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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Hervorming van de Brede School 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen 

en jongeren door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties. Deze geïntegreerde 

aanpak is een succesvol concept. Geen enkele Brede School is dezelfde omdat haar werking 

mee wordt bepaald door de context waarbinnen ze functioneert. Iedere Brede School, of ze nu 

wordt aangestuurd door een school die haar werking verbreedt en daar anderen bij betrekt, of 

opereert als netwerk met aansturing vanuit de buurt, heeft in de praktijk haar eigen potentieel 

en uitdagingen. Er zijn 29 Brede Scholen in Brussel. Hun coördinatoren werken samen via het 

‘Platform Brede School Brussel’ dat deel is van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en als 

doel heeft de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen te bewaken. 

Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat. 

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 bevat de ambitie een participatief traject op te zetten 

om een nieuw beleids- en subsidiekader uit te tekenen voor de Brede Scholen. Tijdens de 

bespreking van het budgettaire Meerjarenplan op 7 december 2021 verklaarde u dat het 

hervormingstraject van de Brede School “een tijd geleden opnieuw is opgepikt”. U voegde het 

volgende toe: “De ondersteuning moet worden versterkt, er moet een helder opdrachtenkader 

en statuut voor de coördinatoren komen. Verder moet worden bekeken hoeveel scholen er zijn 

per coördinator.” U besloot met de ambitie “het model aan zo veel mogelijk Nederlandstalige 

scholen aan te bieden via een groeipad”.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Kunt u een update geven over de hervorming? Wanneer is het hervormingstraject 

opnieuw opgepikt? Wanneer moet de hervorming af zijn? 

 Hoe zal de ondersteuning worden versterkt? Zal het OCB hiervoor meer middelen 

krijgen? Wat bedoelt u precies met een ‘groeipad’? 

 Hoe verloopt het overleg met de Vlaamse Regering? Hoe vaak wordt er overlegd? 

Welke andere Brusselse actoren worden betrokken? 

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


