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

Onderwijs en Scholenbouw en mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd 

voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Evaluatie VALUE-project 

___________________________________________________________________________ 

 

Op 28 september 2017 werd binnen de VGC de visietekst “Educare: Transities van kinderen 

van 0 tot 6 jaar” goedgekeurd. Drie maanden later, op 21 december 2017 kende het college 

10.000 euro toe aan Erasmushogeschool Brussel voor het VALUE-project van het departement 

Onderwijs en Pedagogie en dit voor de periode 1 januari - 31 december 2018. Op 18 december 

werd dit herhaald voor het jaar 2019 en op 28 november 2019 werd voor de derde keer 10.000 

euro toegekend. De te bereiken resultaten werden telkens beschreven in de bijhorende project 

fiches. 

 

Graag had ik dan ook vernomen: 

 

 Welke conclusies werden er getrokken uit de werking in Basisschool De Kameleon in 

het kader van dit project? 

 Welke kennisdeling bestond er tussen Erasmushogeschool, VBJK en OCB én welke 

innovaties werden ontwikkeld met het OCB ? 

 Hoe verliep de afstemming, samenwerking en uitwisseling via VALUE in het kader van 

de Educare-werking tussen de VGC-entiteiten OCB en Gezin ? 

o Hoe verloopt het project Educare op de site Angelusinstituut, Sint-Lambrechts-

Woluwe ? 

o Welke gezamenlijke projecten werden opgezet tussen de VGC-entiteiten OCB 

en Gezin in het kader van deze thematiek en welke goede praktijken werden 

ontsloten? 

 Kan u toelichten wat de “internationale training toolbox” is en hoe deze vertaald werd 

naar de Brusselse context en noden? 

 Wanneer is de vooropgestelde VALUE-publicatie met inspirerende modellen, goede 

praktijken en aanbevelingen raadpleegbaar? 

 Wat zijn de samenvattende conclusies over de volledige projectperiode van VALUE ?  

 Welk vervolg heeft het huidig College beslist rond deze thematiek? Hoe zal het college 

met de aanbevelingen aan de slag gaan om conform de ambitie in de VGC-visietekst 

Educare een herkenbare doorgaande lijn voor jonge kinderen in de Nederlandstalige 

voorzieningen in Brussel realiseren ? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 

 


