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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Criteria voor scholenbouw 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren is er nog steeds een groot tekort aan plaatsen 

in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Door de toenemende aantrekkingskracht van het 

Nederlandstalig onderwijs en de onwil van sommige gemeenten om Nederlandstalige scholen 

te bouwen zal dit probleem ook niet snel kleiner worden. Gelukkig blijft de Vlaamse regering 

haar duit in het zakje doen met 4,5 miljoen euro voor extra schoolplaatsen en 1 miljoen euro 

voor verbouwingen. 

 

Elk jaar stromen er honderden miljoenen euro’s van Vlaanderen naar het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel. Daarom kan het geen kwaad dat we regelmatig bekijken hoe we deze 

middelen het meest efficiënt kunnen besteden. Ik ben blij dat u deze mening deelt. In een 

interview met BRUZZ verklaarde u dat de criteria voor scholenbouw moeten herbekeken 

worden. Momenteel bouwt de VGC vooral scholen bij waar de demografische groei in Brussel 

het grootst is. Alleen blijken dit niet noodzakelijk de plaatsen te zijn waar de Nederlandstaligen 

het meest ontevreden zijn dat ze geen plek vinden. In het interview haalt u zelf het voorbeeld 

aan van Elsene, waar de demografische groei niet zo groot is, maar het aantal Nederlandstaligen 

wel stijgt en daarmee ook de vraag naar Nederlandstalige schoolplaatsen. Het helpt uiteraard 

niet dat Elsene een van de zeven Brusselse gemeenten zonder Nederlandstalige gemeentelijk 

onderwijs is.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Welke criteria voor scholenbouw hanteert de VGC op dit moment?  

 

 Wie bepaalt deze criteria en welke procedure is nodig om deze criteria te wijzigen? 

Welke rol is hierbij weggelegd voor Vlaams minister Ben Weyts? 

 

 Zult u ervoor pleiten dat het aantal Nederlandstaligen in een bepaalde zone een 

bijkomend criterium wordt voor scholenbouw? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


