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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De capaciteit van het Nederlandstalig lager en middelbaar onderwijs 

in Brussel 
 

Geacht collegelid, 

 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een sterke reputatie en trekt steeds meer 

leerlingen aan. Het gebrek aan capaciteit blijft daarbij een van de grootste uitdagingen. 

Zo verwacht men in 2024-2025 een tekort van 1.245 plaatsen. Het grootste deel van de 1 

miljard euro die van Vlaanderen via de Brusselnorm naar Brussel gaat, is bestemd voor 

onderwijs. Tegen 2022 zal er 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in extra 

schoolplaatsen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Daarbovenop krijgen vijf 

Brusselse Nederlandstalige scholen samen 1 miljoen euro voor geplande verbouwingen.  

Vandaag is het echter zo dat de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in 

Brussel veel groter is dan het secundair onderwijs. Er zijn vandaag 156 basisscholen en 

60 secundaire scholen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Volgens cijfers van 

het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) volgden in het academiejaar 

2017-2018 18.675 leerlingen les in het basisonderwijs, en 15.171 leerlingen in het 

secundair onderwijs. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Wat is het verschil in capaciteit tussen het Nederlandstalig basis- en het secundair 

onderwijs? 

 

- Zijn er projecties over de gevolgen van dat onevenwicht in capaciteit tussen het 

Nederlandstalig basis- en het secundair onderwijs in Brussel? Moeten we met het 

secundair onderwijs een inhaalbeweging maken? 

 

- Hoeveel van de 4,5 miljoen euro die Vlaanderen deze leglislatuur investeert in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaat naar het secundair onderwijs? 

 

- Hoeveel extra plaatsen komen er, door die investering van 4,5 miljoen euro, bij in 

respectievelijk het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs? 

 

- Wat zijn de lopende en geplande projecten qua capaciteit in het Nederlandstalig basis- 

en secundair onderwijs in Brussel? 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


