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Mondelinge vraag van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Stand van zaken van maatregelen voor hoogbegaafde leerlingen en 

leerlingen met een leervoorsprong  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Het nieuwe schooljaar is nu een aantal maanden bezig. Voor hoogbegaafde leerlingen, 

leerlingen met een leervoorsprong en hun ouders is het dus opnieuw zoeken naar gepaste 

begeleiding en informatie. Ter herinnering: in Brussel is het voor ouders, leerling en leerkracht 

vooral behelpen. Het is zoeken naar ondersteuning, die meestal ver buiten Brussel vinden en 

dan duur betalen. 

 

In juni dit jaar stelde ik u al een vraag over de maatregelen voor hoogbegaafde leerlingen en 

leerlingen met een leervoorsprong in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. Uit de discussie 

toen bleek dat er heel wat mensen met dezelfde vragen zitten. Een duidelijke omkadering is dus 

nodig voor zowel scholen, leerkrachten, ouders als de kinderen zelf. 

 

U haalde toen een aantal zaken aan waar potentieel in zit, maar die jammer genoeg niet voldoen. 

Er is nood aan een Brussels aanknooppunt, betere gegevens en statistieken en betaalbare 

oplossingen die zich in Brussel bevinden. 

 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

  *   Heeft u al overlegd met het OCB om deze omkadering vorm te geven? Is een Brussels 

aanknooppunt een van de mogelijkheden? Zou dit in samenwerking met de Franstalige 

gemeenschap georganiseerd kunnen worden? 

  *   In uw vorig antwoord zei u dat er geen cijfers zijn over het aantal hoogbegaafde kinderen 

in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Bent u in overleg met scholen of expertisecentra om 

deze cijfers te bekomen? 

  *   Welke maatregelen ontwikkelt u om de betrokken ouders, leerlingen en leerkrachten betere 

begeleiding te bieden in Brussel? 

  *   Vanaf deze maand kunnen scholen zich kandidaat stellen voor de lerende netwerken. Heeft 

u al meer inzicht in de volgende stappen van dit project? 

 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

Arnaud Verstraete 

 

Fractieleider Groen 


