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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor onderwijs en scholenbouw
Onderwerp : De inrichting van zomerscholen in Brussel – outreach naar kwetsbare
kinderen – flankerende maatregelen VGC
___________________________________________________________________________
Mijnheer het Collegelid,
Uit de tussenkomsten van de onderwijswereld en onderwijsexperts in de afgelopen weken
bleek dat er ongerustheid heerst over de leerachterstand die vele schoollopende kinderen
oplopen ten gevolge van de coronacrisis.
Scholen en het OCB hebben de problematiek de voorbije weken proberen in beeld te brengen.
Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om een oproep te lanceren aan scholen, lokale
besturen en andere initiatiefnemers voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus.
Een zomerschool kan tien volle of twintig halve ¬dagen duren, zich richten op twee, essentiële
leerdomeinen en wordt gratis voor deelnemers. Zoals vroeger besproken kunnen
zomerscholen lesgeven op maat, in kleine groepjes van maximaal tien tot veertien leerlingen.
De Vlaamse regering voorziet hierover de initiatiefnemers 25 euro per dag per leerling te
geven, met een maximumbudget van 2.500 euro per zomerschool.
In Oudergem kondigde de (Franstalige) schepen van Onderwijs reeds aan dat ze zich wil
inzetten om leerlingen in moeilijkheden/leerachterstand te helpen. Daarvoor voorziet ze een
gratis systeem van extra zomerklassen aan te bieden door de dienst buitenschoolse
activiteiten en is bedoeld voor leerlingen van het lager- en middelbaar onderwijs, en zoals ik
het begrijp zowel Nederlandstalige als Frans- leerlingen.
Bij de vorige plenaire zitting van de RVG bespraken we reeds de financiering van zomerscholen
vanwege de Vlaamse Gemeenschap. U zou daar als bevoegd Collegelid zeker op inspelen: “Zo
nodig zijn we ook bereid om een coördinerende rol op te nemen, maar zoals ik zei, wordt daar
nog aan gewerkt.”
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
-

-

Heeft u zicht op het mogelijk aantal kinderen en jongeren, die les volgen in het
Nederlandstaligen onderwijs in Brussel, risico lopen op leerachterstand? In
Antwerpen zouden zo'n 100.000 kinderen tussen 4 en 14 jaar risico getroffen
worden.
Kunt u meedelen uit uw contacten met de bevoegde Vlaamse minister hoe de VGC het
concept van zomerscholen zal uitrollen in het Gewest? Hoe definieert de VGC dit
concept? Wat wordt de coördinerende rol van de VGC hierin? Hoeveel zomerscholen
en waar zullen deze worden georganiseerd? Hoeveel leerlingen kunnen hierdoor les
volgen in BHG? Hoe zal de selectie en inschrijving gebeuren?

-

-

-

-

-

-

Kunt u meegeven hoe deze zomerscholen zullen aansluiten op het concept van “Brede
School” die de VGC uitbouwt in het Nederlandstalig onderwijs? Hebt u beslist om de
OCB te helpen in een zorgcontinuüm ?
De kwetsbaarste leerlingen zijn de gewenste doelgroep van deze maatregel. Welke
specifieke maatregelen heeft de VGC uitgewerkt om voorrang kwetsbare leerlingen
voorrang te geven en hen te motiveren zich aan te sluiten bij dit (vrijwillig) initiatief?
Op welke basis gaat men kwetsbare leerlingen detecteren? Bent u in contact met
betrokken (armoede)organisaties?
Een te schoolse aanpak is volgens onderwijsexperts een afschrikmiddel voor de
leerlingen bij wie de leerachterstand het grootste is en deze groep dreigt dus af te
haken. Hebt u zicht hoe de inhoud van het aanbod educatief en tegelijkertijd
voldoende gevarieerd kan worden? Bent u in overleg met de andere collegeleden dat
er tijdens de lessen ook spel- en welzijnselementen worden ingebouwd?
Daarnaast zullen er ook nog de “gewone” vakantieactiviteiten, de zomerkampen,
(sport)stages, etc. in de zomermaanden (moeten) zorgen voor kwaliteitsvolle opvang
voor Brusselse jongeren. Is er beslist welke rol de VGC hierin zal opnemen en welke
randvoorwaarden de VGC zal voorzien voor de vlotte overgang en organisatie hierin?
De inrichting van zomerscholen brengt kosten met zich mee. Niet in zijn minst om deze
op een veilige manier te kunnen inrichten. Voorziet de VGC middelen om de extra
kosten voor de inrichters te dekken? Welke andere flankerende maatregelen vanuit
de VGC wordt er voorzien? Bent u in contact met de sociale partners om voldoende
lesgevers te vinden? Hoe zullen deze vergoed worden?
Bent u in contact met de gemeente Oudergem voor de organisatie hun zomerschool?
Neemt u initiatieven om te vermijden dat ook hier elke gemeente eigen initiatieven
ontwikkelt en er 19 verschillende aanpakken ontstaan m.b.t. de “zomerschool” (die
door elke gemeente dreigt anders geïnterpreteerd te worden)?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

