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Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het organiseren van de komende examenperiode in onze Nederlandstalige 

scholen in Brussel.  

___________________________________________________________________________ 

 

De eindexamens staan weer voor de deur. En dit schooljaar hebben een groot aantal leerlingen 

nogmaals geen volwaardige lessen kunnen volgen gezien het nijpend tekort aan leerkrachten in 

Brussel. 

 

Deze situatie heeft een negatieve weerslag op het verloop van de komende examens in een groot 

aantal Brusselse scholen. Hoe kunnen leerlingen worden geëvalueerd als zij bijna de helft van 

het schooljaar geen leraar voor de klas hebben gehad? Andere leerlingen hebben wel  

verschillende leraren voor dezelfde klas gehad maar dan met verschillende werkmethoden. 

 

Het is dus meer dan duidelijk dat wij opnieuw voor een situatie staan waarin keuzes zullen 

moeten worden gemaakt. Namelijk het aanpassen van bepaalde examens of ze volledig 

afschaffen. Maar er zal een weloverwogen beslissing moeten worden genomen, en liefst zo snel 

mogelijk. Vandaag de dag maakt een groot aantal ouders zich zorgen over de toekomst van hun 

kinderen, aangezien de kwaliteit van het onderwijs ernstig wordt bedreigd door het gebrek aan 

leerkrachten in onze Brusselse scholen.  

 

De scholen doen hun best om onze kinderen kwaliteitsonderwijs te garanderen, en dat onder 

zeer moeilijke omstandigheden. Ik wil hen echt bedanken voor de bijna niet aflatende inzet die 

zij elke dag voor onze kinderen tonen.  

 

Daarom is het ook belangrijk te weten over welke beschikbare bewegingsruimte we momenteel 

beschikken, zodat de verschillende Nederlandstalige scholen in Brussel proportionele en 

coherente maatregelen kunnen nemen met betrekking tot de organisatie van de eindexamens. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Heeft u al met Vlaams minister Ben Weyts over deze kwestie gesproken? Wat is de 

omvang van dit probleem in onze Nederlandstalige scholen in Brussel? 

 

 Werden er reeds contacten gelegd met de verschillende schoolteams in Brussel? 

 

 Zullen er in september nog mogelijkheden zijn om herexamens af te leggen? 

 

 Staat de mogelijkheid om het aantal examens te verminderen of af te schaffen ter 

discussie? 

 

 Zal zittenblijven zoals gedurendre de corona periode als een uitzondering worden 

beschouwd?  

 

 

Hilde Sabbe 


