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ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 

STEDELIJK BELEID 

 

Vraag nr. 1 van 16 september 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Patrimonium: Gas- en elektriciteitsbesparing bij de VGC  

 

Gezien de enorme druk op de energiemarkt en de energiecrisis heeft de Raad van de Europese Unie 

eind juli 2022 de verordening Save Gas for a Safe Winter voorgesteld. Deze verordening is de 

neerslag van de consensus die gevonden werd in de vraag aan alle lidstaten om 15 % minder gas 

en elektriciteit te verbruiken tussen 1 augustus 2022 en 31 maart 2023. Om dit voornemen te 

concretiseren, heeft de Vlaamse Regering bv. een conceptnota opgemaakt waarin een aantal 

verplichte maatregelen staan en gevraagd wordt aan iedere minister bijkomende maatregelen te 

treffen die hiertoe kunnen bijdragen of er eventueel kunnen voor zorgen dat de doelstellingen 

overtroffen worden. 

 

Welke bijkomende maatregelen bestudeert het College of is er binnen het College overeengekomen 

om energie te besparen, per beleidsdomein? Is de doelstelling lineair? Is de VGC hiermee in lijn 

met de Vlaamse streefcijfers? 

 

Kan elke maatregel worden toegelicht en op welke manier wordt dit gecontroleerd? Hoeveel 

middelen worden hiermee uitgespaard? 

 

Werd reeds samengezeten met vertegenwoordigers van het personeel over deze maatregelen en 

doelstellingen? Welke concrete gevolgen heeft dit voor het personeel?  

 

Is er een omzendbrief rondgestuurd met instructies i.v.m. rationeel energieverbruik naar de 

verschillende directies en agentschappen? Zo ja, wanneer werd deze verstuurd? Zo neen, wanneer 

zal dit gebeuren of waarom werd er beslist dit niet te doen? 

 

Biedt het College een sociale lening aan voor werknemers die hoge energiekosten hebben en de 

eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen door de hoge voorschotfactuur of hoge eindafrekening? 

Wanneer treedt dit in voege? 

 

In hoeverre zullen de maatregelen definitief geïmplementeerd worden of slechts tijdelijk zijn 

zolang de crisis duurt?  

 

Antwoord 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ambieert om tegen 2050 alle patrimonium te converteren naar 

een energieneutraal patrimonium. De Vlaamse Gemeenschapscommissie volgt als Brusselse 

overheid de aanpak van het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE), die 

gericht is op het stapsgewijs verlagen van het energieverbruik van de gebouwen. De VGC werkt 

volgens de PLAGE-methodologie en streefcijfers zoals die zijn uitgewerkt door Leefmilieu 

Brussel. 
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Het Overlegcomité in het kader van de energiecrisis stelde in september 2022 een omzendbrief op 

met maatregelen die van toepassing zijn op alle openbare instellingen. Deze omzendbrief werd 

gevalideerd door zowel het Vlaams als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de VGC past de 

maatregelen uit deze omzendbrief toe. 

 

Op korte termijn zet de VGC in op volgende energiebesparende acties: 

 

1. Operationalisering van het dossier zonnepanelen 

 

Op dit moment wordt op een groot deel van het VGC-patrimonium de plaatsing van zonnepanelen 

voorbereid. De aansluiting op het net van deze installaties is voorzien voor eind december 2022 en 

zal een reële impact hebben op de energiefactuur van de VGC. 

 

Volgens de huidige planning zouden alle fotovoltaïsche installaties begin 2023 operationeel zijn. 

De verwachte productie van deze zonnepanelen op jaarbasis wordt als volgt ingeschat door de 

leverancier: 

 

 Onderwijsinstellingen: 387.135 kWh 

 Gemeenschapscentra: 291.987 kWh 

 Campus Nieuwland: 66.339 kWh  

 Administratiehuizen: 52.128 kWh  

 

2. Verlagen van de omgevingstemperatuur tot 19°C 

 

Conform de omzendbrief van het Overlegcomité in het kader van de energiecrisis wordt de 

verwarming begrensd tot 19°C, koeling wordt pas ingeschakeld vanaf 27°C. Voor de gebouwen 

waarvan de VGC huurder is, werd de vraag gesteld aan de gebouwenbeheerder om ook daar de 

doelstelling te behalen. In +/- 20 % van de stookplaatsen is er omwille van technische eigenheden 

van de installatie geen gerichte sturing mogelijk, bv. omdat er geen aparte instelling kan worden 

voorzien voor de consultatiebureaus of de huisbewaarderswoningen waar de beperking van 19°C 

niet geldt. Voor die infrastructuren zal de aanpassing een langere uitvoeringstermijn en 

infrastructurele aanpassingen vergen.  

 

3. Inzetten op sensibilisering van het personeel 

 

De goedkoopste energie is deze die niet wordt verbruikt, daarom behoort energie-efficiëntie en het 

vermijden van onnodig energieverbruik tot een belangrijke actie om de uitgaven te drukken. Sinds 

begin 2022 monitort de VGC in samenwerking met alle verbruikers het energieverbruik in al haar 

gebouwen via een maandelijkse manuele meting. De bedoeling is dat er een algemeen bewustzijn 

wordt gecreëerd omtrent energieverbruik en die betrokkenheid te laten resulteren in een 

responsabilisering over datzelfde gebruik. In dat kader worden in het najaar workshops 

georganiseerd als startschot voor een VGC-brede activeringscampagne om op korte termijn een 

goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van goede gewoonten, de gevraagde besparing voor 

energieuitgaven en een haalbaar comfort. 

 

Op 3 oktober 2022 ontvingen alle personeelsleden een dienstmededeling over de maatregelen die 

de VGC in haar gebouwen neemt in opvolging van de energiecrisis. Op 18 oktober 2022 is een 
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uitgebreider artikel in de personeelsnieuwsbrief voorzien om het personeel zo goed mogelijk te 

informeren over de implementatie van de acties. 

 

Het doel van deze sensibiliseringsacties is, enerzijds, om een maximaal draagvlak voor de 

maatregelen te creëren, en anderzijds, ook aandacht te hebben voor de specifieke situatie van 

bepaalde groepen van medewerkers, zoals onthaalmedewerkers of huisbewaarders. 

 

4. Tussenkomsten via de Sociale Dienst 

 

Een personeelslid van de VGC kan een beperkte renteloze lening of voorschot op het loon 

aanvragen bij de Sociale Dienst van de VGC. De lening kan aangevraagd worden bij een plotse 

financiële nood en kan worden toegekend na een onderzoek van de maatschappelijk assistent. Een 

lening of voorschot aanvragen, kan ook om een hoge energiefactuur te betalen. 

 

Als de facturen zich opstappelen en onbetaald blijven, is er sprake van een structureel financieel 

probleem. Dan verwijst de sociaal assistente meestal naar een OCMW voor budgetbegeleiding of 

schuldbemiddeling. 

 

Op middellange termijn wordt ingezet op volgende acties: 

 

 relighting: bij de vervanging van defecte lampen wordt de oude verlichting van het lokaal 

vervangen door energiezuinige verlichting; 

 nieuwbouwprojecten: bij elk integraal bouwdossier dat binnen dit Meerjarenplan opgestart 

wordt, wordt er gewaakt over de zowel de bouwtechnische als energetische duurzaamheid; 

 buitengewoon onderhoud: via punctuele ingrepen zal er de volgende jaren verder ingezet 

worden op het verbeteren van de isolatie van de buitenschil (daken, gevels, 

buitenschrijnwerk) en de vervanging van oude installaties door duurzame en kwaliteitsvolle 

technieken. 

 

De impact van de genomen maatregelen op het verbruik en de besparingen op de energiefactuur 

zijn op dit moment moeilijk te berekenen. Vanaf februari 2023 kunnen de verbruiksgegevens 

vergeleken worden met de manuele monitoring voor gas en elektriciteit die loopt sinds januari 

2022. 

 

De meeste energiebesparende maatregelen die de VGC neemt, hebben een structureel en duurzaam 

karakter omdat het gaat om duurzame ingrepen in het patrimonium. 

 

De temperatuurregelingen die werden opgelegd via de omzendbrief zijn in principe tijdelijk en 

zullen geëvalueerd worden, rekening houdend met de reële impact op het verbruik en het comfort 

van de medewerkers en de bezoekers van de VGC. 

 

 

Vraag nr. 2 van 30 september 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezin: Energiefacturen in de kinderopvang 

 

Begin september 2022 raakte bekend dat er in Limburg een kinderdagverblijf de deuren zal sluiten 

door de impact van de inflatie en de stijgende energieprijzen. Prijsstijgingen doorrekenen aan de 
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klanten is niet mogelijk dus bleek een sluiting, hoezeer deze ook te betreuren was, de meest 

logische stap. Ook het uitblijven van steun, die er tijdens de coronacrisis wel was, heeft deze 

beslissing versneld. 

  

Ook onthaalouders, die vaak onder een sui generis statuut werken of als zelfstandige aan de slag 

zijn, zien reeds lang hun marges onder druk staan gezien de dagprijs voor ouders dezelfde blijft en 

ook zij niet ontsnappen aan de stijgende prijzen. 

 

Beschikt de collegevoorzitter over een schatting van de meerkost naar aanleiding van de 

energiecrisis en de inflatie voor de Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel en de 

onthaalouders in het bijzonder? Is er weet van initiatieven die zich genoodzaakt zagen hierdoor te 

sluiten of die met sluiting bedreigd zijn? 

 

Is er weet van kinderopvanginitiatieven in Brussel die ondersteuning kregen van het Vlaams 

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) in het kader van de strijd 

tegen de stijgende energieprijzen? 

 

Zo ja, hoeveel keer werd er een energiescan uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

Graag een opsplitsing per jaar en gemeente. Hoe vaak werden er klimaatsubsidies aangevraagd 

voor kinderopvanginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Graag een uitsplitsing per 

jaar, gemeente, aangevraagd en uitgekeerd bedrag. 

 

Zo neen, kan worden toegelicht hoe het komt dat dit niet gebeurde? 

 

Welke aanvullende maatregelen worden bestudeerd om de energiefacturen voor de 

Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel te verlichten? Welk budget wordt hiervoor 

uitgetrokken?  

 

Werd reeds in gesprek gegaan met relevante actoren uit het veld omtrent deze problematiek? 

Zo ja, welke punten werden er op tafel gelegd en welke conclusies of acties kwamen hieruit voort?  

Zo neen, wanneer vindt er overleg plaats omtrent dit dossier? 

 

Werd een gesprek gevoerd met andere bevoegde niveaus omtrent deze problematiek? Welke zijn 

eventuele synergiën die de collegevoorzitter wilt bewerkstelligen? 

 

Antwoord 

 

Voor een schatting van de meerkost naar aanleiding van de energiecrisis en de inflatie, wordt 

verwezen naar de gegevens die daarover worden gepubliceerd door het Federaal Planbureau en 

door Statbel, het Belgische statistiekbureau. De meerkost voor individuele opvanginitiatieven kan 

erg verschillen en hangt af van de kostenstructuur van elk opvanginitiatief, en in het bijzonder ook 

van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de opvang is gehuisvest.  

 

De VGC heeft geen weet van initiatieven die zich genoodzaakt zagen te sluiten, of die met sluiting 

bedreigd zijn, omwille van de energiecrisis. Toch maken kinderopvanginitiatieven zich zorgen om 

de impact van de energiecrisis op de kinderopvangsector, omdat de sector tegelijk nog steeds onder 
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druk staat van het personeelstekort in de kinderopvang en omdat een aantal organisatoren in het 

algemeen in moeilijke financiële omstandigheden verkeren.  

 

De VGC beschikt niet over gegevens over het aantal energiescans die in de Brusselse 

Nederlandstalige kinderopvang werden uitgevoerd. De volgende klimaatsubsidies werden reeds 

toegekend door het VIPA: 

 In 2020: 33.913,14 euro aan kinderdagverblijf De Ketjes, 1000 Brussel; 

 In 2021: 

o 1.145 euro aan kinderdagverblijf De Ketjes, 1000 Brussel; 

o 8.536 euro aan kinderdagverblijf Onze Vriendjes, 1120 Neder-Over-Heembeek; 

o 17.855 euro aan kinderdagverblijf Sint-Karel, 1080 Sint-Jans-Molenbeek; 

o 104.958 euro aan kinderdagverblijf Windekind, 1090 Jette. 

 

Over de toekenning van klimaatsubsidies in 2022 zijn nog geen gegevens beschikbaar. 

 

De subsidies aan de kinderopvanginitiatieven volgen volgens de toepasselijke Vlaamse 

regelgeving de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden dus telkens 

aangepast bij een overschrijding van de spilindex. Deze indexering wordt eveneens toegepast op 

de prefinanciering aan kinderopvanginitiatieven, die worden gefinancierd door de VGC. Op deze 

manier werden de subsidies doorheen het jaar 2022 al regelmatig geïndexeerd. 

 

Daarnaast, beschikt de VGC over een investeringsbeleid op vlak van de nieuwbouw en renovatie 

van kinderdagverblijven. Bij die investeringen hebben is er steeds aandacht voor een goede 

energiehuishouding van de infrastructuur. Verder is ook de EPB-reglementering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van toepassing, die focust op een hoge energie-efficiëntie en een gezond 

binnenklimaat. 

 

De VGC werkt nauw samen met de Brusselse kinderopvanginitiatieven en ondersteunt hen ook 

van nabij. Daardoor vangt de VGC veel signalen op van de kinderopvanginitiatieven, omtrent tal 

van zaken, maar in het bijzonder ook over de financiële toestand van sommige organisaties en over 

de stijgende energieprijzen. De VGC signaleert deze problemen steeds bij het Agentschap 

Opgroeien. 

 

 

Vraag nr. 3 van 7 oktober 2022 van mevrouw Carla Dejonghe 

Gezin: Een flankerend beleid als antwoord op de kinderopvangcrisis  
 

Het gebrek aan kinderopvang heeft dramatische gevolgen voor de economie. Gezien vele ouders 

geen opvang vinden, haken ze uiteindelijk af op de arbeidsmarkt, die sowieso al krap is. Om de 

zaken nog triestiger te maken, is de dupe daarvan meestal de vrouw.  

 

Dat gebrek aan kinderopvang is niet verwonderlijk. De sector kampt met een groot 

personeelstekort. Volgens onderzoek blijkt bovendien dat een op de drie pas afgestudeerde 

kinderbegeleiders nooit in de sector wil werken, na het opdoen van een eerste ervaring, waarbij ze 

de werkdruk hebben mogen ondervinden. Gemiddeld zorgt een begeleider uit een OESO-land voor 

zes kinderen; twee begeleiders voor veertien kinderen. In België mag een begeleider voor 

maximaal acht kinderen zorgen; twee begeleiders voor achttien kinderen. Veel te hoge cijfers, met 
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alle gevolgen van dien. Niet alleen is het aantal kinderen per begeleider een probleem, ook is de 

sector versnipperd. 

 

Terwijl de vooruitzichten in Vlaanderen niet goed zijn, is de situatie in Brussel al helemaal 

dramatisch. Een paar voorbeelden uit de praktijk: 

 de GO! Scholengroep moet bijna elke dag een crèche gedeeltelijk sluiten; 

 in Watermaal-Bosvoorde springen ouders noodgedwongen bij om opvang te garanderen; 

 in Jette organiseren vijf gezinnen uit noodzaak kinderopvang bij hen thuis.  

 

Ouders die voor hun kinderen verlof moeten opnemen, bij de pediater om een ziektebriefje smeken, 

of gewoonweg hun job moeten opzeggen; dat kan niet. De collegevoorzitter zal hier ongetwijfeld 

mee akkoord gaan. De pijlen richten op zijinstromers is een deel van de oplossing, maar er moet 

ook geïnvesteerd worden in kinderopvang. Volgens UGent-professor Michel Vandenbroeck 

kunnen hiermee zelfs kortetermijnwinsten worden geboekt. In tijden van hoge energieprijzen klinkt 

investeren misschien niet logisch, maar dat kan via een flankerend beleid, zoals nu al wordt gedaan 

met Onderwijs. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 30 september 2022 werd hierover geïnterpelleerd. In het 

antwoord ging het over het flankerend beleid van de VGC. Wanneer zal dat flankerend beleid er 

komen voor de bevoegdheden Gezin en Welzijn, als antwoord op de kinderopvangcrisis?  

 

Werd hierover al met de nodige partners samengezeten?  

 

Is er al een concreet plan of wordt er gewerkt aan een concreet plan? 

 

Antwoord 

 

Er wordt verwezen naar de bespreking van deze problematiek in de plenaire vergadering van de 

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van vrijdag 30 september 2022. 

 

In het algemeen houdt het huidige gezinsbeleid van de VGC bij alle initiatieven rekening met de 

personeelsproblematiek en is de VGC erop gericht de sector te ondersteunen en duurzame 

maatregelen te installeren die de personeelsproblematiek mee helpen oplossen. 

 

Heel wat hefbomen om aan deze problematiek te werken, zitten niet bij de VGC. Het gaat dan om 

de bevoegdheid omtrent de arbeidsvoorwaarden, de werkdruk, de opleidingsvereisten en de 

bijhorende verloning in de kinderopvangsector. De VGC neemt hierin blijvend een signaalfunctie 

op naar de Vlaamse overheid.  

 

Daarnaast onderneemt de VGC verschillende acties op vlak van het personeelstekort en betrekt de 

VGC daarbij in de eerste plaats de organisatoren van de sector zelf. In het voorjaar werd een 

uitgebreide bevraging gedaan en werden drie werkgroepen ‘Werken voor Ketjes’ georganiseerd. 

Deze werkgroepen zijn bedoeld om de acties van de VGC af te toetsen, om te horen van werkgevers 

wat er werkt en wat niet en om uit te wisselen. Een volgende werkgroep ‘Werken voor Ketjes’ 

vond plaats op 28 oktober 2022 met een interactieve uitwisseling over het personeelstekort met de 

Vlaamse Zorgambassadeur Candice De Windt. 
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De inspanningen en acties die de VGC onderneemt rondom het personeelstekort werken op drie 

doelstellingen: de instroom van nieuwe medewerkers, het verbeteren van de start van het personeel 

(aanvangsbeleid) en het behouden van de medewerkers in de kinderopvang (retentiebeleid). 

 

Er wordt een promotiecampagne ontwikkeld om potentiële medewerkers aan te trekken naar de 

Brusselse kinderopvang en om potentiële studenten te stimuleren tot het kiezen voor een opleiding 

tot kinderbegeleider of bachelor pedagogie van het jonge kind. De VGC, samen met 

ondersteuningsnetwerk Mentes en de aanbieders van kinderopvang, vertegenwoordigen de 

kinderopvangsector op de jaarlijkse opleidingsbeurs van Tracé. Samen met het Huis voor 

Gezondheid wordt rond de omkadering van de stages van studenten in de sector gewerkt. De VGC 

blijft haar schouders zetten onder de jobdatings die samen met de VDAB worden georganiseerd. 

Eerstvolgende edities worden gepland eind januari 2023 en eind juni 2023.  

 

Er wordt samen met de drie bevoegde ministers Hilde Crevits, Rudi Vervoort en Bernard Clerfayt 

gewerkt aan een concreet project dat inzet op opleiding op de werkvloer voor langdurig werklozen 

met interesse voor de sector. De drempel voor langdurig werklozen om zonder verloning een 

volledig kwalificerende opleiding te volgen en ook aan de nodige taalvereisten te beantwoorden, 

is te hoog. Er wordt daarom een traject van opleiding on the job voorzien, in samenwerking met 

opleidingsinstellingen. 

 

Met Opgroeien in Brussel wordt ook blijvend ingezet op de kwaliteit van het opvangaanbod. Om 

dat te kunnen doen in tijden van nijpend personeelstekort en druk op de sector, heeft Opgroeien in 

Brussel haar werkwijze bijgesteld zodat kinderbegeleiders soepeler kunnen deelnemen. Opgroeien 

in Brussel ondersteunt opvanginitiatieven bij het onthaal en de begeleiding van nieuwe 

medewerkers, via onder meer het Groeiboek voor startende kinderbegeleiders, en het nieuwe 

Groeiboek voor startende leidinggevenden.  

 

Met de tool Vuurwerk(t) focust de VGC op het werkgeluk bij medewerkers door in te zetten op 

motivatie en veerkracht voor kinderopvangteams. Jaarlijks worden enkele waarderingsacties, zoals 

het Spin-Off event voor de buitenschoolse opvang, het Feest van het Welzijn of de attentie aan de 

opvanginitiatieven, in de Week van de kinderopvang georganiseerd, die net heeft plaatsgevonden 

in oktober 2022. 

 

 

Vraag nr. 4 van 17 oktober 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gemeenschapsaangelegenheden: Inkanteling bepaalde subsidies VGC in de GGC 

 

De collegevoorzitter werd reeds over de inkanteling van de Vlaamse en Franse 

Gemeenschapscommissie in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevraagd. In het 

antwoord werd toegelicht dat het Verenigd College van de GGC op 7 juli 2022 ook besliste om het 

overleg met de federale Regering en de Gemeenschappen voort te zetten om de afstemming met 

de bevoegdheden inzake Welzijn en Gezondheid van deze andere overheden te bevorderen.  

 

Daarnaast zou de VGC opgenomen worden in de stuurgroep rond het Brussels Geïntegreerd 

Welzijns- en Gezondheidsplan. 
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Verder werd duidelijk dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een principeakkoord heeft 

gevonden over een tijdschema voor de overdracht bepaalde steunmechanismen en diensten van de 

Cocof naar de GGC en de activering van bevoegdheden binnen de GGC.  

 

Kan een gedetailleerde oplijsting worden aangeleverd van de steunmechanismen van de VGC die 

worden ingekanteld in de GGC? Graag ook een toelichting van de budgettaire impact die deze 

inkanteling heeft op de respectievelijke begrotingen en een toelichting of een verantwoording van 

deze inkanteling. 

 

Kan het tijdschema van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake beleidsharmonisering in het 

Gewest worden toegelicht? Welke stappen worden wanneer gezet en welke financiële middelen 

worden hiervoor eventueel uitgetrokken? 

 

Heeft de collegevoorzitter overlegd met de Vlaamse Regering of hen geïnformeerd over deze 

thematiek? Heeft de Vlaamse Regering meegewerkt aan de totstandkoming van dit akkoord? Wat 

wordt/was hun bijdrage? 

 

Welke garanties heeft het College gekregen over de tweetaligheid van de organisaties bij de 

inkanteling ervan in de GGC?  

 

Antwoord 

 

Het Verenigd College keurde de overheveling van een aantal specifieke subsidies van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie goed met als 

doel om binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de samenhang en de complementariteit 

van de welzijns- en gezondheidsmateries te versterken binnen het bestaande institutionele kader. 

 

Het gaat om een aantal organisaties met een waardevolle werking in Brussel waaraan de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie in het verleden een jaarlijkse werkingssubsidie heeft toegekend. De 

subsidie van de VGC maakte het voor deze organisaties mogelijk om hun werking in Brussel, of 

bepaalde Brusselspecifieke aspecten van hun werking, te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Het 

gaat dus niet om de inkanteling van steunmechanismen, maar wel om de overname van een aantal 

specifieke subsidies die door de VGC werden toegekend. Deze overname heeft geen impact op het 

beleid van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De subsidies waarvoor nu werd beslist tot de overname door de GGC betreft Brusselspecifieke 

werkingen en deelwerkingen van organisaties waarvoor de VGC niet altijd de meest voor de hand 

liggende overheid is op het vlak van bevoegdheidsverdeling. Met de overname van deze subsidies 

wordt het bijdragen tot een grotere coherentie en minder versnippering van zowel het VGC-

beleid als van het GGC-beleid beoogd. Op die manier wordt er werk gemaakt van meer eenheid 

van beleid, meer samenwerking op het terrein, minder planlast voor de organisaties en een 

toegankelijker aanbod voor de Brusselaars.  

 

Met deze overheveling kunnen een aantal Nederlandstalige organisaties die nu reeds een GGC-

werking ontplooien of die aansluiten op de Brusselse meertalige context een duurzaam perspectief, 

meer slagkracht en nieuwe ontwikkelingskansen krijgen binnen de bicommunautaire context van 

de GGC.   
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De GGC zal vanaf 1 januari 2023 een aantal subsidies aan organisaties die behoren tot het N-

netwerk opnemen. Het gaat globaal gezien om twee soorten: 

 

1. Organisaties die reeds een structurele ondersteuning van de GGC genieten, en waaraan de 

VGC tot en met 2022 een bijkomende subsidie voorzag: 

 

Organisatie - initiatief Subsidie die vanaf  

1 januari 2023 van de 

VGC wordt 

overgenomen door de 

GGC 

VRGT - Centrum Respiratoire Gezondheidszorg in Brussel € 54.590 

Medimmigrant - Algemene werking € 107.120 

Lhiving - Algemene werking € 129.780 

Home Info – Algemene werking en meldpunt ouderenmisbehandeling (*)  € 84.460 

Pag-Asa - Opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel € 25.750 

Convivium - Beweging ter integratie van vluchtelingen € 12.360 

Totaal   € 414.060 

 

(*) De subsidie aan de vzw Home Info zal worden overgenomen door Iriscare en niet door de 

Diensten van het Verenigd College. 

 

2. Organisaties die tot en met 2022 een subsidie ontvingen van de VGC en een werking 

ontplooien binnen de beleidsdomeinen van de GGC: 

 

Organisatie - initiatief Subsidie die vanaf  

1 januari 2023 van de 

VGC wordt 

overgenomen door de 

GGC 

Buurthuis Bonnevie – geïntegreerde wijkwerking € 61.800 

De Buurtwinkel – geïntegreerde wijkwerking € 61.800 

Wijkhuis Chambéry – geïntegreerde wijkwerking € 61.800 

Wijkpartenariaat Brabantwijk – De Schakel – geïntegreerde wijkwerking € 61.800 

Vrienden van het Huizeke – buurtgerichte werking € 61.800 

Buurthuis Bonnevie – Bonfix klusdienst € 56.650 

Wijkhuis Chambéry – Klusdienst Chato € 46.460 

JES - Straathoekwerk  € 553.110 

D’Broej - Jeugdwerking € 700.000 

Merhaba – Basiswerking Brussel € 63.100 

Pigment – juridische permanentie  € 25.750 

Totaal  € 1.744.070 

 

De piste om de geïntegreerde wijkwerkingen via de overheveling naar de GGC financiële zekerheid 

te bieden als tweetalig buurtaanbod dat beleidsdomeinen overstijgt, bestond al langer en was 
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opgenomen in ‘Goesting voor Brussel’, het Bestuursakkoord 2014-2019 van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

 

De overname van de subsidies aan D’Broej betreft een gedeeltelijke overname van de jaarlijkse 

subsidies van de VGC.  

 

De VGC heeft deze beslissing aan elk van de organisaties gecommuniceerd. De VGC zorgt voor 

een warme overdracht van de subsidiedossiers naar de GGC.  

 

De tweetaligheid van de GGC is grondwettelijk verankerd. De werkingen en deelwerkingen die 

zullen worden overgenomen, zijn Nederlandstalige werkingen die een werking ontplooien in een 

meertalige of bicommunautaire context. Zij kunnen hun werking verderzetten met garanties voor 

het gebruik van het Nederlands in een tweetalige overheid. 

 

 

Vraag nr. 5 van 21 oktober 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: Opvolging campagne ‘Breastfriends’ 

 

In 2018 werd de campagne ‘Breastfriends’ opgestart omdat veel jonge moeders schroom voelden 

om in het openbaar borstvoeding te geven. Horecazaken kunnen zich opgeven om het 

‘Breastfriends’-label te ontvangen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

 

In 2020 zouden 60 deelnemende horecazaken samen met een 15-tal nieuwe zaken (opnieuw) 

geëvalueerd worden. Verder zou er ook een structureel overleg komen tussen Wheel of Care vzw 

en Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan om het project meer naamsbekendheid te geven. 

 

Werden de eerder aangekondigde bezoeken inmiddels voltooid? Staan er nog horecazaken op de 

wachtlijst om bezocht te worden? Hoeveel nieuwe labels zijn inmiddels in totaal toegekend? 

Werden er labels ingetrokken?  

 

Heeft de collegevoorzitter inmiddels nog nieuwe feedback ontvangen van horecazaken en jonge 

moeders? 

 

Werden er nog aanpassingen doorgevoerd in de voorwaarden om een label te bekomen? 

 

Zijn er bezoekersaantallen beschikbaar voor de website van de afgelopen jaren? Wordt de website 

op regelmatige basis geüpdatet? 

 

Wat is de stand van zaken betreffende het structureel overleg tussen Wheel of Care vzw en 

Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan? Welke stappen zijn genomen in het verbeteren van de 

naamsbekendheid van ‘Breastfriends’? 
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Antwoord 

 

Het project ‘Breastfriends’ is opgestart door de vzw Wheel of Care. 

 

Sinds januari 2022 werkt Wheel of Care hiervoor samen met het borstkolfbedrijf Elvie, waardoor 

de financieringsvraag aan de VGC voor het project weggevallen is. Aangezien Elvie dit project 

beheert, beschikt de VGC niet over bezoekersaantallen op de website of het aantal nieuwe labels. 

 

Wheel of Care geeft wel aan dat zowel horecazaken als jonge moeders een dergelijk project nog 

steeds positief evalueren. Er wordt bekeken op welke manier de VGC dit soort projecten in de 

toekomst nog meer in de kijker kan zetten.  

 

 

Vraag nr. 6 van 21 oktober 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezin: Maatregelen om personeelstekorten in Brusselse kinderopvang tegen te gaan 

 

De sector van de kinderopvang kreunt sinds lang onder personeelstekorten. Begin oktober 2022 

verscheen er op Bruzz nog een reportage over de crisis in de kinderopvang, die zich in Vlaanderen 

laat voelen, maar nog harder in Brussel. Zo moest kinderdagverblijf De Bloeiende Kerselaar twee 

van haar drie leefgroepen sluiten door een personeelstekort. Uitgedrukt in capaciteitsvermindering 

schaalde men terug van eenenvijftig naar achttien opvangplaatsen. 

 

Kan een overzicht worden gegeven van het aantal opvangplaatsen dat (tijdelijk) geschrapt werd 

sinds het begin van de legislatuur 2019-2024? Graag een overzicht per jaar, met een onderscheid 

van eventueel plaatsverlies tussen de verschillende systemen. 

 

Hoeveel kinderbegeleiders zijn de voorbije jaren vertrokken of gestopt? Kunnen eventuele 

tendensen en opmerkelijke verschillen inzake subsidietrap of tewerkstellingsplaats worden 

toegelicht? 

 

Hoeveel kinderbegeleiders worden er vandaag gezocht voor Nederlandstalige kinderopvang in 

Brussel? Hoe lang duurt het gemiddeld vooraleer deze vacatures ingevuld worden, welk percentage 

van de vacatures geraakt niet ingevuld en hoe evolueerde het aantal vacatures sinds het begin van 

de legislatuur? Is er zicht op de gemiddelde kindbegeleidersratio in kinderdagverblijven in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Ligt die eventueel gemiddeld hoger dan in Vlaanderen en kunnen 

de redenen hiervoor worden toegelicht? 

 

Welke aanvullende maatregelen worden bestudeerd om het personeelstekort in de Nederlandstalige 

Brusselse kinderopvang tegen te gaan? Behoort het toekennen van een Brusselpremie, zoals reeds 

gebeurt voor VGC-ambtenaren, tot het pakket? Welk budget wordt hiervoor uitgetrokken? 

 

Wanneer werd voor het laatst samengezeten met de sector en de Vlaamse Regering omtrent het 

personeelstekort in Brussel? Welke eigen initiatieven werden door de collegevoorzitter hierbij op 

tafel gelegd? 
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Antwoord 

 

De actuele cijfers met betrekking tot de capaciteit aan Nederlandstalige kinderopvang voor baby’s 

en peuters in Brussel kunnen geconsulteerd worden op de website van het Vlaams Agentschap 

Opgroeien. Verder, heeft het Agentschap Opgroeien in juni 2022 richtlijnen uitgestuurd voor de 

aanpak van personeelstekort in de kinderopvang. Volgens deze richtlijnen moet een 

opvanginitiatief dat op een of andere manier de dienstverlening beperkt, dit melden bij het 

Agentschap Opgroeien.  

 

Er zijn geen gegevens over het aantal stoppende kinderbegeleiders. De organisatoren van 

kinderopvang verspreiden hun vacatures voor kinderbegeleiders via verschillende platformen als 

Actiris, VDAB en Werken voor Ketjes, maar ook via sociale media, de opleidingsinstellingen, hun 

eigen website of nog andere kanalen. Daardoor beschikt de VGC niet over een exact aantal 

kinderbegeleiders dat vandaag voor de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel gezocht wordt.  

 

De VGC organiseerde in het voorjaar 2022 een bevraging bij de organisatoren van de 

Nederlandstalige kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in Brussel, om de 

personeelsproblematiek beter in kaart te brengen. Uit de bevraging blijkt dat vier op vijf van de 

respondenten uit de kinderopvang baby’s en peuters en de initiatieven buitenschoolse opvang 

(IBO) een tekort aan kinderbegeleiders ervaren. Er werd ook gepeild naar hoelang het gemiddeld 

genomen duurt vooraleer een vacature voor een kinderbegeleider ingevuld raakt. Ongeveer de helft 

van de respondenten schat dat dit tussen de twee en zes maanden ligt, terwijl ongeveer een kwart 

stelt dat dit minder dan twee maanden duurt en een kwart dat dit meer dan zes maanden duurt. Een 

respondent gaf aan dat het meer dan een jaar duurt vooraleer een vacature ingevuld raakt. Het 

gevolg van het personeelstekort is voornamelijk dat de locatieverantwoordelijke mee op de 

werkvloer werkt, dat er meer ziekteverzuim is, of dat vorming of opleiding wordt geschrapt. 

Hoewel het een vergunningsvoorwaarde is, geeft vier op de tien respondenten aan dat de 

begeleider-kindratio niet kan worden gerespecteerd. De VGC beschikt evenwel niet over gegevens 

over de gemiddelde begeleider-kindratio in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Voor de aanvullende maatregelen om het personeelstekort in de kinderopvang tegen te gaan, wordt 

verwezen naar de bespreking van deze problematiek in de plenaire vergadering van de Raad van 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie van vrijdag 30 september 2022. In het algemeen houdt het 

huidige Gezinsbeleid van de VGC bij alle initiatieven rekening met de personeelsproblematiek en 

is de VGC erop gericht de sector te ondersteunen en duurzame maatregelen te installeren die de 

personeelsproblematiek mee helpen oplossen. Het toekennen door de VGC van een Brusselpremie 

aan kandidaat-kinderbegeleiders om in Brussel te werken, behoort niet tot de opties. De verloning 

van kinderbegeleiders is een exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  

 

Omtrent het personeelstekort in Brussel wordt goed samengewerkt door de VGC en de Vlaamse 

overheid. De acties van de VGC en het Agentschap Opgroeien worden op elkaar afgestemd. Er 

wordt ook samengewerkt met de drie bevoegde ministers Hilde Crevits, Rudi Vervoort en Bernard 

Clerfayt aan een project dat inzet op opleiding op de werkvloer voor langdurig werklozen met 

interesse voor de sector. Op vrijdag 28 oktober 2022 vond ook een vierde werkgroep in het kader 

van Werken voor Ketjes plaats. Deze werkgroep wordt getrokken door de VGC. Aan het overleg 

namen het Agentschap Opgroeien en de Vlaamse Zorgambassadeur, mevrouw Candice De Windt, 

deel, samen met twaalf organisatoren van de Brusselse kinderopvang.  
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Vraag nr. 7 van 9 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: Het aantal HPV-vaccinaties in Nederlandstalige scholen in Brussel 

 

Enige tijd terug werd het College reeds enkele keren schriftelijk ondervraagd omtrent de 

vaccinaties die in de Nederlandstalige scholen in Brussel worden gegeven tegen het humaan 

papillomavirus (HPV) in het kader van het programma dat de Vlaamse Gemeenschap hieromtrent 

uitrolde. 

 

Om de omvang en de aanpak van deze problematiek correct te kunnen opvolgen, lijkt het dan ook 

opportuun om een stand van zaken hieromtrent te bekomen. 

 

Hoeveel jongens in de Nederlandstalige scholen in Brussel hebben deelgenomen aan dit 

programma voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 tot dusver? Kunnen deze 

cijfers worden opgesplitst per graad, per koepel en per onderwijsniveau? Wat is de evolutie van 

deze cijfers? Welke evaluatie wordt aan deze cijfers gekoppeld? 

 

Kunnen dezelfde cijfers worden weergegeven voor het aantal meisjes die hebben deelgenomen aan 

dit vaccinatieprogramma? Welk percentage vertegenwoordigt dat in het totaal van de leerlingen en 

in het aandeel per gender? 

 

Welke invloed heeft de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen door de coronacrisis gehad op de 

toediening van deze vaccins? Werden er buitenschoolse alternatieven voorzien voor jongeren die 

reeds een eerste vaccinatie kregen zodat zij toch ook hun tweede vaccin konden krijgen? 

 

Hoe verlopen de vaccinaties tijdens het huidige schooljaar 2022-2023? Welke afspraken zijn er 

gemaakt tussen scholen, Administraties en de Gezondheidszorg om dit veilig te laten verlopen?  

 

Welke ondersteuning biedt de VGC om jongeren te sensibiliseren en warm te maken om zich te 

vaccineren tegen deze ziekte? Welk budget wordt hiervoor voorzien? 

 

Antwoord 

 

De Vlaamse overheid biedt het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aan aan alle 

meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De CLB’s spelen daarin een 

voortrekkersrol. Dergelijke inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft 

gekregen van de ouders. 

 

Bij de drie Brusselse CLB’s kan vastgesteld worden dat er geen groot verschil is in vaccinatiegraad 

tussen jongens en meisjes. Gezien de vaccinatiemomenten in het huidige schooljaar 2022-2023 nog 

volop bezig zijn, kan nog niet geanalyseerd worden of dit een stijging of daling is t.o.v. schooljaar 

2021-2022.  

 

Niet elk centrum rapporteert de cijfers op basis van graad, koepel of onderwijsniveau waardoor er 

hierover geen algemene uitspraken gedaan kunnen worden voor de leerlingen in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  
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Het HPV-vaccin wordt aangeboden aan elke leerling die op leeftijd is voor het vaccin. De cijfers 

verschillen licht per centrum: 

 

- CLB N-Brussel:  

 

CLB N-Brussel vaccineerde 54,2 % jongens (71 jongens van 131 jongens) in 2021-2022. Voor het 

huidige schooljaar zit het centrum momenteel aan een vaccinatiegraad van 47,37 % bij jongens (36 

van 76 jongens). Het centrum vaccineerde 64,06 % meisjes (41 van 64 meisjes) in 2021-2022 en 

zit voor het huidige schooljaar momenteel aan een vaccinatiegraad van 57,14 % (24 van 42 

meisjes). Voor schooljaar 2021-2022 werd zodus een totaal percentage behaald van 54,2 % jongens 

en 64,06 % meisjes dat een HPV-vaccin kreeg. Dit is een lichte daling bij jongens en een lichte 

stijging bij meisjes t.o.v. schooljaar 2020-2021 met 69,23 % bij jongens en 42,02 % bij meisjes. 

 

- CLB Brussel GO!: 

 

Het CLB van het GO! maakt geen opsplitsing in gender bij de rapportering van de cijfers. Voor het 

schooljaar 2021-2022 hadden zij een vaccinatiegraad voor het HP-virus van 63 %. Ze konden nog 

geen cijfers vrijgeven voor het huidige schooljaar 2022-2023. 

 

- Vrij CLB Pieter-Breughel:  

 

Het vrij CLB vaccineerde 50,59 % jongens (300 van 593 jongens) in schooljaar 2021-2022. Voor 

het huidige schooljaar zit het centrum momenteel aan een vaccinatiegraad van 52,68 % bij jongens 

(374 van 710 jongens). Het centrum vaccineerde 52,45 % meisjes (353 van 673 meisjes) in 

schooljaar 2021-2022. Huidig schooljaar zit het centrum momenteel aan een vaccinatiegraad van 

52,9 % (392 van 741 meisjes). Het vrij CLB maakt in haar cijfers een opsplitsing tussen leerlingen 

van de A- en B-stroom, en stelt vast dat de vaccinatiegraad hoger ligt in de A-stroom in schooljaar 

2021-2022: 

- 53 % jongens en 55 % meisjes in de A-stroom; 

- 30 % jongens en 34 % meisjes in de B-stroom. 

 

Voor schooljaar 2021-2022 komt het centrum aan een totale vaccinatiegraad van 52 % bij haar 

leerlingen. 

 

Elk CLB heeft ten gevolge van de coronacrisis een alternatief uitgewerkt om de opvolging van de 

toediening van vaccins te garanderen. Sommige CLB’s gingen tijdens de sluiting van scholen 

gewoon door met vaccineren (op het centrum) en andere CLB’s deden een inhaalbeweging als de 

scholen weer open waren.  

 

Tijdens het schooljaar met de gedeeltelijke sluiting van de scholen werd het tweede vaccin op 

school toegediend tijdens een terugkommoment van de leerlingen, georganiseerd door de school. 

In scholen waar dit niet kon, werd het tweede vaccin begin september van het schooljaar daarop 

aangeboden. 

 

Er werden geen buitenschoolse alternatieven georganiseerd waarbij het CLB betrokken was. Het 

aanvullen of starten van een vaccinatie voor HPV kan echter altijd via de huisarts verlopen zijn. 
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De vaccinaties lopen opnieuw normaal en er zijn dit schooljaar (tot nu) geen bijzondere 

maatregelen genomen. Het vaccin wordt aangeboden zoals aanbevolen door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid, aan elke leerling die op leeftijd is voor het vaccin; dit is in het 

eerste jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld voor het buitengewoon onderwijs.  

 

Het CLB werkt steeds volgens de inzichten van de Wetenschappelijke Vereniging voor 

Jeugdgezondheidszorg en past deze inzichten toe bij het toedienen van vaccinaties in de schoolse 

context. Privacy en opvolging van eerste reacties op een vaccin worden georganiseerd. De 

afspraken per school kunnen variëren, vooral over de praktische keuze van een lokaal etc.  

 

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus maakt deel uit van het basisvaccinatieschema van het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het basisvaccinatieschema biedt een overzicht van de 

aanbevolen vaccinaties die kinderen optimaal beschermen tegen een tiental infectieziekten.  

 

De VGC draagt niet bij tot de financiering van deze vaccinatie. Het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid bestelt en levert gratis de vaccinaties aan de CLB’s. Omdat de leerlingen op het 

moment van de vaccinatie nog minderjarig zijn, vraagt het CLB altijd toestemming aan de ouders 

voor het geven van deze vaccinatie. Naast een toestemmingsformulier ontvangen ouders en 

leerlingen een informatiefolder met de nodige informatie over de HPV-vaccinatie. Folders en 

posters van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden gebruikt om de leerlingen te 

sensibiliseren. 

 

Aangezien vaccinatie tegen HPV deel uitmaakt van het basisvaccinatieschema, sensibiliseert Logo 

Brussel jongeren hier niet voor. 

 

 

Vraag nr. 8 van 15 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezin: Luchtkwaliteit in de kinderopvang 

 

De VGC heeft in het kader van Covid-19 werk gemaakt van de luchtkwaliteit in de kinderopvang. 

Zo werd elk kinderdagverblijf, IBO en elke locatie preventieve gezinsondersteuning van een of 

meerdere CO²-meters voorzien. De medewerkers van die locaties werden daarover ook gecoacht. 

 

Is er vandaag zicht op de kwaliteit van de binnenlucht binnen de Brusselse kinderopvang? Zo ja, 

welke conclusies of werkpunten zijn hieruit op te maken? Welke aanvullende maatregelen worden 

in functie hiervan bestudeerd? Zo neen, welke maatregelen worden bestudeerd om hier zicht op te 

krijgen?  

 

Hoeveel meters zijn momenteel werkzaam? In hoeveel kinderdagverblijven? Heeft de 

Administratie berichten ontvangen van kapotte machines? Worden zij dan vervangen of hersteld? 

Welke duurtijd? 

 

Wordt er gecontroleerd of de kinderdagverblijven de CO²-meter gebruiken en doen ze dit op een 

goede manier? Op welke manier wordt gemonitord dat kinderdagverblijven hierop blijven 

inzetten? 
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Zijn er kinderdaginitiatieven die ondersteuning en/of verdere begeleiding op maat hebben 

aangevraagd in deze? Zo ja, kan worden verduidelijkt welke soort vragen er werden geformuleerd 

en om hoeveel kinderdagverblijven het gaat? 

 

Wanneer en op welke manier werd deze maatregel geëvalueerd? Welke conclusies, acties of 

eventuele vervolgstappen werden er meegenomen uit de evaluatie?  

 

Worden de mogelijkheden om deze maatregel uit te breiden naar bijkomende VGC-(welzijns-, 

ouderen- en gezins)voorzieningen onderzocht? Zo ja, welke stappen werden in deze reeds gezet en 

welk budget wordt hiervoor uitgetrokken?  

 

Bestudeert het College de mogelijkheid om een campagne uit te rollen om gezonde binnenlucht te 

promoten?  

 

Antwoord 

 

De kwaliteit van de binnenlucht beïnvloedt de gezondheid van jonge kinderen. Een gezonde 

binnenlucht is een voorwaarde voor kwaliteitsvolle kinderopvang. De kwaliteit van de Brusselse 

Nederlandstalige kinderopvang wordt opgevolgd door de Vlaamse Zorginspectie in samenwerking 

met het Vlaams Agentschap Opgroeien. De VGC doet op vlak van luchtkwaliteit geen eigen 

monitoring. Wanneer er zich in een kinderopvanginitiatief problemen op vlak van luchtkwaliteit 

voordoen, ondersteunt de VGC met investeringssubsidies voor ingrepen in de infrastructuur 

(ventilatie) en met begeleiding voor het correct gebruik van CO²-meters en het ventileren van 

ruimten. 

 

De VGC kende in 2021 een projectsubsidie toe aan VITO NV voor het verbeteren van de 

luchtkwaliteit in de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Het doel was om 

medewerkers over het belang van de verluchting of ventilatie van een ruimte te informeren en om 

hen te begeleiden bij preventieve en remediërende stappen. VITO NV zorgde voor de ontwikkeling 

en verspreiding van vier informatieve fiches:  

 Wat is lucht gedragen virustransmissie?  

 Waarom een gezonde binnenlucht?  

 Waar plaats je een CO2-sensor?  

 Tips voor verbeteren van de luchtverversing.  

 

Naast deze fiches voorzag VITO NV advies en begeleiding op maat, via een plaatsbezoek of 

virtueel bezoek aan de locatie. Tot slot, verspreidden ze naar elke locatie een betrouwbare en 

visueel aantrekkelijke CO²-meter met kleurindicatie. 

 

Elk kinderdagverblijf, IBO en locatie PGO ontving een CO²-meter, grote locaties ontvingen er 

twee. Telkens een toestel stukgaat, ontvangt de organisator gratis een nieuw exemplaar. Tot nog 

toe werden er vier toestellen vervangen. De ondersteuners van Opgroeien in Brussel geven aan dat 

de meters veel gebruikt worden en door de medewerkers in de kinderopvang als erg 

gebruiksvriendelijk ervaren worden. Er kwam in de looptijd van het project geen enkele vraag naar 

advies en begeleiding op maat. De bijhorende fiches bleken voldoende helder en 
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gebruiksvriendelijk. Het budget dat binnen het project voorzien was voor ondersteuning, werd 

omgezet naar extra CO²-meters om kapotte toestellen vlot en gratis te kunnen vervangen. 

 

De projectsubsidie aan VITO NV was een specifieke inspanning naar de gezinssectoren gezien het 

grote belang van een goede luchtkwaliteit in de coronapandemie. Het ondersteunend materiaal is 

nu ter beschikking bij de organisatoren in de sector. De ondersteuners van Opgroeien in Brussel 

houden de vinger aan de pols in functie van het identificeren van verdere noden. Verdere 

ondersteuning aan sectoren op vlak van luchtkwaliteit wordt geboden door Logo Brussel. Bij Logo 

Brussel kan onder meer een CO²-meter ontleend worden om in de eigen organisatie rond 

luchtkwaliteit aan de slag te gaan. 

 

 

Vraag nr. 9 van 15 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: Mentaal welzijn bij jongeren 

 

In de Beleidsverklaring liet het College verstaan dat het mentaal welzijn van heel wat kinderen en 

jongeren onder druk staat. De ambitie is er om jongeren aan te moedigen om te praten over 

gevoelens en het taboe op geestelijke gezondheid verder te doorbreken. Daarom gaat het College 

dit schooljaar een aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel ontwikkelen om te werken rond 

het mentaal welzijn van jongeren uit de eerste graad. Scholen zullen aan de slag kunnen gaan met 

methodieken die gericht zijn op een beter mentaal evenwicht. 

 

Begin oktober 2022 berichtte Bruzz over het feit dat de VUB het aantal studenten dat gebruikmaakt 

van de gratis psychologische bijstand jaar na jaar ziet stijgen. In 2019 waren er 2.520 die 

gebruikmaakten van het aanbod, in 2021 waren dit er reeds 3.700 wat dus een toename met bijna 

de helft betekent.  

 

Hoe wordt zicht gehouden op de actuele noden inzake mentaal welzijn van kinderen, jongeren en 

studenten? Wat is hier de stand van zaken? In hoeverre en waar bestaan er wachtlijsten? En wat is 

de gemiddelde wachttijd? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van het aantal Brusselse kinderen en jongeren die werden 

geholpen door initiatieven inzake mentale gezondheidszorg die gesteund worden door het College? 

Graag per initiatief, bv. het TEJO-huis, Zelfmoordlijn, CGG-centra, 1712, Vertrouwenscentra 

Kindermishandeling, meldpunten in hoger onderwijs… Is het mogelijk deze cijfers op te splitsen 

per gender, leeftijd, schoolniveau en gemeente? Hoe evolueren deze cijfers sinds het begin van de 

legislatuur?  

 

Hoe worden deze initiatieven op basis van bovenstaande cijfers geëvalueerd? Hoeveel mensen 

staan er in tussentijd op een wachtlijst? 

 

Kunnen de nieuwe krijtlijnen van het VGC-aanbod inzake mentaal welzijn voor kinderen en 

jongeren worden toegelicht? 

  

Met welke beleidsniveaus wordt omtrent dit probleem overleg gepleegd? Welke vragen worden op 

tafel gelegd namens het College en welke synergiën wil het collegelid bewerkstelligen?  
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Wanneer werd laatst samengezeten met de sector en welke conclusies en acties werden uit dit 

overleg meegenomen? 

 

Worden aanvullende maatregelen bestudeerd om de capaciteit inzake geestelijke gezondheidzorg 

in het VGC-netwerk gericht op kinderen, jongeren en studenten te vergroten? Zo ja, welk budget 

wordt hiervoor uitgetrokken? 

 

Antwoord 

 

Allereerst is het belangrijk om mee te geven dat het erg moeilijk is om een zicht te krijgen op 

effectieve cijfers van het aantal kinderen, jongeren en studenten die op dit moment niet geholpen 

kunnen worden. Er is nog steeds geen systematische wachttijdenmonitoring. Om zicht te krijgen 

op de noden inzake mentaal welzijn van kinderen, jongeren en studenten werden er door de Staten-

Generaal van de Geestelijke Gezondheid in 2020 twee bevragingen gedaan bij zorgzoekers en 

zorgverleners in Vlaanderen en Brussel. Bij die bevragingen werd vastgesteld dat er lange 

wachttijden zijn in de gesubsidieerde zorg en in de zorg voor kinderen en jongeren. Het werkveld 

zelf bevestigt dit.  

 

In de jaarverslagen van CGG Brussel, Sonja Erteejee, CAW Brussel en Bru-Stars worden deze 

gegevens ook niet weergegeven. Organisaties kiezen hier bewust voor omdat het niet mogelijk is 

te weten op hoeveel plaatsen jongeren aangemeld staan, waardoor cijfers hierrond weinig zeggen.  

 

Het is wel duidelijk er een hoge nood is aan psychologische ondersteuning van kinderen en 

jongeren. Dit uit zich in een tekort aan hulpverleningsplaatsen, een toename van langdurige 

opnames in psychiatrische voorzieningen, een toename van de complexiteit van de vragen, een 

tekort aan crisisplaatsen, moeilijke verwijzingen en breuken in het zorgtraject...  

 

De werkingen waarnaar verwezen wordt in de vraag, worden gefinancierd vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. Het zijn de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid die inzake geestelijke 

gezondheidszorg instaan voor reguliere financiering van de gesubsidieerde zorg. Vanuit de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie worden binnen de verschillende beleidsdomeinen, initiatieven 

genomen met een mogelijks (in)direct en preventief effect op het welbevinden van kinderen en 

jongeren.  

 

In de huidige legislatuur werden vanuit VGC volgende initiatieven genomen: 

 

 Versterking aanbod CAW Brussel: Via een vindplaatsgerichte werking informeert CAW 

jongeren (13-25 jaar), scholen en vrijetijdswerkingen over hun aanbod. Hier worden signalen 

opgepikt en (brede) hulpvragen van jongeren sneller opgevangen. Er wordt jaarlijks gestreefd 

naar 150 trajecten; 

 Ondersteuning TEJO BXL: Sinds twee jaar wordt TEJO BXL ondersteund vanuit de VGC. 

De missie van TEJO BXL is het aanbieden van psychotherapeutische begeleiding aan 

jongeren tussen 10 en 20 jaar. Uit de rapportage over het werkjaar 2021 blijkt dat er 137 

jongeren begeleid werden; 

 TIGO werking van Ter Wende-Espero: Binnen deelwerking ‘Tigo’ wordt sinds 2017 een 

laagdrempelig, schoolflankerend therapeutisch dagaanbod uitgebouwd voor kinderen van 6 
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tot 14 jaar die dreigen uit te vallen op school. Tigo biedt deze kinderen, die door diverse 

omstandigheden geen voltijds schooltraject kunnen lopen, een dag per week, een traject aan 

waardoor ze tot rust kunnen komen. Een traject heeft een looptijd van 6 tot 12 maanden. 

Sinds 2020 financiert de VGC drie van de twaalf begeleidingstrajecten die er doorgaan per 

week. Deze drie trajecten zijn rechtstreeks toegankelijk en de instroom wordt beheerd door 

Kans vzw. In totaal konden er in het schooljaar 2021-2022 17 kinderen uit het basisonderwijs 

beroep doen op het therapeutisch schoolflankerend aanbod. 

 Palto-werking van PAika: PAika, de dienst kinderpsychiatrie van het UZ Brussel, startte in 

2021 met het Palto-project met middelen van de VGC. Palto biedt individuele outreachende 

begeleidingstrajecten aan kinderen en jongeren uit Brussel met ernstige psychische 

aandoeningen die op de wachtlijst staan en wachten op hulp, alsook als nazorg in de 

herstelfase na intensieve hulp. Op het College van november 2022 werd deze werking op 

basis van de eerste positieve resultaten gecontinueerd. 

 

Naar aanleiding van de coronapandemie werd een aantal initiatieven dat werkt aan de geestelijke 

gezondheidszorg van kinderen en jongeren in Brussel eenmalig versterkt vanuit de VGC: 

 een uitbreiding van de crisisbegeleidingen bij eerder complexere problematiek door Bru-

Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren;  

 een versterking van de jeugdwelzijnswerking van D’Broej voor het ondersteunen en mogelijk 

maken van psychosociale ondersteuning en trajecten van jongeren;  

 een versterking van het Sonja Erteejee-team met twee extra eerstelijnspsychologen die 

laagdrempelige en lokale zorg aanbieden aan kinderen en jongeren met milde tot matige 

psychische klachten. 

 

De verslaggeving van deze initiatieven is nog niet voorhanden, waardoor er nog geen cijfers 

kunnen gegeven worden.  

 

Omdat ‘voorkomen beter is dan genezen’ kiest VGC in haar beleid om aandacht te geven aan de 

preventie van psychische klachten. In dit kader zal Logo Brussel een aanbod voor Nederlandstalige 

secundaire scholen in Brussel uitwerken rond het mentaal welzijn van jongeren uit de eerste graad. 

Scholen zullen vanaf schooljaar 2023-2024 aan de slag kunnen gaan met methodieken die gericht 

zijn op het verbeteren van het mentaal evenwicht van jongeren van 12 tot 15 jaar. 

 

De Administratie van de VGC onderhoudt nauwe contacten met de Administratie van het 

Agentschap Opgroeien, o.a. over de moeilijkheden rond de personeelsproblematiek binnen de 

sector, de uitdagingen binnen crisisjeugdhulp, de voorbereidingen van het Intersectoraal Regionaal 

Overleg Jeugdhulp (IROJ)… De Administratie van de VGC maakt ook deel uit van het IROJ 

Brussel en volgt daar samen met alle betrokken sectoren binnen jeugdhulp evoluties, signalen... op 

en maakt waar nodig verbinding met het VGC-beleid. 
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Vraag nr. 10 van 19 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezin: Stand van zaken dossier vzw Agaat/Onze Guitjes 

 

Het collegelid werd reeds bevraagd over de stand van zaken in het dossier omtrent de eventuele 

capaciteitsuitbreiding en nieuwbouw op het terrein in de Elbersstraat dat de gemeente Sint-Agatha-

Berchem kon aankopen. De gemeente besliste in 2019 een deel van dit terrein ter beschikking te 

stellen voor de vzw Agaat/Onze Guitjes maar sindsdien werden er nog geen verdere stappen gezet. 

De gemeente drukte twee jaar later ook de wens uit een Franstalig kinderdagverblijf op dezelfde 

site te realiseren, wat de plannen voor vzw Agaat/Onze Guitjes in het gedrang kan brengen. 

 

Een alternatief voor Onze Guitjes zou in het kader van het duurzame wijkcontract ‘Moderne Wijk’ 

kunnen gerealiseerd worden en daarover werden “afspraken gemaakt”. Tot slot, stellen er zich 

sinds 2010 problemen omtrent brandveiligheid op de site wat de VGC ertoe noopt tijdelijke 

huisvesting te onderzoeken. 

 

Kan een stand van zaken worden gegeven inzake het dossier omtrent de ontwikkeling van het 

terrein in de Elbersstraat in Sint-Agatha-Berchem? Wanneer was er laatst overleg met de betrokken 

actoren sinds het antwoord op de vorige vraag? Welke conclusies en/of acties werden er 

overeengekomen? Is er reeds uitsluitsel omtrent de definitieve toekomst van de site en eventuele 

alternatieven? Welke zijn de afspraken die tot op heden gemaakt werden omtrent de opties in het 

kader van het duurzame wijkcontract? 

 

Tot welke conclusie is men gekomen in het onderzoeken van eventuele tijdelijke huisvesting voor 

Onze Guitjes gezien de problemen rond brandveiligheid? Welke datum wordt vooropgesteld inzake 

de realisatie van de tijdelijke huisvesting? Welke moeilijkheden stelden of stellen zich eventueel 

die dit eventueel bemoeilijken? Welk budget wordt hiervoor vrijgemaakt?  

 

Werd overlegd met de Cocof omtrent het Franstalig initiatief dat (ook) plaats zou moeten krijgen 

op de site in kwestie? Welke posities nemen de Cocof enerzijds, en het College anderzijds, in? 

Welke conclusies werden overeengekomen? 

 

Zijn de problemen die zich stellen in het gebouw dat eigendom is van de VGC opgelost? Zo niet, 

kunnen de onderzochte scenario’s worden toegelicht en hun respectievelijke budgettaire impact of 

welke oplossing er gekozen is en hoeveel middelen hierin worden geïnvesteerd?  

 

Antwoord 

 

Er moet een oplossing gevonden worden voor een tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijf Onze 

Guitjes, zodat het kinderdagverblijf op relatief korte termijn een kwalitatief onderkomen kan 

krijgen, en voor een definitieve huisvesting van het kinderdagverblijf. In de loop van 2022 werden 

hiervoor verschillende opties onderzocht.  

 

Op 14 oktober 2022 vond een overleg plaats tussen vzw Agaat, de gemeente Sint-Agatha-Berchem 

en de Administratie. Tijdens dit overleg werd vastgesteld dat de onderzochte pistes uitgeput zijn, 

waaronder ook de piste in het kader van het duurzame wijkcontract. Voor de tijdelijke huisvesting 

is de enige oplossing het plaatsen van mobiele units op de percelen van de gemeente Sint-Agatha-
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Berchem in de Elbersstraat. Ook de definitieve huisvesting van het kinderdagverblijf zal op deze 

percelen voorzien worden. 

 

Op 27 oktober 2022 ging een overleg door tussen de Administratie en de gemeente Sint-Agatha-

Berchem over de technische elementen van de projecten voor tijdelijke huisvesting en definitieve 

huisvesting van het kinderdagverblijf in de Elbersstraat. Op dit moment moet de gemeente Sint-

Agatha-Berchem nog een formeel akkoord verlenen voor de inplanting van de modulaire units op 

de percelen. De gemeente zorgt tevens voor de nodige aansluitingen en leidingen die op 

straatniveau nodig zijn voor de ontginning van het terrein.  

 

Tegelijkertijd doet de Dienst Gebouwen en Patrimonium van de VGC het nodige voor de snelle 

aanstelling van een ontwerpteam en de plaatsing van de mobiele units. De opdracht voor het 

ontwerpteam werd reeds tweemaal gelanceerd, maar zonder succes. Het opdrachtdocument wordt 

nu bijgestuurd om de opdracht opnieuw te lanceren. De Diensten doen het nodige om de tijdelijke 

huisvesting in de loop van 2023 te realiseren. Bij de kostprijs voor de plaatsing en de huur van de 

mobiele units en de werken die daarmee gepaard gaan, wordt rekening houdend met huur van drie 

jaar geraamd op 300.000 euro. 

 

De gemeente Sint-Agatha-Berchem plant aan de Elbersstraat eveneens de bouw van een Franstalig 

kinderdagverblijf. De beschikbare ruimte volstaat voor beide bouwprojecten. De VGC dringt erop 

aan dat, indien twee kinderdagverblijven op de percelen aan de Elbersstraat komen, er in de mate 

van het mogelijke een infrastructuur ontwikkeld wordt met integratie van een aantal functies. Van 

zodra er duidelijkheid is over de toekenning van werkingsmiddelen voor het Franstalig 

kinderdagverblijf, kan de definitieve huisvesting van kinderdagverblijf Onze Guitjes verder 

uitgetekend worden. 

 

In afwachting van de tijdelijke huisvesting van het kinderdagverblijf, doet de VGC het nodige om 

de algemene problemen die zich stellen in de huidige infrastructuur te verhelpen. In 2022 vonden 

bijkomende interventies plaats om een probleem van waterinsijpeling op te lossen. Daarnaast werd 

de thermostatische kraan vervangen, gebeurde een nazicht van de verwarmingsketel en werden de 

leidingen gespoeld naar aanleiding van klachten over verkleurend water. De kost voor de 

interventies in 2022, exclusief spoeling en nazicht van de ketel, bedraagt 3.327,94 euro. De 

Administratie ontving sindsdien geen klachten meer over waterinsijpeling, verkleurend water of 

eventuele schade. 

 

 

Vraag nr. 11 van 19 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezondheid: Sensibiliseringsacties Sensoa rond HIV/aids in Brussel 

 

Op 1 december is het WereldAidsDag en die roept ieder jaar weer op tot solidariteit met mensen 

met HIV. Naast solidariteit is er natuurlijk ook een heel belangrijk luik, zijnde sensibilisering in 

het kader van zoveel mogelijk preventie van het oplopen van het virus. In het Bestuursakkoord 

werd de doelstelling als volgt beschreven: “Via preventie en gezondheidspromotie grijpen we in op 

een zo breed mogelijke waaier aan levenscontexten van de Brusselaar”.  

 

Het Vlaams expertisecentrum Sensoa voor seksuele gezondheid bereidt verschillende activiteiten 

en acties voor in het kader van 1 december naast het regulier aanbod rond voorlichting dat zij 
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doorheen het jaar ook aanbieden. Daarnaast biedt Sensoa ook het Sensoa Vlaggensysteem en de 

beleidstool Grenswijs.be aan; organiseren zij het Vlaams soa-overleg en ijveren zij voor de 

ontwikkeling van een soa-plan. 

 

Welke maatregelen of acties stelt het College voorop inzake sensibilisatie rond HIV/aids in 

Brussel?  

 

Welke doelgroepen worden in dit kader in de eerste plaats beoogd en op welke manier zullen deze 

doelgroepen bereikt worden? Is de keuze van de doelgroepen gemaakt op basis van een statistiek 

van huidige getroffen patiënten? Over welke doelgroepen zijn statistieken beschikbaar en welke 

opmerkelijke tendensen zijn er waar te nemen? 

 

Welk budget wordt hiervoor uitgetrokken? Wordt er specifiek ingezet op het luik rond 

WereldAidsDag? 

 

Hoeveel Brusselse schoolkinderen worden er bereikt met een sensibiliserend aanbod omtrent 

HIV/aids? Welke doelstellingen werden in deze vooropgesteld? Graag een overzicht van de 

scholen en leeftijdsgroepen die bereikt werden? Hoe werd het aanbod geëvalueerd? Is er bijzondere 

aandacht voor OKAN-leerlingen?  

 

Wanneer werd laatst samengezeten met Sensoa en/of eventuele andere actoren? Werd met Sensoa 

een langdurige convenant afgesloten? Hoeveel middelen worden hiervoor vrijgemaakt? Welke 

acties zijn er n.a.v. de uitvoering van deze convenant in 2022 doorgegaan en welke staan op het 

programma voor 2023? Zijn er specifieke zaken die werden meegenomen uit het overleg in de 

vormgeving of het eventuele bijschaven van het VGC-beleid? 

In hoeverre is hierover overleg en/of samenwerking met andere beleidsniveaus? Wanneer werd 

laatst samengezeten, welke positie nam het College in en welke synergiën worden beoogd? 

 

Antwoord 

 

De VGC ondersteunt vzw Sensoa voor de sensibilisatie rond HIV/aids in Brussel. Voor de 

‘Terreinwerking naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel’ wordt vanuit de 

VGC in 2023 een subsidie van 33.840 euro toegekend.  

 

Om epidemiologische redenen wordt de doelgroep van mannen die seks hebben met mannen met 

een specifieke preventie-aanpak bediend in Vlaanderen en Brussel. De cijfergegevens en 

statistieken worden bijgehouden door Sciensano. Zij zijn verantwoordelijk voor de surveillance 

van HIV en aids in België. Het meest recente rapport van Sciensano geeft de epidemiologische 

situatie op 31 december 2021 weer en is raadpleegbaar op de website van Sciensano. 

 

Brussel kent onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) zeer hoge incidentiecijfers voor 

HIV, zowel bij Belgische als niet-Belgische mannen. Brussel speelt een belangrijke rol in de 

Belgische gay scene. Een derde van de homo(seks)horeca is gevestigd in Brussel. De hoofdstad is 

meertalig en superdivers en trekt homomannen uit diverse socio-economische lagen, ook 

internationaal, aan om er te wonen, te werken, te verblijven en uit te gaan. 
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Doorheen de jaren investeerde Sensoa in een actieve aanwezigheid van preventie op alle plaatsen 

waar mannen met homoseksuele contacten en LGBTQ elkaar treffen, met als doel het bevestigen 

van de norm van veilig vrijen. Het terreinwerk van Sensoa naar mannen die seks hebben met 

mannen omvat contacten met bareigenaars, holebiverenigingen en inrichters van holebifuiven, om 

in partnerschap initiatieven te ontwikkelen die de preventie ondersteunen. Sensoa ontwikkelde een 

werkwijze om op een duurzame, structureel verankerde manier condooms en glijmiddel op 

waterbasis gratis en zonder tussenkomst van derden beschikbaar te stellen in sauna’s en clubs waar 

mannen ter plaatse seksuele contacten leggen. 

 

Terreinwerkers van Sensoa verzorgen een zichtbare aanwezigheid op grootschalige LGBTQI-

evenementen, zoals de prides in Brussel en Antwerpen en doen promotionele activiteiten met 

preventiecampagnes in het LGBTQ-uitgaansleven. 

 

Er wordt ook nadruk gelegd op het belang van regelmatig testen en de vroegtijdige opsporing van 

HIV en soa’s bij de doelgroep van mannen die seks hebben met mannen. Dit doet Sensoa in Brussel 

via testsessies met Swab2know: mannen met homoseksuele contacten worden gerekruteerd in een 

online aanbod voor regelmatig testen op HIV, waarbij speekselstalen worden afgenomen die getest 

worden door het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 

 

Mannen die seks hebben met mannen worden ook online actief benaderd met preventieve 

boodschappen. Sensoa kiest voor een actieve aanwezigheid op alle plaatsen waar MSM mekaar 

online treffen, met het oog op een zichtbare aanwezigheid van de preventie. Zo is de terreinwerker 

voor Brussel bv. iedere week 9 uur online aanwezig op drie verschillende gay dating apps. Hij 

verplaatst zich in verschillende Brusselse wijken om een zo divers mogelijk publiek te kunnen 

bereiken. 

 

De volledige VGC-subsidie wordt ingezet naar sensibiliserende acties rond HIV en soa’s gericht 

naar mannen die seks hebben met mannen. Op WereldAidsDag ondersteunt Sensoa wel 

traditiegetrouw de stationsacties van Plateforme Prévention Sida door in het Centraal Station rode 

lintjes, condoompochetten en ander preventiemateriaal uit te delen aan de reizigers. Daarnaast 

voorziet Sensoa 1.000 euro aan ondersteuning aan Plateforme Prévention Sida voor de algemene 

organisatie van WereldAidsDag in Brussel. 

 

Voor het sensibiliserende aanbod aan schoolkinderen werkt Sensoa rond HIV en andere soa’s naar 

de onderwijsprofessionals door correcte achtergrondinformatie te geven, leerdoelen te formuleren, 

didactische tips te geven, lesmaterialen te verspreiden, opleidingen te voorzien. Elk jaar zet Sensoa 

zijn aanbod rond relationele en seksuele vorming in de kijker met de campagne Week van de 

Lentekriebels. In 2020 werden er 3.500 lespakketen met affiches verspreid naar 443 mensen, maar 

een opsplitsing voor Brussel is niet mogelijk. In samenwerking met de UCLL werd er een Facebook 

Live-uitzending voor studenten georganiseerd over soa’s en veilig vrijen die 4.500 keer werd 

bekeken. Voor OKAN is er nieuw lesmateriaal gemaakt waar het thema ook in aan bod komt, 

‘Tussen de Lakens OKAN’.  

 

Op 5 juli 2022 was er overleg tussen de VGC-Administratie en Sensoa ter voorbereiding van het 

convenant 2023-2025 en de subsidiëring van Sensoa. Op 24 november 2022 werd het convenant 

2023-2025 en de subsidiëring van vzw Sensoa goedgekeurd. Met het initiatief ‘Terreinwerking 

naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel’ bouwt Sensoa op lokaal niveau een 
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terreinwerking uit waar er rond preventie van HIV naar mannen die seks hebben met mannen in 

Brussel. Aan de vzw Sensoa werden hiervoor volgende enveloppensubsidies toegekend: 33.840 

euro voor 2023, 34.705 euro voor 2024 en 34.705 euro voor 2025. T.a.v. 2022 betekent dit een 

verhoging van de subsidie. Deze verhoging werd toegekend op basis van de uitdagingen en het 

nieuwe accent m.b.t. het tegengaan van seksueel overschrijdend gedrag in 

uitgaansaangelegenheden voor mannen die seks hebben met mannen.  

 

Vanuit de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap werd in 2022 aan dit project 11.500 

euro toegevoegd om de kosten van de werking in Brussel te dekken. De beheersovereenkomst die 

Sensoa met de Vlaamse Gemeenschap heeft, reikt verder dan de werking naar MSM. De 

beheersovereenkomst financiert ook de werking naar intermediairs en het algemene publiek voor 

Brussel. 

  



- 26 - 
 

SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

Vraag nr. 1 van 23 september 2022 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. Gezien het educatieve belang van dit project, is het 

opportuun om na te gaan hoe en wanneer de Data Science Bus tijdens het afgelopen schooljaar 

werd ingezet. 

 

Kan een finaal overzicht worden gegeven wat betreft de schoolbezoeken die de Data Science Bus 

tijdens het afgelopen schooljaar 2021-2022 gerealiseerd heeft? Voor welke formules werd daarbij 

telkens geopteerd? 

 

Kan er tevens een overzicht worden gegeven van de schoolbezoeken die de Data Science Bus 

tijdens het lopende schooljaar 2022-2023 reeds gerealiseerd heeft? Welke scholen staan nog op de 

planning voor een bezoek later dit schooljaar? Kan hier ook worden geduid voor welke formules 

hierbij telkens geopteerd wordt? 

 

Zijn er schoolbezoeken die sinds het recentste antwoord over de Data Science Bus 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? 

 

Werden nieuwe initiatieven ondernomen om het project te promoten binnen het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel? Zo ja, kan dit nader worden toegelicht? 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? Werd reeds besloten dit project uit te breiden met nieuwe initiatieven? Zo 

ja, kan dit nader worden toegelicht? 

 

Heeft de Data Science Bus met het oog op het nieuwe schooljaar geïnvesteerd in nieuwe materialen 

die de aangeboden formules up-to-date dienen te houden? Zo ja, om welke materialen gaat het en 

welke kostprijs was hieraan verbonden? Welke andere kosten (bv. inzake onderhoudswerken aan 

de bus) werden er gemaakt om de bus optimaal voor te bereiden op het nieuwe schooljaar? 
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Antwoord 
 

Onderstaande tabel geeft aan welke scholen de Data Science Bus in het schooljaar 2021-2022 heeft 

bezocht. Wanneer de DataBuzz eenzelfde school bezoekt over meerdere dagen worden er vaak 

meerdere workshops gevolgd. 

  

School Datum 

September 2021 – Juni 2022  

GO! Basisschool Floralia 23/09/2021 

Wonderwoud  30/09/2021 

GO! Atheneum Etterbeek 
4/10/2021 

7/10/2021 

Harenheideschool 12/10/2021 

Leidstar  19/10/2021 

Vrije Basisschool - Sint-Jozefscollege 22/10/2021 

Sint-Augustinusschool 12/11/2021 

GO! Basisschool Zavelberg  22/11/2021 

t Klavertje Vier 
25/11/2021- 

26/11/2021 

Comenius 

19/01/2022 

20/01/2022 

21/01/2022 

Basisschool Kameleon 24/01/2022 

Prinses Julianaschool 25/01/2022 

Basisschool Kameleon 31/01/2022 

GBS Van Asbroeck 
07-02-2022 

09-02-2022 

Lucerna Basisschool 8/02/2022 

Mater Dei 14/02/2022 

GVBS Maria Assumpta 15/02/2022 

  16/02/2022 

Poelbos 18/02/2022 

Imelda_instituut 21/02/2022 

Sint-Jozefscollege 22/02/2022 
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  23/02/2022 

GBS Ket & Co Molenbeek 25/02/2022 

Lucerna Basisschool 7/03/2022 

Sint-Jozefscollege 8/03/2022 

GBS Kameleon 14/03/2022 

GBS Jette 15/03/2022 

GO! Basisschool Magnolia 17/03/2022 

Vandeborne 22/03/2022 

Instituut Anneessens Funck 28/03/2022 

Lutgardiscollege 29/03/2022 

Lutgardiscollege 31/03/2022 

Instituut Anneessens Funck 1/04/2022 

Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls 19/04/2022 

Voorzienigheidsschool (Anderlecht) 22/04/2022 

Go!4City 26/04/2022 

BSGO Campus Comenius 29/04/2022 

VBS Heilig Hart-College Ganshoren 3/05/2022 

GO4City 13/05/2022 

GO! Basisschool Campus Unesco 23/05/2022 

Instituut Anneessens-Funck 30/05/2022 

  31/05/2022 

  1/06/2022 

GO! Basisschool Campus Unesco 13/06/2022 

GO4City 17/06/2022 

GO! Atheneum Anderlecht 21/06/2022 

GBS Veeweide 23/06/2022 

GBS Paloke 27/06/2022 

 

De vaakst gekozen formules zijn de workshops ‘Escape the DataBuzz’, ‘Breaking News’ en ‘AI-

AI-AI’. In mindere mate werd er ook gekozen voor de workshop ‘Netiquette en cyberpesten’. 
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 Escape the DataBuzz 

Een Escape-game waarbij de leerlingen worden opgesloten in de DataBuzz. In hun zoektocht naar 

de sleutel leren ze op een speelse manier bij over persoonlijke gegevens en hoe ze die kunnen 

beschermen. 

 

 Breaking News! 

In deze workshop maken de leerlingen kennis met datajournalistiek. Dit is een vorm van 

onderzoeksjournalistiek waarbij journalisten in de cijfers duiken en kritisch op zoek gaan naar de 

verhalen die de data vertellen.  

 

 AI-AI-AI? 

Leerlingen ontdekken de sterktes, beperkingen en uitdagingen van artificiële intelligentie. Ze 

komen ook te weten hoe software objecten kan herkennen. Daarnaast maken de leerlingen kennis 

met de ethische implicaties van dataverzameling en datavergelijking bij het opstellen van 

dataprofielen.  

 

 Netiquette en cyberpesten 

Deze workshop gaat in op netiquette en het daaraan gelinkte aspect van cyberpesten. De leerlingen 

gaan op een speelse manier aan de slag met het materiaal, onder begeleiding van de DataBuzz-

coaches. Ze leren bij over cyberpesten, welke tips hun hierbij kunnen helpen en de gedragsregels 

van het internet. De leerlingen leren ook over persoonlijke gegevens en rechten online. 

 

In de volgende tabel worden de bezoeken weergegeven die reeds voorzien zijn voor het huidige 

schooljaar 2022-2023: 

 

School Datum 

September 2022 – Juni 2023  

Floralia 3/10/2022 

GO! Basisschool Magnolia 4/10/2022 

Floralia 3/10/2022 

Magnolia 4/10/2022 

GBS Ket & Co 24/10/2022 

Go!4City 25/10/2022 

Go!4City 26/10/2022 

Sint-Augustinus 28/10/2022 

Sint-Augustinus 28/10/2022 

Kakelbont 9/11/2022 

Basisschool Zavelberg 21/11/2022 

Heilige Familie Schaarbeek 12/12/2022 
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Zaveldal 14/02/2023 

t Klavertje Vier 27/03/2023 

t Klavertje Vier 28/03/2023 

 

De tot nu toe gekozen workshops zijn ‘Escape the DataBuzz’, ‘Breaking news’, ‘AI-AI-AI’, 

‘Netiquette en cyberpesten’ en ‘Feiten of fictie’. In deze laatste workshop maken de leerlingen 

kennis met nepnieuws, beter bekend als fake news. Doorheen deze workshop komen de leerlingen 

niet alleen te weten wat nepnieuws is, maar gaan ze er ook actief mee aan de slag.  

 

De volgende bezoeken werden tijdens het vorige schooljaar geannuleerd of uitgesteld: 

 

School Datum 

Instituut Anneessens-Funck 30/03/2022 

Basisschool Peter Benoit 27/05/2022 

Zaveldal 10/06/2022 

GO! Atheneum Anderlecht 20/06/2022 

 

De bezoeken aan het Instituut Anneesens-Funck, het GO! Atheneum Anderlecht en Zaveldal 

werden op een andere dag gehouden. Het bezoek aan de Peter Benoitschool zal opnieuw worden 

ingepland.  

 

De VGC-speelpleinen worden enkel georganiseerd tijdens de paas- en zomervakantie. Hieronder 

zijn de speelpleinen terug te vinden die de DataBuzz heeft bezocht: 

 

VGC- speelplein Deelnemers Datum 

Lucernapark 30 6/04/2022 

Goudenregen 7 8/04/2022 

Speelplein Unesco 24 13/04/2022 

Lucernapark 30 15/04/2022 

Ukiyo 35 5/07/2022 

Lucernapark 47 6/07/2022 

Via Via Scheut 25 7/07/2022 

Speelplein Kastaars 10 12/07/2022 

Speelplein Kastaars 10 13/07/2022 

Speelplein Kastaars 15 19/07/2022 

Speelplein Kastaars 10 9/08/2022 

Speelplein Kastaars 15 10/08/2022 
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Speelplein Kastaars 10 16/08/2022 

Speelplein Kastaars 15 17/08/2022 

Via Via Scheut 10 18/08/2022 

 

Er werden nog geen bezoeken vastgelegd met het team Speelpleinen van de VGC voor het 

schooljaar 2022-2023 aangezien het nog te vroeg is om dit te plannen.  

 

Via een folder promoot de VUB de Data Science Buzz naar de scholen. Ook via haar DataBuzz-

website wordt er reclame gemaakt voor het project, alsook via nieuwsbrieven die worden 

uitgestuurd. 

 

Vanuit de VGC wordt het aanbod van de Databuzz bekendgemaakt via onderwijsinbrussel.be, de 

maandelijkse nieuwsbrief BrusselDirect, de facebookpagina Onderwijs in Brussel en 

LeerkrachtBXL. 

 

De evaluatie van de DataBuzz gebeurt op basis van de overeenkomst die werd afgesloten met de 

VUB. De VUB moet jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag indienen.  

 

Omdat de DataBuzz meer secundaire scholen wil bereiken, werd het aanbod van workshops 

uitgebreid van vijf naar acht.  

 

 Escape the DataBuzz (3de graad lager onderwijs, 1ste, 2de, 3de - VGC-speelpleinen); 

 Breaking News! (3de graad lager onderwijs, 1ste jaar secundair onderwijs 2de en 3de graad 

secundair onderwijs); 

 Bye Bye Bias (2de en 3de graad secundair); 

 AI-AI-AI? (2de en 3de graad secundair onderwijs – VGC-speelpleinen); 

 Cookies & Bubbles (2de en 3de graad secundair onderwijs); 

 Hoe slim is jouw telefoon? (1ste graad secundair onderwijs); 

 Feiten of Fictie? (2de en 3de graad secundair onderwijs); 

 Netiquette en cyberpesten (3de graad lager onderwijs, 3de graad bijzonder lager onderwijs 

(buitengewoon (basis)onderwijs, type basisaanbod, type 1, type 2, type 4, type 9). 

 

Aangezien de rapportering pas moet worden ingediend op 31 december is het nog te vroeg om na 

te gaan welke conclusies er uit dit uitgebreider aanbod kunnen worden getrokken.  

 

Er werden geen grote investeringen gedaan in nieuwe materialen.  

 

Er zal binnenkort een onderhoud aan de bus gebeuren, zowel aan het interieur als aan het exterieur. 

Hierbij is zowel een IT-onderhoud gepland, alsook een opleiding van nieuwe jobstudenten en/of 

begeleiders. Aangezien dit onderhoud nog moet plaatsvinden, zijn de kosten nog niet gekend. De 

VUB bekijkt een planning voor dit onderhoud met Keolis – Eurobussing Brussels, die instaat voor 

de exploitatie van de bus. 
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Vraag nr. 2 van 26 september 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Boom kunstonderwijs in Brussel 

 

In september 2022 berichtte De Standaard dat het kunstonderwijs in Vlaanderen een ongeziene 

boom kent. Ook een personeelslid van Sint-Lukas in Brussel werd geïnterviewd en sprak over een 

ongeziene situatie, zo ernstig dat zij sinds vorig jaar met wachtlijsten werken. Vorig jaar was dit 

het geval voor 2 richtingen, dit jaar voor alle richtingen. 

 

Kunnen cijfers aangeleverd worden die de evolutie van het Nederlandstalig kunstonderwijs in 

Brussel schetsen? Welke evolutie is er sinds het begin van de legislatuur te zien en wat zou de 

verklaring hiervoor zijn? Zijn er opvallende tendensen waar te nemen op gebied van richting, 

geslacht of leeftijd van de (kandidaat-) leerlingen? 

 

Zijn er aanwijzingen dat er een grotere instroom is van kinderen uit Vlaanderen die kunstonderwijs 

willen volgen in Brussel? Kan worden aangegeven hoeveel kinderen die in Vlaanderen wonen, les 

volgen in het Nederlandstalig Brussels KSO? 

 

Voor hoeveel richtingen werd er een wachtlijst aangelegd? In hoeverre konden de leerlingen op de 

wachtlijst geholpen worden en alsnog beginnen in de gewenste school/richting? Voor hoeveel 

leerlingen is dit niet gelukt? 

 

Hoeveel Brusselse capaciteitsdossiers, afkomstig uit het KSO, zijn er vandaag in behandeling of 

worden er voorbereid? Is er in deze vraag naar bijkomende ondersteuning van de VGC? 

 

Welke doelstellingen stelde het College in dit dossier voorop? Op welke manier werden deze reeds 

geëvalueerd?  

 

Is er een correlatie waar te nemen tussen de populariteit van het KSO en het DKO in Brussel? Zo 

neen, welke doelstellingen worden vooropgesteld inzake het DKO en welke maatregelen worden 

in functie hiervan bestudeerd? 

 

Zijn er cijfers beschikbaar omtrent het lerarentekort binnen het Nederlandstalig kunstonderwijs in 

Brussel? Welke evaluatie is er in deze waar te nemen en hoe verhoudt dit zich tot de toegenomen 

interesse? 

 

Wanneer werd het laatst samengezeten met de bevoegde Vlaamse minister omtrent dit dossier? 

Welke positie werd namens het College ingenomen en welke conclusies of werkpunten werden er 

overeengekomen?  

 

Welke aanvullende maatregelen worden naar aanleiding van deze tendens bestudeerd? Welk 

budget wordt hiervoor uitgetrokken? 

 

Antwoord 
 

Volgende tabel geeft de evolutie weer van de leerlingenaantallen in het KSO van 2018 tot en met 

2022: 
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  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

KSO in het NOB 602 598 630 711 

 

Vooral de groei van schooljaar 2021-2022 is opvallend. De verklaring hiervoor is te vinden bij de 

studierichtingen (zie verder).  

 

Indien de cijfers verder worden opgesplitst per geslacht, resulteert dat in onderstaande verhouding: 

 

Geslacht 2018-‘19 2019-‘20 2020-‘21 2021-‘22 % 2018-

‘19 

% 2019-

‘20 

% 2020-

‘21 

% 2021-

‘22 

M 261 235 236 252 43,4 39,3 37,5 35,4 

V 341 363 394 459 56,6 60,7 62,5 64,6 

Totaal 602 598 630 711 100 100 100 100 

 

Indien de cijfers verder worden opgesplitst per leeftijd, leidt dit tot onderstaande verhouding: 

 

Leeftijd 2018-‘19 2019-‘20 2020-‘21 2021-‘22 % 2018-

‘19 

% 2019-

‘20 

% 2020-

‘21 

% 2021-

‘22 

13 2  1 2 0,3 0 0,2 0,3 

14 75 73 82 89 12,5 12,2 13 12,5 

15 104 124 121 152 17,3 20,7 19,2 21,4 

16 156 143 171 170 25,9 23,9 27,1 23,9 

17 137 166 134 174 22,8 27,8 21,3 24,5 

18 95 60 89 74 15,8 10 14,1 10,4 

19 20 19 20 32 3,3 3,2 3,2 4,5 

20+ 13 13 12 18 2,2 2,2 1,9 2,5 

Totaal 602 598 630 711 100 100 100 100 

 

Indien de cijfers verder worden opgesplitst per studierichting, komt het tot onderstaande 

verhouding: 

 

Studierichting 2018-

‘19 

2019-

‘20 

2020-

‘21 

2021-

‘22 

% 2018-

‘19 

% 2019-

‘20 

% 

2020-

‘21 

% 

2021-

‘22 

Architecturale en 

beeldende vorming 

   14 0 0 0 2 

Architecturale en 

binnenhuiskunst 

22 25 22 29 3,7 4,2 3,5 4,1 

Architecturale kunsten    28 0 0 0 3,9 

Architecturale vorming 11 13 15 14 1,8 2,2 2,4 2 

Artistieke opleiding 47 47 58 50 7,8 7,9 9,2 7 

Audiovisuele vorming 87 98 96 79 14,5 16,4 15,2 11,1 

Beeldende en 

architecturale kunsten 

67 62 69 44 11,1 10,4 11 6,2 
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Beeldende en 

architecturale vorming 

12 18 22 18 2 3,0 3,5 2,5 

Beeldende en audiovisuele 

kunsten 

   19 0 0 0 2,7 

Beeldende en audiovisuele 

vorming 

   24 0 0 0 3,4 

Beeldende vorming 16 17 17 27 2,7 2,8 2,7 3,8 

Bijzondere muzikale 

vorming 

20 20 19 25 3,3 3,3 3 3,5 

Bijzondere vorming dans    9 0 0 0 1,3 

Bijzondere vorming 

woordkunst-drama 

9 9 10 8 1,5 1,5 1,6 1,1 

Dans 41 39 42 35 6,8 6,5 6,7 4,9 

Fotografie    7 0 0 0 1 

Industriële kunst 8 12 14 14 1,3 2 2,2 2 

Muziek 80 81 104 111 13,3 13,5 16,5 15,6 

Toegepaste beeldende 

kunst 

38 25 22 28 6,3 4,2 3,5 3,9 

Vrije beeldende kunst 42 39 44 49 7 6,5 7,0 6,9 

Woordkunst-drama 102 93 76 79 16,9 15,6 12,1 11,1 

Eindtotaal 602 598 630 711 100 100 100 100 

 

Er zijn 6 nieuwe studierichtingen gecreëerd. Deze trekken allemaal (nieuwe) leerlingen aan, terwijl 

de andere studierichtingen – op enkele uitzonderingen na – geen opvallende dalingen optekenen in 

hun leerlingenaantallen.  

 

Onderstaande tabel geeft de verhouding weer tussen leerlingen uit het BHG en daarbuiten: 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Totaal 602 598 630 711 

wonen niet in BHG 431 417 434 505 

% niet-BHG 71,6 69,7 68,9 71,0 

 

De VGC heeft geen zicht op de wachtlijsten van de scholen voor de hogere jaren. Het overzicht 

van de vrije plaatsen, per studierichting, per school wordt door de scholen actueel gehouden via 

het LOP.  

 

De VGC kende een investeringssubsidie van 5.654.000 euro toe aan Sint-Lukas. Met deze subsidie 

werd vanaf 2012 een nieuwe kunstengerichte basisschool opgestart, werd de site van de secundaire 

school grondig aangepast en werd tijdens de werken, tijdelijke huisvesting voorzien voor de 

secundaire school. De Vlaamse overheid droeg 4.490.000 euro bij voor de secundaire school.  

 

Andere secundaire scholen konden hun aanbod versterken dankzij investeringen van de VGC. Met 

het vertrek van GO4cITy (Lyceum Martha Somers) naar de nieuwe site St. Michel, is de GO! 

Kunsthumaniora Brussel in volle uitbreiding op haar site op de Chrysantenlaan in Laken. 
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In haar beleidskeuzes met betrekking tot investeringen in het secundair onderwijs, houdt de VGC 

rekening met verschillende elementen. Het studieaanbod, zoals het inrichten van KSO, is een 

afweging die vooral binnen de onderwijsnetten en tussen de onderwijsnetten wordt gevoerd.  

 

 

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

KSO in het NOB 602 598 630 711 

DKO in Brussel 6.529,5 6.815,5 6.760 7.196,5 

…waarvan jongeren -18 (DKO) 4.302 4.456 4.417 4.751 

 

In 2021-2022 groeien zowel het DKO als het KSO. Van 2018 tot 2022 is bij beide een groei waar 

te nemen (ongeveer + 18 % in het KSO en + 10 % in het DKO).  

 

In 2021 werd, op basis van afspraken tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap, een 

investeringsplan opgemaakt voor het versterken van het aanbod DKO. Vijf prioritaire 

bouwprojecten werden geselecteerd. De VGC voorzag voor het luik DKO 5.450.000 euro, de 

Vlaamse Gemeenschap 3.000.000 euro. Voor de volgende instellingen zijn projecten voorzien: 

 Academie MW Fiocco GO! Schaarbeek; 

 Academie MW OGO Sint-Agatha-Berchem; 

 Academie MWD BK Chopin RHOK GO! Etterbeek; 

 Academie MW OGO Sint-Pieters-Woluwe (incl. BaO Stokkel); 

 Academie MWD OGO Jette (incl. BaO Van Asbroeck). 

 

Voor verdere informatie en de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de debatten in de Commissie 

voor Onderwijs en Scholenbouw en de Plenaire Vergadering van de Raad van de VGC. 

 

De VGC beschikt niet over officiële cijfers van het lerarentekort binnen het Nederlandstalig 

kunstonderwijs.  

 

De cijfers die de VGC zelf verzamelt via bevragingen aan de scholen maken geen onderscheid 

tussen onderwijsvormen in de scholen waar verschillende onderwijsvormen zijn (ASO, BSO, 

enzovoort). In de cijfers van de twee grote kunsthumaniora’s (Sint-Lukas en GO! Kunsthumaniora 

Brussel) zijn er geen aanwijzingen dat het KSO zou kampen met een lerarentekort.  

 

De VGC en de Vlaamse Gemeenschap zijn in permanent overleg in functie van de financiering en 

opvolging van de verschillende bouwdossiers en alle andere gezamenlijke prioritaire uitdagingen 

op het vlak van onderwijs. 

 

 

Vraag nr. 3 van 30 september 2022 van mevrouw Khadija Zamouri 

Onderwijs: De weerslag op het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van het voorstel van 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de verandering van hun eindtermen 

 

In de aanloop naar het nieuwe onderwijsjaar kwam er een vraag van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen naar voren. Ze willen, zo blijkt, de einddoelen van de eerste graad van het secondair 

onderwijs aanpassen. Enkel en alleen voor hun onderwijsnet weliswaar.  
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Deze saga is al even bezig. Na het goedkeuren van de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde 

graad trok Katholiek Onderwijs Vlaanderen, samen met de Steinerscholen en kunstleerkrachten 

naar het Grondwettelijk Hof. Deze gaf hen midden juni 2022 gelijk. Voor deze eindtermen moet 

terug werk worden gemaakt van een beter pakket.  

 

Hetzelfde verhaal dreigt zich nu af te spelen voor de eindtermen van de eerste graad. Ook daar 

vraagt de Katholieke onderwijskoepel nu voor een uitzondering, een afwijking van de algemene 

eindtermen, net zoals de Steinerscholen. 

 

Het doel van de nieuwe eindtermen was om het dalende niveau van het Nederlandstalig onderwijs 

tegen te houden en de tegengestelde richting in te duwen. Het Grondwettelijk Hof volgt echter de 

stelling dat de nieuwe eindtermen de vrijheid van onderwijs schendt. Ze zijn te dwingend en laten 

te weinig ruimte voor een eigen project van de onderwijskoepels. Er was bv. een gebrek aan 

praktijkklassen en -momenten in de nieuwe eindtermen.  

 

De dalende trend in het niveau van het Nederlandstalig onderwijs moet stopgezet worden. 

Tegelijkertijd blijkt de noodzaak van praktijkopleiding, zeker voor de toekomstige vakmensen van 

groot belang. Eindtermen kunnen niet zo nauw geformuleerd worden dat er geen ruimte is voor de 

afzonderlijke onderwijskoepels om hun eigen accent te leggen.  

 

Deze eindtermen hebben een belangrijk doel: niet enkel om een basisniveau vast te stellen, maar 

ook om leerlingen met gelijkaardige vorming en niveau af te leveren. Zo blijven diploma’s en 

opleidingen hun intrinsieke waarde behouden. Getuige de vergelijking tussen scholen en hun 

niveaus.  

 

Er moet voor gezorgd worden dat een diploma middelbaar onderwijs dezelfde waarde behoudt, 

ongeacht of dit diploma van het ene dan wel het andere onderwijsnet komt. Is er geen gevaar dat 

door de verschillende eindtermen niet afgestevend wordt tot een fundamenteler onderscheid, eentje 

waar de onderwijskoepels zo verschillend worden dat het een tweederangssysteem creëert? 

 

Van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is een voorkeur te horen voor meer nadruk op 

Nederlands en Wiskunde. Hoe wordt dit vertaald naar een Brusselse context waar meertaligheid 

een kernwaarde is en waar het belang van praktijkervaring niet valt te onderschatten? 

 

Waarom stapte Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof en vraagt ze nu een 

uitzondering voor de eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs? Waren zij niet betrokken 

bij de aanmaak en bespreking van de eindtermen? Is het collegelid betrokken geweest bij dit 

overleg? 

 

Hoe is de verstandhouding en samenwerking van de verschillende onderwijsnetten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest? 

 

Welke rol spelen de onderwijspartners en vooral het OCB bij het opmaken van nieuwe eindtermen?  
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Antwoord 
 

Het bepalen van de eindtermen en het bewaken van het behalen van de eindtermen in het onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap zijn een exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De eindtermen worden per koepelorganisatie vertaald in meer concrete leerplannen. Die zijn ook 

Vlaanderenbreed, inclusief het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Educatieve uitgevers enten 

zich op deze eindtermen en leerplannen om handboeken, lesboeken, invulboeken, online 

materiaal… uit te brengen.  

 

De uitdaging voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, is om - binnen het kader van de 

eindtermen en leerplannen - een flankerend beleid te voeren dat rekening houdt met de Brusselse 

context.  

 

Wat de vraag met betrekking tot het Grondwettelijk Hof betreft en het vragen van een uitzondering 

voor de eindtermen van de eerste graad secundair, kan worden meegegeven dat het Katholiek 

Onderwijs enkel voor de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs 

naar het Hof is getrokken. Daar werden deze eindtermen inderdaad vernietigd. Echter, voor de 

eerste graad heeft het Katholiek Onderwijs aan de Vlaamse Regering een afwijking gevraagd: ze 

zouden te sturend zijn en te weinig ruimte laten voor een eigen pedagogisch project. Het Katholiek 

Onderwijs wil namelijk eigen eindtermen voor de eerste graad organiseren.  

 

Bij de opmaak van de eindtermen zijn vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers betrokken. 

Zij zetelen in de zgn. ontwikkelcommissies (per vak, per sleutelcompetentie…) naast leerkrachten 

en vakexperten. 

 

Bij de uiteindelijke opmaak van de eindtermen voor de tweede en derde graad stelde het Katholiek 

Onderwijs vast dat er geen rekening werd gehouden met de beschikbare onderwijstijd, de 

pedagogische vrijheid en de draagkracht. Dit leidde tot de procedure bij het Grondwettelijk Hof, 

ook al had de onderwijsverstrekker meegeholpen aan het opstellen van de specifieke eindtermen. 

 

Als flankerende overheid is de VGC niet betrokken bij de opmaak van de eindtermen.  

 

Met de koepelorganisaties Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB), Scholengroep Brussel en de 

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft de VGC een overeenkomst waarin 

de samenwerking inzake o.a. renoveren en uitbreiden van schoolinfrastructuur, 

kwaliteitsondersteuning, en dergelijke meer verweven is. Deze organisaties worden ook 

vertegenwoordigd in de werkgroep Onderwijs, waar beleidsmatig een aantal zaken worden 

afgetoetst. Daarnaast bestaat rond bepaalde thema’s zoals bv. het lerarentekort op regelmatige basis 

overleg tussen de koepels en het beleid. 

 

Bij de opmaak van de eindtermen door de Vlaamse overheid worden de onderwijskoepels 

betrokken, waar de Brusselse onderwijspartners deel van uitmaken. Via interne procedures kunnen 

de Brusselse onderwijspartners inspraak hebben bij de totstandkoming van de eindtermen.   

 

Voor het Onderwijscentrum Brussel is er geen rol weggelegd bij deze opmaak. Weliswaar 

ondersteunt het OCB de scholen in de versterking van hun beleidsvoerend vermogen en biedt ze 
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ondersteuning aan de leerkrachten, zodat alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel hun onderwijsloopbaan met succes kunnen doorlopen. 

 

 

Vraag nr. 4 van 30 september 2022 van mevrouw Khadija Zamouri 

Onderwijs: Vlaanderen verplicht een eigen PC voor elke leerling 
 

Momenteel is er sprake van een digitale samenleving. Met de smartphone, tablet of pc is iedereen 

steeds verbonden, bereikbaar en kan iedereen zelf ook meer bereiken. De jongste generatie staat 

vaak verder met deze technologie, heeft sneller door hoe het werkt en wat er mogelijk is. Het 

onderwijs loopt op dit vlak nog wat achter.  

 

Modernisering is nodig, meer specifiek digitalisering en al zeker binnen het onderwijs. Zo is het 

mogelijk om jongeren volledig meekrijgen met deze constant voortdurende ontwikkeling. Dat is 

geen evidentie en daarom werd het initiatief van Vlaanderen om elke leerling vanaf het 5de leerjaar 

een laptop toe te kennen toegejuicht. Zeker in Brussel is het geen evidentie dat elk kind hierover 

beschikt. 

 

Het was dus een goede reflex om te zorgen dat elk kind kan meestappen; 510 euro werd uitgerekend 

voor elke leerling vanaf de derde graad in het basisonderwijs tot de laatste graad van het secundair 

onderwijs. Technologie is al snel vrij duur. Is deze inbreng voldoende geweest? In het 

basisonderwijs kunnen de ICT-kosten niet doorgerekend worden naar de ouders. In het secundair 

onderwijs wel, en dat kan leiden tot een dieper probleem. 

 

Daarom een denkoefening: stel dat het collegelid terug een schooljongen is in Brussel en een school 

voor het secundair onderwijs moet kiezen. In de praktijk zijn het de ouders die beslissen naar welke 

school hun kind uiteindelijk zal gaan. Laat alle klassieke schrikbeelden voor de eerste schooldag 

voor wat ze zijn. Want voor de ouders begint het schrikbeeld al eerder. Ze gaan namelijk naar 

school #1, een goede hoog aangeschreven school die dicht bij hun gezin gevestigd is. Helaas, de 

ouders hebben het niet zo breed en moeten kijken wat ze doen om op het einde van het jaar rond te 

komen. Ze schrikken dan ook wel even als het lid van de staf hen vertelt over hoe goed de computer 

van de leerlingen moet zijn. Dat betekent dat er een significant prijskaartje aan vasthangt, van 1.000 

euro. De tegemoetkoming van 500 euro valt dan al snel in het niets.  

 

School #2 is moeilijker te bereiken elke dag, heeft een lerarentekort en lijkt dringend aan 

vernieuwing toe. Voor de laptop van deze school doorheen het jaar te gebruiken, vraagt de school 

30 euro. Het is begrijpelijk dat de ouders van dit hypothetisch kind voor school #2 zullen kiezen, 

ondanks dat school #1 het kind veel beter ligt. School #1 is te duur.  

 

Dit is uiteraard een extreem voorbeeld. In sommige gevallen is zo’n veeleisende laptop ook 

noodzakelijker, bv. iemand die ICT studeert of grafische kunsten. Toch blijft het belangrijk dat alle 

jongeren zich kunnen inschrijven voor de richting en locatie die hen goed ligt. Scholen geven reeds 

de optie om zelf te kopen, of via de school. Die opties zijn nuttig, maar er moet op gelet worden 

dat de scholen deze digisprong niet gebruiken om een feitelijke digikloof door te voeren. 

 

Is de toelage van 510 euro ook van toepassing voor elke leerling in Brussel? Beschikt ieder kind 

vanaf het 5de leerjaar momenteel over een eigen laptop? Zijn hier cijfers over beschikbaar? Zijn er 
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extra middelen of mogelijkheden waarop ouders beroep kunnen doen als ze zich in een situatie 

bevinden waar een duurdere laptop essentieel is voor het verderzetten van de studies? 

 

Wat is de meest gebruikte optie binnen de Brusselse Nederlandstalige scholen om schoolgaande 

jongeren van een laptop te voorzien? Vaak is er de mogelijkheid van leasing, eigen aankoop en 

aankoop via de school. Welke is de populairste? 

 

Is er een plan vanuit Vlaanderen om een basislaptop binnen die 510 euro aan te bieden, of als 

overheid in onderhandeling te gaan met een leverancier zodat scholen hierop kunnen intekenen? 

 

Antwoord 

 

Voor de Nederlandstalige scholen in Brussel gelden dezelfde toelagen als wat werd vastgelegd 

voor de scholen in Vlaanderen. Deze toelagen zijn de volgende: 

 42 euro per leerling voor de versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren; 

 25 euro per leerling voor toestellen voor het kleuteronderwijs tot en met het 4de leerjaar 

basisonderwijs; 

 290 euro per leerling voor toestellen voor het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs; 

 510 euro per leerling voor toestellen voor het secundair onderwijs; 

 552 euro per leerling voor ICT-infrastructuur en -toestellen voor de scholen van het 

buitengewoon onderwijs OV1 en OV2 en de centra in het stelsel Leren en Werken. 

 

Wat betreft de vraag of elk kind vanaf het 5de leerjaar over een eigen laptop beschikt en of er extra 

middelen zijn waarop ouders een beroep kunnen doen, wordt verwezen naar de aanvullende 

toelichting die onlangs aan de Raad werd overgemaakt (na een bevraging van de scholen) over de 

voorhanden zijnde digitale infrastructuur in het onderwijs naar aanleiding van de Covid-19-

maatregelen. 

 

Kort, ter herhaling: 

“Voor wat betreft de uitrustingscijfers van het secundair onderwijs, stellen we vast dat er 

momenteel in 33 van de 47 secundaire scholen (of 70 %) voldoende uitrusting aanwezig is. Ik geef 

nog mee dat de toestellen die via de Digisprong worden toegekend, nog volop worden verdeeld. 

Aangezien het project Digisprong van Vlaanderen nog in volle uitrol is, kan er nog geen 

totaalbeeld gegeven worden van hoeveel laptops/tablets er effectief aanwezig zijn in de scholen 

en/of de gewenste doelstellingen worden behaald.” 

 

Naast de Digisprong, waarvoor Vlaanderen een budget voorziet van in totaal 385 miljoen euro, 

werden er nog andere initiatieven genomen, zoals: 

 

 de VGC-oproep in 2019 waarbij basisscholen ICT-materiaal konden aankopen of leasen 

zodat de leerlingen de kans kregen de nodige basisvaardigheden inzake ICT te ontwikkelen. 

In totaal werd er voor afgerond 2,5 miljoen euro aan middelen vastgelegd; 

 het VGC-project ‘1.200 laptops’: tijdens de eerste lockdown en de confrontatie met het 

afstandsleren konden de secundaire scholen beroep doen op het project ‘1.200 laptops.’ De 

VGC (in samenwerking met de Vlaamse overheid) heeft samen met de vzw Digital For 

Youth dit project opgezet waarbij laptops werden gerefurbished en verdeeld werden naar 
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de meest kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs en ook de derde graad van het 

basisonderwijs. De VGC investeerde 120.000 euro in dit project; 

 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft uitvoering gegeven aan het plan ‘GO4Brussels 

2030’ waarmee het Gewest digitale uitrusting wil voorzien aan kwetsbare leerlingen in 

zowel het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs in Brussel. In 2020 werd er een 

budget vastgelegd van 72.397 euro voor veertien Nederlandstalige scholen voor de aanschaf 

van Chromebooks, laptops en/of tablets; 

 ook nog vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er het project ‘Mijn school gaat 

digitaal’ waarbij er in het kader van het Europese relanceplan, een budget werd uitgetrokken 

van 6,2 miljoen euro om de digitale uitrusting in de Brusselse middelbare scholen te 

ondersteunen, zowel via mobiele digitale uitrusting van de meest kwetsbare leerlingen 

(onder meer via laptops), als op het versterken van de internetverbindingen van de scholen; 

 scholen verkregen ook laptops via andere kleinschaligere initiatieven; 

 en tot slot, waren was er ook een aandeel laptops dat door de school zelf werd bekostigd. 

 

Over de meest gebruikte optie is het nog te vroeg om correcte cijfers aan te leveren. Deze 

aanwending van de Vlaamse middelen dient verantwoord te worden via facturen die ingediend 

worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en dit ten laatste op 30 april 2024. 

De schoolbesturen die hun middelen in het schooljaar 2023-2024 aanwenden, moeten de 

verantwoording overmaken uiterlijk op 30 april 2025.  

 

Er is geen plan vanuit de Vlaamse overheid om een basislaptop aan te bieden of om als overheid 

in onderhandeling te gaan met een leverancier. Vlaanderen wil de vrijheid van keuze waarborgen. 

De schoolbesturen bepalen autonoom welk type ICT-toestel ze wensen aan te kopen, te huren of te 

leasen om deze te delen of ter beschikking te stellen aan de leerlingen. 

 

Vlaanderen benadrukt dat ze de schoolbesturen aanmoedigt om uiterste inspanningen te leveren 

om zo weinig mogelijk aan de ouders door te rekenen. Vanuit de principes van zorgvuldig bestuur 

kunnen deze kosten dan ook niet zomaar doorgerekend worden aan de ouders. 

 

Bij een schoolaanbod van studiemateriaal, en dus ook de aankoop van een mobiel toestel via de 

school, moet de vrijwilligheid steeds gegarandeerd worden. Dit betekent dat er gebruik kan 

gemaakt worden van een eigen toestel wanneer dit voldoet aan de door de school opgelegde 

specificaties. Ouders verplichten om een toestel te kopen via een door de school gekozen 

hardwarepartner, kan dus niet.  

 

 

Vraag nr. 5 van 30 september 2022 van mevrouw Khadija Zamouri 

Onderwijs: Verkorting zomervakantie Nederlandstalig onderwijs 

 

Het Franstalig onderwijs is sinds dit schooljaar vroeger gestart met het schooljaar. Het beëindigde 

de zomervakantie al op 28 augustus 2022. In zijn nieuwe planning staat ook om het schooljaar 

verder uit te laten lopen, tot 7 juli 2023. De Franstalige Ketten gaan dus een kortere zomervakantie 

tegemoet, wat wordt opgevangen door een langere herfst- en krokusvakantie. 

 

Daar zijn heel wat redenen voor, zo kon ook in Bruzz worden gelezen waar de heer Koen Pelleriaux 

enkele zaken aanhaalde. “Negen weken zou in de praktijk een negatief effect hebben”, zegt hij. Het 
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vergroot de sociale ongelijkheid: “wie thuis minder ondersteund of gestimuleerd wordt, verleert de 

leerstof”. Jongeren geven vaak aan dat die negen weken vaak aan de lange kant aanvoelen. Het 

sociale contact is belangrijk, zeker tijdens het opgroeien. 

 

In ons meertalig Brussel zien we nog een bijkomend risico. Een taal voor negen weken niet 

gebruiken, is een oefenkans minder. Een kind met een andere thuistaal zal dus moeilijker terug 

aansluiting vinden bij de start van het schooljaar. Bovendien zouden we met twee verschillende 

agenda’s werken in onze hoofdstad. Ouders die zelf of via hun kinderen in beide Gemeenschappen 

staan, ondervinden moeilijkheden om dat goed af te stemmen. 

 

En de leerkrachten? Ook hen zal extra ademruimte in de herfst- en krokusvakantie ten goede 

komen, zo stelt Koen Pelleriaux. De kalender zo opsplitsen dat er gelijke periodes van acht weken 

les zijn, is organisatorisch goed voor de verdeling van de leerstof, opnieuw Koen Pelleriaux in 

datzelfde artikel. 

 

Kortom, de wetenschap steunt de verkorting van de zomervakantie. Voor kinderen, leerkrachten 

en zelfs de onderwijskoepels lijkt het een goed idee. Er is geen verlies van vakantie, en de nieuwe 

indeling kan zelfs beter benut worden. De Franse Gemeenschap is ons al voorgegaan. Waarop 

wachten wij nog om deze positieve verandering in te voeren? 

 

Hoe anticipeert het collegelid op de verkorting van de zomervakantie? Staat het College hier 

positief tegenover? Zijn er gesprekken met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts?  

 

Gezien de wetenschappelijke onderbouwing van de verkorting en de significante voordelen voor 

Brussel specifiek: hoe snel valt deze verandering te verwachten? 

 

Antwoord 

 

Het thema is reeds enkele malen in de Raad aan bod gekomen. Ter herinnering: de beslissing om 

het schoolritme en dus de vakantieregeling te wijzigen is een decretale bevoegdheid van de 

Vlaamse Gemeenschap.  

 

Aangezien de schoolvakanties ook buiten het onderwijs voelbare effecten hebben, vroeg de 

bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts adviezen aan de SERV (Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen) en de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad). Beiden gaven een negatief advies waarop 

Vlaams minister Ben Weyts besloot dat, aangezien er geen draagvlak is, een ingekorte 

zomervakantie niet voor de eerstvolgende jaren zal zijn.  

 

 

Vraag nr. 6 van 28 oktober 2022 van mevrouw Hilde Sabbe 

Onderwijs: Uitspraken van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 

 

Op 26 oktober 2022 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een nieuwe 

voorrangsregeling goedgekeurd voor Nederlandstalige leerlingen in Brussel. De vorige regeling 

werd namelijk deels vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Specifiek de regel dat leerlingen die 

al negen jaar schoolliepen in het Nederlandstalig basisonderwijs, ook nog een voorrang kregen van 

15 % in het secundair onderwijs, werd afgewezen.  
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Daarom keurde het Vlaams Parlement een hersteldecreet goed. Dat decreet houdt in dat - om tot 

de bewuste voorrangsgroep te kunnen behoren - leerlingen vanaf de start van de leerplicht les 

moeten hebben gevolgd in het Nederlandstalig onderwijs. 

 

Was er overleg met de bevoegde Vlaamse minister over dit hersteldecreet? Zoja, welke punten 

kwamen daaruit?  

 

Welke impact heeft dit op de bezetting van Nederlandstalige scholen? Zijn er cijfers beschikbaar 

over welke kinderen de gevolgen van deze nieuwe regeling zullen voelen?  

 

Welke impact zal dit hebben op kinderen van nieuwkomers, die in een ander land een deel van hun 

scholing gekregen hebben?  

 

Antwoord 

 

Met het hersteldecreet wordt tegemoetgekomen aan de bemerkingen van het Grondwettelijk Hof. 

Het Hof zag er geen graten in dat 65 % van de plaatsen in Nederlandstalige scholen in Brussel 

wordt voorbehouden voor Nederlandstaligen, maar vernietigde de regel dat leerlingen die al negen 

jaar schoolliepen in het Nederlandstalig basisonderwijs, ook nog voorrang kregen in het secundair 

onderwijs.  

 

Het Vlaams Parlement stemde daarom het hersteldecreet tijdens de plenaire vergadering van 26 

oktober 2022. 

 

De voorrangsregeling voor het 1ste leerjaar Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel ziet er 

vanaf de inschrijvingen voor 2023-2024 als volgt uit:  

 

1. Eerst hebben broers, zussen en kinderen van personeel voorrang (ook binnen deze groep is 

er een bepaalde volgorde: eerst de broers en zussen die ook kinderen van personeelsleden 

zijn, dan broers en zussen en dan kinderen van personeelsleden); 

2. Daarna komen de kinderen aan bod met minstens een ouder die voldoende Nederlands kent 

(voor maximum 65 % van de plaatsen); 

3. Nadien zijn de kinderen aan de beurt die vanaf de start van de leerplicht Nederlandstalig 

basisonderwijs gevolgd hebben (voor maximum 15 % van de plaatsen); 

4. Ten slotte, is er ook een voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen. In het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel is deze voorrang ingevuld door leerlingen met een 

GOK- of niet-GOK-profiel (voor maximum 20 % van de plaatsen), zoals ook goedgekeurd 

door de Raad van de VGC. 

 

De definiëring van de derde groep is met het hersteldecreet aangepast, na een arrest van het 

Grondwettelijk Hof.  

 

Deze aanpassing is terecht. De vorige definiëring - voorrang voor leerlingen die minstens negen 

jaar Nederlandstalig basisonderwijs gevolgd hebben - hield onvoldoende rekening met de start van 

de leerplicht op vijf jaar. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen om verschillende redenen 

mogelijks geen negen jaar basisonderwijs volgen. Bv. bij leerlingen die een jaar voorsprong 

hebben, maar ook bij leerlingen die niet onmiddellijk zijn kunnen starten in het Nederlandstalig 
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kleuteronderwijs omwille van geen plaats in de onthaal- of 1ste kleuterklas (en bv. enkele jaren in 

het Franstalig onderwijs schoolgelopen hebben).  

 

Deze groep is voor de VGC een belangrijke groep. Kinderen die Nederlandstalig onderwijs gevolgd 

hebben, maar wiens ouders het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn om in aanmerking te 

komen voor de 65 %, kunnen op deze manier hun schoolloopbaan verderzetten in het Nederlands. 

De voorrang is weliswaar beperkt: 15 % van de plaatsen zijn voorbehouden voor deze leerlingen.  

 

Als wordt gekeken naar de cijfers voor 2022-2023, dan kwam 51,2 % (1.285 leerlingen) van de 

aanmelders voor het 1ste leerjaar A niet in aanmerking voor de voorrang Nederlands (55 %), zijnde 

dat minstens een van de ouders voldoende Nederlands spreekt. Zouden deze 1.285 leerlingen zich 

dit jaar opnieuw aanmelden voor het 1ste leerjaar A en/of B, dan zouden velen van hen voorrang 

kunnen krijgen binnen de 15 % (conform het hersteldecreet). Het mathematisch verschil tussen de 

percentages (51,2 % vs. 15 %) toont al aan dat niet iedereen deze voorrang zal kunnen verzilveren. 

Ze kunnen - afhankelijk van hun profiel - wel in aanmerking komen voor een (n)GOK-voorrang. 

Deze voorrang kan weliswaar verschillen per school. 

 

Kinderen van anderstalige nieuwkomers moeten verplicht naar school gaan vanaf de 60ste dag dat 

ze in België verblijven. Zij hebben een aparte inschrijvingsregeling, namelijk elke school moet een 

anderstalige nieuwkomer inschrijven als die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en als de school 

niet volzet is. 

 

In het basisonderwijs kan het kind onthaalonderwijs krijgen. In het secundair onderwijs organiseert 

een aantal scholen een onthaaljaar of onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).  

 

 

Vraag nr. 7 van 9 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Het aantal HPV-vaccinaties in Nederlandstalige scholen in Brussel  
 

Deze vraag en het gecoördineerd antwoord zijn terug te vinden onder vraag nr. 7 van 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt. 

 

 

Vraag nr. 8 van 20 november 2022 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Het aantal studenten in taalrichtingen in het Nederlandstalig hoger onderwijs  
 

Enige tijd terug werd het collegelid reeds schriftelijk ondervraagd omtrent de dalende 

studentenaantallen in taalrichtingen. Om de omvang en de aanpak van deze problematiek correct 

te kunnen opvolgen, lijkt het dan ook opportuun om een stand van zaken hieromtrent te bekomen. 

 

Kan een stand van zaken worden gegeven voor wat betreft de studentenaantallen in taalrichtingen 

in Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel? Kunnen deze cijfers worden opgesplitst per 

onderwijsinstelling en naargelang het geslacht, de thuistaal en de woonplaats (Gewest) van de 

studenten in kwestie? Welke evolutie is hieromtrent merkbaar sinds het vorige antwoord ter zake? 

  

Kan een stand van zaken worden aangeleverd van het percentage van de leerkrachten taallessen in 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en hoeveel van hen er over een vereist diploma 
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beschikken? Kunnen deze cijfers worden opgesplitst naargelang het geslacht, de thuistaal en de 

woonplaats (Gewest) van de leerkrachten in kwestie? Hoeveel vacatures voor taalopdrachten staan 

momenteel open in Nederlandstalige scholen en hoe lang staat een vacature voor een taalleerkracht 

in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld open?  

 

Heeft het College sinds het recentste antwoord ter zake overleg gepleegd of gepland met de 

Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen om studentenaantallen op te krikken? Welke acties 

zijn hieruit voortgevloeid? In welke mate wordt de gewestelijke bevoegdheid Meertaligheid (BHG) 

hierbij betrokken? 

 

Antwoord 

 

Onderstaande tabellen bevatten de studentenaantallen van de laatste vijf jaar in de studiegebieden 

Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde ingeschreven in de vestigingsplaatsen van het hoger 

onderwijs gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers zijn afkomstig van de 

dataloep. Een onderverdeling per geslacht en per woonplaats is beschikbaar. Gegevens m.b.t. de 

thuistaal van studenten in het hoger onderwijs zijn niet beschikbaar.  

 

 

 
 

 

Opsplitsing per geslacht: 

 

academiejaar en 

geslacht 

 

KUL VUB totaal % 

2017-2018 6 414 420  

M 1 108 109 26,0 % 

V 5 306 311 74,0 % 

2018-2019 2 422 424  

M 1 109 110 25,9 % 

V 1 313 314 74,1 % 
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2019-2020 8 476 484  

M 2 130 132 27,3 % 

V 6 346 352 72,7 % 

2020-2021 21 472 493  

M 5 118 123 24,9 % 

V 16 354 370 75,1 % 

2021-2022 11 534 545  

M 3 123 126 23,1 % 

V 8 411 419 76,9 % 

 

Opsplitsing per woonplaats: 

 

academiejaar en 

woonplaats 

 

KUL VUB totaal % 

2017-2018 6 414 420  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

2 143 145 34,5 % 

Buitenland  14 14 3,3 % 

Niet gekend  12 12 2,9 % 

Vlaams Gewest 4 234 238 56,7 % 

Waals Gewest  11 11 2,6 % 

2018-2019 2 422 424  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

 140 140 33,0 % 

Buitenland  17 17 4,0 % 

Niet gekend  22 22 5,2 % 

Vlaams Gewest 2 231 233 55,0 % 

Waals Gewest  12 12 2,8 % 

2019-2020 8 476 484  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

 186 186 38,4 % 

Buitenland  21 21 4,3 % 

Niet gekend  12 12 2,5 % 

Vlaams Gewest 7 239 246 50,8 % 

Waals Gewest 1 18 19 3,9 % 

2020-2021 21 472 493  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

9 165 174 35,3 % 

Buitenland  21 21 4,3 % 

Niet gekend  36 36 7,3 % 
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Vlaams Gewest 11 231 242 49,1 % 

Waals Gewest 1 19 20 4,1 % 

2021-2022 11 534 545  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

4 188 192 35,2 % 

Buitenland  32 32 5,9 % 

Niet gekend  54 54 9,9 % 

Vlaams Gewest 7 236 243 44,6 % 

Waals Gewest  24 24 4,4 % 

 

 

Het Nederlandstalig secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) bestaat voor 63,2 % uit 

vrouwelijke leerkrachten. Wij beschikken niet over het detail van de bekwaamheidsbewijzen of 

geslacht per vak. In onderstaande tabel zijn de aandelen opgenomen van de bekwaamheidsbewijzen 

voor alle vakken.  

 

 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

aandeel 

taalleerkrachten 

 

22,3 % 22,2 % 22,8 % 22,5 % 

vereist 

bekwaamheidsbewijs 

 

64,1 % 62,2 % 60,8 % 59,0 % 

voldoende 

bekwaamheidsbewijs 

 

30,7 % 31,8 % 32,2 % 33,0 % 

 

 

Het aandeel leerkrachten (ongeacht het vakgebied) dat woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest neemt toe. 

 

wonen in BHG 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

BuSO 

 
4,3 % 4,5 % 5,4 % 5,1 % 

SO 

 
13,9 % 12,8 % 13,8 % 15,2 % 

totaal 

 
12,6 % 11,7 % 12,8 % 14,0 % 

 

Wat de openstaande vacatures betreft; beschikt de VGC niet over details per vak en per leerjaar en 

evenmin over hoe lang vacatures gemiddeld openstaan. Tot slot, zijn er geen gegevens beschikbaar 

over de thuistaal van leerkrachten. 
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De VGC overlegt op regelmatige tijdstippen met de Nederlandstalige lerarenopleidingen in 

Brussel, in functie van het wegwerken van het lerarentekort.  

 

Zo organiseert de VGC, samen met alle onderwijsinstellingen van het hoger onderwijs in Brussel, 

opnieuw een infobeurs voor zijinstromers in januari 2023. 

 

In november 2022 ontvingen de EhB en HUB een projectsubsidie voor de organisatie van 

voortrajecten voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs die interesse tonen in de 

lerarenopleiding. Daarbij worden de laatstejaars begeleid naar de instaptoetsen voor het hoger 

onderwijs voor de lerarenopleiding. 
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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 16.09.2022 Bianca Debaets Gas- en elektriciteitsbesparing bij de VGC 2 

2 30.09.2022 Bianca Debaets Energiefacturen in de kinderopvang 

 

4 

3 07.10.2022 Carla Dejonghe Een flankerend beleid als antwoord op de 

kinderopvangcrisis 

 

6 

4 17.10.2022 Bianca Debaets Inkanteling bepaalde subsidies VGC in de GGC 

 

8 

5 21.10.2022 Bianca Debaets Opvolging campagne ‘Breastfriends’ 
 

11 

6 21.10.2022 Bianca Debaets Maatregelen om personeelstekorten in Brusselse 

kinderopvang tegen te gaan 

 

12 

7 09.11.2022 Bianca Debaets Het aantal HPV-vaccinaties in Nederlandstalige scholen 

in Brussel 

 

14 

8 15.11.2022 Bianca Debaets Luchtkwaliteit in de kinderopvang 16 

9 15.11.2022 Bianca Debaets Mentaal welzijn bij jongeren 18 

10 19.11.2022 Bianca Debaets Stand van zaken dossier vzw Agaat/Onze Guitjes 21 

11 19.11.2022 Bianca Debaets Sensibiliseringsacties Sensoa rond HIV/aids in Brussel 22 

SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 
 

1 23.09.2022 Bianca Debaets Stand van zaken omtrent de werking en schoolbezoeken 

van de Data Science Bus 

 

26 

2 26.09.2022 Bianca Debaets Boom kunstonderwijs in Brussel 

 

32 

3 30.09.2022 Khadija Zamouri De weerslag op het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

van het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

voor de verandering van hun eindtermen 

 

35 

4 30.09.2022 Khadija Zamouri Vlaanderen verplicht een eigen PC voor elke leerling 

 

38 

5 30.09.2022 Khadija Zamouri Verkorting zomervakantie Nederlandstalig onderwijs 

 

40 
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6 28.10.2022 Hilde Sabbe Uitspraken van Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts 

 

41 

7 09.11.2022 Bianca Debaets Het aantal HPV-vaccinaties in Nederlandstalige scholen 

in Brussel 

 

43 

8 20.11.2022 Bianca Debaets Het aantal studenten in taalrichtingen in het 

Nederlandstalig hoger onderwijs 

43 

     

 


