
 

 

Datum van indiening: 20 januari 2020 

 

Interpellatie van de heer Jan Busselen tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs 

en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Brusselse onderwijscontracten  
 

 

Geacht collegelid, 

 

Op 14 januari 2020 vernamen we via de pers dat de Brusselse schoolcontracten niet meer mogen 

doorgaan. Dat besloot de Vlaamse Regering die oordeelt dat deze contracten onder de 

gemeenschapsbevoegdheid Onderwijs vallen. De Vlaamse Regering is zo overtuigd dat er een 

belangrijke grens is overschreden met de schoolcontracten dat ze naar het Grondwettelijk Hof stapt 

in de hoop dat die de Brusselse ordonnantie vernietigt. 

 

Een oordeel dat onbegrijpelijk is voor wie de nood aan speelruimte en naschoolse activiteiten kent in 

Brussel, en meer specifiek in de kwetsbare buurten waar de huidige schoolcontracten lopen.  

Niet alleen wil de Minister van Onderwijs de Nederlandstalige scholen terugtrekken uit het project. 

Sterker nog, door naar het Grondwettelijk hof te trekken, is N-VA-minister Ben Weyts zelfs bereid 

om alle schoolcontracten, inclusief de samenwerkingen tussen de Brusselse Regering met Franstalige 

scholen, op te blazen. 

 

De projecten in kwestie zijn een samenwerking tussen perspective.brussels, Brussel Stedenbouw en 

Erfgoed, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Plaatselijke Besturen, hub.brussels 

(impulse.brussels), de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. Een schoolvoorbeeld van hoe verschillende gemeenschappen samen iets 

gemeenschappelijks tot stand kunnen brengen dat ten goede komt aan de wijk, aan de leefomgeving 

van de leerlingen en de ouders, van de mensen die in de omgeving van de school wonen. 

Het stilleggen van deze projecten zal een niet te onderschatten impact hebben op het lokale weefsel 

van de betrokken scholen en de bescheiden toenaderingen tot samenwerking tussen de verschillende 

overheden en uitvoerende instanties niet ten goede komen. Dit is waar een doorgedreven 

communautarisme toe kan leiden.  

 

Mijn vragen zijn dan ook de volgende: 

 

 Werd het VGC-College op de hoogte gebracht van deze beslissing? 

 Welke stappen heeft Vlaams coalitiepartner Open Vld genomen om deze beslissing van de 

 Vlaamse regeringspartner ongedaan te maken? 

 Wat is de impact op de lopende projecten wanneer deze projecten worden stopgezet? 

 Heeft u reeds een nieuwe projectoproep gelanceerd voor nieuwe schoolcontracten? 

 Zo ja, hoeveel scholen hebben zich hier voor aangediend? 

 

Met dank voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 

 

 


