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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 
 

- Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 
Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en 
Stedelijk beleid, over het taalbeleid en het toeleiden van anderstaligen die in contact 
komen met de VGC en haar diensten en met de diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap in het algemeen, naar cursussen Nederlands 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid, betreffende de mogelijke aansluiting bij het Vlaamse zorgnetwerk 
sterrenkinderen 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Carla Dejonghe aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid, betreffende huidkankercampagnes 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid, betreffende geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 
 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid, betreffende geweld van kinderen op ouders 
 

- Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, 
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende 
het zwembad op de Abattoir 
 

- Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, 
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende 
het lokaal jeugdbeleid in Brussel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

2. Samengevoegde actualiteitsvragen (R.v.O., art. 60, 5, b) 
 

-  Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over het plaatstekort in het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel 

   
- Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over het plaatstekort in het basisonderwijs 
 

- Actualiteitsvraag van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over het plaatstekort in het Brussels 
Nederlandstalig basisonderwijs 

 



 
Datum van indiening: 20 april 2022 
 
Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 
Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en 
Stedelijk beleid 
 
Onderwerp: Over het taalbeleid en het toeleiden van anderstaligen die in contact komen 
met de VGC en haar diensten en met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap in het 
algemeen, naar cursussen Nederlands 
___________________________________________________________________________ 
 
Uit cijfers die collega Annabel Tavernier uit het Vlaams Parlement opvroeg bij minister Bart 
Somers, hebben vorig jaar zich ongeveer 7.500 mensen ingeschreven voor een cursus 
Nederlands in het Huis van het Nederlands. Door de moeilijkheden door de coronasituatie is 
dat minder dan 2019.  
Een derde van de ingeschreven cursisten heeft de Belgische nationaliteit en het Frans is de 
moedertaal van iets meer dan een kwart. Negen op de tien cursisten zijn Brusselaars. Annabel 
Tavernier besluit hieruit dat de aandacht en het gebruik van onze taal, die overigens de 
oorspronkelijke taal van Brussel is, aan een opmars bezig is.  
 
In hoeverre we dit uit deze cijfers mogen besluiten is een wetenschappelijk en geen politiek 
debat. Maar feit is dat ook de VGC zich telkens moet afvragen wat haar rol is in het proces 
van taalverwerving en taalversterking van het Nederlands in onze hoofdstad. En dat is wel een 
politiek debat.  
 
Sinds 2010 heeft de VGC een visietekst taalbeleid aangenomen. Daarin wordt vooral 
ingegaan op de uitdagingen van het functioneren van organisaties binnen een meertalige 
omgeving en op de nood van een aangepast taalbeleid. Wat betreft de promotie van het leren 
van Nederlands blijft de tekst echter een beetje op de vlakte.  
 
Op de webstek van de VGC wordt ruim aandacht besteed aan het taalbeleid en de 
mogelijkheden om Nederlands te leren. Het Huis van het Nederlands coördineert het 
merendeel van deze mogelijkheden.  
 
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het beleid op dat vlak nog te versnipperd is. Er zijn 
de mogelijkheden voor personeelsleden van gemeenschapscentra om beter Nederlands te 
leren, er is de module Nederlands voor ouders binnen het onderwijs, de VGC subsidieert het 
Huis van het Nederlands in het aanbieden van taalopleidingen van personeel van lokale 
besturen, enzovoort..  
 
Er worden dus wel wat inspanningen gedaan. Maar een echt wervend en duidelijk project lijkt 
er onvoldoende te zijn. Wat me vooral lijkt te ontbreken is een éénvoudige en éénvormige 
verwijzing, een soort snelle knop op alle VGC gerelateerde webpagina’s die mensen 
overzichtelijk en snel doorverwijst naar de voor hen gepaste opleidingsmogelijkheden. Idem 
voor een telefoonnummer, een “hotline” richting “Ik leer Nederlands”.  
 
Kortom, mij lijkt het dat naast het geen de VGC reeds doet op dit terrein er nog vele 
mogelijkheden open liggen om nog meer mensen Nederlands of beter Nederlands te leren 
zodat het gebruik van het Nederlands er daadwerkelijk meer op vooruit gaat in Brussel.  
 



 
Daarom had ik van de collegevoorzitter graag een antwoord op volgende vragen: 
 

1. Werd of wordt de visietekst over het taalbeleid van 2010 tijdens deze legislatuur 
geëvalueerd? 

2. Wat doet het College om anderstaligen die in contact komen met de VGC en haar 
diensten, of het nu ouders zijn van leerlingen of kinderen in een opvanginitiatief of 
anderen, naar cursussen Nederlands toe te leiden? Ziet het College daar marge tot 
verbetering?  

3. Is het College bereid te onderzoeken hoe meer mensen die met de diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen, naar de 
taalopleidingen toe geleid kunnen worden?  

4. Ziet het College andere mogelijkheden binnen haar werkingsveld om de kennis van 
het Nederlands te versterken?   

 
https://www.bruzz.be/samenleving/taalcursussen-nederlands-populair-bij-franstalige-
brusselaars-2022-04-19 
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/taalbeleid-van-de-vgc 
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/taal 
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/vgc-visietekst_taalbeleid_20101125.pdf 
 
 
 
 

https://www.bruzz.be/samenleving/taalcursussen-nederlands-populair-bij-franstalige-brusselaars-2022-04-19
https://www.bruzz.be/samenleving/taalcursussen-nederlands-populair-bij-franstalige-brusselaars-2022-04-19
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/taalbeleid-van-de-vgc
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/taal
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/vgc-visietekst_taalbeleid_20101125.pdf


 
Datum van indiening: 22 april 2022 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Betreft: Mogelijke aansluiting bij Vlaamse zorgnetwerk sterrenkinderen 
___________________________________________________________________________ 
 
Mevrouw de collegevoorzitter, 
 
Begin april berichtte Vrt NWS over het feit dat 7 steden en gemeenten zich hebben 
aangesloten bij het Zorgnetwerk Sterrenkinderen dat uitgaat van de vzw Kinderwens. Het 
zorgnetwerk richt zich erop een betere begeleiding te voorzien voor ouders die hun kind 
verliezen tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of kort erna. Naast de 7 steden en 
gemeenten zijn er ook 7 ziekenhuizen die aansloten bij het zorgnetwerk. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

• Hoe ondersteunt de VGC organisaties voor  ouders die te maken krijgen met 
zwangerschapsverlies, stilgeboorte of neonatale sterfte in Brussel en welke 
organisaties ondersteunt men? Welk budget wordt hiervoor vrijgemaakt per 
organisatie? Wordt er een versterking van deze ondersteuning onderzocht? Hoe 
worden dergelijke ouders toegeleid naar bevoegde organisaties? 

 
• Naar welke lotgenotengroepen/(zelf)hulpgroepen wordt hoofdzakelijk doorverwezen 

vanuit Brussel? Is er specifieke aandacht voor grootstedelijke uitdagingen zoals 
interculturaliteit? Hoeveel ouders vanuit Brussel worden er begeleid in deze 
organisaties? 

 
• Hebt u weet van Brusselse gemeenten of ziekenhuizen die overwegen zich aan te 

sluiten bij het zorgnetwerk “Sterrenkinderen”? Zo ja, welke gemeenten of 
ziekenhuizen? 

 
• Bestudeert het College de mogelijkheid om aan te sluiten bij het zorgnetwerk of 

bestudeert u de mogelijkheid dit initiatief verder bekend te maken in Brussel? 
 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
Bianca Debaets 
 



 
Datum van indiening: 2 mei 2022 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Carla Dejonghe aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Onderwerp: Huidkankercampagnes 
___________________________________________________________________________ 
 
Mevrouw de collegevoorzitter, 
 
Eindelijk is het lente en kunnen we van de zon genieten. Zonlicht en de bijhorende vitamine D 
is nu eenmaal onmisbaar voor de gezondheid. Maar té veel is niet goed.  
 
In ons land komen er elk jaar zo’n 46.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Daarom ging de 
24ste campagne van Euromelanoma, het Europese netwerk van dermatologen, net van start 
onder de slogan: “Het zijn niet de jaren, maar de UV-kilometers die tellen…”.  
 
Niet enkel volwassenen moeten hun huid beschermen, ook kinderen (en dan vooral tijdens het 
uitoefenen van activiteiten in openlucht, zoals bv. sporten of spelen). Kinderen sporten niet 
enkel in clubs, maar ook op de speelplaats in het zonnetje. Ik denk daarbij tevens aan de 
jeugdbewegingen die deze zomer allemaal op kamp gaan. Ik hoop dat ze geluk hebben en veel 
zon te zien krijgen, maar dan moet hun huid beschut worden.  
 
Jong geleerd, is oud gedaan. Onder dat motto kunnen gemeenten via de campagne #Smeerem 
van Sport Vlaanderen een gratis zonnecrèmedispenser en heel wat promotiemateriaal 
aanvragen. De campagne wil ertoe aanzetten om sportende kinderen te beschermen tegen de 
gevaren van huidkanker door zonnebrand. De gemeenten die deelnemen kunnen via een 
raamcontract ook zonnecrème bestellen voor die dispensers. 
 
Maar de zon schijnt natuurlijk niet enkel in Vlaanderen. Vandaar mijn volgende vragen: 
 

• Kan de VGC ook een campagne op touw zetten om (sportende) kinderen hier te 
beschermen? Ik denk daarbij ook aan een infocampagne. 
 

• Kan er nagegaan worden of de VGC kan aansluiten op het raamcontract van 
Vlaanderen? 

 
Bij voorbaat dank voor u antwoorden. 
 
Carla Dejonghe 
 



 
Datum van indiening: 4 mei 2022 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Onderwerp: Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 
___________________________________________________________________________ 
 
Geachte collegevoorzitter, 
 
Een aantal jaren geleden startte een pilootproject, Boost, dat in de Vijfhoek, Sint-Joost-ten-
Node en Sint-Gillis instaat voor een geïntegreerd zorgaanbod voor chronisch zieken. 
Patiënten in een kwetsbare positie en met bepaalde chronische aandoeningen kunnen hier 
beroep doen op een multidisciplinair netwerk van hulpverleners.  
 
Vorige legislatuur ondervroeg mijn voormalige collega, Liesbet Dhaene, uw voorganger hier 
reeds over. Daaruit bleek dat de VGC onder meer via het Huis voor Gezondheid en de 
eerstelijnszone BruZEL betrokken is bij dit project. 
 
Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 
 

• Boost was een pilootproject dat oorspronkelijk zou lopen gedurende 4 jaar. Werd dit 
project intussen geëvalueerd en in duurtijd verlengd? Wat waren de conclusies van de 
evaluatie? Tot wanneer loopt de financiering van het project vandaag? 
 

• Werden er intussen andere, gelijkaardige projecten opgestart in Brussel? Op welke 
wijze draagt de VGC hieraan bij? 

 
• Heeft de VGC zich intussen bij de financierende overheden gevoegd? Hoeveel 

middelen maakt de VGC vrij voor dit project?  
 

• Wat onderneemt de VGC verder om chronisch zieken zo goed mogelijk te 
ondersteunen en een geïntegreerd zorgaanbod te voorzien? 



 
Datum van indiening: 5 mei 2022 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Onderwerp: Geweld van kinderen op ouders 
___________________________________________________________________________ 
 
Geachte mevrouw de collegevoorzitter, 
 
Oudergeweld is een toenemend probleem. De professionele hulplijn voor mensen met vragen 
over geweld - 1712 - wil dat taboe bespreekbaar maken in hun nieuwe campagne (Het Laatste 
Nieuws, 03/05/2022). Hoewel geweld tegen ouders vaak voorkomt, blijft de problematiek 
grotendeels onder de radar, stellen ze vast. In een schrijnende reportage op Canvas werd deze 
problematiek pijnlijk blootgesteld. 
 
Op een totaal van 11.300 mensen die de professionele hulplijn 1712 bellen, zijn er 230 
slachtoffer van oudermishandeling. In 2016 waren er 50 slachtoffers van oudermishandeling, 
in 2019 belden er 150 mensen en in 2020 waren het er een 200-tal. De oproepen gaan vooral 
over emotioneel en lichamelijk geweld, met soms financiële afpersing en materiële schade. 
 
Slachtoffers van oudermishandeling hebben soms de neiging om de schuld bij zichzelf te 
leggen. Ze zijn beschaamd en ervaren een gevoel van falen. Ondanks het geweld wil de ouder 
zijn kind beschermen vanuit een sterk gevoel van loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde. Het 
taboe is groter dan wanneer iemand uit je externe omgeving geweld pleegt. 
 
Aangifte bij de politie en hulpverlening blijven dus onder de radar. Naar de politie gaan en je 
kind criminaliseren, is heel moeilijk. Dat gebeurt vaak pas als de situatie escaleert. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 

• Hoe is de situatie m.b.t. geweld op ouders in ons Gewest? Hoe wordt dit fenomeen 
aangepakt door de structuren van de VGC? 

• Het feit dat het taboe is, zal de cijfers ook hier beïnvloeden neem ik aan, hebben we 
momenteel een idee of dit soort geweld ook in opmars is of gekend is binnen de 
structuren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?  

• Is er al rond gesensibiliseerd? Zo ja, op welke manieren? 
• Wat doen de Brusselse CAW’s rond dit thema om ouders met opgroeiende agressieve 

tieners en jong volwassenen te begeleiden? Welke centra houden zich hiermee bezig 
bij de VGC, waar kunnen ouders terecht? 

 
Alvast bedankt voor uw antwoorden, 
 
Khadija Zamouri 
 



 
Datum van indiening: 20 april 2022 
 
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: Het zwembadproject op de Abattoir 
__________________________________________________________________________________ 

Geacht collegelid, 
 
Begin februari ondervroeg ik het collegelid naar een stand van zaken van het toekomstig 
zwembad op de site van de Abattoir, in bijzonder naar de stand van zaken omtrent de 
haalbaarheidsstudie. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting kreeg immers de opdracht 
om tegen oktober 2021 een financiële haalbaarheids- en exploitatiestudie van het 
zwembadproject uit te werken. Die studie is ondertussen – na wat vertraging – afgerond.  
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde daaropvolgend een investeringssubsidie van 
2,1 miljoen euro goed “voor de versteviging van de structuur en de verwerving van het 
zakelijk recht”. Ondertussen heeft de regering eind februari ook een bouwvergunning 
afgeleverd voor Manufakture, het gebouw waar het zwembad bovenop gebouw zal worden.  
 
Het wordt een project met veel spelers: vorig jaar kende de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie het project reeds een subsidie van 1 miljoen euro toe om eveneens 
de funderingen van het toekomstig gebouw te verstevigen. Daarnaast is ook de gemeente 
Anderlecht betrokken bij het verhaal. Ook moet er een externe speler gevonden worden die de 
bouw, het onderhoud en de uitbating van het zwembad op zich neemt. 
 
Er wordt voor financiering ook gekeken naar de Vlaamse Gemeenschap. Via het decreet 
Bovenlokale Sportinfrastructuur kan de VGC – bevoorrecht - beroep doen op Vlaamse 
middelen. Vlaanderen staat daar voor open, zolang het project voldoet aan de criteria van het 
subsidiedecreet. 
 
De N-VA onderstreept nogmaals het gebrek aan kwalitatieve, bovenlokale sportinfrastructuur 
in Brussel en is dan ook verheugd dat het toekomstig zwembad op de Abattoir concreter 
wordt. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 

1. Naast de toekenning van een subsidie, welke rol speelt de VGC nog in dit project? 

2. Eerder verklaarde het collegelid dat de VGC 1 miljoen euro uittrekt voor het project. 
In de pers is er sprake van 1,8 miljoen euro. Kan er duidelijkheid gegeven worden 
over de inbreng van de VGC? 

3. Hoe ziet de planning eruit? Hoe zit het met de zoektocht naar een externe partner? 

4. Hoe verlopen de gesprekken met de Vlaamse Gemeenschap voor eventuele 
financiering? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoord. 
 



 
Datum van indiening: 4 mei 2022 
 
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: Lokaal jeugdbeleid in Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Brusselse gemeentebesturen hebben een heleboel hefbomen in handen om het lokale 
jeugdbeleid duidelijk vorm te geven. Maar de concrete uitvoering van jeugdactiviteiten 
verschilt in elke gemeente, net zoals de uitbouw van de jeugddienst zelf: bepaalde gemeenten 
werken nl. met een tweetalige jeugddienst, anderen met een aparte dienst en het merendeel 
biedt vandaag slechts een eentalige Franse werking aan. De complexe realiteit van de 19 
gemeenten maakt een generieke aanpak niet gemakkelijk en er is dus maatwerk nodig. 
 
Ook al moeten gemeenteambtenaren conform de Taalwet tweetalig zijn en moeten zowel 
Nederlandstalige als Franstalige jongeren dus terechtkunnen bij de lokale jeugddiensten, dat is 
helaas niet altijd het geval. Het is belangrijk om alle kinderen activiteiten aan te bieden in 
beide gewesttalen. Het is de taak van een gemeente, als eerstelijnsbestuur, om daar optimaal 
op in te spelen. Het is echter mijn inschatting dat de VGC, als facilitator van het Vlaamse 
Gemeenschapsbeleid, niet alleen ‘dienstverlenend’ maar actief de uitbouw van een dergelijke 
jeugddienst in alle 19 gemeenten moet bepleiten en promoten. 
 
In een aantal gemeenten is er dus al samenwerking met en subsidiëring door de VGC, 
voornamelijk voor de Nederlandstalige vakantiewerking van de Brusselse gemeenten. Maar 
jeugdwerk is uiteraard breder dan dat. 
 
In het strategisch meerjarenplan en de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten 
binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport lees ik daar echter weinig over. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 

• Welke gemeenten hebben een gemeentelijke of stedelijke jeugddienst? Welke 
gemeenten maken gebruik van een gemeentelijke vzw voor de dienstverlening voor de 
jeugd?  

• Welke gemeenten hebben een eigen Nederlandstalig aanbod voor kinderen en 
jongeren, die erkend en gesubsidieerd worden door de VGC? Wat is het gewicht van 
de VGC-middelen op de gemeentelijke begrotingen voor kinder- en jeugdbeleid? 

• Welke maatregelen of acties onderneemt het college om de dialoog aan te gaan en de 
meerwaarde van een Nederlandstalige jeugddienst of -werking in de verf te zetten naar 
de andere gemeenten toe?  

• Op welke manier ondersteunt de VGC de Vlaamse schepen in de gemeenten waar nog 
geen Nederlandstalige jeugdwerking bestaat?  
 
 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 



 
Datum van indiening: 10 mei 2022 
 
Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Mijnheer het collegelid, 
 
Eind vorige week berichtte o.a. De Standaard over het grote tekort aan plaatsen in het 
Brussels Nederlandstalig onderwijs, niettegenstaande dat er dit jaar 500 plaatsen gecreëerd 
werden. In maart 2022 werden er 6.161 dossiers ingediend door ouders die hun kind voor 
volgend schooljaar wilden inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel, bijna 
de helft van de aangemelde kinderen vond geen plaats. Ook 353 kinderen kregen de 
boodschap dat zij niet naar de dezelfde school konden als hun oudere broer of zus wegens 
plaatsgebrek. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

• Hoe evalueert u deze cijfers en het aantal kinderen dat nog geen plaats vonden? Welke 
inschatting maak u over het aantal kinderen dat uiteindelijk geen plaats zal vinden? 
 

• Volgt het College de aangroei van de plaatsen op die overeengekomen wordt bij de 
vastlegging van de middelen? In hoeverre worden de inspanningsverbintenissen 
uitgevoerd? Kan u de conclusies van de evaluaties toelichten? 
 

• Wanneer zullen ouders die nog geen zicht hebben op een inschrijving, hier meer 
definitief nieuws over krijgen? Welke ondersteuning geboden vanuit VGC aan ouders 
van kinderen die een negatief antwoord kregen in hun zoektocht naar een plaats voor 
hun kind?  
 

• In welke mate lopen de vergunningen voor de bouwdossiers voor extra capaciteit 
allemaal vlot? In welke bouwdossiers en in welke gemeenten worden er problemen 
vastgesteld? Welke rol speelt de VGC hierin? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
 
Bianca Debaets 
  
 



 
Datum van indiening: 11 mei 2022 
 
Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Plaatstekort in het basisonderwijs  
 
 
Het recente verslag van het Brussels Lokaal Overlegplatform na de inschrijvingen voor een 
plaats in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs geeft opnieuw een groot tekort aan 
plaatsen aan. We staan dus weer voor onze jaarlijks debat, dat zich in het najaar opnieuw zal 
herhalen. 
 
Tussen 7 en 31 maart 2022 werden er 6.161 dossiers ingediend door ouders die hun kind voor 
volgend schooljaar wilden inschrijven. Dat is opnieuw een lichte daling tegenover vorig jaar 
waar ongeveer 6.300 leerlingen werden aangemeld.  
 
Voor de helft, 3.164 kinderen, kwam er een positief antwoord. Daarnaast kregen 2.521 broers 
en zussen van leerlingen die al in het basisonderwijs zitten een plaats op de schoolbanken. 
Maar toch konden ook 353 kinderen niet naar dezelfde school als hun broer of zus wegens 
plaatsgebrek. 
 
Bijna de helft van de aangemelde kinderen, 2.997, vond geen plaats. De verhoging van 507 
plaatsen tot een totaal van 38.703 plaatsen is dus ruim onvoldoende. Toch is de situatie iets 
minder scherp dan vorig jaar. 
 
Het LOP relativeert naar gewoonte voor een stuk het aantal negatieve antwoorden en stelt dat 
er ook heel wat schoolveranderaars in de pool van aanmeldingen zitten en dat die plaatsen dan 
kunnen vrijkomen.  
 

1. Hoe interpreteert het collegelid de huidige situatie?  
2. Kunnen de cijfers beter gedifferentieerd worden door bijvoorbeeld schoolveranderaars 

ook als zodanig in de cijfers op te nemen? 
3. Is er bekend hoeveel van de kinderen die geen plaats hebben toegewezen gekregen, 

beschikken over een attest voorrang Nederlands?  
4. Hoe wordt de evolutie voor de komende jaren ingeschat? 
5. Welk beleid wil het College hier tegenover zetten?  

 
 
 
 
 
 



 
Datum van indiening: 12 mei 2022 
 
Actualiteitsvraag van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz, collegelid 
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs 
___________________________________________________________________________ 
 
Sinds vorige week zijn de inschrijvingen in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs voor 
het komende schooljaar afgerond. Ondanks de creatie van 507 nieuwe plaatsen kregen alsnog 
bijna 3.000 kinderen een negatief antwoord. Vorig jaar stelde ik u reeds een soortgelijke vraag 
omtrent het plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in het algemeen. In uw antwoord 
daarop sprak u over de capaciteitsuitbreiding waar sterk op wordt ingezet en waar met alle 
partners hard aan gewerkt wordt. Bovenstaande cijfers laten echter zien dat het plaatstekort 
aan het huidige ritme niet kleiner wordt. 
 
Mijn vragen: 
 

• Bijna de helft van de aangemelde leerlingen kreeg een negatief antwoord. Volgens 
Bruzz kreeg vorig jaar 71 % van de aanvragers uiteindelijk een plaats in het N-
onderwijs. Hoe zien de vooruitzichten er dit jaar uit? 

• Welke perspectieven zijn er voor de ouders die geen positief antwoord krijgen? 
• Vorig jaar gaf u aan dat er in totaal 943 extra plaatsen in het basisonderwijs worden 

gecreëerd. Zitten deze 507 plaatsen hier al in verwerkt? Zo ja, wanneer verwacht u dan 
dat de overige 436 plaatsen beschikbaar zijn? 

• Vlaams minister Ben Weyts wil 600 extra plaatsen in het Brussels basisonderwijs 
creëren. Hoe ziet de timing er uit voor deze plaatsen? 

• De extra plaatsen zijn uiteraard nodig, maar natuurlijk moeten er ook voldoende 
leerkrachten zijn. Volstaan de huidige maatregelen om voldoende leerkrachten aan te 
trekken voor de bijkomende kindplaatsen? 

 
 
Dank bij voorbaat voor uw antwoorden 
 
Arnaud Verstraete 
 
Fractieleider Groen 
 
 
 
 


