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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Capaciteitstekort – inschrijvingen in Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Op 1 september startte een nieuw schooljaar . De meeste kinderen kunnen dan gelukkig terug 

naar school, maar sommige leerlingen vallen uit de boot omdat er nergens binnen het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel plaats was.  

 

Zoals we konden vernemen tijdens de hoorzitting met het LOP Basisonderwijs kon in eerste 

instantie na de inschrijvingsperiode geen plaats worden gegeven aan 3.035 leerlingen.  

 

Er bleek dus een discrepantie tussen vraag en aanbod van 3.035 plaatsen, met een nuance dat 

een aantal van die plaatsen kinderen zijn die van school veranderen, verhuizers, etc. Er is in 

bijzonder voor de kleuterscholen een groot verschil tussen aanmelders en de beschikbare 

plaatsen.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Kunt u cijfers meegeven hoeveel leerlingen binnen Brussel geen plaats konden bekomen 

in het Nederlandstalig onderwijs op 1 september? Is dit aantal verschillend met het 

vorige schooljaar? Is het tekort groter of kleiner geworden? Kunt u het onderscheid 

maken tussen het kleuter, lager en het middelbaar onderwijs (per schoolniveau)? In 

welke gemeenten in Brussel stellen zich de problemen? 

 Welke concrete oplossingen worden er gezocht voor deze kinderen/ouders? Hebben alle 

kinderen nu een school in het Nederlandstalig onderwijs gevonden? Hoeveel kinderen 

zijn moeten uitwijken naar het Franstalig onderwijs? 

 Wanneer plant u een overleg met de betrokken actoren om de tekorten beter in kaart te 

brengen ? Neemt u ook een initiatief naar de Franse Gemeenschap om daar het 

capaciteitstekort aan te kaarten? 

 Garandeert u dat er volgend schooljaar geen kinderen uit de boot zullen vallen tegen 1 

september 2023? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 

 

 


