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1. Interpellaties (R.v.O., art. 61) 
 

- Interpellatie van mevrouw Els Rochette tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, inzake de rol die scholen kunnen spelen in de strijd 

tegen voedselarmoede 

 

- Interpellatie van de heer Jan Busselen tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid met betrekking tot de samenwerking tussen UZ, WZC en opleidingen 

verpleegkunde  

 

 

2. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, over de extra ondersteuning voor kinderen met zorgnood – Magenta-project 

 

- Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, 

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende 

het eengemaakt Brussels cultuurloket 

 

- Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, 

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de 

code oranje voor de indoorsportactiviteiten 

 

- Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over de leerachterstand 

opgelopen in het onderwijs door de sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, inzake ongelijkheidsmechanismen in het onderwijs 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/raadvgc


 

 

 

 

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

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over de aangekondigde 

leerkrachtenopleiding voor werklozen 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de impact van de 

pendelaarsbelasting op leerkrachten uit Vlaanderen 

 

 

3. Actualiteitsdebat (R.v.O., art. 60, 5, c) 

 

 

 - Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over de toestand in  Brusselse 

scholen wat betreft islamisme en bestrijding daarvan 

 

 

 - Actualiteitsvraag van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende radicalisering op 

school 

 

 

4. Actualiteitsvragen (R.v.O., art. 60) 

 

-  Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, over de maatregelen die de VGC neemt en voorbereidt geconfronteerd met 

de stijgende coronacijfers 

 

-  Actualiteitsvraag van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, over kunstenaars zendtijd geven bij Bruzz om hen op die manier ‘werk’ en 

‘publiek’ te geven 

 

 

_____________ 



Datum van indiening : 22 oktober 2020 

Interpellatie van mevrouw Els Rochette tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

Onderwerp : De rol die scholen kunnen spelen in de strijd tegen voedselarmoede  

 

Veel Brusselaars hebben honger. Het is dramatisch om dat te moeten zeggen in het rijke 

Brussel, hoofdstad van Europa. De Coronacrisis heeft de situatie enkel erger gemaakt. Tot op 

vandaag is er een stijging van 25% behoeftigen bij de voedselbank Brussel-Brabant berichtte 

BRUZZ. In heel België spreken we over 195.000 hulpbehoevenden, waarvan zeer velen in 

Brussel, meer dan een verdubbeling op 20 jaar tijd.  

Er zijn gelukkig veel Brusselaars die in de bres springen, van vrijwilligers tot overheden. 

Meer dan 80 organisaties bieden voedselhulp aan. Ook de VGC helpt mee, met name door 

steun aan organisaties zoals Cultureghem en Samenlevingsopbouw die voedsel bedelen. 

De verhalen achter de hulpvragen zijn vaak schrijnend. Vaak gaat het bijvoorbeeld om 

alleenstaande ouders die hun kinderen gewoon al voldoende eten willen kunnen geven. 

Er is veel schaamte. De voedselbedeling is een laatste stap. In gezinnen met voedselarmoede 

zullen kinderen daarvoor al maanden of misschien jaren lijden onder verdoken 

voedselarmoede met te weinig of te ongezond eten. Met alle gevolgen voor hun ontwikkeling, 

hun gezondheid en hun geluk.  

We moeten dus ook vroeger proberen ingrijpen. De Brusselse Nederlandstalige scholen 

bereiken veel kinderen die thuis lijden onder voedselarmoede. Al heel lang circuleren 

getuigenissen over lege brooddozen. De Coronacrisis heeft in geen tijd veel nieuwe armen 

gecreëerd. En dus zijn er nu meer dan ooit verhalen over kinderen die regelmatig zonder eten 

naar school komen. Die kinderen zitten dan 's middags tussen diegene die wel aan het eten 

zijn, kunnen zich tijdens de dag niet concentreren of krijgen een flauwte. Ook voor 

schoolteams zijn dit enorm moeilijke situaties: is het aan hen om te helpen, en hoe dan? 

De VGC en het scholennetwerk voeren hierrond vandaag al een actief beleid.  Zo zijn er 

subsidies voor gezondheidsinitiatieven van scholen. Sommige scholen bieden gratis ontbijt 

aan, anderen voorzien fruit.  

Collegevoorzitter Van den Brandt antwoordde enkele weken geleden dat de VGC  momenteel 

niet over cijfers beschikt over het aantal scholen dat een gratis ontbijt of maaltijd aanbiedt. De 

collegevoorzitter verwees ook naar een korte bevraging van de Algemene Directie van 

Onderwijs en Vorming (ADOV) eind 2016 waarin de netten aangaven dat dit niet tot de 

kerntaak van de scholen behoort en dat de scholen dit niet alleen kunnen.  

De voedselarmoede in Brussel kunnen de scholen uiteraard niet op zichzelf oplossen. Maar 

we zouden al een enorm verschil maken mochten we ernaar streven alle Brusselse kinderen 

die daar nood aan hebben 1 gezonde warme maaltijd per dag aan te bieden, kosteloos of tegen 

een lage prijs.  

Uiteraard kost koken geld. Er moet gezocht worden naar de meest doeltreffende manier om de 

meest kwetsbare Brusselaars te helpen. Bijvoorbeeld door te werken met prijsdifferentiatie, 

zonder te stigmatiseren. 

 

 

Vandaar mijn vragen: 

 Probeert u vanuit het flankerend onderwijsbeleid van de VGC zicht te krijgen op de aard en 

omvang van deze problematiek? 

 Bent u van plan om na te gaan bij de Brusselse scholen welke initiatieven zij vandaag al 

nemen? Welke ‘prijzenpolitiek’  hanteren scholen, wie zet in op gezonde tussendoortjes? 

Hoe gaan schoolteams in gesprek met ouders van kinderen die zonder eten naar school 

komen?  Het lijkt nuttig om een goed overzicht te krijgen op het aanbod dat vandaag al 

geboden wordt in welke delen van Brussel, zodat de scholen elkaar ook kunnen inspireren. 



 Kan u duiden welke ondersteuning de VGC (of de Vlaamse Overheid) vandaag geeft aan 

scholen om initiatieven te nemen tegen voedselarmoede? Welke middelen maakt de VGC 

hiervoor vrij? 

 Heeft u over deze problematiek al overleg gehad met andere relevante actoren in Brussel 

zoals de Cocof, de gemeenten of de GGC?  

 Beschikt u over een raming over de kost om bijvoorbeeld 4 dagen per week, in het 

basisonderwijs, een gratis middagmaal aan te bieden in Brusselse scholen, met prioriteit voor 

kinderen uit gezinnen die het niet kunnen betalen?  

 We kunnen niet verwachten dat scholen dit zelf organiseren. Kan er samengewerkt worden 

met cateraars in bijvoorbeeld de sociale economie om de scholen van maaltijden te 

voorzien? 

 Volgt u het initiatief op van de stad Antwerpen die schoolgemeenschappen middelen zal 

geven om zelf projecten op te starten met schoolmaaltijden? 

 

Els 

Rochette 

14-10-2020 



 

Datum van indiening : 22 oktober 2020 

 

Interpellatie van de heer Jan Busselen tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp : De samenwerking tussen UZ, WZC en opleidingen verpleegkunde  

 
 
Geacht Collegelid, 
 
Woensdag, 20 oktober, vernamen we in De Afspraak (VRT) dat minister Maron op een zeer 
ongepaste manier reageerde op de noodsignalen die de heer Noppe uitzond. Ter 
herinnering: Op 22 juli meldde de CEO van het UZ dat de crisis die we nu kennen er zat aan 
te komen als er geen gepaste maatregelen volgen. Deze stelling werd gestaafd met de 
bevindingen van biostatisticus Barbé (VUB) die op pijnlijke wijze de huidige piek aan aantal 
covid-besmettingen met precisie voorspelde.  
 
Het spreekt voor zich dat de genomen maatregelen niet voldeden en de nodige maatregelen 
niet werden genomen. Eind augustus kondigt de heer Maron het opzetten van 4 nieuwe 
testcentra aan en 2 weken later nog 3 extra testcentra. Het eerste centrum opent op 21 
september.  
Begin oktober kreunt de eerstelijnszorg onder de vraag naar testen en vragen zij om spoed 
te zetten achter het verhogen van de testcapaciteit. Mensen die getest worden laten weten 
dat ze soms 7 dagen moeten wachten tot ze resultaat hebben, ondertussen werken velen 
voort met alle gevolgen vandien. Maar volgens uw collega, de heer Maron,  moesten we niet 
overhaast te werk gaan en ging alles volgens plan.  
 
Wanneer er op 20 oktober dan ook wordt aangekondigd dat niet iedereen meer getest zal 
worden omdat er niet genoeg tests zijn en de labo’s niet kunnen volgen, wordt zichtbaar hoe 
slecht deze tweede golf werd voorbereid. Ook de opvolging/tracing stuikt als een 
kaartenhuisje in mekaar.  
 
De situatie is rampzalig. Maar het gevecht zal moeten worden aangegaan. En in die zin zal er 
samengewerkt moeten worden. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat de heer 
Maron de aangeboden hulp van het UZ om de testcapaciteit en de labo’s van het UZ ter 
beschikking te stellen koudweg afwimpelde. Het UZ heeft blijk gegeven van een proactieve 
houding in de eerste golf. Spontaan werd er samengewerkt met woonzorgcentra allerhande 
uit de gemeente Jette en omstreken. Een mooi voorbeeld van integrale zorg waar eerste lijn, 
tweede en derde lijn samenwerken. En dit doorheen een crisis. Spijtiggenoeg hebben we die 
proactiviteit niet gezien in de aanpak vanuit de Brusselse regering. Maar klagen alleen zal 
niet genoeg zijn. Er moeten noodmaatregelen genomen worden doorheen deze tweede golf. 
er moet samengewerkt worden. 
  
Mijn vragen zijn de volgende: 
 
-Heeft u reeds contact gehad met Erasmushogeschool, Odissee en andere opleidingscentra 
in Brussel die de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde aanbieden ? 
-Zo ja, is er sprake van laatstejaars te betrekken in de opvang van de covid-crisis?  
-Wordt er ondersteuning geboden om de huisartsenkring te ondersteunen in de opvolging 
van van patiënten en testen? 



-De roep om extra handen in de zorg is schrijnend. Zeker in de woonzorgcentra is de uitval 
groot. Worden er maatregelen genomen om de WZC te ondersteunen met extra personeel? 
-Wat is de situatie in de Woonzorgcentra die afhangen van de Vlaamse overheid? Zijn er 
besmettingen? Hoeveel? 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

Jan Busselen 
 
  
 



 

Datum van indiening : 2 oktober 2020 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

Onderwerp : Extra ondersteuning kinderen met zorgnood – Magenta-project 

 

Mevrouw het Collegelid, 

 

Het College besliste in juli  een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan het Magenta-

project om ook een werking op maat van Brusselse gezinnen op te starten. Magenta werd in 

2012 opgestart om een goede zorg-werk-leven-balans te vinden voor ouders die de zorg van 

een kind met een ernstige ziekte, handicap, beperking of stoornis opnemen. 

Een goed evenwicht vinden tussen zorg en het behouden van het voordien normale leven is 

een moeilijke zoektocht voor ouders van kinderen met een zorgnood. Magenta probeert er 

voor die groep mantelzorgers te zijn door workshops, handige tools, bijeenkomsten, en 

informatie op maat aan te bieden.  

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
- Wanneer is er een eerste evaluatie ingepland in het kader van de toegekende subsidies? 

Welke indicatoren zullen gebruikt om de resultaten van dit project te evalueren?  

- Bent u in overleg met de Vlaamse minister en/of relevante actoren omtrent dit thema? Zo ja, 

welke conclusies, werkpunten en/of acties nam u mee uit dit overleg? Zo neen, wanneer is 

dit ingepland? 

- Hoeveel Brusselse ouders wil het Magenta-project in Brussel verder helpen? Welk aanbod is 

het populairst: het aanbod voor kinderen van 0 tot 14, 15 tot 25 en hoe verhouden deze zich 

t.o.v. het online aanbod? Kan u een verdeling opgeven per gemeente? 

- Zijn er veel Brusselse professionelen die de weg vinden naar het Magenta-aanbod? Kan u een 

verdeling opgeven per gemeente? 

- Bestudeert u de ontwikkeling van verder aanvullend beleid ter ondersteuning van 

mantelzorgers? Zo ja, kan u dit toelichten en welk budget u hiervoor uittrekt? 

- Kan u toelichten op welke manier het Magenta-project de administratieve last voor ouders 

verlicht? Hoe vaak hier reeds beroep op gedaan?  

- Is er een sensibilisatiecampagne ingepland om dit aanbod bekender te maken bij de 

doelgroep binnen het BHG? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 



 

Datum van indiening : 14 oktober 2020               

 

Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Het eengemaakt Brussels cultuurloket  

 

Geacht collegelid, 

Het Vlaams Cultuurloket heeft tijdens de covid-19 crisis bewezen hoe waardevol hun 

dienstverlening aan de sector wel is. Nieuwe regelgeving van verschillende beleidsniveaus 

kwam op de cultuursector af en er was interpretatie nodig van de vele initiatieven en 

noodinstrumenten b.v. hinderpremie en tijdelijke werkloosheid en de toepasbaarheid ervan 

voor de Vlaamse cultuuractoren. Cultuurloket heeft dat spontaan op zich genomen. 

Toch vinden het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC), de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Franse Gemeenschap het nodig om 

een eengemaakt Brussels cultuurloket op te richten. Vooral voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest lijkt de oprichting van zo’n Brussels cultuurloket bevoegdheidsmatig toch moeilijk en 

lijkt men de benaming van de zogenaamde “biculturele aangelegenheden van gewestelijk 

belang”’ opnieuw sterk uit te rekken. 

Collegelid Pascal Smet heeft eerder in deze commissie denigrerend gesproken over het 

Vlaams cultuurloket. Dat het niet werkt, of alleszins niet goed. Hij zegt dat Vlaanderen het 

niet begrepen heeft en had het zelfs over het platteland en provincialistisch denken. Ik citeer:  
- “Dat eengemaakt kunsten- of cultuurloket moet dus verschillende loketten hebben: over de 

subsidieregels, over de verblijfsstatuten, over de statuten die culturele activiteiten mogelijk 

maken. We moeten die plek in de wereld opeisen. De toekomst behoort toe aan de steden, 

ooit zullen ze dat hopelijk in Vlaanderen ontdekken, wellicht als het al te laat is.” 

- “Mij lijkt het logisch dat het loket werkt in het Nederlands, Frans, Engels en misschien in het 
Duits, en zelfs nog andere talen. Hoe internationaler we ons profileren, hoe groter onze 
toekomst zal zijn. Hoe provincialer we ons gedragen, hoe kleiner”. 

 

Op de Interministeriële Conferentie Cultuur van 14 juli werd beslist om een werkgroep op te 

richten om de samenwerking en de scope van een “Brussels cultuurbureau” te bespreken. Het 

initiatief voor de werkgroep ligt bij de Franse Gemeenschap. 

Minister-president Vervoort werd op 28 september jl. ondervraagd in de commissie voor de 

Financiën en de Algmene Zaken over die ICM Cultuur. Hij verklaarde toen dat men wachtte 

op de oprichting van een federale regering om het dossier vooruit te helpen en dat “quoi qu'il 

en soit, l'axe de base est d'abord à construire avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'ai 

pas ressenti la même préoccupation dans le chef de mon collègue néerlandophone [Jan 

Jambon]. Nous verrons si nous pourrons le convaincre.” 

Inderdaad, Vlaanderen zit niet te wachten op een Brussels cultuurloket. Investeren in het 

Vlaams Cultuurloket en in een vergelijkbaar en apart Brussels bureau lijkt me alvast wat de 

Vlaamse Gemeenschap betreft dubbelop. Er wordt momenteel wel bekeken met de bevoegde 

beleidsniveaus of er een centraal platform [Cultuurbureau Brussel] kan komen die de 

verschillende subsidiemogelijkheden van de gemeenschappen, het BHG, de 19 Brusselse 

gemeentes, de VGC en COCOF op een overzichtelijke manier kan ontsluiten. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 
- Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men een fysiek loket voor ogen waar 

cultuurmakers kunnen aankloppen voor juridische ondersteuning, zakelijk advies, 

begeleiding etc. Vlaanderen heeft daarvoor de organisatie Cultuurloket, waar ook 

cultuurmakers uit Brussel kunnen aankloppen vanzelfsprekend. Cultuurloket bekijkt ook hoe 

zij voor het Brusselse culturele veld haar dienstverlening goed kan aanbieden. Bovendien 

heeft Cultuurloket haar administratieve zetel en kantoren in Brussel. Wat is dan de 



meerwaarde van een eengemaakt Brussels cultuurloket voor de VGC? Wat moet de scope 

van dat eengemaakt cultuurloket zijn volgens de VGC? 

- Was de VGC aanwezig op de IMC Cultuur van 14 juli? In bevestigend geval, wat was de input 

van de VGC tijdens die IMC Cultuur? 

- Welke rol neemt de VGC op in de oprichting van het Brussels cultuurloket? Werden reeds 

budgetten van de VGC toegewezen aan het project? In bevestigend geval, hoeveel? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 



 

Datum van indiening : 14 oktober 2020               

 

Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : De code oranje voor de indoorsportactiviteiten 

 

 

Geacht collegelid, 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft na overleg met de sportsector beslist dat sportief 

Vlaanderen vanaf woensdag 14 oktober schakelt naar code oranje. Ook  

Dat betekent o.m. dat indoorsporten waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet 

gegarandeerd kan worden, verboden worden  voor alle sporters boven 12 jaar. Daarnaast 

moeten de kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.  

Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Gelukkig kunnen 

sportkampen in de herfstvakantie doorgaan, in kleine groepen en volgens dezelfde protocollen 

als de jeugdkampen.   

De situatie wordt geëvalueerd na de herfstvakantie, dat kan een motivatie zijn om de 

verstrengingen nu goed op te volgen. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 
- Wat is de impact van de code oranje voor de door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

indoorsportorganisaties en -clubs? Hoeveel indoorsportorganisaties en -clubs zijn 

genoodzaakt om hun activiteiten tijdelijk op te schorten of aan te passen? Beschikt de VGC 

over een overzicht van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportclubs in Brussel die 

zullen getroffen zijn? 

- Hoe ondersteunt de VGC de indoorsportorganisaties en -clubs die hun activiteiten, waarbij de 

veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden, tijdelijk moeten opschorten?  

- Zoekt de VGC samen met de getroffen sportorganisaties en -clubs naar andere (tijdelijke) 

alternatieven van sportbeoefening of outdoor-sportlocaties? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 



 

Datum van de indiening : 26 september 2020 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De leerachterstand opgelopen in het onderwijs door de sluiting van de 

scholen vanwege de coronacrisis 

 

Drie weken na de start van het nieuwe schooljaar werd in de pers uitgebreid bericht over de 

leerachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen door het coronavirus eerder dit jaar. 

De achterstand kan oplopen tot een half jaar, zo blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. 

Die achterstand is veel groter dan verwacht. Onderzoekers vergeleken de resultaten van de 

interdiocesane -oftewel gevalideerde- proeven bij leerlingen van het zesde leerjaar in het 

Katholiek Onderwijs van de voorbije zes jaar. Het leerverlies is aanzienlijk, zegt 

onderwijseconoom Kristof De Witte: "De leerachterstand op wetenschap en techniek is het 

grootst. Daar zien we dat het effect oploopt tot zelfs meer dan een half schooljaar 

leerachterstand, gevolgd door Nederlands, Frans en wiskunde.” 

De minister van onderwijs had ook gevraagd aan de scholen in het begin van het schooljaar 

nog meer dan anders te testen naar de stand van de kennis en de kunde om desnoods tijdig te 

kunnen bijspijkeren.  

In ons schoollandschap komt daar nog bij dat kinderen die niet in een Nederlandstalige 

taalachtergrond opgroeien wanneer zij niet op school zijn, snel een deel van de opgepikte 

kennis weer verliezen.  

We kunnen dus aannemen dat een groot deel van de leerlingen kampen met achterstanden en 

dat de kloof tussen kinderen die thuis wel met Nederlands omgaan en die waarbij dat niet het 

geval is, nog groter is geworden.  

Dat is toch iets om veel aandacht aan te besteden indien we willen dat de achteruitgang van de 

kwaliteit van het onderwijs in Brussel niet verder achteruit gaat.  

Leerlingen die het zesde leerjaar met een achterstand afsluiten, hebben het nog moeilijker dan 

anders om in het middelbaar aan te pikken. Al snel dreigen dan moeilijkheden op te doemen 

die versterkt door de moeilijke puberteitsjaren kunnen uitgroeien tot een demotivatie, een snel 

afglijden in een waterval en uiteindelijk tot een versterking van de gekwalificeerde uitstroom 

kunnen leiden. En dat alles tegen een achtergrond van schaarse plaatsen in ons onderwijs.  

Het is dus zaak de kwaliteitsmeting te versterken om tijdig individueel te kunnen bijsturen en 

tevens de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De groei van ons onderwijs die zich 

afspeelt in het basisonderwijs heeft immers ook gevolgen voor het secundair onderwijs.  

 

Mijn vragen zijn de volgende:  

 Hebben we voor Brussel een iet of wat zicht op de opgelopen extra leerachterstand, uit deze 

of andere onderzoeken?  

 Heeft het collegelid zicht in hoeverre in de klassen werd getest aan het begin van het 

schooljaar en wat daarvan de resultaten zijn?  

 Hoe kan men de opvolging van het al of niet halen van leerdoelstellingen op niveau van de 

scholen en op individueel vlak versterken?  

 

Dominiek Lootens-Stael 

  

 

 

 



 

Datum van de indiening : 30 september 2020 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Ongelijkheidsmechanismen in het onderwijs 

 

De mechanismen van ongelijkheid in het onderwijs werden zichtbaarder tijdens de lockdown. 

Scholen die reeds een sterk beleid hadden vóór de lockdown tonen hun motivatie en 

engagement om creatief en “out of the box” te denken in deze uitzonderlijke tijden. 

Leerlingen die het al goed deden blijven goede resultaten behalen, maar omgekeerd ook: zij 

die moeilijkheden hadden, kregen in de afgelopen maanden minder ondersteuning dan 

gewoonlijk. Het hangt soms af van de inspanningen van de directie en/of het schoolpersoneel 

in welke mate er tijdens de corona-crisis voor extra ondersteuning kan gezorgd worden. Voor 

de ene school blijkt dat een gemakkelijkere oefening te zijn dan voor een andere. Sinds de 

crisis wordt er meer over ongelijkheid in het onderwijs gesproken, maar het is geen nieuw 

fenomeen. De corona-lockdown stelt de structurele problemen in het onderwijs nog meer 

bloot.  

De ongelijkheid tussen leerlingen en ook tussen scholen manifesteert zich op verschillende 

niveaus. Dankzij PISA is er een objectieve manier om de kloof tussen leerlingen uit de lagere 

sociale klassen en die uit de middenklasse te zien. Maar er is een breder plaatje dat PISA niet 

in kaart brengt. De ongelijkheden tussen leerlingen doen zich ook voor in de manier waarop 

we oordelen over de competenties van de leerling enerzijds en de kwaliteit van het onderwijs 

anderzijds. De kwaliteit van het onderwijs kan niet enkel worden bepaald door kennis van 

taal, wiskunde en andere vakken. Kritisch en probleemoplossend nadenken of creatief zijn 

ook belangrijke competenties. De leerlingen moeten de kennis uit school kunnen toepassen 

buiten de schoolmuren en omgekeerd, de competenties die zij buiten school leren, kunnen 

meenemen in de klasomgeving. 

De digitale kloof meer bepaald, heeft vaak te maken met de socio-economische achtergrond 

van de leerlingen en hun ouders. Die heeft enerzijds een impact op de beschikbare middelen 

om digitale toestellen aan te kopen en anderzijds op de kennis en competenties om digitale 

toestellen efficiënt te gebruiken. Zeker in tijden van crisis durven de scholen te rekenen op 

middelen “van thuis uit”. Zo verwachtten sommige scholen dat ouders een laptop aankopen 

voor hun kinderen, maar wat als dat financieel niet houdbaar is voor elk gezin? Kan de school 

dan tussenkomen of niet? Worden die regels door de school zelf bepaald of komen ze van 

hogerop?  

Mijn vragen: 

 

1. De sluiting van de scholen ligt nu al enkele maanden achter ons. Is er nu na de zomer al een 

analyse gemaakt over het aantal leerlingen die tijdens de coronacrisis te weinig bereikt 

konden worden? Heeft u er zicht op of de Coronacrisis voor een grotere schooluitval heeft 

gezorgd in vergelijking met voorgaande jaren?  Hoe kan bij een volgende lockdown voor 

scholen – die er hopelijk nooit hoeft te komen – vermeden worden dat scholen het contact 

met leerlingen verliezen?  

2. Een onderzoek van de KULeuven stelt dat de opgelopen leerachterstand tot 6 maanden kan 

bedragen. Heeft u kennis genomen van deze studie? Hoe kan de VGC/het OCB met deze 

bevindingen aan de slag? De zomerscholen waren een middel om achterstand in te halen. 

Maar met deze nieuwe inzichten kunnen we ons voorstellen dat er ook tijdens het schooljaar 

extra inspanningen nodig zijn en/of dat het model van de zomerscholen een duurzamer 

karakter moet krijgen? 

3. Wat gebeurt er met de laptops en tablets die zijn uitgedeeld sinds het begin van de 

coronacrisis? Mogen de leerlingen ze houden of worden ze teruggegeven? En wat met 



leerlingen die er nog geen hebben gekregen maar het wel nodig hebben? Hoeveel scholen 

deden nog aanvragen voor het aankopen van pc’s of tablets? 

4. De corona-crisis heeft schoolteams gestimuleerd om na te denken over nieuwe methodieken 
naast het afstandsonderwijs. Iedereen moest improviseren. Het zou jammer zijn om die 
dynamiek te verliezen. Hoe kunnen we het onderwijspersoneel stimuleren om te blijven 
nadenken hierover en vooral om de nieuwe werkmethodes effectief te implementeren?  
 

5. Op welke manier zijn de VGC en het OCB bezig met de integratie en ontwikkeling van nieuwe 
competenties binnen het onderwijscurriculum? Zijn er modules die zich focussen op kritisch 
nadenken, creativiteit en probleemoplossend denken? 

 

Hilde Sabbe 
30-09-2020 

 



 

Datum van de indiening : 1 oktober 2020 

 

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

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De aangekondigde leerkrachtenopleiding voor werklozen 
 

Mijnheer het Collegelid, 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Stad Brussel hebben onlangs aangekondigd dat ze de 

werklozen die door de coronacrisis getroffen zijn willen helpen met een nieuw en gratis opleidings- 

en werktraject. Om het tekort aan leerkrachten in het secundair onderwijs op te vangen, bieden ze 

de werklozen met de juiste competenties – bijvoorbeeld in wiskunde of wetenschappen – een 

leerkrachtenopleiding aan, terwijl ze al halftijds aan het werk gaan in een onderwijsinstelling. 

De leerkrachtenopleiding wordt aan de Hogeschool Francisco Ferrer aangeboden en kan 

gecombineerd worden met halftijds werk in een school. Het deeltijdse werk kan opgenomen worden 

als onderdeel van de verplichte stage. Aan het einde van het programma hebben de omgevormde 

werklozen dan de nodige ervaring om in het secundair onderwijs aan de slag te gaan, met garantie 

op een job. 

Er is al jaren een grote vraag naar leerkrachten in ons Gewest, zoals u weet. Alleen al tussen maart en 

september van dit jaar heeft Actiris 360 jobaanbiedingen binnengekregen voor leerkrachten in het 

lager secundair onderwijs, zo stelde Dhr. Bernard Clerfayt, Brussels Minister van werk en op het 

niveau van de COCOF tevens bevoegd voor beroepsopleiding. 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- In het project dat door Stad Brussel en het Gewest werd voorgesteld is enkel sprake van 

Franstalig onderwijs. Bent u op de hoogte of er een gelijkaardig project aan de 

Nederlandstalige kant wordt uitgewerkt? Is de VGC betrokken bij de uitbouw van een 

dergelijk traject rond toeleiding van Nederlandstalige werklozen of een ander initiatief om 

het lerarentekort in het stedelijk Nederlandstalig onderwijs te verminderen? 

- Werd dit afgestemd met de Vlaamse Gemeenschap? 

- Hebt u contact genomen met de bevoegde Schepen van Nederlandstalig onderwijs van Stad 

Brussel inzake het lerarentekort in het Nederlandstalig stedelijk onderwijs en te kijken naar 

mogelijke samenwerkingen?  

- Staat u in contact met uw collega uit de Brusselse Regering, Dhr. Clerfayt, om te garanderen 

dat er ook middelen worden voorbehouden voor het Nederlandstalig onderwijs? Of wordt er 

een alternatief uitgewerkt? 

- Waar vinden de betrokken opleidingen voor Nederlandstaligen plaats? Welke middelen 

worden daartoe vrijgemaakt? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 



 

Datum van de indiening : 21 oktober 2020 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De impact van de pendelaarsbelasting op leerkrachten uit Vlaanderen 

 

Geachte collegelid, 

Begin oktober berichtte De Tijd over de plannen van de Brusselse regering om een 

pendelaarsbelasting in te voeren. Vanaf 2022 betaalt iedereen die Brussel binnenrijdt een 

vaste stadstol, aangevuld met een kilometerheffing. Voor Brusselaars treedt deze belasting in 

de plaats van de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting. Vlaamse en Waalse pendelaars 

worden dubbel belast.  

Voor wie dagelijks met de wagen naar Brussel pendelt, lopen de kosten van de 

pendelaarsbelasting al snel op tot 100 euro per maand.1 De impact van deze maatregel op de 

Brusselse economie is niet licht te schatten. Bedrijven zullen twee keer nadenken alvorens 

zich in onze stad te vestigen. Beroepen waarvoor dagelijks in de spits moet gependeld 

worden, worden eensklaps minder aantrekkelijk. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor 

leerkrachten.  

Het vinden van Nederlandstalige leerkrachten om in Brussel les te geven is al jaar en dag een 

pijnpunt. Uw pendelaarsbelasting zal dit enkel maar verder bemoeilijken. Momenteel komen 

7.499 van de in totaal 22.413 Brusselse leerkrachten uit Vlaanderen.2 Als we enkel naar het 

Nederlandstalig onderwijs kijken dan pendelt ruim 90% van onze leerkrachten dagelijks van 

Vlaanderen naar Brussel.3 Onze scholen liggen niet allemaal naast een treinstation of zijn niet 

allemaal even goed verbonden met het openbaar vervoer. Ik vrees dat een extra belasting van 

100 euro per maand de broodnodige leerkrachten weg van onze regio zal houden.  

*** 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 
1. Hoe schat u de impact in van de pendelaarsbelasting op het aantal Nederlandstalige 

leerkrachten dat dagelijks vanuit Vlaanderen naar Brussel pendelt? Werd een analyse 

gemaakt? 

2. Welke flankerende maatregelen voorziet u eventueel?  

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

*** 

                                                 
1 https://www.tijd.be/netto/belastingen/auto/wat-betekent-de-brusselse-stadstol-voor-u/10258173.html  
2 https://bisa.brussels/themas/onderwijs/onderwijspersoneel  
3 https://www.docu.vlaamserand.be/node/14164?language=fr  

https://www.tijd.be/netto/belastingen/auto/wat-betekent-de-brusselse-stadstol-voor-u/10258173.html
https://bisa.brussels/themas/onderwijs/onderwijspersoneel
https://www.docu.vlaamserand.be/node/14164?language=fr


Datum van de indiening : 29 oktober 2020 

 

Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De toestand in Brusselse scholen wat betreft islamisme en bestrijding 

daarvan 

 

In een uitgebreid interview in Bruzz werden de werkzaamheden belicht van Montasser  Al 

De'emeh in het gemeenschapsonderwijs in Brussel. De expert in islamistisch radicalisme geeft 

daar een hele rits voorbeelden van welke denkbeelden leven bij een groot deel van de 

leerlingen met een islamitische achtergrond.  

Montasser is één van de weinige islamexperten die consequent hebben gewaarschuwd voor de 

impact van de denkbeelden die via de ruime thuisomgeving aan reeds jonge leerlingen worden 

meegegeven en naar de school worden meegebracht. Ook voor de gevaren op het vlak van 

terug toelaten van IS’ers en de naïeve vluchtelingenpolitiek heeft hij steeds consequent 

gewaarschuwd.  

Hoewel we het niet over alles ééns zijn, respecteer ik de klare taal die AlDe’emeh hanteert. 

De voornaamste les die hij ons leert is dat we het gevaar van radicaliserende denkwijzen niet 

mogen onderschatten en dat deze ook wijd verspreid zitten bij een groot deel van de officiële 

islaminstanties.  

De recente aanslagen in Frankrijk zijn het gevolg van opjuttende taal gebruikt door de 

islamistische gemeenschap, die bovendien door buitenlandse mogendheden nog extra wordt 

ondersteund. De gespannen situatie in Frankrijk heeft nooit veel nodig om naar Brussel om te 

slaan.  

Daarom is het belangrijk dat de situatie in Brussel goed wordt opgevolgd en dat we ook in het 

offensief gaan. De vreselijke misdaad op leraar Samuel Paty moet worden aangegrepen om in 

het onderwijs, vooral in Brussel met een plan van aanpak te komen tegen radicalisering en 

islamistische waanideeën zoals Montasser  Al De'emeh ze beschrijft. 

In de scholengroep Brussel van het GO wordt reeds één en ander gedaan maar er blijkt een 

nood aan verdere ondersteuning.  

Mijn vragen zijn de volgende: 
1. Op welke manier is er zowel in het vrije net als in het GO een opvolging van overheidswege in 

verband met radicalisering en islamistische opvattingen?  

2. Wat wil het college doen om de inspanningen tegen de beschreven situaties te stroomlijnen 

en de strijd tegen islamistische radicalisering te versterken?  

Dominiek Lootens-Stael 



Datum van de indiening : 29 oktober 2020 

 

Actualiteitsvraag van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De radicalisering op school 

 

Geacht collegelid, 

Gisteren werd Frankrijk opgeschrikt door nieuwe terroristische aanslagen. Drie mensen 

werden vermoord door een man met een groot mes. Iets later schoot de politie in Avignon een 

man dood die omstaanders met een mes bedreigde. Een bewaker van het Franse consulaat in 

de havenstad Djeddah in Saudi-Arabië werd aangevallen met een mes. Dit kwam amper 13 

dagen na de onthoofding van de geschiedenisleraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense 

moslimterrorist in Parijs. We willen ons diepste medeleven betuigen met de slachtoffers en 

hun families.  

Het is duidelijk dat de strijd tegen het gewelddadig islamisme nog niet gestreden is. Opnieuw 

worden onze Europese waarden aangevallen. Ook in Brussel, vierenhalf jaar na de aanslagen 

in Zaventem en Maalbeek, moeten we deze problematiek ernstig nemen. In de strijd tegen 

radicalisering is voor ons een cruciale rol weggelegd voor de scholen. Meer dan ooit moeten 

we leerlingen leren kritisch nadenken, zoals Samuel Patty dat ook probeerde te doen.  

Islamoloog Montasser AIDe’emeh en professor Werner de Saeger schreven een boek over 

hoe scholen en leerkrachten met radicalisering op school kunnen omgaan. AIDe’emeh voerde 

daarvoor vier jaar lang klasgesprekken bij conflicten over kledingvoorschriften of de 

evolutieleer. Het boek stelt een groeiend aantal conflictsituaties vast, soms zelfs al vanaf de 

kleuterklas. Zijn bedoeling is jongeren te leren “de bestaande waarheden van ouders, 

vrienden, imams en priesters kritisch te bekijken”. De islamoloog probeert jongeren vooral 

instrumenten aan te reiken om om te gaan met bepaalde negatieve gevoelens. Ook de ouders 

worden hierbij intensief betrokken. De GO! Scholengroep Brussel heeft momenteel drie 

islamologen in dienst, voor een deel gesubsidieerd door de Vlaamse regering. Algemeen 

directeur Jurgen Wayenberg vraagt meer steun, o.a. voor extra mensen en bijscholing. Hij wil 

bijvoorbeeld ook inzetten op culturele activiteiten rond identiteit en respect voor elkaar. 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoe is de VGC in de voorbije jaren omgegaan met deze problematiek? Wat is de visie van het 

collegelid hierover? 

- Hoe denkt de VGC te kunnen bijdragen aan een structurele aanpak van radicalisering op 

school? 

- Welke rol kan het Onderwijscentrum Brussel (OCB) spelen in de strijd tegen radicalisering op 

school?  

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 

 



Datum van indiening : 29 oktober 2020               

 

Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp : De maatregelen die de VGC neemt en voorbereidt geconfronteerd met de 

stijgende coronacijfers. 

 

In de pers (De Standaard, de Morgen, Het laatste Nieuws, ..) is dagelijks te lezen dat de 

verspreiding van het Coronavirus ongekende hoogtes bereikt . In totaal liggen nu bijna 6000 

coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds het begin van de 

epidemie in ons land. Ook in Brussel is de toestand dramatisch. 

Een na een nemen de vele overheden in dit land bijkomende maatregelen. De federale 

overheid slaagt er nu gelukkig in de centrale boodschap helder te brengen en de verschillende 

regio’s op min of meer dezelfde lijn te krijgen. De volgende dagen en weken worden cruciaal. 

Zal onze zorg overeind blijven? Daalt de curve van besmettingen? En onder invloed daarvan: 

welke bijkomende maatregelen zijn nodig? Evolueren we naar een nieuwe echte lockdown? 

Kunnen scholen open blijven? 

Vanzelfsprekend moet ook de VGC zich nu in uiterst onvoorspelbare en moeilijke 

omstandigheden voorbereiden op de verschillende scenario’s.  

 

Vandaar mijn vragen: 
- Graag hadden we van u geweten welke bijkomende maatregelen de VGC reeds heeft 

genomen geconfronteerd met de stijgende coronacijfers en welke maatregelen ze 

voorbereid voor het geval er nog verstrengingen bepaald worden, met name wat betreft het 

onderwijs en de dienstverlening naar kwetsbare doelgroepen? 

- Heeft u zicht op het aantal besmettingen in de Brusselse Nederlandstalige scholen? Hoeveel  

hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten? 

- Is het VGC-personeel opnieuw maximaal aan het thuiswerken?  

- Is het Brusselse Nederlandstalig onderwijs nu voldoende voorbereid op een eventuele 

tweede fase van (gedeeltelijk) thuisonderwijs? Welke voorbereidingen treft het OCB? 

Voorziet de VGC nog extra laptops aan te schaffen voor kwetsbare leerlingen of volstaat het 

nu reeds verdeelde aantal? 

- Het platform Brussels Helps bracht tijdens de eerste lockdown vrijwilligers en 

hulpbehoevenden samen, bijvoorbeeld om mensen te helpen met boodschappen? We zitten 

nu reeds in een nieuwe lockdown light, verdere verstrengingen zijn niet uitgesloten. Wordt 

het platform opnieuw gereactiveerd, gepromoot, geheroriënteerd? 

- In welke mate gebeurt het welzijns- en gezinsaanbod nu al opnieuw op afstand 

(gezinsconsultaties, CAW, dienstencentra, etc…)?  

 

 



Datum van indiening : 29 oktober 2020               

 

Actualiteitsvraag van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp : Kunstenaars zendtijd geven bij Bruzz om hen op die manier ‘werk’ en 

‘publiek’ te geven 

  
In de Morgen van 28 oktober 2020 en via een tweet van gisteren lanceerde actrice en 

muzikante Esther Lybeert een oproep op twitter: waarom zou de VRT geen life concerten 

uitzenden ipv de herhalingen om zo de getroffen kunstensector te steunen? Deze oproep kreeg 

weerklank. De VRT en de bevoegde ministers zouden hiermee aan de slag gaan. 

  

Toen ik de oproep van het Brussels collectief de Sprekende Ezels zag, dat het wellicht een 

laatste keer zou zijn dat ze hun vrij podium voor woordkunstenaars en ander ongeregeld 

zouden streamen, bedacht ik me dat we ook voor onze Brusselse kunstenaars iets kunnen 

opzetten samen met BRUZZ in het kader van hun publieke opdracht voor en door Brussel. 

Zouden we onze kunstenaars die het niet enkel moeilijk hebben door gebrek aan geld maar 

ook door gebrek aan het uitoefenen en laten zien van hun werk, niet via de media terug 

letterlijk in beeld brengen? 

  

Bruzz beschikt over een eigen tv- en radiostudio. Dus er kan uitgezonden worden ‘zoals het 

moet’.  Ze hebben reeds ervaring door de 1ste golf met live streamings en deden al technische 

huzarenstukken zoals de uitzending van de opening van het academisch jaar van de VUB op 5 

verschillende locaties.  

Een oproep zou een bepaalde programmatie kunnen mogelijk maken die én de zendtijd nuttig 

gebruikt, én die de mensen die veel meer thuis zitten onze Brussels kunstenaars doet 

ontdekken en omarmen. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om de diversiteit van ons 

landschap te laten zien. 

  

Ik denk onmiddellijk aan huizen zoals Zinnema, en nieuwe lichting die bij Decoratelier van 

Jozef Wauters over de vloer komt, maar ook bottom up initaitieven zoals die Sprekende Ezels 

en de jonge  kunstenaars / schrijvers / redacteurs / fotografen van het splinternieuwe Platform 

van Estrade Magazine. 

Maar ook andere kunstvormen zouden betrokken kunnen worden door een eerder mobiel team 

dat het portofolio van een kunstenaar van Level 5 doorbladert. 

  

De invulling van het format zelf moet natuurlijk met Bruzz, de ministers en de sector ingevuld 

worden. Buiten expertise heeft BRUZZ ook veel creativiteit in huis, dus ik zie dat goed 

komen. 

  

Belangrijk is, dat er enerzijds budgetten nodig zijn om dit technisch, logistiek en 

organisatorisch mogelijk te maken voor de mediapartners. 

Anderzijds is het absoluut noodzakelijk dat er budget voorzien wordt voor de kunstenaars 

zelf. Het is een soort actief noodfonds. We kunnen hier onze kunstenaars op drie niveaus mee 

helpen: met werk, met publiek en met een loon. 

  

Ik wil hier vooral de vraag stellen: Ziet ook u hier muziek in om het drama dat onze 

cultuursector treft enigszins te verlichten? 

  

Benieuwd naar uw antwoord 

  

  

  
BRUSSELS PARLEMENTSLID  



Gemeenteraadslid Stad Brussel  
voor GROEN, burgerinspraak, commons en Bruto Nationaal Geluk  
#samensemble #groenbrussel 
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