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Actualiteitsvraag van de heer Gilles Verstraeten tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp:  Zomerklassen 

 

Geacht collegelid, 

Scholen uit heel Vlaanderen zijn ingegaan op de oproep van Vlaams minister Ben Weyts om 

zomerscholen te organiseren. Via die zomerscholen kunnen kinderen en jongeren de leerachterstand 

verkleinen die ze mogelijks hebben opgelopen tijdens de opschorting van de lessen op school. De 144 

aangemelde zomerscholen zijn goed voor in totaal 734 zomerklassen. Die hebben elk plaats voor een 

tiental leerlingen. Ongeveer 55 procent van de aanvragen is gericht op het basisonderwijs, 24 procent 

richt zich op het secundair onderwijs en 20 procent heeft een aanbod voor de twee onderwijsniveaus 

samen.  

Nog nooit was er in Vlaanderen zo’n brede uitrol van zomerscholen. Als N-VA zijn wij enorm blij dat 

duizenden leerlingen in juli en augustus een leertraject op maat kunnen volgen, gekoppeld aan sport, 

spel en cultuur. Wegens dit succes heeft minister Weyts een nieuwe oproep gelanceerd. Scholen 

krijgen tot 7 juli een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen. De Vlaamse regering biedt nog steeds 

een vergoeding aan van 25 euro per dag per leerling.  

Zeker in Brussel zijn zomerscholen zeer welgekomen en volgens ons zelfs noodzakelijk. Door de lange 

sluiting van de scholen kan geen les volgen in de zomer dramatische gevolgen hebben voor de 

leerlingen. Zo komen vele leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de zomer 

nauwelijks in contact met het Nederlands. Velen belanden op 1 september vaak met een 

leerachterstand opnieuw op de school. Daarom is het essentieel dat we net deze leerlingen met dit 

soort initiatieven moeten proberen te bereiken. 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel Nederlandstalige scholen -en andere actoren in Brussel hebben zich aangemeld na de 

eerste projectroep? 

- Moedigt u actief scholen aan om zomerklassen te organiseren? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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