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

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Zomerscholen 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De VGC organiseert dit jaar zelf zomerscholen, van 5 tot 9 en van 12 tot 16 juli op 4 locaties 

in Brussel: het Onderwijscentrum Brussel, Campus Comenius Koekelberg en Campus Kompas 

Schaarbeek voor het lager onderwijs, en Campus in de Picardstraat Sint-Jans-Molenbeek voor 

het secundair onderwijs. 

 

Deze vier zomerscholen bieden plaats aan 60 leerlingen uit de eerste graad van het lager 

onderwijs en 40 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Tijdens de 

zomerscholen krijgen de leerlingen elke voormiddag een onderwijskundig aanbod, gericht op 

Nederlands, wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM. De namiddag staat open voor 

het verrijkingsaanbod: een divers pakket dat voorbereid wordt voor de verschillende locaties en 

waarvoor samengewerkt wordt met partners als Jeugd en Muziek, Kamo, Gluon of Databuzz. 

 

De VGC ondersteunt de zomerscholen zowel inhoudelijk als praktisch: ze verzorgt de 

communicatie naar de ouders, zet een centrale helpdesk op voor vragen van scholen, ouders en 

leerlingen, en levert via het Onderwijscentrum Brussel (OCB) inhoudelijke ondersteuning. 

Naast de inzet van het OCB trekt de VGC voor de organisatie van deze zomerscholen ook nog 

eens 50.000 euro uit. 

 

Zeker in Brussel zijn zomerscholen welkom en noodzakelijk. Veel leerlingen uit het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen tijdens de zomer immers nauwelijks of niet 

voldoende in contact met het 

Nederlands. Zomerscholen zijn net als de taalstimulerende projecten een instrument om te 

voorkomen dat jongeren op 1 september met taalachterstand aan het nieuwe schooljaar 

beginnen. 

 

De invulling van de zomerscholen van de VGC is afgestemd op de noden van leerlingen die 

niet terechtkunnen bij een schoolgebonden aanbod. Daarnaast hopen we ook dat zo veel 

mogelijk Brusselse gemeenten zomerscholen zullen opzetten. 

 

Als partij zijn we verheugd en trots dat de Vlaamse Regering opnieuw heel hard inzet op en 

investeert in zomerscholen. Vorig jaar was dit namelijk een groot succes: in samenwerking met 

scholen en lokale besturen werden er 138 zomerscholen georganiseerd verspreid over heel 

Vlaanderen. Er werden zo meer dan 7.500 jongeren bereikt, waaronder veel leerlingen met 

leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige leerlingen.  

 

De Vlaamse Regering wil de zomerscholen voorgoed verankeren en maakt dit jaar 10 miljoen 

euro vrij voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten. Vorig jaar werd er een 

budget voorzien van 25 euro per dag  per leerling. Dit jaar is dat bedrag opgetrokken naar 45 

euro. In de gevallen waarbij de VGC als lokaal bestuur de regierol opneemt, komt daar nog 20 



euro per leerling bovenop. Als ik dat even uitreken, kan de VGC voor de organisatie van haar 

vier zomerscholen dus rekenen op 65.000 euro van de Vlaamse Regering. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Heeft u overlegd met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts over de organisatie 

van de zomerscholen in Brussel? 

 

- Hoeveel Nederlandstalige scholen - en andere actoren zoals de gemeenten - in Brussel 

zullen zomerklassen organiseren en voor hoeveel leerlingen? Zal dit voldoen aan de 

reële vraag en nood? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 


