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

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Werking examencommissie secundair onderwijs in het BHG 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

De Vlaamse minister van onderwijs kondigde aan een noodplanning te laten opstellen opdat 

alle studenten die ervoor kozen hun examens af te leggen via de examencommissie hiertoe 

effectief de kans krijgen. Jaarlijks leggen 5.000 jongeren ongeveer 40.000 examens af bij de 

commissie.  

 

Het examencentrum is sinds 16 maart gesloten en zo stonden er tussen 16 maart en 17 juli 

14.000 examens gepland. Normaal gesproken sluit het examencentrum tussen half juli en half 

augustus, dit jaar wordt deze periode gebruikt, conform het plan van de Vlaamse minister van 

onderwijs om de opgelopen achterstand in te halen.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Kunt u een overzicht geven van het aantal leerlingen woonachtig in BHG die hun 

examen hebben afgelegd in de voorgenoemde commissie de voorbije drie schooljaren? Hoe 

evalueert u deze evolutie? Kunt u dit vergelijken met de cijfers uit Vlaanderen en uit Antwerpen 

en Gent in het bijzonder? Kunt u de verdeling uit BHG geven per a) geslacht, b) gemeente, c) 

per koepel, en per onderwijsniveau ?  

- Zelfde gegevens rond de slaagcijfers, indien mogelijk. 

- Welk flankerend beleid voert VGC rond de ondersteuning en begeleiding van leerlingen 

die zich willen voorstellen aan de examencommissie? Wat is de samenwerking tussen de VGC-

actoren en het initiatief Athena Brussel van de vzw Tabora? Ontvangt deze laatste vzw 

middelen in dat kader? Hebben zij in coronacrisis verdere (digitale) begeleiding kunnen geven 

aan de betrokken studenten? In hoeverre werd er ook naar de mentale gezondheid van deze 

jongeren gepeild in deze periode? 

- Kunt u meedelen of er problemen zijn vastgesteld bij de heropening van de 

examencommissies op 26 mei ? 

- Beschikt u over gegevens hoeveel leerlingen woonachtig in BHG hadden voorzien hun 

examens of te leggen via de examencommissie tijdens deze coronacrisis? Graag een opsplitsing 

voor ASO, TSO en BSO en de verhouding m/v? Hebt u informatie hoe de voorwaarde van het 

aantal uren in praktijkervaring bij BSO kon worden nageleefd tijdens deze crisis? Heeft de VGC 

maatregelen genomen om de betrokken leerlingen te helpen de vereiste praktijkervaring te 

behalen?  

- Kunt u meedelen hoe de inschrijving voor de nieuwe data werd geregeld? Hebben alle 

Brusselse leerlingen  reeds een nieuwe datum kunnen verkrijgen via de nieuwe planning? In 

hoeverre wordt de VGC hierrond betrokken of geïnformeerd? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


