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1. Vragen (R.v.O., art. 58) 

 

- Vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw, betreffende het ter beschikking stellen van 

studieruimten voor studenten gedurende de blokperiodes 

 

- Vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw, betreffende pesten op school 

 

- Vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw, betreffende het lerarentekort 

 

 

2. Voorstel van resolutie (R.v.O., art. 45) 
 

- Voorstel van resolutie met betrekking tot het mogelijk verschil in 

schoolvakanties tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 

2022-2023 ingediend door mevrouw Bianca Debaets  

– Stuk 792 (2021-2022) – Nr. 1 
 

Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming. 

 

 
Samenstelling van de commissie 

 

Vaste leden 
De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Gilles Verstraeten  

Mevrouw Khadija Zamouri 

De heer Fouad Ahidar 

 
Plaatsvervangers 

De heer Juan Benjumea Moreno 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Mathias Vanden Borre 

De heer Guy Vanhengel  

Mevrouw Hilde Sabbe



 

Datum van indiening; 8 december 2021 

 

Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het ter beschikking stellen van studieruimten voor studenten gedurende de 

blokperiodes 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

De blokperiode en de kerstexamens naderen langzaam. Zoals elk jaar zullen duizenden 

studenten zich naar soms geschikte en soms minder geschikte plaatsen haasten om zich op 

hun examens te concentreren. 

 

Zowel studenten van het hoger onderwijs als studenten uit het secundair onderwijs gaven in 

een recent onderzoek aan, dat gerealiseerd werd door Perspective Brussels, nood te hebben 

aan meer rustige studieplekken in Brussel. Zoals u ziet, mijnheer het collegelid, neemt de 

vraag naar studieruimten bij onze studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voortdurend toe. 

 

Daarom zal de RVG, zoals de voorgaande blokperiodes, haar deuren openen gedurende de 

kerstvakantie en de blokperiode om een aantal covidsafe plaatsen te voorzien voor deze 

studenten. Het is maar een bescheiden bijdrage, maar als openbare instelling moeten wij het 

goede voorbeeld geven.  

 

Bijkomend zou ik graag willen weten hoe men vanuit de VGC ervoor kan zorgen om 

permanente stille studieruimten ter beschikking stellen voor leerlingen uit het hoger en 

secundair onderwijs die thuis de rust, noch de ruimte hebben om geconcentreerd de online 

lessen te kunnen volgen en te studeren? In samenwerking met Brik is er vandaag al een 

aanbod aan study spaces op verschillende locaties in Brussel. De vraag is of dit volstaat. 

 

In Vlaanderen werken verschillende overheden samen om tijdens de examenperiodes 

studieruimten ter beschikking te stellen. Ook in Brussel kunnen we veel realiseren als we het 

patrimonium van verschillende overheden combineren. En dat zonder al te veel kosten. Een 

andere mogelijkheid is om nauw samen te werken met onze Nederlandstalige scholen met het 

oog op de organisatie van studieruimten binnen hun schoolvoorzieningen, en dit zelfs na 

18u00.  

 

Vandaar mijn vragen: 

 

- hoeveel studieruimten worden vandaag door/via de VGC ter beschikking gesteld? 

 

- voldoet dit aanbod aan de vraag? 

 

- welke uitbreidingsmogelijkheden ziet u? Zou het kunnen via de scholen? Werkt u 

hiervoor samen met andere Brusselse overheden? Ziet u andere mogelijkheden? 

 

- welk budget voorziet u voor studieruimten?  

 

 

Fouad Ahidar 



Datum van indiening: 8 december 2021 
 

Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Pesten op school 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid,  

 

Pesten op school blijft helaas een onderschat probleem. De gevolgen kunnen tragisch zijn: 

zelfmoord, zware depressie, vroegtijdig schoolverlaten… Mensen dragen de wonden vaak 

hun hele leven lang mee. Het bespotten, beledigen op sociale media, slaan, afpersen en 

vernederende spelletjes op lagere en middelbare scholen blijft doorgaan, ondanks de vele 

goede bedoelingen en campagnes. De vraag is dus wat we meer kunnen doen. Wat we meer 

moeten doen om onze kinderen te beschermen. 

 

Recent onderzoek van de KULeuven wijst op de cruciale rol van leerkrachten. Van hen wordt 

verwacht dat zij pesten voorkomen en oplossen. Maar ze missen vaak de tools en opleiding 

om met deze zeer complexe situaties om te gaan. Daarbovenop is dit opnieuw een 

verwachting bovenop het al uitdijende takenpakket van leerkrachten. Steun is dus nodig.  

 

Opleidingen moeten toekomstige leerkrachten expliciet gaan leren hoe ze pesten kunnen 

identificeren en signaleren. Daarnaast moet er een klimaat gecreëerd worden waarin 

leerkrachten durven toe te geven dat er in hun klas gepest wordt. Uit de Teachers4victims 

studie gaf 77 % van de meer dan 1.000 Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar aan 

dat leerkrachten veel kunnen doen om pesten te verminderen. Maar een leerkracht weet zelf 

niet altijd goed wat te doen. En laten we het voor de hand liggende niet ontkennen, pesten 

aanpakken kost veel tijd. Er zou daarom in het takenpakket van leerkrachten meer tijd 

ingeruimd moeten worden om het pesten in hun klas op te lossen. 

 

Hun advies is duidelijk: het begint met “iets” doen. “Omdat pesten complex is, grijpen 

leerkrachten soms niet in uit schrik om iets verkeerds te doen”, zegt Van Gils. 'Begrijpelijk, 

maar zo krijgt de klas het signaal: “Ah, dit kán.” 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Hoe wordt het fenomeen pesten opgenomen in de lerarenopleiding aan de Brusselse 

universiteiten en hogescholen? 

 

 Maakt omgaan met pesten deel uit van de permanente vorming van leerkrachten? 

 

 De huidige vorming hierrond volstaat nog niet leren we uit het onderzoek. Hoe wil u 

dit thema hoger op de agenda zetten? Plant u hierover overleg met de Vlaamse 

minister van Onderwijs? 

 

 Wat kan de VGC vanuit haar flankerende rol hier betekenen? Is het OCB hierrond 

actief? Kan de specifieke Brusselse context bestudeerd worden, bv in samenwerking 

met het Franstalig onderwijs? 



Datum van indiening: 8 december 2021 

 

Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het lerarentekort 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

We hebben het aan het begin van het schooljaar uitvoerig gehad over het lerarentekort. De 

problematiek speelt in heel het Vlaams onderwijs maar zeker in het Brussels onderwijs was de 

toestand dramatisch, met kinderen die een hele poos geen les kregen doordat posten niet 

ingevuld geraken, scholen die dreigden te moeten sluiten, schoolteams die overbelast 

geraakten doordat iedereen continu moet invallen. 15 % van de scholen zat toen in ernstige 

moeilijkheden. De laatste weken is er opnieuw veel uitval door de vierde coronagolf. Dat 

helpt uiteraard niet voor scholen die al met een lerarentekort zaten. 

 

De oplossing is niet evident. Op korte termijn heeft u al maatregelen genomen. OCB-

ondersteuners kunnen flexibel gaten opvullen. Zorgleerkrachten kunnen worden ingezet. U 

dacht ook aan de inzet van gepensioneerde zijinstromers op korte termijn. U sprak de hoop uit 

tegen het einde van dit jaar het tekort te halveren. 

 

Voor oplossingen op lange termijn wordt onder meer gekeken naar de waardering van het 

beroep. De VGC heeft een goede traditie van campagnes; ik herinner me een metershoge 

poster op het Beursgebouw niet zo lang geleden. De planlast moet omlaag zodat leerkrachten 

met de essentie kunnen bezig zijn: leerlingen onderwijzen en inspireren. Vlaams minister Ben 

Weyts keurde onlangs een pakket maatregelen goed, waaronder meer anciënniteit en 

knelpuntvakken om de zijinstroom te stimuleren. U zei tijdens de begrotingsbesprekingen ook 

dat u erop vertrouwde dat dit al een groot verschil kan maken. Het blijft ook opmerkelijk dat 

in tijden van zo’n nijpend tekort, een grote doelgroep potentiële leerkrachten in deze stad, 

namelijk vrouwen met een hoofddoek, in de meeste gevallen uitgesloten blijven van het 

beroep. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Kan u een overzicht geven van het lerarentekort vandaag en de evolutie de voorbije 

maanden. Kan u daarbij een onderscheid maken tussen uitval door Covid-19 en de 

niet-ingevulde vacatures? 

 

 Kan u meer toelichting geven bij de genomen kortetermijnmaatregelen en het effect 

dat ze hebben (inzet OCB, instroom gepensioneerden…)? 

 

 Hoe evalueert u de nieuwe maatregelen genomen door de Vlaamse Regering? 

 

 Welke meer langere termijnmaatregelen kan de VGC extra nemen? Is er nog overleg 

geweest over bv. een Brusselpremie? 

 

 De instroom van Brusselaars, in al hun diversiteit, in de lerarenopleiding moet 

omhoog, dat staat vast. Kan het volgens u helpen dat vrouwen met een hoofddoek ook 

toegelaten worden om les te geven in onze scholen? Plant u hierover overleg? 

 


