en/of te 
wijzigen. 
 
Inzake klachten of opmerkingen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur kan worden meegegeven 
dat deze commissie op vraag van toenmalig bevoegd minister van Onderwijs, mevrouw Hilde 
Crevits, een algemeen advies heeft uitgebracht met betrekking tot de deelname van scholen aan 
(klimaat)manifestaties. Dit advies is terug te vinden in Bijlage 2. Verder werden in dit verband bij 
de Commissie Zorgvuldig Bestuur geen formele vragen om advies of klachten ontvangen met 
betrekking tot de houding van individuele scholen. 
 
 
Vraag nr. 3 van 15 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Stand van zaken omtrent de werking en schoolbezoeken van de Data Science Bus 
 
In het verleden werd het collegelid reeds enkele keren ondervraagd omtrent de stand van zaken wat 
betreft de activiteiten van de Data Science Bus (cf. schriftelijke vraag nr. 48-2020 en nr. 17-2021). 
Daarnaast wordt verwezen naar het collegebesluit nr. 20202021-0745 van 27 mei 2021 houdende 
de goedkeuring van een principeakkoord voor de verlenging van het project van een mobiel 
educatielab in de vorm van een Data Science Bus, waarmee de verlenging van dit project 
geofficialiseerd werd. 
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Kan een finaal overzicht worden gegeven wat betreft de schoolbezoeken die de Data Science Bus 
tijdens het afgelopen schooljaar 2020-2021 gerealiseerd heeft? Voor welke formules werd daarbij 
telkens geopteerd? 
 
Kan een overzicht worden aangeleverd van de schoolbezoeken die de Data Science Bus tijdens het 
lopende schooljaar 2021-2022 gerealiseerd heeft? Welke scholen staan nog op de planning voor 
een bezoek later dit schooljaar? Kan ook hier geduid worden voor welke formules hierbij telkens 
geopteerd wordt? 
 
Zijn er schoolbezoeken die sinds het recentste antwoord uitgesteld of geannuleerd moesten 
worden? Zo ja, werden deze allemaal reeds op een latere datum ingepland? In welke mate werden 
de geannuleerde schoolbezoeken van afgelopen schooljaar nog gecompenseerd met nieuwe 
afspraken? 
 
Kan een stand van zaken worden gegeven wat betreft het bezoek van de Data Science Bus aan de 
speelpleinen? Welke planning is voorzien voor het bezoek van de Data Science Bus aan 
speelpleinen tijdens de komende schoolvakanties dit schooljaar? 
 
Kan worden toegelicht of het College nieuwe initiatieven heeft ondernomen om het project te 
promoten binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Zo ja, kan dit nader worden uitgelegd? 
Wordt er daarbij ook werk gemaakt van verschillende promotiecampagnes richting de 
verschillende onderwijsnetten? 
 
Welke evaluatie maakt het College op met betrekking tot de werking en het succes van de Data 
Science Bus? Op welke manier heeft deze evaluatie plaatsgevonden en welke conclusies zijn 
daaruit voortgekomen? Is reeds besloten dit project uit te breiden met nieuwe initiatieven? Zo ja, 
kan dit worden toegelicht? 
 
Kan een stand van zaken worden gegeven wat betreft de leasing van de Data Science Bus? Werden 
de mogelijkheden reeds onderzocht om de bus in kwestie eventueel zelf over te kopen na afloop 
van de huidige leasingperiode? 
 
Antwoord 
 
In Tabel 1 is te zien welke scholen de DataBuzz in het schooljaar 2020-2021 heeft bezocht. Wat 
betreft de formule werd er voornamelijk gekozen voor de workshops ‘Escape the Databuzz’ (op 
een speelse manier leren omgaan met persoonlijke gegevens), ‘Breaking news!’ (de leerlingen 
maken kennis met datajournalistiek) en ‘AI-AI-AI’ (de leerlingen ontdekken de sterktes, 
beperkingen en uitdagingen van artificiële intelligentie).  
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   Tabel 1: Schoolbezoeken DataBuzz in het schooljaar 2020-2021 
 
In Tabel 2 is een overzicht te vinden van de scholen die de DataBuzz al heeft bezocht in het 
schooljaar 2021-2022. Er is ook te zien welke schoolbezoeken er nog zijn voorzien. 
 

 

Tabel 2: Schoolbezoeken en geplande bezoeken DataBuzz in het schooljaar 2021-2022 
 
Wat betreft de geopteerde formule kiezen de scholen allen de workshop ‘Escape the DataBuzz’. 
Dit blijkt dan ook de populairste workshop te zijn. Enkel GVBS Maria Assumpta heeft ook een 
bezoek geboekt voor de workshop ‘Breaking news!’. 

School Plaats Niveau Net Aantal Leerlingen Graad Datum bezoek

Floralia Sint-Lambrechts-Woluwe Basis GO! 36 3LO 22/10/2020

Unesco Koekelberg Basis/Secundair GO! 141 3LO 16/11/2020 

17/11/2020 

19/11/2020

Prinses Juliana Etterbeek Basis VGO 31 3LO 20/11/2020

Imelda instituut Molenbeek Secundair VGO 20 1SO 26/11/2020 

27/11/2020

Atheneum Etterbeek Etterbeek Basis GO! 46 3LO 30/11/2020

De Schatkist Haren Basis VGO 9 3LO 7/12/2020

Kakelbont Brussel (Laken) Basis OGO 42 3LO 14/12/2020

Kameleon Brussel (Haren) Basis VGO 35 3LO 17/12/2020

TA Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem Secundair GO! 31 3SO 23/02/2021 

24/02/2021 

25/02/2021 

Paloke Sint-Jans-Molenbeek Basis OGO 37 3LO 12/03/2021

Comenius Brussel Koekelberg Secundair GO! 100 1SO 16/03/2021  

17/03/2021

Comenius Brussel - Lagere school Koekelberg Basis GO! 10 3LO 18/03/2021

Heilig Hart Jette Basis VGO 96 3LO 19/04/2021 

23/04/2021

GBS Jette Poelbos Jette Basis OGO 46 3LO 26/04/2021

Lutgardiscollege Oudergem Basis VGO 143 3LO 27/04/2021 

28/04/2021 

29/04/2021 

30/04/2021

Brede School Molenbeek - geboekt voor 

basisscholen De Klimpaal, Windroos en 

De Knipoog

Sint-Jans-Molenbeek Basis OGO 108 3LO 03/05/2021 

04/05/2021 

05/05/2021 

Bezochte scholen schooljaar 2020-2021
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De bus zal ook een driedaags bezoek brengen aan de Erasmushogeschool Brussel in het kader van 
de lerarenopleiding. Dit is voorzien in mei 2022 voor een 300-tal studenten. 
 
In Tabel 3 staat welke schoolbezoeken werden geannuleerd. Het VUB-team achter de DataBuzz 
zal deze scholen opnieuw contacteren na de herfstvakantie 2021 voor een planning vanaf januari 
2022. 
 

 
      Tabel 3: Geannuleerde schoolbezoeken in het schooljaar 2020-2021 

 
De Databuzz bracht een bezoek aan de volgende speelpleinen: 
 

 
      Tabel 4: Speelpleinenbezoeken DataBuzz in het schooljaar 2020-2021 

 
Er werden nog geen bezoeken vastgelegd voor dit schooljaar (2021-2022). Hierover zal nog 
overleg volgen met het team Speelpleinen van de VGC. In de herfst- en kerstvakantie 2021 is er 
geen speelpleinwerking, dit is enkel voorzien tijdens de paas- en zomervakantie. 
 
De VUB heeft een folder ontworpen die verspreid wordt bij de scholen. Daarnaast heeft de 
DataBuzz een eigen website en worden er ook nieuwsbrieven verstuurd. Door met de bus aanwezig 
te zijn op evenementen zoals het ‘I Love Science Festival’, waar ook leerkrachten naartoe gaan, 
wordt verder promotie gemaakt. Vanuit de VGC wordt het aanbod van de Databuzz 

School Plaats Niveau Net Datum

Karel Buls Brussel (Laken) Secundair OGO 29/03/2021

30/03/2021

31/03/2021

1/04/2021

2/04/2021

Goede Lucht Anderlecht Basis OGO 21/04/2021

Campus Kompas (Tienerschool) Anderlecht Secundair VGO 31/05/2021

1/06/2021

2/06/2021

3/06/2021

4/06/2021

Dertien Anderlecht Basis OGO 18/12/2020

Brede School Molenbeek - De Knipoog Sint-Jans- Molenbeek Basis OGO 7/06/2021

Maria Assumptalyceum Brussel (Laken) Secundair VGO 11/01/2021 

- 

14/01/2021

Annulatie schooljaar 2020-2021

Speelpleinen Aantal dagen Aantal lln Data

De Goudenregen 1 20 9/04/2021

Unesco 1 24 15/04/2021

Maria Assumpta Donderberg 1 13 7/07/2021

Unesco 1 15 8/07/2021

Speelplein Evere 1 15 9/07/2021

Zomerschool Sint-Jans-Molenbeek 1 40 13/07/2021

Kameleon 1 14 14/07/2021

2e zomerschool Talentboost Comenius 1 28 13/07/2021
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bekendgemaakt via onderwijsinbrussel.be, de maandelijkse nieuwsbrief BrusselDirect en de 
facebookpagina Onderwijs in Brussel en Lesgeven in Brussel. 
 
De evaluatie van de DataBuzz gebeurde op basis van de overeenkomst, waarin de te behalen 
resultaten stonden en de verslagen die werden ingediend. Daarnaast werden de scholen bevraagd 
over hun ervaring met de DataBuzz. Uit de bevraging bij scholen blijkt een tevredenheid over het 
aanbod en ook de leerlingen zijn enthousiast over de workshops. 
 
De DataBuzz heeft grote inspanningen geleverd om de gevraagde doelstellingen te behalen, 
ondanks de moeilijkheden tijdens de opstart en de coronapandemie. Ook de speelpleinen en 
Brusselse zomerscholen werden vlot bereikt. De VGC stelt vast dat scholen ondanks de 
beperkingen toch inschreven op het aanbod van de Databuzz. Sommige scholen boekten de 
DataBuzz voor meerdere dagen.  
 
Op basis van die evaluatie en het belang van datawijsheid bijbrengen bij de Brusselse leerlingen, 
werd dan ook beslist om het project met 3 jaar te verlengen. De eerste subsidieschijf werd 
toegekend via collegebesluit nr. 20212022-0058 van 30 september 2021. In de nieuwe 
overeenkomst zijn een aantal nieuwe doelstellingen opgenomen. Zo wordt de doelgroep verruimd 
en is er bijzondere aandacht om het secundair onderwijs beter te bereiken. Er komt een aanbod 
voor de Brusselse CVO’s en Ligo Brusselleer en de DataBuzz wordt ingezet bij de Brusselse 
lerarenopleidingen.  
 
 
Vraag nr. 4 van 26 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Divers: Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 
Publicaties vanuit de overheid die tot doel hebben om helder, duidelijk en op voldoende wijze te 
communiceren met de burgers en/of bepaalde doelgroepen, spelen zoals geweten een belangrijke 
rol in het beleid. 
 
Eerder werd het collegelid ondervraagd in de hoedanigheid als lid van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering omtrent de publicaties die binnen de gewestelijke bevoegdheden werden gepubliceerd 
tijdens deze legislatuur. Het lijkt opportuun deze vraag tevens te stellen in de hoedanigheid als lid 
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Kan worden geduid welke publicaties er sinds de start van deze legislatuur werden uitgebracht 
binnen de bevoegdheden van het collegelid? Kan dit worden opgesplitst naargelang het thema en 
het soort publicatie (flyers, boeken, folders, etc…), alsook telkens de oplage ervan worden 
vermeld? 
 
Op basis van welke criteria werd daarbij telkens beslist over het thema, de aard en de oplage van 
de desbetreffende publicaties? Zijn er hierbij ook publicaties die (deels) in een andere taal werden 
uitgebracht? Zo ja, kan worden geduid om welke talen het ging, wie de desbetreffende vertalingen 
op zich heeft genomen en welke kostprijs hieraan verbonden was? 
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Kan de verspreiding van de desbetreffende publicaties nader worden toegelicht? Werden de 
opmaak en verspreiding verzorgd door de eigen Administratie(s) of werd dit uitbesteed aan externe 
bedrijven? 
Kan per publicatie worden toegelicht welk budget er hiervoor telkens voorzien was? Werden deze 
iedere keer correct ingevuld? 
 
Kan in het bijzonder worden toegelicht in welke publicaties het collegelid expliciet bij naam 
vermeld werd? In welke publicaties werd daarbij tevens een beeltenis opgenomen? Op welke 
manier werd daarbij telkens nagegaan of de opname van naam, toenaam en/of beeltenis voor een 
meerwaarde zorgde in de desbetreffende publicatie(s)? 
 
Antwoord 
 
Dit betreft een gecoördineerd antwoord van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  
 
Gedrukte publicaties zijn een waardevol onderdeel van het communicatiebeleid van de VGC. De 
inzet van deze publicaties wordt steeds afgewogen in het bredere geheel van de 
communicatiestrategie. Publicaties staan niet op zichzelf: het gebruik ervan wordt steeds bekeken 
in relatie tot onder meer de beoogde doelgroepen, de boodschap en de andere beschikbare 
communicatie-instrumenten. 
 
De VGC streeft naar een exacte inschatting van de behoefte en naar het vermijden van een te hoge 
oplage. Door de distributie van dit drukwerk centraal te organiseren en te monitoren, kan de VGC 
de gedrukte communicatie optimaliseren (oplage, verspreiding, digitalisering van 
communicatie…). De verspreiding van drukwerk gebeurt in de eerste plaats via de eigen onthaal- 
en contactpunten en die van partners in het Nederlandstalig netwerk. De VGC bevraagt deze 
partners naar hun ervaring met het VGC-drukwerk en naar het aantal exemplaren van toekomstig 
drukwerk dat zij wensen te ontvangen. Op die manier worden de oplagen van VGC-drukwerk 
afgestemd op de vooropgestelde verspreiding. 
 
De opmaak van de publicaties gebeurt deels door de eigen Administratie, en deels door externe 
bedrijven: 
 
 Binnen de dienst Communicatie van de Administratie is een vormgever (1 VTE) beschikbaar 

die de vormgeving van gedrukte en digitale communicatieproducten voor de verschillende 
organisatieonderdelen op zich neemt. 

 
 Ter ondersteuning maakt de dienst Communicatie gebruik van een raamovereenkomst voor 

vormgeving en drukwerk. De raamovereenkomst werd voor de periode 2020-2024 toegewezen 
aan de firma Artoos. Deze raamovereenkomst wordt vooral ingezet voor de vormgeving van 
kleinere en dringende opdrachten, en ter ondersteuning van de interne vormgever. 

 
 Voor specifieke opdrachten (grotere projecten, specifieke types van vormgeving zoals 

illustraties of dynamische infographics, ontwikkeling van thema-huisstijlen…) werkt de VGC 
samen met een waaier aan externe bedrijven, op basis van overheidsopdrachten per project of 
per domein. 
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Ook de verspreiding van de publicaties gebeurt deels intern (door de dienst Facilitair Beheer van 
de Administratie) en deels via de post. Voor specifieke opdrachten kunnen ook koeriers worden 
ingezet. De verdeling gebeurt op basis van een kostinschatting waarbij rekening wordt gehouden 
met verschillende factoren zoals gewicht, bereikbaarheid, periode… 
 
De meeste vertalingen gebeuren via een raamovereenkomst. De raamovereenkomst werd voor de 
periode 2018-2022 toegewezen aan de firma Akira Translations. Voor individuele opdrachten kan 
gewerkt worden met interne vertalers (binnen de Administratie) of met andere vertaalbureaus (bv. 
als dit binnen een grotere externe opdracht voor een communicatieopdracht is opgenomen). 
De totale uitgaven voor vertalingen (gedrukte communicatie en andere vertalingen) binnen de 
raamovereenkomst zijn: 
 
 2019 (januari - december) – 7.218,14 euro 
 2020 (januari – december) – 18.690,28 euro 
 2021 (januari-juni) – 5.237,59 euro 
 
Er is geen apart budget per publicatie beschikbaar. De budgetten voor Communicatie, zowel voor 
algemene communicatie als voor specifieke campagnes en acties, zijn opgenomen in de 
begrotingsopmaak (en begrotingswijzigingen) van de respectieve jaren. 
 
Op 27 februari 2018 keurde het College het kader voor de overheidscommunicatie van de VGC 
goed. Dit is tot op heden het kader voor de communicatie van de VGC, en is terug te vinden op de 
VGC-website. Communicatie, waaronder publicaties, wordt steeds aan de criteria in het kader 
afgetoetst. Dat wil specifiek zeggen dat vermeldingen van collegeleden (in naam en/of afbeelding) 
slechts zeer beperkt voorkomen in VGC-publicaties. 
 
Concreet: het collegelid bevoegd voor de Gemeenschapscentra ondertekent het voorwoord van de 
brochure met het cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra (zonder afbeelding). Het collegelid 
bevoegd voor Onderwijs ondertekent het voorwoord van de scholengids (zonder afbeelding), en 
ondertekent een bedanking aan de leerkrachten op het jaarlijkse kaartje voor de Dag van de 
Leerkracht (zonder afbeelding). 
 
Bij grote participatietrajecten treden collegeleden op als ambassadeur (voor Stadspiratie de 3 
collegeleden, voor de Ronde van Brussel het collegelid bevoegd voor Onderwijs). De 
ambassadeursrol ondersteunt de wervende communicatie voor participatietrajecten. 
 
Een overzicht van de verschillende publicaties is terug te vinden in Bijlage 1. 
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Vraag nr. 5 van 8 november 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Onderwijs: Dalende studentenaantallen in taalrichtingen 
 
De Morgen berichtte recent over een onrustbarende tendens in het hoger onderwijs: het aantal 
nieuwe inschrijvingen in taalrichtingen daalt jaar na jaar op Vlaamse universiteiten. Op 10 jaar tijd 
is het aantal inschrijvingen in Taal- en Letterkunde meer dan gehalveerd aan de UGent. 
 
De talen die aan de Gentse universiteit vooral aan populariteit inleverden zijn het Frans en het 
Nederlands en de bezorgdheid leeft dat dit op termijn tot problemen zal leiden gezien taalvakken 
vandaag reeds te vaak gegeven worden door mensen die daar het juiste diploma niet voor hebben 
en dit wellicht enkel zal toenemen. 
 
Is er zicht op de evolutie van de leerlingenaantallen in taalrichtingen in Nederlandstalige 
onderwijsinstellingen in Brussel? Kan een overzicht sinds het begin van de legislatuur worden 
aangeleverd en de tendensen worden toegelicht? Is de bovenvermelde evolutie in dezelfde mate 
vast te stellen bij elke instelling? 
 
Kan een overzicht worden bekomen van het percentage van de leerkrachten taallessen in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en hoeveel er beschikken over het vereiste diploma? Hoeveel 
vacatures voor taalopdrachten staan momenteel open in Nederlandstalige scholen en hoe lang staat 
een vacature voor een taalleerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld open? 
 
Heeft het College overleg gepland met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen om 
studentenaantallen op te krikken? Welke acties zijn hieruit voortgevloeid? In welke mate betrekt 
het collegelid hierbij de bevoegdheid Meertaligheid? 
 
Is een correlatie tussen de evolutie in de studentenaantallen in de talenrichtingen en tekorten in het 
lerarenkorps in het algemeen vast te stellen? In welke mate worden taalopleidingen meegenomen 
in de oefening om de lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken? 
 
Antwoord 
 
Twee Nederlandstalige instellingen voor hoger onderwijs bieden taalrichtingen aan in Brussel: de 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).  
 
Dit zijn de inschrijvingscijfers voor taalrichtingen van 2017-2018 tot en met 2020-2021, opgesplitst 
per academische graad. Het gaat om alle inschrijvingen in de verschillende opleidingen van de 
studiegebieden Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde.  
 

academiejaar en -graad KUL VUB Totaal 
2017-2018 217 400 617 
Academisch gerichte bachelor 217 326 543 
Academische graad van doctor  37 37 
Master  37 37 
2018-2019 182 406 588 
Academisch gerichte bachelor 182 329 511 
Academische graad van doctor  45 45 
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Master  32 32 
2019-2020 175 419 594 
Academisch gerichte bachelor 175 321 496 
Academische graad van doctor  50 50 
Master  48 48 
2020-2021 149 409 558 
Academisch gerichte bachelor 149 317 466 
Academische graad van doctor  55 55 
Master  37 37 
    

 
 
Het totaal aantal inschrijvingen daalt op 4 jaar tijd met ongeveer 10 %.  
 
In het Nederlandstalig secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), zijn 22 tot 23 % van de 
leerkrachten taalleerkrachten. Dit zijn de cijfers voor de laatste 3 schooljaren (Bron: AgODi).  
 
 
 
 
 
 
 
De VGC beschikt niet over het detail van de bekwaamheidsbewijzen per vak. In bovenstaande tabel 
zijn de aandelen opgenomen van de bekwaamheidsbewijzen voor alle vakken. 
 
De VGC beschikt evenmin over het overzicht van de openstaande vacatures voor taalopdrachten, 
noch over hoe lang deze vacatures gemiddeld openstaan. 
 
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de hogeronderwijsinstellingen, de Administratie en het 
collegelid in functie van de lerarenopleidingen. Hierbij wordt verwezen naar de besprekingen in de 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie m.b.t. het tekort aan leerkrachten. 
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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

aandeel taalleerkrachten 22,3 % 22,2 % 22,8 % 

vereist bekwaamheidsbewijs 64,1 % 62,2 % 60,8 % 

voldoende bekwaamheidsbewijs 30,7 % 31,8 % 32,2 % 
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Verder kan worden meegedeeld dat het College reeds enkele jaren middelen voorziet om 
taalondersteuning aan te bieden voor studenten in de lerarenopleiding en de graduaatsopleiding om 
hun slaagkansen te verhogen. De taalondersteuning wordt aangepast aan het curriculum en zoveel 
mogelijk in de lessen geïntegreerd.  
 
Het is mogelijk dat het dalend aantal afgestudeerden in taalrichtingen bijdraagt tot het aantal 
openstaande vacatures. Taalleerkracht is maar 1 van de profielen waarnaar vraag is in het 
Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel, samen met leerkrachten voor wetenschappelijke 
vakken, algemene vakken in het BSO, techniek, godsdienst en aardrijkskunde.  
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PASCAL SMET,  
COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 1 van 14 oktober 2021 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Gemeenschapscentra: Magazines van de gemeenschapscentra en het beheer van de 
adressenbestanden 
 
De gemeenschapscentra van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel geven tijdschriften uit die het 
lokale weefsel proberen te versterken en communiceren met hun publiek. 
 
Uit exemplaren die op het adres van de Vlaams Belang-fractie toekomen, blijkt toch dat het 
adressenbestand niet altijd even actueel is. 
 
Een tijdschrift goed verspreiden, hangt samen met een goed adressenbeheer. De huidige wetgeving 
op het vlak van privacy maakt dat niet altijd makkelijk. Ik vroeg me af of het beheer niet anders en 
beter kan.  
 
Wat zijn de verschillende tijdschriften van de gemeenschapscentra en hun oplagen? Hoeveel 
exemplaren worden via de post bedeeld? Hoeveel via andere kanalen en welke? 
 
Wat is de kostprijs van de afgelopen 3 jaren voor druk en verspreiding van deze media? 
 
Is er een samenwerking tussen de gemeenschapscentra om aan gezamenlijk adressenbeheer te 
doen? Is er daarvoor enige ondersteuning van de VGC?  
 
Antwoord 
 
In deze tabel is het overzicht terug te vinden voor de normale werkjaren. Tijdens de Covid-19-
periode hebben een aantal gemeenschapscentra alternatieve communicatievormen uitgeprobeerd. 
 
Gemeenschapscentrum Tijdschrift Oplage Frequentie Verdeling 
Nohva Uil&Spiegel 2.800 6x Post 
De Rinck Geen magazine Nvt nvt Nvt 
De Linde Aktief Haren 2.000 6x eigen bedeling 
Op-Weule Vlam 5.000 11x Post 
Het Huys Geen magazine Nvt nvt Nvt 
De Kriekelaar Thuis in 

Schaarbeek 
3.800 5x Post 

De Kroon Skrab 2.000 6x Post 
De Maalbeek 1040 De Maalbeek 3.200 6x Post 

De Markten De Vijfhoek 6.000 10x Post 
De Platoo Geen magazine Nvt nvt Nvt 
De Vaartkapoen Geen magazine Nvt nvt Nvt 
De Zeyp De Zeypkrant 12.000  8x Eigen bedeling 
Den Dam Maandblad Den 

Dam 
2.000 10x Post 
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Elzenhof Elzenhof Gazet 2.300  5x Post 
Essegem Gazet van Jette 1.600 5x Post 
Everna Magazine Everna 2.625 6x post + eigen 

bedeling 
Kontakt Magazine Kontakt 2.300 5x Post 
Nekkersdal De Nekker 3.000 6x Post 
Pianofabriek Geen magazine Nvt Nvt Nvt 
Ten Noey De Schakel 1.600 6x Post 
Ten Weyngaert Duden 1.000 5x Post en digitaal 
Wabo Magazine Wabo 1.800 10x Post 

 
In deze tabel is het totaaloverzicht terug te vinden van uitgaven voor de tijdschriften. 
In 2020 hebben de meeste gemeenschapscentra gekozen om op andere manieren te werken en te 
communiceren. 
 
Jaar Uitgaven 
2018 235.428,44 euro 
2019 218.568,74 euro 
2020 155.097,94 euro 

 
Op dit ogenblik beschikt elk gemeenschapscentrum over een eigen adressenbestand. Dit wordt 
samengesteld en beheerd volgens de huidige regels rond de privacy. Deelnemers en 
geïnteresseerden geven aan of ze op de hoogte wensen te blijven via het tijdschrift. 
 
De gemeenschapscentra maken ook gebruik van andere kanalen om hun informatie te verspreiden. 
Via de website van het gemeenschapscentrum kan iedereen zich inschrijven op een digitale 
nieuwsbrief. Elk gemeenschapscentrum beschikt tevens over een facebookpagina die kan gevolgd 
worden. 
 
Vanuit de VGC is in 2021 een traject opgestart voor de ontwikkeling van een centraal CRM-
systeem voor de 22 gemeenschapscentra vanaf 2022. Dit gebeurt met de ondersteuning van het 
CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest). 
 
De 22 hebben samen een sterk aanbod en een gedeeld publiek. Een goede CRM-tool die 
opgebouwd wordt uit de verschillende beschikbare databanken (lokaal (eigen tijdschrift en 
brochure, partners Lokaal Cultuurbeleid), digitale abonnees (nieuwsbrieven, facebook, 
Instagram…), kopers van tickets, deelnemers aan activiteiten) waarbij ook het publiek een eigen 
profiel kan aanmaken en beheren, zal toelaten om betere communicatiestrategieën te volgen en uit 
te werken. 
 
Dit is een proeftraject dat eerst getest en uitgerold wordt bij de gemeenschapscentra. Nadien is 
het de bedoeling om de CRM-tool in te schakelen voor de andere VGC-organisatieonderdelen: 
Sport, Jeugd, Speelpleinen... 
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Vraag nr. 2 van 22 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Sport: Het mogelijke tekort aan jeugdtrainers en -coaches in Nederlandstalige sportclubs die 
erkend worden door de VGC 
 
Uit cijfers die de Vlaamse Trainersschool (VTS) en Vlaams minister van Sport Ben Weyts onlangs 
bekendmaakten, blijkt dat er voor dit jaar al een historisch record van 22.500 inschrijvingen in de 
verschillende opleidingsmodules werd geregistreerd. Toch blijven vele sportclubs op dit moment 
met de handen in het haar zitten, omdat de nodige (gediplomeerde) trainers nu nog niet beschikbaar 
zijn. Verschillende sportclubs hebben zich dan ook genoodzaakt gezien om bv. aan ouders te 
vragen om op basis van filmpjes op het internet trainingen te geven. 
 
Is er zicht op de omvang van deze problematiek bij de (al dan niet erkende) Nederlandstalige 
sportclubs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welk aandeel van de clubs (zowel absoluut als 
procentueel) kampt met een tekort aan (gediplomeerde) trainers? Zijn er bepaalde sporttakken 
waarin de situatie nijpender is dan andere? Welke evolutie is vast te stellen in deze cijfers in 
vergelijking met de voorgaande jaren? 
 
Heeft reeds overleg plaatsgevonden met de erkende Nederlandstalige sportclubs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over hun eventuele tekorten? Zo ja, welke voornaamste opmerkingen of 
pijnpunten kwamen daaruit voort? Op welke manier worden zij betrokken bij het zoeken naar 
oplossingen? 
 
Is reeds overleg gepleegd met de Vlaamse Trainersschool en/of de Vlaamse minister van Sport om 
te bekijken hoe deze problematiek in de specifiek Brusselse context aangepakt kan worden? Zo ja, 
welke voornaamste opmerkingen of pijnpunten kwamen daaruit voort? Op welke manier 
versterken alle betrokken actoren elkaar bij het zoeken naar oplossingen? 
 
Welke concrete acties en middelen voorziet het College voor het terugdringen van het eventuele 
tekort aan jeugdtrainers in de (erkende) Nederlandstalige sportclubs van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest? Hoe kan het succes van deze acties geëvalueerd worden? 
 
Antwoord 
 
Alle erkende sportverenigingen kunnen allerhande knelpunten en/of opmerkingen meegeven aan 
de Administratie via hun jaarlijks werkingsverslag. Toch vangt de Administratie de meeste 
signalen omtrent de lesgeversproblematiek op door middel van samenwerking en het nauwe contact 
met haar sportverenigingen. Hierdoor vallen de signalen nagenoeg niet te kwantificeren in adequaat 
cijfermateriaal om deze problematiek te staven. Hieronder een opsomming van de meest besproken 
knelpunten: 
 

 er zijn inderdaad Nederlandstalige sportverenigingen in Brussel die kampen met een tekort 
aan (jeugd)sportbegeleiders, maar dit verschijnsel doet zich ook voor in Vlaanderen; 

 het tekort doet zich voor op vlak van ‘Nederlandstalige’, ‘gediplomeerde’ sportbegeleiders 
zowel bij het jeugd- (voornamelijk) als bij het volwassenenaanbod en binnen populaire 
sporttakken (voetbal, zwemmen, vechtsport, basketbal); 
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 er bestaat een structureel (en natuurlijk) verloop aan jonge leden die door de 
sportvereniging zelf worden opgeleid tot sportbegeleider. Deze jonge sportbegeleiders 
haken op een bepaald moment af wegens de studie-, werk- of andere vrijetijdskeuze; 

 het vrijwilligerswerk is er zeker nog, maar de vaststelling is dat dit meer en meer onder 
druk komt te staan. De beleidsmatige nadruk op (sporttechnisch) diploma speelt hierbij een 
rol; 

 sommige sportbegeleiders zijn het afgelopen seizoen, mede door de coronacrisis, afgehaakt 
omwille van het vinden van andere interesses en inkomstenbronnen; 

 Sportwerk Vlaanderen, een vzw die ook instaat voor de tewerkstelling van sportbegeleiders 
in Brusselse sportverenigingen, krijgt het ook steeds moeilijker om tijdig en voldoende 
sportbegeleiders aan te stellen voor het gevraagde sportaanbod, 

o tevens is de kost voor sportverenigingen van deze tewerkstelling vaak te hoog. 
Hierdoor doen jaarlijks maar een 5-tal erkende sportverenigingen beroep op de 
dienstverlening van Sportwerk; 

o desondanks de stevige financiële ondersteuning die VGC biedt, stellen steeds meer 
sportverenigingen zich de vraag of het nog werkbaar is om hun sportbegeleiders bij 
Sportwerk af te nemen; 

 naast het feit dat lesgeven, training geven in sportclubs ook meestal avond- en 
weekendwerk betreft, zijn er ook alsmaar stijgende verwachtingen en (kwaliteits)eisen die 
worden opgelegd aan sportbegeleiders (bv. het fungeren als onthaal- en opvangfunctie, 
sociaal-maatschappelijke vaardigheden in de grootstedelijke, multiculturele context, het 
volgen van vorming en trainersvergaderingen…); 

 het gewijzigde statuut ‘Verenigingswerk’ waarbij er momenteel 20 % sociale bijdragen 
wordt betaald, is een extra financiële belasting voor de sportverenigingen en 
sportbegeleiders. De toekomst van het statuut blijft ook nog steeds onduidelijk. 

 
De VGC-Sportdienst behoudt een nauw contact met haar erkende sportverenigingen door middel 
van de inzet van sportclubondersteuners en de jaarlijkse bevraging. Een opsomming van de 
voornaamste signalen die zij opvangen, is hierboven terug te vinden. 
 
De VGC-Sportdienst tracht op concrete vragen en noden steeds een oplossing op maat van de 
sportvereniging te zoeken. Met betrekking tot een specifieke trainersproblematiek in een 
sportvereniging wordt de aanpak context-specifiek bekeken. Hieronder enkele acties die uitgevoerd 
worden binnen een specifieke clubcontext: 
 

 aanspreken van de lesgeverspoule Sportwerk Vlaanderen - VGC-Sportdienst; 
 extra promotie zoektocht sportbegeleider, zowel bij het breed (Brussels) publiek als binnen 

het VGC-netwerk (erkende sportclubs binnen dezelfde sporttak); 
 opleiding (organiseren/faciliteren/doorverwijzen); 
 financiële ondersteuning; 
 hulp bij opzetten van omkadering sportbegeleiders; 
 … 

 
Op dinsdag 9 november 2021 staat het thema ‘Sportbegeleiding’ gepland op de VGC-Sportraad, 
Deze Sportraad is zeer divers samengesteld waaronder ook vertegenwoordigers van erkende 
sportverenigingen. Naast het overlopen van de huidige acties, worden de knelpunten, 
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verbeterpunten en mogelijke nieuwe initiatieven besproken. Daarbij wordt bekeken wie welke rol 
hierin kan spelen. 
 
De Administratie is reeds jarenlang partner van de Vlaamse Trainersschool (VTS), zowel op vlak 
van doorstroming van informatie rond nieuwe VTS-gediplomeerden als het organiseren van VTS- 
vormingen in Brussel. In december 2021 staat nog een overleg met VTS ingepland, waarbij ook de 
problematiek rond voldoende kwaliteitsvolle sportbegeleiders in Brussel op de agenda staat, er 
bekeken wordt wie welke rol kan spelen en hoe de afstemming nog beter kan georganiseerd 
worden. 
 
Maar ook met Sportwerk Vlaanderen, een structurele partner van de VGC-Sportdienst, wordt al 
jarenlang intens samengewerkt en structureel overlegd rond het inzetten van kwaliteitsvolle 
sportbegeleiders en trainers voor het Brussels sportaanbod. Ook Sportwerk haalde aan dit 
sportseizoen niet over voldoende sportbegeleiders te beschikken om aan de vraag vanuit de 
Brusselse sector te kunnen voldoen. In het structureel overleg van begin december 2021 worden er 
ook samen oplossingen gezocht voor deze problematiek.  
 
Daarnaast is het belangrijk dat de VGC blijft streven naar een gezonde mix tussen sporttechnische, 
gediplomeerde sportbegeleiders en vrijwilligers die zich systematisch bekwamen en kwalificeren. 
 
Club-specifieke noden gesignaleerd en opgevolgd. 
 
Eerst en vooral wordt verder sterk ingezet op de acties die de VGC-Sportdienst nu al onderneemt 
op vlak van sportbegeleiding, dit in afstemming met Sportwerk Vlaanderen. 
 

 de pool van sportbegeleiders blijven uitbreiden in functie van een voldoende grote 
databank; dit via tal van initiatieven zoals opvragen info gediplomeerden via VTS, het 
proactief rekruteren van sportbegeleiders bij Brusselse hogescholen en universiteiten, vnl. 
bij opleidingen Lichamelijke opvoeding, het aanbieden van stageplaatsen, de rekrutering 
via een facebookgroep sportbegeleiders (voor een vlotte en snelle invulling), via de website 
www.sportinbrussel.be (met oproep naar en info voor potentiële nieuwe lesgevers), een 
aantrekkelijke vergoeding, de samenwerking met partners voor extra assistent-begeleiders 
(uitstromers, oefenkansers Huis van het Nederlands…); 

 sportclubs en andere organisaties extra aanmoedigen om hun leden te empoweren en voor 
te bereiden naar een lesgeversfunctie, onder meer door hen toe te leiden naar 
laagdrempelige sportvormingscursussen zoals multimove begeleider en 
bewegingsanimator, die de VGC-Sportdienst jaarlijks in samenwerking met VTS 
organiseert met aandacht voor de Brusselse context; 

 verder inzetten op de kwaliteit van de sportbegeleiders door hen te monitoren en te 
evalueren op diverse vlakken, door promotie te maken voor vormingen van derden en door 
zelf extra ‘op maat’ vormingen te organiseren; 

 blijvend inzetten op een goede dienstverlening op vlak van sportbegeleiding naar het N-
(sport)netwerk waaronder meehelpen zoeken naar geschikte begeleiders, subsidies 
toekennen voor kwalitatieve sportbegeleiding en extra subsidies voor officieel 
tewerkgestelde sportbegeleiders, degelijke contracten aanbieden, deskundige informatie 
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verschaffen over alle issues die gerelateerd zijn aan ‘sportbegeleiding’, energie blijven 
steken in de ‘binding’ van sportlesgevers en cursisten bij de VGC en het ruim N-netwerk... 

 
Daarnaast zet de VGC extra in op een aantal acties: 
 

 sinds 2021 is er een nieuw VGC-reglement voor de professionalisering van 
sportverenigingen. Clubs die over een grote jeugdwerking beschikken en ook expliciet 
inzetten op sociaal-maatschappelijke thema’s waaronder kansarmoede, kunnen dan in 
aanmerking komen voor extra subsidies waarmee de clubs minimum een 
jeugdsportcoördinator moeten aanstellen. Naast het begeleiden, omkaderen en/of opleiden 
van de jeugdsporttrainers is het opleiden van eigen jeugdleden tot sportbegeleiders tevens 
een expliciete opdracht van de jeugdsportcoördinator; 

 nog breder informeren over de bestaande vergoedingsstelsels en subsidiërings-
mogelijkheden om sportbegeleiding betaalbaar te houden; 

 nieuwe acties worden onderzocht om nog meer sportbegeleiders te vinden en op te leiden. 
Het ongebruikt potentieel aan (jonge) Brusselaars, zowel binnen als buiten de 
sportvereniging, kan extra geactiveerd worden via communicatie- en promotie-initiatieven 
en via de samenwerking met meerdere organisaties. Deze acties worden voorbereid met 
alle mogelijke partners die een rol kunnen spelen alsmede de input van de VGC-Sportraad; 

 de systematische opleiding van sportbegeleiders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
verder uitbouwen in samenwerking met diverse partners. Hierbij zal nog meer aandacht 
gaan naar het wegnemen van drempels (taal, instapniveau, duur opleiding, locatie…) 
zonder op de kwaliteitseisen in te boeten. Tevens wordt getracht het bestaande 
opleidingsaanbod met jaarlijkse wachtlijsten op te schalen. 

 
Indicatoren om bovenstaande acties te evalueren (kunnen) zijn: 
 

- ratio uren deskundige sportbegeleiding/uren sportaanbod; 
o dit is een (nieuwe) beleidsindicator voor Sport Vlaanderen 2021-2025 en wordt 
binnenkort voor de eerste maal opgemaakt; 

- aantal opleidingen in en rond Brussel; 
o VGC-georganiseerd; 
o gefaciliteerd/samenwerkingen; 
o externe opleidingen ontsloten naar het werkveld; 

- Ratio ingeschreven/voltooide opleidingen. 
 
 
Vraag nr. 3 van 26 oktober 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Divers: Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 
Publicaties vanuit de overheid die tot doel hebben om helder, duidelijk en op voldoende wijze te 
communiceren met de burgers en/of bepaalde doelgroepen, spelen zoals geweten een belangrijke 
rol in het beleid. 
 
Eerder werd het collegelid ondervraagd in de hoedanigheid als lid van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering omtrent de publicaties die binnen de gewestelijke bevoegdheden werden gepubliceerd 
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tijdens deze legislatuur. Het lijkt opportuun deze vraag tevens te stellen in de hoedanigheid als lid 
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Kan worden geduid welke publicaties er sinds de start van deze legislatuur werden uitgebracht 
binnen bevoegdheden van het collegelid? Kan dit worden opgesplitst naargelang het thema en het 
soort publicatie (flyers, boeken, folders, etc…), alsook telkens de oplage ervan worden vermeld? 
 
Op basis van welke criteria werd daarbij telkens beslist over het thema, de aard en de oplage van 
de desbetreffende publicaties? Zijn er hierbij ook publicaties die (deels) in een andere taal werden 
uitgebracht? Zo ja, kan worden geduid om welke talen het ging, wie de desbetreffende vertalingen 
op zich heeft genomen en welke kostprijs hieraan verbonden was? 
 
Kan de verspreiding van de desbetreffende publicaties nader worden toegelicht? Werden de 
opmaak en verspreiding verzorgd door de eigen Administratie(s) of werd dit uitbesteed aan externe 
bedrijven? 
Kan per publicatie worden toegelicht welk budget er hiervoor telkens voorzien was? Werden deze 
iedere keer correct ingevuld? 
 
Kan in het bijzonder worden toegelicht in welke publicaties het collegelid expliciet bij naam 
vermeld werd? In welke publicaties werd daarbij tevens een beeltenis opgenomen? Op welke 
manier werd daarbij telkens nagegaan of de opname van naam, toenaam en/of beeltenis voor een 
meerwaarde zorgde in de desbetreffende publicatie(s)? 
 
Antwoord 
 
Dit betreft een gecoördineerd antwoord van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  
 
Gedrukte publicaties zijn een waardevol onderdeel van het communicatiebeleid van de VGC. De 
inzet van deze publicaties wordt steeds afgewogen in het bredere geheel van de 
communicatiestrategie. Publicaties staan niet op zichzelf: het gebruik ervan wordt steeds bekeken 
in relatie tot onder meer de beoogde doelgroepen, de boodschap en de andere beschikbare 
communicatie-instrumenten. 
 
De VGC streeft naar een exacte inschatting van de behoefte en naar het vermijden van een te hoge 
oplage. Door de distributie van dit drukwerk centraal te organiseren en te monitoren, kan de VGC 
de gedrukte communicatie optimaliseren (oplage, verspreiding, digitalisering van 
communicatie…). De verspreiding van drukwerk gebeurt in de eerste plaats via de eigen onthaal- 
en contactpunten en die van partners in het Nederlandstalig netwerk. De VGC bevraagt deze 
partners naar hun ervaring met het VGC-drukwerk en naar het aantal exemplaren van toekomstig 
drukwerk dat zij wensen te ontvangen. Op die manier worden de oplagen van VGC-drukwerk 
afgestemd op de vooropgestelde verspreiding. 
 
De opmaak van de publicaties gebeurt deels door de eigen Administratie, en deels door externe 
bedrijven: 
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 Binnen de dienst Communicatie van de Administratie is een vormgever (1 VTE) beschikbaar 
die de vormgeving van gedrukte en digitale communicatieproducten voor de verschillende 
organisatieonderdelen op zich neemt. 

 
 Ter ondersteuning maakt de dienst Communicatie gebruik van een raamovereenkomst voor 

vormgeving en drukwerk. De raamovereenkomst werd voor de periode 2020-2024 toegewezen 
aan de firma Artoos. Deze raamovereenkomst wordt vooral ingezet voor de vormgeving van 
kleinere en dringende opdrachten, en ter ondersteuning van de interne vormgever. 

 
 Voor specifieke opdrachten (grotere projecten, specifieke types van vormgeving zoals 

illustraties of dynamische infographics, ontwikkeling van thema-huisstijlen…) werkt de VGC 
samen met een waaier aan externe bedrijven, op basis van overheidsopdrachten per project of 
per domein. 

 
Ook de verspreiding van de publicaties gebeurt deels intern (door de dienst Facilitair Beheer van 
de Administratie) en deels via de post. Voor specifieke opdrachten kunnen ook koeriers worden 
ingezet. De verdeling gebeurt op basis van een kostinschatting waarbij rekening wordt gehouden 
met verschillende factoren zoals gewicht, bereikbaarheid, periode… 
 
De meeste vertalingen gebeuren via een raamovereenkomst. De raamovereenkomst werd voor de 
periode 2018-2022 toegewezen aan de firma Akira Translations. Voor individuele opdrachten kan 
gewerkt worden met interne vertalers (binnen de Administratie) of met andere vertaalbureaus (bv. 
als dit binnen een grotere externe opdracht voor een communicatieopdracht is opgenomen). 
De totale uitgaven voor vertalingen (gedrukte communicatie en andere vertalingen) binnen de 
raamovereenkomst zijn: 
 
 2019 (januari - december) – 7.218,14 euro 
 2020 (januari – december) – 18.690,28 euro 
 2021 (januari-juni) – 5.237,59 euro 
 
Er is geen apart budget per publicatie beschikbaar. De budgetten voor Communicatie, zowel voor 
algemene communicatie als voor specifieke campagnes en acties, zijn opgenomen in de 
begrotingsopmaak (en begrotingswijzigingen) van de respectieve jaren. 
 
Op 27 februari 2018 keurde het College het kader voor de overheidscommunicatie van de VGC 
goed. Dit is tot op heden het kader voor de communicatie van de VGC, en is terug te vinden op de 
VGC-website. Communicatie, waaronder publicaties, wordt steeds aan de criteria in het kader 
afgetoetst. Dat wil specifiek zeggen dat vermeldingen van collegeleden (in naam en/of afbeelding) 
slechts zeer beperkt voorkomen in VGC-publicaties. 
 
Concreet: het collegelid bevoegd voor de Gemeenschapscentra ondertekent het voorwoord van de 
brochure met het cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra (zonder afbeelding). Het collegelid 
bevoegd voor Onderwijs ondertekent het voorwoord van de scholengids (zonder afbeelding), en 
ondertekent een bedanking aan de leerkrachten op het jaarlijkse kaartje voor de Dag van de 
Leerkracht (zonder afbeelding). 
 



- 40 - 
 

Bij grote participatietrajecten treden collegeleden op als ambassadeur (voor Stadspiratie de 3 
collegeleden, voor de Ronde van Brussel het collegelid bevoegd voor Onderwijs). De 
ambassadeursrol ondersteunt de wervende communicatie voor participatietrajecten. 
 
Een overzicht van de verschillende publicaties is terug te vinden in Bijlage 1. 
 
 
Vraag nr. 4 van 8 november 2021 van mevrouw Bianca Debaets 
Divers: VGC-sportkampen tijdens de herfstvakantie – protocollen Covid-19 
 
Tijdens de vakanties organiseert de VGC naar goede gewoonte en met tevredenheid op 
verschillende locaties sportkampen voor 4- tot 14-jarigen en ook sportkampen in samenwerking 
met verschillende partners. Ook tijdens de herfstvakantie. 
 
Wanneer ongeruste ouders meer uitleg vragen, krijgen ze maar moeilijk de correcte info. Bij het 
doorzoeken van de VGC-website, is volgende link terug te vinden: Inschrijvingen sport- en 
speelweken, en VGC-speelpleinen/Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Deze aandachtspunten zijn niet echt geactualiseerd (er wordt bv. enkel verwezen naar 
zomervakantie) en de regels in Brussel zijn soms strenger dan de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad. Ook is er geen sprake van protocollen of zijn deze toch niet meteen vindbaar. 
 
Is het antwoord van de VGC-medewerker correct dat de VGC-sportkampen niet over protocollen 
rond Covid-19 beschikken? Zo ja, Waarom werd dit niet voorzien of opgesteld? Zo neen, kunnen 
de basisregels van dit protocol worden toegelicht? Kan worden verduidelijkt hoe deze informatie 
verspreid werd onder de werknemers van de Administratie? Kunnen organisaties zonder reden deze 
kampen volledig annuleren en ouders (en hun kinderen) zomaar in de kou laten? 
 
Kan worden meegedeeld hoeveel kampen (zowel sport- als andere vakantieaanbod er de voorbije 
herfstvakantie en in de zomermaanden (deels) zijn geannuleerd door Covid-19-besmettingen?  
 
Welke ondersteuning biedt de Administratie Sport reeds aan kampen getroffen door besmettingen? 
 
Hoeveel kampen en hoeveel kinderen werden hierdoor het slachtoffer? Graag wanneer, soort kamp, 
gemeente, organisatie vanuit VGC of partners? Werden daar wel protocollen rond de vaststelling 
van een (of meerdere) besmettingen tijdens sportkampen of andere vakantie-activiteiten toegepast? 
 
Hoe wordt een veilig verloop (met inbegrip van protocollen) van sportkampen of andere vakantie-
activiteiten in de toekomst (beter) gegarandeerd?  
 
Antwoord 
 
Van bij aanvang van de coronapandemie volgt de VGC voor de kampen en de lessenreeksen de 
sectorgebonden protocollen. Voor sport zijn dit de protocollen opgesteld door Sport Vlaanderen. 
Indien de lokale regels (binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of binnen een gemeente) 
strenger waren dan de maatregelen opgelegd door Vlaanderen, werden deze toegepast. 
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De afgelopen periode zijn de protocollen en richtlijnen regelmatig aangepast in functie van de op 
dat ogenblik heersende maatregelen. De basisregels zijn als volgt:  

- ouders hebben geen toegang tot de infrastructuur maar zetten kinderen af aan de ingang; 
- deelnemers sporten in bubbel; ook tijdens de opvang en pauzes hebben de bubbels geen 

contact met elkaar. Het aantal deelnemers per bubbel is regelmatig gewijzigd:  
o zomer-, herfst- en kerstvakantie 2020: max. 50 incl. lesgevers; 
o krokusvakantie 2021: max. 25 excl. lesgevers; 
o paasvakantie 2021: max. 10 excl. lesgevers; 
o zomer- en herfstvakantie 2021: max. 100 incl. lesgevers; 

- het sportmateriaal wordt dagelijks ontsmet. Het materiaal wordt niet door andere bubbels 
gebruikt tenzij het ontsmet is; 

- de begeleiders dragen een mondmasker: 
o zomer-, herfst- en kerstvakantie 2020: niet in bubbel, wel bij contact met 
ouders/externen; 
o krokus-, paasvakantie 2021: lesgevers dragen steeds een mondmasker; 
o zomervakantie 2021: niet in bubbel, wel bij contact met ouders/externen; 
o herfstvakantie 2021: lesgevers dragen steeds een mondmasker; 

- Bij vaststelling van besmetting stopt de bubbel. 
  

Organisaties kunnen zonder reden geen kampen annuleren. Voor het VGC-aanbod is in de 
algemene voorwaarden opgenomen dat de organisator in geval van overmacht de activiteit kan 
stopzetten. Het toepassen van de geldende protocollen zijn in deze een geval van overmacht. 
 
Binnen de Sportdienst is er een aanspreekpunt voor corona; de collega’s van de Administratie zijn 
hiervan op de hoogte.  
 
Tijdens de zomervakantie is er 1 VGC-sportkamp vroegtijdig stopgezet, bij de speelpleinen waren 
dit 2 werkingen. Vanuit de gemeenschapscentra zijn er geen kampen stopgezet. Ook bij de 
gesubsidieerde sportaanbieders is er geen weet van stopzettingen. 
 
Bij de speelpleinen en de gemeenschapscentra zijn er ook na afloop van de kampen besmettingen 
vastgesteld. Ook daar zijn de op dat ogenblik geldende protocollen toegepast. Hierdoor moesten er 
ook na afloop van de speelweken deelnemers in quarantaine. 
 
Tijdens de afgelopen herfstvakantie zijn er 2 VGC-sportkampen stopgezet. De speelpleindienst 
heeft geen activiteiten tijdens deze periode. Andere aanbieders hebben geen kampen moeten 
stopzetten. Het aanbod in deze periode is beperkter. 
 
Tot op heden zijn er 3 VGC-sportkampen stopgezet: 

- 1 tijdens de zomervakantie:  
o op 2 augustus 2021 werd het kamp in Nieuwland (1000 Brussel) stopgezet. Er 
werden 44 kinderen naar huis gestuurd en ouders ontvingen een terugbetaling van hun 
inschrijvingsgeld voor de gemiste dagen; 

- tijdens de herfstvakantie werden er 2 kampen stopgezet: 
o op 3 november 2021 werd het turn-, zwem- en omnisportkamp in Emanuel Hiel 
(1030 Schaarbeek) stopgezet. Er werden 46 kinderen naar huis gestuurd en ouders 
ontvangen een terugbetaling van hun inschrijvingsgeld voor de gemiste dagen; 
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o op 4 november 2021 werd het urban en omnisportkamp stopgezet in Nieuwland 
(1000 Brussel). Er werden 34 kinderen naar huis gestuurd en ouders ontvangen een 
terugbetaling van hun inschrijvingsgeld voor de gemiste dagen. 

 
- tijdens de zomervakantie werden 2 speelpleinen vroegtijdig stopgezet: 

o op 20 augustus 2021 werd speelplein Via Via Dertien (1070 Anderlecht) stopgezet. 
Er werden 50 kinderen naar huis gestuurd en de ouders ontvingen een terugbetaling 
van hun inschrijvingsgeld voor de gemiste dagen; 
o op 25 augustus 2021 werd speelplein De Brede Stroom (1140 Etterbeek) stopgezet. 
Er werden 50 kinderen naar huis gestuurd en de ouders ontvingen een terugbetaling 
van hun inschrijvingsgeld voor de gemiste dagen. 
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BIJLAGE 1 
 

Publicaties binnen bevoegdheidsdomein collegevoorzitter Elke Van den Brandt 

(Algemene) directie 
/ dienst / instelling 

Type publicatie Titel Omschrijving Taal / Talen Publicatiedatum 

DLA / ICTCOM Brochure Stadsmus   Nederlands sep/19 

DLA / ICTCOM Brochure De Stadsmus overzicht aanbod Nederlands jul/20 

DLA / ICTCOM Affiche Promotie VGC-publicaties   Nederlands aug/20 

DLA / ICTCOM Affiche Promotie VGC-publicaties   Nederlands dec/20 

DLA / ICTCOM Affiche VGC-publicaties   Nederlands aug/21 

DLA / ICTCOM Brochure Stadsmus   Nederlands sep/21 

DLA / ICTCOM Affiche VGC-publicaties   Nederlands nov/21 

DLA / ICTCOM Affiche promotie VGC-publicaties   Nederlands dec/21 

DLA / ICTCOM Brochure Jaarverslag 2019   Nederlands   

DLA / ICTCOM Brochure Vakantiegids krokus/pasen 2022 activiteiten krokus- en paasvakantie 
voor kinderen en jongeren 

Nederlands (belangrijkste 
info in het Frans en Engels) 

nov/21 

DLA / ICTCOM Brochure Vakantiegids herfst-kerst 2019 
activiteiten herfst- en kerstvakantie 
voor kinderen en jongeren 

Nederlands (belangrijkste 
info in het Frans en Engels) sep/19 

DLA / ICTCOM Affiche Nieuwe VGC-publicaties   Nederlands dec/19 

DLA / ICTCOM Brochure Vakantiegids krokus-pasen 2020 
activiteiten krokus- en paasvakantie 
voor kinderen en jongeren 

Nederlands (belangrijkste 
info in het Frans en Engels) jan/20 

DLA / ICTCOM Brochure Jaarverslag    Nederlands mrt/21 

DLA / ICTCOM Brochure Vakantiegids Zomer 2021 activiteiten zomervakantie voor 
kinderen en jongeren 

Nederlands (belangrijkste 
info in het Frans en Engels) 

mrt/21 

DLA / ICTCOM Brochure Vakantiegids Herfst – Kerst 2021 activiteiten herfst- en kerstvakantie 
voor kinderen en jongeren 

Nederlands (belangrijkste 
info in het Frans en Engels) 

aug/21 

DLA / ICTCOM Brochure Wegwijs in Brussel. Een overzicht van handige 
publicaties, adressen en websites met 
Brusselse info.”   overzicht aanbod Nederlands   

DLA / SB Brochure Stadspiratie – Wat is jouw idee? (Ideeën en 
aanbevelingen van en voor Brusselaars) overzicht aanbod Nederlands okt/20 
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DLA / SB Affiche Bruss-it 2021 lancering nieuwe projectoproep Nederlands en een korte 
vertaling van de kern van de 
oproep in het Frans en Engels 

jun/21 

DLA / SB Postkaart Bruss-it 2021 lancering nieuwe projectoproep Nederlands en een korte 
vertaling van de kern van de 
oproep in het Frans en Engels 

jun/21 

OCB/ Brede school Kalender   Aanbod Brede Scholen 19-20 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/19 

OCB/ Brede school Kalender   Aanbod Brede Scholen 20-21 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/20 

OCB/ Brede school Kalender   Aanbod Brede Scholen 21-22 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/21 

OCB/ Brede school A4-fiche 
Kalender Brede School groepsaanbod 2019-
2020 

overzicht groepsaanbod Brede School 
voor bredeschoolcoördinatoren Nederlands jul/19 

OCB/ Speelpleinen Brochure ABC voor inclusie 
informatiebrochure over inclusie op het 
speelplein voor (hoofd)animatoren Nederlands jul/19 

OCB/ Speelpleinen Affiche jaarthema 'Hier Spelen we met Taal' Ondersteuning bij aanbod en jaarthema 
speelpleinen 

Nederlands jul/21 

OCB / Speelpleinen Flyer jaarthema 'Hier Spelen we met Taal' Ondersteuning bij aanbod en jaarthema 
speelpleinen 

Nederlands met vertalingen  jul/21 

OCB/ brede school Affiche 
Groepsaanbod en coaching Brede school 2020 
– 2021   Nederlands jul/20 

OV / Speelpleinen Affiche Taalstimulering op speelplein   Nederlands mrt/21 

OV / Speelpleinen Folder Animatorbrochure 2020 werving animatoren Nederlands jan/20 

OV / Speelpleinen Folder Ouderbrochure 2020 promotie van de speelpleinen Nederlands met beperkte 
vertaling naar het Frans 

jan/20 

OV / Speelpleinen affiche Animator affiche 2020 werving animatoren Nederlands jan/20 

OV / Speelpleinen Folder Ouderbrochure 2021 promotie van de speelpleinen Nederlands met beperkte 
vertaling naar het Frans 

jan/21 

OV / Speelpleinen affiche Animator affiche 2021 werving animatoren Nederlands jan/21 

WGG Brochure Stappen naar inclusie   Nederlands sep/19 

WGG Postkaart CAW verbindingskaart   Nederlands sep/21 

WGG Brochure Verteltas “Vaccinatie tegen het coronavirus, is 
dat iets voor mij?” 

  Nederlands jun/21 

WGG / Gezin Brochure “Opgroeien in Brussel: vormingsaanbod IBO 
januari - juni 2021”   Nederlands okt/20 
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WGG / Gezin Brochure “Opgroeien in Brussel: vormingsaanbod KDV 
januari - juni 2021”   Nederlands okt/20 

WGG / Gezin Brochure Vorming en ondersteuning IBO   Nederlands apr/21 

WGG / Gezin Brochure Vorming en ondersteuning KDV    Nederlands apr/21 

WGG / Gezin Brochure Groeiboek   Nederlands sep/21 

WGG / Gezin Brochure Cartografie van de Nederlandstalige 
Gezinsvoorzieningen in Brussel (ondertitel: Een 
onderzoek in opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie uitgevoerd door de 
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, 
Universiteit Gent) 

  Nederlands okt/21 

WGG / Gezin Brochure Vorming en ondersteuning IBO (ondertitel: 
voor professionals) 

  Nederlands okt/21 

WGG / Gezin Brochure Vorming en ondersteuning KDV (ondertitel: 
voor professionals) 

  Nederlands okt/21 

WGG / Gezin Brochure Opgroeien in Brussel: vormingsaanbod IBO 
september-december 2020   Nederlands   

WGG / Gezin Brochure Opgroeien in Brussel: vormingsaanbod KDV 
september - december 2020   Nederlands   

WGG / LOGO Affiche Griepvaccinatiecampagne   Nederlands sep/20 

WGG / LOGO Kaartje Kaartje voor studenten in studyspaces   Nederlands jun/21 
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Publicaties binnen bevoegdheidsdomein collegelid Sven Gatz 

(Algemene) directie 
/ dienst / instelling 

Type publicatie Titel Omschrijving Taal / Talen Publicatiedatum 

Dir PHRM Brochure 
Info- en doorverwijsbrochure voor 
onthaalmedewerkers   Nederlands sep/19 

Kasterlinden Brochure Jaarverslag Ondersteuningsteam Kasterlinden 
2020 

  Nederlands nov/21 

OCB Flyer Starterscarrousel   Nederlands jul/20 

OCB Kalender en flyer Vormingsaanbod 2019-2020 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/19 

OCB Flyer Starterscarroussel 2019 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/19 

OCB Kalender en flyer Vormingsaanbod 2020-2021 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/20 

OCB Flyer Starterscarroussel 2020 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/20 

OCB Kalender en flyer Vormingsaanbod 2021-2022 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/21 

OCB Flyer Starterscarroussel 2021 Scholen informeren over 
vormingsaanbod OCB 

Nederlands sep/21 

OCB Fiche Leesrijk Brussel Ondersteuning project Leesrijk 
Brussel 

Nederlands sep/21 

OCB Map OCB Gebruik bij vormingen en werking 
van OCB 

Nederlands sep/21 

OCB Brochure ‘Ik had er niet mogen zijn’ – Een verhaal over 
opgroeien in armoede 

  Nederlands okt/21 

OCB Bladwijzer Leesrijk Brussel Ondersteuning project Leesrijk 
Brussel 

Nederlands okt/21 

OV Brochure Scholengids 2019-2020 Informatiebrochure met overzicht 
van alle Nederlandstalige scholen in 
Brussel: adres- en contactgegevens 
en het studieaanbod in het 
secundair onderwijs.  

Nederlands  met 
vertaling 
belangrijkste info in 
het Frans en Engels 

sep/19 

OV werkboekje  Werkboekje Vroege Vogels voor kleuters, 
eerste graad en hun ouders  

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/19 



- 47 - 
 

OV werkboekje  Werkboekje Vroege Vogels voor leerlingen van 
de tweede en derde graad en hun ouders 

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/19 

OV affiche  Affiche Vroege Vogels voor scholen Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands sep/19 

OV Poster  Poster Vroege Vogels met bijhorende stickers 
voor kleuters, leerlingen van de eerste graad en 
hun ouders 

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/19 

OV handleiding  Handleiding Vroege Vogels voor leerkrachten: 
kleuters en eerste graad 

Leerkrachten wegwijs maken mbt 
de campagne Vroege Vogels 

Nederlands sep/19 

OV handleiding  Handleiding Vroege Vogels voor leerkrachten: 
tweede en derde graad 

Leerkrachten wegwijs maken mbt 
de campagne Vroege Vogels 

Nederlands sep/19 

OV kaartje Dag van de Leerkracht 2019 Bedanking leerkrachten Nederlands okt/19 

OV werkboekje Werkboekje Vroege Vogels voor kleuters, 
eerste graad en hun ouders  

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/20 

OV werkboekje Werkboekje Vroege Vogels voor leerlingen van 
de tweede en derde graad en hun ouders 

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/20 

OV affiche  Affiche Vroege Vogels voor scholen Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands sep/20 

OV poster  Poster Vroege Vogels met bijhorende stickers 
voor kleuters, leerlingen van de eerste graad en 
hun ouders 

Ouders stimuleren om hun kinderen 
elke dag naar school te brengen en 
op tijd. 

Nederlands met 
beperkte vertalingen 
in het Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Duits, Turks, 
Arabisch 

sep/20 
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OV handleiding  Handleiding Vroege Vogels voor leerkrachten: 
kleuters en eerste graad 

Leerkrachten wegwijs maken mbt 
de campagne Vroege Vogels 

Nederlands sep/20 

OV handleiding  Handleiding Vroege Vogels voor leerkrachten: 
tweede en derde graad 

Leerkrachten wegwijs maken mbt 
de campagne Vroege Vogels 

Nederlands sep/20 

OV kaartje Dag van de Leerkracht 2020 Bedanking leerkrachten Nederlands okt/20 

OV Flyer Kick-Forward   Nederlands dec/20 

OV Brochure De Ronde van Brussel - Magazine Participatietraject schoolteams Nederlands feb/21 

OV Flyer Kom uit je kot promotie projectsubsidie voor 
studenten 

Nederlands okt/21 

OV kaartje Kaartje Dag van de Leerkracht 2021 Bedanking leerkrachten Nederlands okt/21 

OV Kaartje IIB-BaO-2021-Herinneringskaartje: is je kind 
geboren in 2018? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op kaartje in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2019 

OV Affiche IIB-BaO-2021-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2019 

OV Brochure IIB-BaO-2021-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2019 

OV Affiche IIB-BASO-2021-Hier helpen we je Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2019 

OV Brochure IIB-SO-2021-Je kind inschrijven in het secundair 
onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2019 

OV Affiche IIB-SO-2021-Naar een Nederlandstalige 
secundaire school 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2019 
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OV Kaartje IIB-BaO-2122-Herinneringskaartje: is je kind 
geboren in 2019? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op kaartje in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2020 

OV Affiche IIB-BaO-2122-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2020 

OV Brochure IIB-BaO-2122-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2020 

OV Affiche IIB-BASO-2122-Hier helpen we je Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2020 

OV Flyer IIB-BuSO-2122-Inschrijven in het buitengewoon 
secundair onderwijs 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2020 

OV Brochure IIB-SO-2122-Je kind inschrijven in het secundair 
onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2020 

OV Affiche IIB-SO-2122-Naar een Nederlandstalige 
secundaire school 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2020 

OV Kaartje IIB-BaO-2223-: is je kind geboren in 2019? Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op kaartje in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2021 

OV Affiche IIB-BaO-2223-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2021 
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OV Brochure IIB-BaO-2223-Je kind inschrijven in het kleuter- 
of lager onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2021 

OV Affiche IIB-BASO-2223-Hier helpen we je Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2021 

OV Flyer IIB-BuBaO-2223-Inschrijven in het 
buitengewoon kleuter- en lager onderwijs 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2021 

OV Flyer IIB-BuSO-2223-Inschrijven in het buitengewoon 
secundair onderwijs 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2021 

OV Brochure IIB-SO-2223-Je kind inschrijven in het secundair 
onderwijs? 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Beperkte vertaling 
op brochure in 2 
talen (Frans, Engels) 
+ digitale brochure 
vertaald in 7 talen 
(Frans, Engels, Duits, 
Arabisch, Turks, 
Spaans, Italiaans) 

Najaar 2021 

OV Affiche IIB-SO-2223-Naar een Nederlandstalige 
secundaire school 

Ouders informeren over de 
inschrijvingsprocedure in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel  

Nederlands Najaar 2021 

OV Brochure Scholengids 2020-2021 Informatiebrochure met overzicht 
van alle Nederlandstalige scholen in 
Brussel: adres- en contactgegevens 
en het studieaanbod in het 
secundair onderwijs.  

Nederlands  met 
vertaling 
belangrijkste info in 
het Frans en Engels 

september 2020 - juli 2021 

OV Brochure Scholengids 2021-2022 Informatiebrochure met overzicht 
van alle Nederlandstalige scholen in 
Brussel: adres- en contactgegevens 
en het studieaanbod in het 
secundair onderwijs.  

Nederlands  met 
vertaling 
belangrijkste info in 
het Frans en Engels 

september 2021 - juli 2022 
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Publicaties binnen bevoegdheidsdomein collegelid Pascal Smet 

(Algemene) directie 
/ dienst / instelling 

Type 
publicatie 

Titel Omschrijving Taal / Talen Publicatie-
datum 

Aximax Brochure Aximax.- jaarbrochure 2020-2021 

overzicht aanbod 
Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans) mei/20 

Aximax Brochure Aximax brochure voorjaar 2021 

overzicht aanbod 
Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans) dec/20 

Aximax Brochure Aximax zomerbrochure 2021 overzicht aanbod Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans) 

mrt/21 

Aximax Brochure Aximax jaarbrochure 2021-2022 overzicht aanbod Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans) 

jun/21 

Aximax Brochure Aximax brochure – voorjaar 2022 overzicht aanbod Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans) 

nov/21 

Aximax Brochure Aximax - zomer 2020 voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar 

overzicht aanbod 
Nederlands (info 
inschrijvingen in het Frans)   

CJS Brochure Voortgangsrapport 2020 jaarverslag CJS Nederlands apr/20 

CJS Brochure 
Kleine Prijsjes. Kortingsgids 

Wegwijzer naar kortingen voor sport- en 
jeugdactiviteiten Nederlands/Frans jun/20 

CJS 
Affiche Brusselbazaar.be/Sportinbrussel.be 

promotie website jeugddienst en 
sportdienst Nederlands 44044 

CJS 
Kaartje Brusselbazaar.be/Sportinbrussel.be 

promotie website jeugddienst en 
sportdienst Nederlands/Frans 44044 

CJS Brochure Cultuurbeleidsplan 2020-2025 Sint-Lambrechts-
Woluwe 

Cultuurbeleidsplan SLW, opgemaakt door 
cubelco SLW (personeelslid van de VGC) Nederlands dec/20 

CJS Brochure Voortgangsrapport Cultuur, Jeugd en Sport 2020 voortgangsrapportage ikv meerjarenplan 
CJS 

Nederlands apr/21 

CJS Affiche Staycation BXL Promotie zomeraanbod Nederlands, info gedeeltelijk 
in Frans en Engels 

jun/21 

CJS Brochure ‘Kleine prijsjes. Kortingsgids. Een wegwijzer naar 
kortingen voor sport-en jeugdactiviteiten.’ 

overzicht kortingen in het kader van 
participatiebevordering 

Nederlands/Frans jun/21 

CJS 

Brochure Genieten zonder limieten 
overzicht vrijetijdsaanbod voor kinderen en 
jongeren met een beperking 

Nederlands (belangrijkste info 
in het Frans) sep/19 

CJS / ACB Kaartje Image Master selectie foto's Nederlands-Frans jul/21 

CJS / Erfgoed Postkaart Erfgoedbank   Nederlands okt/19 

CJS / Erfgoed Brochure Erfgoeddag 2021 (24 en 25 april 2021) overzicht aanbod Nederlands en bij een paar 
meertalige activiteiten een 
korte vertaling in het Frans  

apr/21 
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CJS / Erfgoed Kaartje Erfgoedbank bekendmaking werking Nederlands mei/21 

CJS / Erfgoed Kaartje Erfgoedbank Brussel bekendmaking werking Nederlands jun/21 

CJS / Erfgoed Postkaart Erfgoedbankwerking bekendmaking werking Nederlands jul/21 

CJS / Erfgoed Affiche Erfgoedbank bekendmaking werking Nederlands sep/21 

CJS / Erfgoed Flyer Erfgoedbank bekendmaking werking Nederlands sep/21 

CJS / Erfgoed Poster Erfgoedbank Brussel bekendmaking werking Nederlands okt/21 

CJS / Erfgoed Flyer Erfgoedbank Brussel bekendmaking werking Nederlands okt/21 

CJS / Erfgoed Flyer Erfgoedbank Brussel bekendmaking werking Nederlands okt/21 

CJS / Jeugd Flyers 5 jaar À fonds promotie evenement Nederlands jul/20 

CJS / Jeugd Affiche 5 jaar À fonds promotie evenement Nederlands jul/20 

CJS / Jeugd Affiche Buitenspeeldag overzicht aanbod Nederlands apr/21 

CJS / Jeugd Flyer Buitenspeeldag overzicht aanbod Nederlands apr/21 

CJS / Jeugd Kaartje Promotie jonginbrussel.be lancering nieuwe website Nederlands/Frans okt/21 

CJS / Jeugd Affiche Promotie jonginbrussel.be lancering nieuwe website Nederlands okt/21 

CJS / Jeugd Brochure Rapport bevraging: jongeren en politie in Brussel publicatie resultaten onderzoek Nederlands dec/21 

CJS / OBiB Affiche Russische collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands okt/19 

CJS / OBiB Postkaart Russische collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands okt/19 

CJS / OBiB Affiche Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/19 

CJS / OBiB Brochure Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/19 

CJS / OBiB Kaartje Boekenbende: leeskaart leesbevordering Nederlands feb/20 

CJS / OBiB Folder Brusselse bibliotheken bekendmaking werking Nederlands apr/20 

CJS / OBiB Postkaart Zadenbibliotheek promotie aanbod Nederlands mei/20 

CJS / OBiB Affiche Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/20 

CJS / OBiB Brochure Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/20 

CJS / OBiB Folder Brusselse bibliotheken bekendmaking werking Nederlands nov/20 

CJS / OBiB Affiche Boekenmeter leesbevordering Nederlands dec/20 

CJS / OBiB Folder Brusselse bibliotheken bekendmaking werking Nederlands apr/21 

CJS / OBiB Postkaart Anderstalige collectie Brusselse bibs overzicht aanbod Nederlands, Frans, Engels, 
Duits 

jun/21 

CJS / OBiB Affiche Anderstalige collectie Brusselse bibs overzicht aanbod Nederlands, Frans, Engels, 
Duits 

jun/21 

CJS / OBiB Affiche Oekraïense collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands sep/21 

CJS / OBiB Postkaart Oekraïense collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands sep/21 

CJS / OBiB Handleiding Open the door for reading 

Handleiding leesbevordering voor 
professionals binnen het kader van het 
Open the door for reading-project Nederlands okt/21 

CJS / OBiB Brochure Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/21 
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CJS / OBiB Affiche Bibliotheeknocturne overzicht aanbod Nederlands nov/21 

CJS / OBiB Affiche Voorleesweek Brussels Reads Aloud leesbevordering Nederlands, Frans, Engels aug/19 

CJS / OBiB Postkaart Voorleesweek Brussels Reads Aloud leesbevordering Nederlands, Frans, Engels aug/19 

CJS / OBiB Flyer Voorleesweek Brussels Reads Aloud leesbevordering Nederlands, Frans, Engels aug/19 

CJS / OBiB Affiche Roemeense collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands sep/19 

CJS / OBiB Postkaart Roemeense collectie Brusselse bibliotheken lancering anderstalige collectie Nederlands sep/19 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder NL Nederlands jan/20 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder FR Frans jan/20 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder ENG Engels jan/20 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder NL Nederlands sep/21 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder FR Frans sep/21 

CJS / Paspartoe Folder Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel - Booqi Paspartoe Infofolder ENG Engels sep/21 

CJS / Sport Brochure Sportgids 2019-2020 

Jaarlijkse publicatie met een zo volledig 
mogelijk overzicht van de Nederlandstalige 
sportmogelijkheden in Brussel.  

Nederlands, inleiding en 
gebruiksaanwijzing worden 
vertaald naar Engels en Frans  sep/19 

CJS / Sport Brochure Nederlandstalige sportlessen 2021-2022 Het volledig aanbod aan regelmatige 
sportlessen van de VGC-sportdienst 

Nederlands mrt/21 

CJS / Sport Brochure Brochure Golden sport (50+ sportaanbod) Het volledig aanbod aan sportlessen voor 
ouderen georganiseerd door de VGC-
sportdienst, BOp en partners.  

Nederlands jul/21 

CJS / Sport Brochure Sportgids 2021  Jaarlijkse publicatie met een zo volledig 
mogelijk overzicht van de Nederlandstalige 
sportmogelijkheden in Brussel.  

Nederlands, inleiding en 
gebruiksaanwijzing worden 
vertaald naar Engels en Frans  

jul/21 

CJS / Sport Brochure Nederlandstalige sportlessen 2020-2021 Het volledig aanbod aan regelmatige 
sportlessen van de VGC-sportdienst Nederlands   

GC Brochure  
Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra najaar 2019 overzicht cursusaanbod 

Nederlands, met een vertaling 
(naar het Frans en Engels) van 
het voorwoord, 
gebruiksaanwijzing, contact & 
inschrijvingen, Paspartoe & 
andere kortingen en 
Nederlands leren & oefenen sep/19 

GC Affiche 
Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra najaar 2019 promotie cursusaanbod Nederlands sep/19 
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GC Brochure 
Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra voorjaar 2020 overzicht cursusaanbod 

Nederlands, met een vertaling 
(naar het Frans en Engels) van 
het voorwoord, 
gebruiksaanwijzing, contact & 
inschrijvingen, Paspartoe & 
andere kortingen en 
Nederlands leren & oefenen dec/19 

GC Affiche 
Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra voorjaar 2020 promotie cursusaanbod Nederlands dec/19 

GC Folder Cursusaanbod overzicht aanbod 
Nederlands, info gedeeltelijk 
in Frans en Engels aug/20 

GC Affiche Cursusaanbod overzicht aanbod Nederlands aug/20 

GC Kaartje Promotie project Circuit promotie project Nederlands sep/20 

GC Postkaart Cursusaanbod N22 overzicht aanbod Nederlands nov/20 

GC Affiche Cursusaanbod N22 overzicht aanbod Nederlands nov/20 

GC Folder N22-inspiratiebundel 
overzicht initiatieven nav covid & 
coronaproof aanbod Nederlands nov/20 

GC Kaartje Circuit promotie project Nederlands jul/21 

GC Affiche 
Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
Gemeenschapscentra 2021-2021 promotie cursusaanbod Nederlands 

aug/21 

GC 

Brochure Cursusaanbod van de 22 Brusselse 
Gemeenschapscentra 2021-2022 

overzicht cursusaanbod Nederlands, met een vertaling 
(naar het Frans en Engels) van 
het voorwoord, 
gebruiksaanwijzing, contact & 
inschrijvingen, Paspartoe & 
andere kortingen en 
Nederlands leren & oefenen 

aug/21 

WGG / SD Folder Folder buddy CoNnect wervingsacties project CoNnect Nederlands  sep/21 

WGG / SD Folder Folder nieuwkomers CoNnect wervingsacties project CoNnect Nederlands-Frans en 
Nederlands-Engels 

sep/21 

 

 

 
 



- 55 - 
 

BIJLAGE 2 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur  

CZB/V/GV/2019/426  

  
  
BETREFT: Deelname van scholen aan (klimaat)manifestaties.   

1. PROCEDURE  
  
1.1. Ontvangstdatum: 14 maart 2019.  
 
1.2. Verzoeker:  
Mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs. 
 
1.3. CZB  
Op 14 maart 2019 ontvangt het secretariaat van de Commissie een brief met de vraag.   
Op 15 maart 2019 wordt de ontvangst van de vraag door het secretariaat per e-mail bevestigd.  
Met een e-mail van 22 maart 2019 wordt de vraagsteller uitgenodigd voor de zitting van 1 april 
2019. 

2. INHOUD van de VRAAG  
  
De aanleiding voor de vraag is de ‘Global Climate Strike For Future’ van 15 maart 2019, 
georganiseerd door ‘Youth for Climate’. Het gaat om een wereldwijde manifestatie om meer 
aandacht te vragen voor doorgedreven klimaatmaatregelen. Youth for Climate deed een oproep 
naar tal van actoren om zich bij hun actie aan te sluiten. De minister stelt vast dat ook sommige 
scholen zich aangesproken voelen om zelf de deelname van leerlingen aan de actie te organiseren. 
Scholen kunnen onder bepaalde omstandigheden extra-muros-activiteiten organiseren maar er 
geldt ook een verbod op politieke activiteiten.  
   
De minister wenst het oordeel van de commissie te vragen of scholen dergelijke manifestaties als 
een extra muros activiteit kunnen organiseren, of de deelname van alle leerlingen in dat geval 
verplicht kan worden gesteld en of de deelname van scholen aan dergelijke (klimaat)manifestaties 
in Brussel al dan niet valt onder het verbod op politieke activiteiten.  
  
 3. ZITTING VAN DE COMMISSIE  
  
3.1. Datum en uur: 1 april 2019, om 12.30 uur.  
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3.2. Kamer   
Gemeenschappelijke zitting van de kamer bevoegd voor het basisonderwijs en de kamer 
bevoegd voor het secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds 
kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.  
  
3.3. Commissieleden  
De Commissie is in overeenstemming met artikel VII.2 Codificatie sommige bepalingen voor 
het onderwijs en artikel 1 tot en met artikel 3 van het ministerieel besluit van 28.11.2007 
betreffende de samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur als volgt samengesteld:   
De heer Bengt Verbeeck, voorzitter.   
Hilde Timmermans, Thijs Streng, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.  
  
3.4. Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden - 
Voor verzoeker: [X], kabinetschef.    
  
3.5. Stemming  
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake 
bevoegdheid en advies.  
  
4. ADVIES VAN DE COMMISSIE   
 
4.1. Regelgeving  
  
* Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
Art. 51.  
§ 2. Er mag in de school geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke 
activiteiten worden georganiseerd.  
§ 2bis. In afwijking van § 2 kunnen politieke activiteiten in de school worden toegelaten buiten 
de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan 
een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze 
activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van 
een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de 
toepassing van deze bepaling.  
Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door 
politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en 
gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 
 
* Codex Secundair Onderwijs 
Art. 8.  
Er mag in de school geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke 
activiteiten worden georganiseerd.  
In afwijking van het vorige lid kunnen politieke activiteiten in de school worden toegelaten 
buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen 
voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of 
aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden 
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bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke 
behandeling bij de toepassing van deze bepaling.  
Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door 
politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en 
gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.   
  
* Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs  
Art. VII.5. De Commissie beslist over de gegrondheid van klachten van belanghebbenden 
inzake: 1° …;  
2° de bepalingen van artikel 51 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van artikel 
7 tot en met artikel 10 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, van artikel 14bis 
van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor  
leerlingenbegeleiding, van artikel II.48 tot en met II.52 van deze codificatie en van artikelen 
120 tot en met 125 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;  
3° …  
…  
Art. VII.6. De Commissie kan vragen van belanghebbenden behandelen over de 
aangelegenheden bedoeld in artikel VII.5, eerste lid.  
  
* Omzendbrief BaO 2002/3 van 21 februari 2002 betreffende zorgvuldig bestuur in het 
basisonderwijs. 
 
* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende zorgvuldig bestuur in het 
secundair onderwijs.  
  

4.2. Bevoegdheid  

  
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is rekening houdende met de aangebrachte feiten 

en de geldende regelgeving.  

4.3. Advies  

  
4.3.1. Algemeen.  
Politieke propaganda en politieke activiteiten in een school zijn verboden.  
  
Op dat decretaal verbod van politieke propaganda en activiteiten werd met het decreet van 1 juli 
2011 betreffende het onderwijs XXI in een afwijking voorzien. Sinds 1 september 2011  
zijn politieke activiteiten in de school toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten 
zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Onder politieke 
activiteiten wordt verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of 
politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in 
strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden.  
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De versoepeling van het verbod geldt dus enkel ten aanzien van politieke activiteiten die in een 
school plaatsvinden buiten de periodes van de schoolactiviteiten en buiten de periode van 90 
dagen voorafgaand aan de verkiezingen.  
 
De Commissie zorgvuldig bestuur stelt vast dat het principe dat politieke propaganda en 
politieke activiteiten in een school niet toegelaten zijn, gehandhaafd blijft. De wetgever heeft 
een breed verbod op het oog gehad omdat het de bedoeling is dat het onderwijs in alle gevallen 
neutraal zou zijn ten aanzien van elke politieke activiteit. Ook een activiteit die geen politieke 
inhoud heeft, kan door de context waarin die wordt georganiseerd, moeten worden beschouwd 
als promotie voor een bepaalde politieke strekking of partij en dus als verboden politieke 
propaganda.   
  
Het breed verbod op politieke activiteiten geldt ten aanzien van het schoolbestuur en de 
verschillende instanties binnen de school. Politieke propaganda en politieke activiteiten in de 
onderwijsinstellingen tijdens de schooluren, door welke persoon of instantie dan ook en 
ongeacht voor wie bestemd, zijn verboden.  
  
Leerlingen, ouders en personeel kunnen niet via de school benaderd worden met informatie of 
gadgets die als propaganda voor of tegen een politieke partij moeten worden beschouwd.   
  
4.3.2. Toepassing.  
  
4.3.2.1. Waar de klimaatmanifestatie van 15 maart 2019 dan wel de aanleiding voor de vraag 
vormt, blijkt uit de toelichting door de vertegenwoordiger van de minister tijdens de zitting dat 
men meer algemeen het advies van de Commissie wenst te verkrijgen over klimaatmanifestaties 
waarbij de school actief betrokken is, hetzij door zelf de actie te organiseren hetzij door er met 
de leerlingen in schoolverband aan deel te nemen. De Commissie meent dat het voorwerp van 
de vraag daarmee duidelijk moet onderscheiden worden van de problematiek van leerlingen die 
afwezig zijn op school om op eigen initiatief deel te nemen aan een klimaatmanifestatie, en laat 
deze problematiek in haar advies dan ook verder onbesproken.  
  
4.3.2.2. Met betrekking tot de vraag of de deelname aan een klimaatmanifestatie als extramuros 
activiteit of schooluitstap kan worden georganiseerd, verwijst de Commissie in de eerste plaats 
naar de gestelde voorwaarden in de Omzendbrieven terzake1. Daaruit blijkt onder meer dat de 
activiteit een onderwijzende en opvoedende meerwaarde moet bieden en een band moet hebben 
met het opvoedingsproject of het lesprogramma in het bijzonder.   Dat binnen het 
opvoedingsproject van een school een ruim erkend maatschappelijk probleem zoals het 
klimaatvraagstuk als dusdanig aan bod kan komen en leerlingen op dat vlak worden 
gesensibiliseerd, staat voor de Commissie buiten discussie. De behandeling van het thema van 
de klimaatopwarming kan ook worden gekaderd binnen de realisatie van de eindtermen2. Voor 

                                                           
1 Omzendbrief SO/2004/06 Extramuros activiteiten in het secundair onderwijs van 5 mei 2004; 
voor het basisonderwijs: Omzendbrief BaO/2001/13 Extra-muros-activiteiten van 21 november 
2001 
2 Zijn in dat verband bij wijze van voorbeeld te vermelden:  
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de concrete invulling van die eindtermen beschikt de school over een grote autonomie; ze 
bepaalt in beginsel zelf hoe en met welke activiteiten ze de eindtermen nastreeft (zie o.a. 
CZB/KL/KSO/2013/337; CZB/V/KSO/2014/346, CZB/KL/KSO/2015/368 en 
CZB/KL/KSO/2016/375).   
  
Vertrekkend vanuit dit kader is de Commissie van oordeel dat een school binnen de haar 
toegekende autonomie (de deelname aan) een klimaatmanifestatie als extramuros activiteit kan 
organiseren in de mate dat deze activiteit kadert in het pedagogisch project van de school en als 
onderwijsactiviteit kan worden ingepast in het leerproces. Voor de Commissie betekent dit dat 
dergelijke activiteit buiten de school duidelijk moet aansluiten bij het lesgebeuren óp de school. 
In geen geval kan de organisatie van of deelname aan een klimaatmanifestatie dus op zich staan; 
om als onderwijsactiviteit te kunnen beschouwd worden zal steeds vereist zijn dat (de deelname 
aan) een klimaatmanifestatie wordt geïntegreerd in een ruimer leerprogramma dat wordt 
afgewerkt op de school.   
Voor zover als nodig voegt de Commissie daaraan toe dat een extramuros activiteit steeds 
aangepast moet zijn aan de leeftijd en het profiel van de leerlingen.  
  
Kan een school onder de genoemde voorwaarden (de deelname aan) een klimaatmanifestatie als 
extramuros activiteit organiseren, dan dient zij daarbij wel te allen tijde te waken over de 
naleving van het decretaal verbod inzake politieke activiteiten en politieke propaganda, 
waarover de Commissie zich verder in dit advies zal uitspreken.      
  
4.3.2.3. Blijkens de hoger vermelde omzendbrieven vormt bij extramuros activiteiten de 
deelname van alle leerlingen het uitgangspunt. In het geval van de klimaatmanifestaties die door 
de voorliggende vraag gevat worden, kan de Commissie er evenwel niet omheen dat het om een 
actiemiddel gaat dat op zich voorwerp is geworden van een maatschappelijk en politiek debat. 
Scholen dienen zich er bewust van te zijn dat ze bij deelname aan dergelijke manifestatie of 
wanneer zij een eigen klimaatactie organiseren die nauw aansluit bij dergelijke manifestatie zij 
zich inschakelen in een bredere beweging waarover een bepaalde controverse is ontstaan. In die 
omstandigheden past het naar het oordeel van de Commissie niet dat scholen de leerlingen tot 
deelname verplichten. De school dient een heldere communicatie te voeren die daaromtrent 
geen enkele twijfel laat bestaan – in geen geval kan de indruk worden gewekt dat leerlingen 
alsnog worden aangezet tot een deelname of het gevoel kunnen krijgen bij niet-deelname 
gestigmatiseerd te zullen worden. Voor leerlingen die niet deelnemen dient dan ook te worden 
voorzien in een volwaardige alternatieve activiteit.   
In het licht van de voorgaande overwegingen lijkt het de Commissie ook een evidentie dat de 
school er extra aandacht aan besteedt een eventuele beslissing tot organisatie van of deelname 
aan een klimaatmanifestatie, tot stand te laten komen in een geest van overleg. Het consulteren 

                                                           
- Secundair onderwijs, eerste graad, A-stroom – eindterm 9.6. in functie van de sleutelcompetentie 

inzake duurzaamheid (vanaf 1/9/2019): “De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van 
veranderingen in landschappen op de mens en zijn leefomgeving.”  

- Secundair onderwijs, tweede graad ASO - eindterm 10 vak aardrijkskunde: “De leerlingen 
kunnen op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen 
in een gebied verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden.”  

Secundair onderwijs, derde graad ASO: eindterm 6 vak aardrijkskunde: “De leerlingen kunnen weer en 
klimaat in verband brengen met opbouw van en met processen in de atmosfeer.” 
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van de participatieorganen kan in dat verband bijvoorbeeld toelaten te peilen of dergelijke 
beslissing wel degelijk wordt gedragen door de verschillende betrokkenen binnen de 
schoolgemeenschap.    
  
4.3.2.4. Inzake de vraag of de deelname van een school aan een klimaatmanifestatie te rijmen is 
met het decretaal verbod inzake politieke activiteiten en politieke propaganda, overweegt de 
Commissie het volgende.   
De Commissie stelt vast dat de door de voorliggende vraag gevatte klimaatmanifestaties niet 
worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen, maar wel vanuit een 
burgerplatform. Hoewel de manifestaties onvermijdelijk aanleunen bij politiek in die zin dat 
wordt geappelleerd aan een bepaald beleid, zijn ze daarmee op zich niet te beschouwen als 
politieke activiteit zoals bedoeld door het decreet.   
De Commissie ziet momenteel ook geen elementen die haar toelaten te besluiten dat leerlingen 
middels de deelname aan de manifestaties worden blootgesteld aan politieke propaganda. Dat 
neemt niet weg dat scholen blijvend moeten waken over de context van de manifestaties, die 
een dynamisch gegeven uitmaakt. Wijzigt die context – doordat de acties duidelijk gericht 
worden voor of tegen welbepaalde (leden van) politieke partijen - dan kan een deelname 
mogelijk wel strijdig worden met het decretale verbod inzake politiek. Scholen dienen steeds te 
evalueren of de activiteit nog steeds te rijmen is met de principes in het decreet en zo nodig haar 
deelname te heroverwegen.   
Voor zover als nodig roept de Commissie de scholen in hetzelfde verband op bij de deelname 
aan een manifestatie ook zelf te allen tijde de vereiste neutraliteit voor ogen te houden. Evident 
is het in geen geval aanvaardbaar dat leerlingen worden ingeschakeld in het uiten van 
boodschappen (vb. via meegedragen pancarten) gericht voor of tegen welbepaalde politieke 
partijen of politieke mandatarissen.    
  
4.3.3. De Commissie komt tot volgend advies:  
  
De organisatie van of deelname aan een klimaatmanifestatie kan als extramuros activiteit 
worden georganiseerd in de mate dat deze activiteit kadert in het pedagogisch project van de 
school en als onderwijsactiviteit wordt geïntegreerd in een ruimer leerproces.  
Gelet op het maatschappelijk debat omtrent de klimaatmanifestaties, acht de Commissie het niet 
gepast dat de leerlingen door de school tot deelname aan dergelijke manifestatie worden 
verplicht. Voor leerlingen die niet deelnemen dient te worden voorzien in een volwaardig 
alternatief.  
De klimaatmanifestaties zijn niet georganiseerd door politieke partijen of politieke 
mandatarissen en dus niet te beschouwen als een politieke activiteit. Evenmin ziet de 
Commissie momenteel elementen die toelaten te besluiten dat sprake is van politieke 
propaganda: de manifestaties zijn niet gericht voor of tegen (leden van) welbepaalde politieke 
partijen. Scholen dienen wel blijvend te waken over de context van de manifestaties; bij een 
wijzigende context zal opnieuw moeten worden geëvalueerd of een deelname nog te rijmen is 
met het decretale verbod inzake politieke activiteiten en politieke propaganda.      
  
 Brussel, 1 april 2019  
  
 Frederik Stevens                                                                          Bengt Verbeeck   
Waarnemend Secretaris                                                               Voorzitter   
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REGISTER 
 

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 
 

ELKE VAN DEN BRANDT, 
COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN STEDELIJK 

BELEID 
 

1 28.09.2021 Bianca Debaets Recordaantal vacatures in de kinderopvang 2 

2 26.10.2021 Bianca Debaets Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 

4 

3 29.10.2021 Bianca Debaets De stand van zaken omtrent de werking van de Meet- en 
weetcel 
 

6 

4 08.11.2021 Bianca Debaets Thuiszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
vergelijking met Vlaanderen 
 

9 

5 08.11.2021 Bianca Debaets Campagne 1712 omtrent (intrafamilliaal) geweld in 
Brussel 
 

13 

6 24.11.2021 Bianca Debaets Stand van zaken dossier vzw Agaat/onze Guitjes 16 

SVEN GATZ, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 
 

1 28.09.2021 Bianca Debaets Boekencheck 2021 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

18 

2 13.10.2021 Bianca Debaets De aangekondigde schoolstakingsacties voor het klimaat 
 

21 

3 15.10.2021 Bianca Debaets Stand van zaken omtrent de werking en schoolbezoeken 
van de Data Science Bus 
 

22 

4 26.10.2021 Bianca Debaets Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 

26 

5 08.11.2021 Bianca Debaets Dalende studentenaantallen in taalrichtingen 
 

29 

PASCAL SMET, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN GEMEENSCHAPSCENTRA  

 

1 14.10.2021 Dominiek Lootens-Stael Magazines van de gemeenschapscentra en het beheer van 
de adressenbestanden 
 

32 

2 22.10.2021 Bianca Debaets Het mogelijke tekort aan jeugdtrainers en -coaches in 
Nederlandstalige sportclubs die erkend worden door de 
VGC 
 

34 

3 26.10.2021 Bianca Debaets Publicaties binnen de bevoegdheden uitgebracht 
 

37 

4 08.11.2021 Bianca Debaets VGC-sportkampen tijdens de herfstvakantie – protocollen 
Covid-19 

40 
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