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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De uitstroom van leerlingen die zich niet opnieuw inschrijven in het 

onderwijs 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Ondanks de vele inspanningen die vanuit de VGC geleverd worden om het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel te promoten en verder te versterken, blijft het helaas onvermijdelijk dat 

sommige jongeren – ondanks beschermende maatregelen zoals de leerplicht – hun 

schoolopleiding niet afwerken en uit het systeem verdwijnen. 

 

Hoewel in het Bestuursakkoord van de VGC hieromtrent geen concrete passages te lezen zijn, 

werd in het Regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wel een artikel 

opgenomen omtrent ‘het voorkomen dat jongeren in moeilijkheden afhaken op school en de 

strijd tegen schoolsegregatie.’ Daarin wordt onder meer gewag gemaakt van het feit dat 45 % 

van de Brusselse leerplichtige jongeren risico loopt op schooluitval. Daarbij zou 15 % tot 20 % 

van de jongeren effectief de school verlaten zonder diploma secundair onderwijs. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Hoeveel leerplichtige kinderen waren er tijdens de afgelopen 5 jaar ingeschreven in het 

 Nederlandstalig onderwijs in Brussel (opgesplitst per schooljaar)? Hoeveel leerplichtige 

 kinderen waren er tijdens diezelfde periode niet ingeschreven in het Nederlandstalige 

 noch het Franstalige onderwijs in Brussel en welk aandeel vormen zij op het totale aantal 

 leerplichtige kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke evolutie kan u 

 duiden in deze cijfers? 

 

- Hoeveel leerplichtige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 overschrijden de grens van 30 halve dagen in het voltijds en 20 halve dagen onwettige 

 afwezigheid in het deeltijds onderwijs? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte 

 van de rest van de Vlaamse Gemeenschap? 

 

- Hebt u zicht op het totale aantal leerplichtige leerlingen die uit het Nederlandstalige 

 onderwijs in Brussel stroomden en zich niet opnieuw inschreven in een andere school? 

 Zo ja, kan u deze cijfers opsplitsen per school die met dergelijke uitstroom te maken 

 hadden? Welke evolutie kan u duiden in deze cijfers? 

 

- Omwille van welke redenen volgen deze leerplichtige leerlingen geen onderwijs? 

 

- Welke acties onderneemt u om dit schoolverzuim proactief tegen te gaan? Op welke 

 manier werkt u daartoe samen met de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk 

 Gewest, in het bijzonder met de gemeenschappelijke cel van de Vlaamse en Franse 

 Gemeenschap in Brussel die de controle uitvoert op de inschrijving aan een school van 

 jongeren die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 



- Welke maatregelen onderneemt u om deze problematiek reactief aan te pakken, zowel 

 in het stimuleren van de jongeren in kwestie om opnieuw naar school te gaan als qua 

 repressief kader dat onwettige afwezigheden moet bestraffen? 

  

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


