
Datum van indiening: 2 februari 2021 
 
Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Scholenbouw, en aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 
bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 
 
Onderwerp: Het Multifunctioneel Centrum voor Kasterlinden en Zaveldal 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid en collegevoorzitter, 
 
Het College wil een Multifunctioneel Centrum (MFC) oprichten voor Kasterlinden en Zaveldal. 
In een MFC kunnen leerlingen terecht voor individuele begeleiding, verblijf, dagopvang, 
schoolaanvullend of -vervangen aanbod en diagnostiek.  
 
Het College heeft opdracht gegeven tot een studie over de capaciteitstekorten in het 
buitengewoon onderwijs en het samenstellen van een passend hulpverleningsaanbod voor 
leerlingen met hoge zorgnoden. Tijdens de bespreking van het Meerjarenplan 2022-2025 op 7 
december 2021 zei collegelid Sven Gatz dat die studie intussen is afgerond en dat er op dat 
moment verder onderzocht werd ‘welk aanbod complementair is met de reeds bestaande 
initiatieven’. Er zou dit jaar meer duidelijkheid komen en collegelid Sven Gatz zei hiervoor te 
willen samenwerken met de collegevoorzitster bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. 
Daarom richt ik mijn vragen aan u beide. Op de website van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) lees ik dat er drie MFC’s zijn in Brussel: twee in Haren 
en een in Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

1. Kunnen jullie de plannen van het College omtrent het MFC voor Kasterlinden en 
Zaveldal toelichten? Kunt u een stand van zaken geven? Welke actoren (CLB, 
Ondersteuningsnetwerk Centrum, …) worden hierbij betrokken? Wanneer moet het 
MFC er zijn? Hoeveel leerlingen moeten er terecht kunnen? Wordt er overlegd met 
Vlaanderen? 
 

2. Wordt er vandaag samengewerkt met de bestaande MFC’s in Brussel? 
 

3. Wat zijn de conclusies van de studie? Door wie is de studie uitgevoerd? Hoeveel heeft 
de studie gekost?  

 
 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 


