
Datum van indiening : 17 mei 2021 

 

Vraag van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Het samenwerkingsplatform van het Deeltijds Kunstonderwijs 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

In april besliste het College een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan de vzw 

Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO) dat 11 Nederlandstalige Brusselse 

academies van het deeltijds kunstonderwijs verenigt en ondersteunt. Dat is opvallend, gezien 

Vlaanderen in 2020 de subsidies aan het platform stopzette. In uitdagende budgettaire tijden 

verkiest de Vlaamse Regering te investeren in de infrastructuur van het steeds populairder 

wordende Brussels deeltijds kunstonderwijs, eerder dan in structuren. Vele van de gebouwen 

zij namelijk in een slechte staat. Er was dus geen sprake van een besparing maar van een 

heroriëntering van middelen waardoor er deze legislatuur 660.000 euro extra kan worden 

geïnvesteerd in de renovatie van de gebouwen.  

 

Een in 2018 in het Vlaams Parlement goedgekeurd decreet voorziet in de oprichting van een 

netoverschrijdend samenwerkingsforum voor het deeltijds kunstonderwijs in Brussel, die de rol 

van het SDKO moet overnemen. De rol van dit samenwerkingsforum wordt nog niet ten volle 

benut, maar het is een samenwerking tussen de elf directies van het kunstonderwijs waarbij heel 

wat van de doelstellingen die in het verleden door het SDKO werden bewerkstelligd op dat 

niveau moeten worden gerealiseerd. Organen zoals het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de 

administratie van de VGC kunnen ondersteuning bieden. In 2020 werd in het Vlaams Parlement 

een nieuw besluit goedgekeurd dat een rechtsgrond creëert voor de ondersteuning van 

academie-overschrijdende samenwerking.  

 

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle heeft verklaard met u overlegd te hebben over de 

noden in het Brussels DKO.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Hoe is deze beslissing tot stand gekomen? Is het college ook van plan deze subsidie de 

volgende jaren toe te kennen? 

- In welke mate is het samenwerkingsforum vandaag operationeel? Wat is de 

betrokkenheid van het OCB en de administratie van de VGC? 

- Hoe verliep het overleg met Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle? Heeft u over 

dit dossier ook overlegd met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 


