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

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De evaluatie van de Ronde van Brussel 
 
Geacht collegelid, 
 
In 2020 konden 345 Brusselse leerkrachten en directies van 18 scholen tijdens een ‘Ronde van Brussel’ 
hun ideeën meegeven over de toekomst van het onderwijs en het lesgeven in Brussel. Ook scholen die 
niet weerhouden waren, konden hun mening kwijt via een online enquête die van begin maart tot 
midden mei 2020 liep. 
 
De concrete aanbevelingen zijn gebundeld in zes thema’s:  (1) leerkrachtentekort, -verloop en 
waardering van het beroep, (2) omgaan met meertaligheid, (3) schoolinfrastructuur- en uitrusting, (4) 
Samenwerken met welzijnsorganisaties, (5) Brede school en breed leren en (6) Ouderbetrokkenheid. 
De voorstellen gaan van het lesgeven in Brussel aantrekkelijker maken tot een positief, realistisch 
beeld van de job als leerkracht verspreiden, samenwerken met lerarenopleidingen en de ouder 
betrekken als volwaardige partner. Alle ideeën zijn nu gebundeld in een magazine dat naar alle 
Nederlandstalige scholen in Brussel verstuurd wordt, maar er is ook een online versie. 
 
De aanbevelingen zouden deel uitmaken van het nieuw strategisch meerjarenplan van de VGC. De 
komende jaren moeten ze een leidraad vormen om acties uit te werken voor het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel. Deze maand start de VGC met een campagne die deze voorstellen in praktijk moet 
brengen, o.a. aan de hand van een samenwerking met het Franstalig onderwijs in Brussel vanaf 
volgend jaar. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel scholen namen deel aan de online enquête die liep van maart tot mei 2020? 
- Hoe kijkt u terug op de ‘Ronde van Brussel’? 
- Welke aanbevelingen zijn opgenomen in het nieuw strategisch meerjarenplan van de VGC? 

Wat zijn de concrete ambities? 
- Op welke manier gaat de VGC dit jaar met deze maatregelen aan de slag, bijvoorbeeld op vlak 

van meertaligheid? Kunt u iets meer vertellen over de campagne die deze maand is gestart? 
Op welke manieren wilt u nog samenwerken met het Franstalig onderwijs in Brussel, zoals dat 
nu al gebeurt in het kader van de tweetalige lerarenopleiding? 

 
 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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