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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Aantal kinderen met zorgnoden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
___________________________________________________________________________
Mijnheer het collegelid,
Uit cijfers van het CLB bleek dat vorig schooljaar 18.778 kinderen een diagnose kregen
waardoor zij recht hebben op extra ondersteuning in de klas. Opmerkelijk aan dit cijfer is dat
dit een stijging is van 20 % vergeleken met het jaar voordien en dat de grootste groep
ondersteuning krijgt voor een autismespectrumstoornis. De onderwijssector drukte de zorg uit
dat kinderen te snel een label krijgen, wat enerzijds niet noodzakelijk bevorderlijk is voor de
algemene basiszorg, en wat anderzijds een aanzuigeffect creëert.
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:


Beschikt u over de cijfers aangaande diagnosticering in het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel? Zo ja, kan u deze toelichten? In hoeverre wordt een onderscheid gemaakt
tussen diagnosticering door gespecialiseerde centra en monodisciplinaire diagnoses?
Volgt Brussel de algemene trend die genoteerd werd in Vlaanderen? Indien dit niet het
geval is, zijn er markante verschillen en hoe zijn deze te verklaren?



Kan u de tendensen toelichten inzake de instroom in het buitengewoon basisonderwijs?
In hoeverre loopt deze gelijk met de cijfers uit Vlaanderen?



Leeft er bij de actoren in het Brussels onderwijs ook een vrees voor overdiagnose?
Welke parameters zouden kunnen wijzen op overdiagnose en hoe worden deze
eventueel opgevolgd? In hoeverre mogen scholen onderscheid maken tussen diagnoses
door gespecialiseerde centra en monodisciplinaire diagnoses in het kader van hun
zorgbeleid? Houdt overdiagnose een risico in op onderdiagnose bij de maatschappelijk
zwaksten? Desgevallend, hoe wordt er ingespeeld op dit risico?



Wanneer zat u laatst samen met actoren uit het veld omtrent deze thematiek? Gaat u op
basis van deze feedback in gesprek met de bevoegde Vlaamse minister en welke punten
zal u namens het College op tafel leggen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

