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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 inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 
 

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. 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.  

Ondanks de inspanningen van Vlaanderen en de VGC is er nog steeds een groot tekort aan plaatsen in 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Vooral de gemeenten nemen nog te weinig hun rol op als 

facilitator en inrichtende macht van het Nederlandstalig onderwijs. In de traditie van de voorbije jaren 

gaan gemeenten zoals Sint-Joost-ten-Node en Elsene er prat om dat er deze legislatuur een 

Nederlandstalige gemeenteschool (bij)komt, maar de kans is groot dat het ook deze keer bij 

aankondigingspolitiek en loze beloftes zal blijven. Maar als Nederlandstalige gemeenschap in Brussel 

moet onze ambitie altijd dezelfde blijven. Alle ouders moeten hun kinderen kunnen sturen naar de 

school van hun keuze. Daarom moeten we de capaciteitsproblematiek in deze raad zo kort mogelijk 

opvolgen.  

De aanmeldperiode voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel was gelet op de coronacrisis 

verlengd tot 24 april voor secundaire scholen en tot 20 mei 2020 voor basisscholen. De taaltesten die 

men moet afleggen om van de voorrangsregel te kunnen genieten, konden gelet op de huidige 

omstandigheden digitaal afgenomen worden. Er waren wachtlijsten die het Huis van het Nederlands 

tegen de deadlines probeerde weg te werken. 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Is het Huis van het Nederlands erin geslaagd de wachtlijsten voor de taaltesten weg te werken? 

- Kunt u cijfers geven over het aantal inschrijvingen in het kleuter-, lager en secundair 

onderwijs?  

- Heeft u al een indicatie van hoeveel plaatsen er tekort zullen zijn volgend schooljaar? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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