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Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en 

Scholenbouw 

 

Onderwerp :  de gevolgen van de afschaffing van de subsidies SDKO voor de Brusselse academies 

 
 
Geachte Collegelid, 
 
Afgelopen zaterdag, 4 juli, konden we lezen dat Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CDV) de 
subsidies voor vzw SDKO schrapt. SDKO, of het Samenwerkingsverband Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO) 
ondersteunt 11 Brusselse academies door het overleg tussen de verschillende instellingen te coördineren. 
Tegelijkertijd treedt deze vzw op als bemiddelaar tussen de verschillende academies en als 
vertegenwoordiger tegenover de politieke overheden. 

De afschaffing van SDKO is een slag in het gezicht van alle mensen die werken of les volgen in de Brusselse 
academies. In vijf jaar tijd steeg het aantal leerlingen in de Brusselse academies met een kwart. Dit dankzij 
de inzet van leerkrachten, directies en ondersteunend personeel die vaak in lamentabele omstandigheden 
moeten werken. Defecte verwarming, klassen zonder adequaat materiaal, lesgeven in het lerarenlokaal, in 
de gang, slecht geïsoleerde ruimten, amper administratieve ondersteuning.  
 
SDKO had de vinger op de wonde gelegd door aan te dringen op een studie omtrent de infrastructurele 
noden.  Dankzij de studie van het Brusselse architectenbureau carton 123 werd duidelijk dat er 20 miljoen 
euro investeringen nodig zijn om de infrastructuur van de Brusselse academies in orde te brengen.  
Een plan om die investeringen te maken kwam er niet. Wat er wel kwam was de afschaffing van de 
organisatie die als belangenbehartiger optrad van het Brusselse DKO en aan de basis lag van de studie van 
carton 123. Dat deze maatregel niet wordt gesmaakt bij leerkrachten en directies zal geen verrassing zijn.  
 

Mijn vragen zijn de volgende: 
 

-Was u op de hoogte van de schrapping van de subsidies voor SDKO? Wat vindt u van die schrapping? 

-Hebt u reeds contact gehad met minister Dalle? Zo ja, wat was het effect van dat gesprek? 

-Onderneemt de VGC stappen om SDKO te ondersteunen en niet over te laten aan een gedwongen sluiting? 

-Is er een zicht op een investeringsplan om de Brusselse academies te renoveren? 

 
Met dank voor uw antwoorden, 
 
Jan Busselen 

 
 


