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I. Algemene bepalingen
1.1. Identificatie mandaathouder
Het mandaat van algemeen directeur voor de algemene directie Onderwijs en Vorming van de heer
Steven Vervoort werd ingevolge de evaluatie ‘zeer goed’ over de mandaatperiode 2008-2013
verlengd vanaf 14 januari 2014.

1.2. Juridisch kader
Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut.
Art. II 45 van het personeelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de
mandaathouder zijn management- en operationeel plan aan het College voorlegt ter goedkeuring.
Het managementplan bevat minstens een omschrijving van de algemene opdrachten van de
mandaathouder en zijn verplichtingen ter zake, de strategische en operationele doelstellingen die
hij moet bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de toegekende budgettaire
middelen.
Het operationeel plan omvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks operationeel plan met
horizon van drie jaar, van de concrete prestaties voortvloeiend uit de uitvoering van de opdrachten
en de strategische en operationele doelstellingen rekening houdende met de budgettaire middelen
en de begroting op jaarbasis.

1.3. Opdracht mandaathouder algemeen directeur
De opdracht van de algemeen directeur is bepaald in het competentieprofiel:
- De voornaamste taken en bevoegdheden van de algemeen directeur worden bepaald in artikel II
21 van het personeelsstatuut.
- De algemene opdracht van de algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en
Vorming is:
plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van acties in het kader van
beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de basisfuncties
cliëntenwerking, externe organisaties en verzelfstandigd beheer.
- Als functiegebonden opdrachten staan vermeld:
 In het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie:
o opvolgen van de maatschappelijke evoluties en de regelgeving in de
beleidsdomeinen: onderwijs en vorming;
o plannen, implementeren en opvolgen van de acties in het kader van
beleidsuitvoering.
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 Interne organisatie van de algemene directie:
o zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende basisfuncties
(cliëntenwerking, externe organisaties, verzelfstandigd beheer) o.a. door overleg en
een goed uitgebouwde interne communicatie;
o Plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van acties teneinde tijdig de
gewenste output op een kwalitatieve wijze te leveren;
o ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste
cultuurverandering;
o toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement
(evaluatie, vorming, …) in de eigen algemene directie en de rol van peoplemanager
opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet worden;
o toepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid van
de eigen algemene directie.
 Extern gerichte acties:
o zorgen voor optimale dienstverlening aan de externe organisaties;
o onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming te
verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden van de betrokken doelgroepen:
cliënten, externe organisaties, intern verzelfstandigde instellingen of structuren.

1.4. Periode
Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat en wordt minstens eenmaal per jaar en in
ieder geval na de goedkeuring van de begroting, aangepast.
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II. Inleiding
De algemene directie Onderwijs en Vorming van de VGC heeft in de voorbije jaren grote
inspanningen geleverd om een moderne en op de burger gerichte organisatie te worden. Met dit
nieuwe plan wensen wij deze strategie verder uit te tekenen, die ons moet toelaten om onze
kernopdrachten steeds efficiënter en doelgerichter uit te voeren, met een optimale inzet van de
middelen en het personeel.
Dit management en operationeel plan dient geplaatst te worden in een Brusselse omgeving die
gekenmerkt wordt door zowel een sterke toename van de vraag naar kwalitatief Nederlandstalig
onderwijs, als door de arbeidsmarktparadox. In Brussel zijn er ondanks de vele werkzoekenden,
heel wat vacatures naar gekwalificeerd meertalig personeel die niet ingevuld kunnen worden. Het
principe dat onderwijs en opleiding de belangrijkste motor van sociale mobiliteit zijn, wensen wij
ten allen tijde te verdedigen en dit te meer in een omgeving waar de maatschappelijke dualisering
een feit is.
De belangrijkste uitdaging de komende jaren blijft het verderzetten van de investeringen in
capaciteitsuitbreiding, gekoppeld aan het behoud van de kwaliteit van ons Brussels Nederlandstalig
onderwijs en een vlotte toegang tot dat onderwijs. Daarbij dient uitgeklaard te worden welke
kerntaak de VGC hierin heeft zonder dat dit debat de huidige aanpak en het hierbij horend
investeringsritme mag laten stilvallen. Er zal eveneens dienen onderzocht te worden op welke wijze
in ons Brussels Nederlandstalig onderwijs een creatief taalbeleid wordt gevoerd, met respect voor
het Nederlands en het pedagogisch project van elke school of het net, maar waar leerlingen toch
uitstromen als volwaardige meertalige burgers.
Onderwijs kan de meervoudige uitdagingen (taal, cultuur, armoede, niet-gekwalificeerde uitstroom,
…) echter niet alleen aan. Om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan onze Brusselse
kinderen, moeten we samenwerken met andere beleidsdomeinen en de krachten bundelen. Het
concept van “Brede School” en de prille ontwikkelingen in Brussel zijn hierin een belangwekkend
gegeven die de komende jaren optimale ondersteuning verdienen. De VGC dient hierin een
belangrijke rol te blijven spelen. De inkanteling van de speelpleinwerking bij de algemene directie
Onderwijs en Vorming bieden extra ontwikkelingskansen voor de kinderen uit het Nederlandstalig
onderwijs.
In functie van de hoge Brusselse werkloosheid zal de VGC haar rol dienen te verduidelijken en de
samenwerking met enerzijds de VDAB, Actiris, Tracé en Syntra en anderzijds de klassieke
onderwijspartners te versterken. De ongekwalificeerde uitstroom uit het Nederlandstalig onderwijs
kan een belangrijke basis vormen om als prioritaire doelgroep te worden beschouwd.
De recente ontwikkeling omtrent de herschikking van een aantal onderwijsinstellingen van de VGC
doet ons nadenken of er nog andere vormen van samenwerking mogelijk zijn. Hiertoe dienen er
verder samenwerkingsverbanden aangegaan te worden op meerdere vlakken, zodat elke
onderwijsinstelling zich maximaal kan ontplooien.
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Dit nieuwe managementplan situeert zich dan ook binnen een bijzonder boeiende periode en moet
met deze evoluties rekening houden en tegelijk de continuïteit verzekeren van de lopende
projecten. De administratie wil relevant, begrijpelijk en zo efficiënt mogelijk handelen. Onze
dienstverlening moet toegankelijk zijn en er wordt belang gehecht aan vereenvoudiging van regels
en procedures.
Als algemene directie Onderwijs en Vorming wensen wij een administratie te zijn die zich in de
toekomst nog meer richt op de noden en de dienstverlening in functie van de Brusselaar. De
toetssteen voor het opzetten van projecten of veranderingsacties moet steeds de meerwaarde voor
die Brusselaar zijn. Gebruiksvriendelijkheid, vereenvoudiging en kosten-efficiëntie vormen hier de
kernwaarden.
Belangrijk in de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen opgenomen in dit management
en operationeel plan zijn de personeelsleden van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Het
voorliggende managementplan is het resultaat van een intensieve voorbereiding waar de
medewerkers van de algemene directie Onderwijs en Vorming een cruciale rol in hebben gespeeld.
Mijn voorbije mandaat heeft uitgewezen dat ik bij de uitvoering van dit plan zal kunnen blijven
rekenen op een team van medewerkers die elk individueel excelleren in hun vakgebied en bijdragen
tot de realisatie als ploeg van het geheel van de vooropgestelde doelstellingen. Ik wens dan ook
mijn medewerkers oprecht te bedanken voor hun enthousiaste en deskundige inzet.
De gekozen doelstellingen in dit plan hebben als basis de beleidsplannen van het College van de
VGC en in het bijzonder deze van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Het afgelopen mandaat
heeft uitgewezen dat een vlotte samenwerking tussen het beleid en de administratie tegemoet
komt aan de hoge verwachtingen van de burger. Deze samenwerking wens ik dan ook in het
komende mandaat te continueren.
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III. Missie en visie
3.1. Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake Onderwijs en
Vorming
De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief flankerend lokaal onderwijs- en
vormingsbeleid. Flankerend, dus complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en andere
overheden, maar met eigen accenten. Lokaal, dus netoverschrijdend en toegespitst op de
specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad. Zo wil zij optimale
kansen bieden aan ieder die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar verantwoordelijkheid als inrichtende
macht van onderwijsinstellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten volle op zich. Zij
ontwikkelt zo een voor Brussel veelal uniek onderwijsaanbod, dat aanvullend is bij het bestaande.

3.2. Visie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake Onderwijs en Vorming
De algemene directie Onderwijs en Vorming stelt zich op als expertisecentrum, aanspreekpunt,
spreekbuis en belangenbehartiger voor het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige
vormingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De algemene directie Onderwijs en Vorming
heeft de ambitie te excelleren als dynamische expertiseadministratie binnen haar beleidsdomein.
Daarnaast biedt zij een overlegplatform aan de Brusselse stakeholders op het veld.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie zet zelf initiatieven op of stimuleert en ondersteunt derden
met als doel de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs en de vorming in Brussel veilig te
stellen en te bevorderen.
De algemene directie Onderwijs en Vorming onderschrijft het principe dat eenieder die zich richt
tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel recht heeft op kwalitatief onderwijs. Onderwijs en
vorming zijn immers zeer belangrijke hefbomen om te komen tot sociale mobiliteit.
Zij heeft hierbij aandacht voor de brede context van de materie en streeft bijgevolg naar een
transversale benadering.
Als inrichtende macht wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie kwalitatief onderwijs organiseren
dat oog heeft voor innovatie in de Brusselse context, dat complementair is aan het bestaande
aanbod en waarbij men actief detecteert wat de behoeften zijn en men aandacht schenkt aan
doelgroepen.

3.3. Stakeholders in dit beleid
• Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
• De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 Onderwijsinstellingen (directies en hun schoolteams, hun inrichtende machten/schoolbesturen/
centrumbesturen)
 Organisaties die initiatieven opzetten op het gebied van vorming/opleiding tot werk
(leerkrachten – docenten - begeleiders, leidinggevenden en hun besturen)
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• Parascolaire formele organisaties (CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten, LOP’s,
onderwijskoepels…)
• Koepel- of ondersteunende organisaties op het veld van vorming/opleiding tot werk
• Leerlingen en ouders (al dan niet verenigd in ouderverenigingen en leerlingenraden)
• Andere algemene directies binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie
• Overheden op Vlaams, Brussels en federaal en Europees niveau.
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3.4. Organisatie van de algemene directie Onderwijs en Vorming
De algemene directie Onderwijs en Vorming kent 3 basiswerkingen. Zij voert een algemeen beleid
vanuit de “Kernadministratie” (31 personeelsleden) met 2 operationele werkingen: de entiteit
“Onderwijscentrum Brussel” (69,5 personeelsleden) en de VGC-Onderwijsinstellingen (418
personeelsleden). In totaal gaat het hier om 518,5 personeelsleden.

Algemene
directie
Onderwijs en
Vorming

Kernadministratie
Onderwijscentrum
Brussel

VGC
Onderwijsinstellingen
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Aan het hoofd van de algemene directie Onderwijs en Vorming staat de algemeen directeur
(mandaathouder) die zich rechtstreeks laat bijstaan door het directiesecretariaat, de
entiteitsverantwoordelijke van het Onderwijscentrum Brussel, de coördinator van de VGCOnderwijsinstellingen, de coördinator van het Algemeen Onderwijsbeleid. De algemeen directeur is
de eindverantwoordelijke van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Om efficiëntie te
verhogen en gezien het strategisch belang staat de financiële opvolging en de opvolging van het
College rechtstreeks onder de algemeen directeur.

Directiesecretariaat

Entiteitsverantwoordelijke

Financiële Opvolging

Onderwijscentrum
Brussel

Algemeen Directeur

Coördinator
Opvolging College

VGCOnderwijsinstellinegn

Coördinator
Algemeen
Onderwijsbeleid
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De werking van de kernadministratie vereist de ontwikkeling van een projectorganisatie.
De organisatie is in beginsel een expertisecentrum, waarbinnen de verschillende competenties
projectmatig worden ingezet en de kennis voortdurend wordt ontwikkeld. Dit betekent dat naast
de generieke werking (regelmatig terugkerende opdrachten) er wordt gewerkt met projecten waar
meerdere personen in één team aan één project kunnen werken. Er zal steeds een
projectverantwoordelijke worden aangeduid.
Er zijn ondertussen verschillende deelwerkingen uitgewerkt met de volgende structuur als
resultaat:

Kernstaf
Wekelijks overleg met de "direct reports"(7)

Algemeen
Onderwijs-en
Vormingsbeleid

VGCOnderwijsinstellingen

Office
Management

Onderwijscentrum
Brussel

AOV-Overleg

VOI-Overleg

OMA-Overleg

OCB-Overleg

(wekelijks)

(wekelijks)

(wekelijks)

(wekelijks)

Stafoverleg
Kernadministratie

3 maal per jaar

maandelijks (31)

(110)

ADOVOverleg

De algemeen directeur houdt wekelijks een kernstaf met zijn 7 “direct reports”. Dit zijn de
teamleiders van de 4 deelwerkingen, aangevuld met de financieel en begrotingsverantwoordelijke,
de verantwoordelijke voor de opvolging van de besluitvorming en het directiesecretariaat.
Eén maal per maand is er een stafoverleg met de kernadministratie en 1 maal per trimester is er
een algemeen ADOV-overleg.
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De onderwijsinstellingen (5) waar de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van is,
worden ondersteund door de Dienst VOI. (VGC-Onderwijsinstellingen)

VGC-Onderwijsinstellingen
Kasterlinden

Zaveldal

BaO

BuSO

CLB

Kasterlinden
BuSO
Kasterlinden
Internaat

Facilitaire diensten
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SWOT-analyse
Bij de opmaak van een nieuw management en operationeel plan is het nuttig om een analyse te
maken van de huidige stand van zaken. De sterkte-zwakteanalyse dient hier om beslissingen te
nemen en om de positie, de koers en de strategie van de algemene directie tegen het licht te
houden.
De bevindingen worden hieronder gepresenteerd in de vorm van een SWOT-analyse. De sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen onderscheiden zich van elkaar in twee dimensies:
• intern versus extern: de observatie of de locus van controle ligt binnen of buiten de organisatie
van de VGC-administratie.
• positief versus negatief voor de doelstellingen van de algemene directie

Sterktes

Zwaktes

- deskundigheid, betrokkenheid en flexibiliteit

van de medewerkers

- kennisdeling

- samenwerking met ondersteunende directies

- belang van het beleidsdomein OV wordt
algemeen erkend

loopt niet altijd even vlot
- administratieve uitgangspunten

- goede samenwerking administratie en beleid

- onvoldoende projectwerking

SWOT
Kansen
- maatschappelijke overtuiging van de
noodzaak om verandering door te voeren
- taaldiversiteit
- samenwerking met andere overheden
- transverale werking
- vraag naar E-diensten

Bedreigingen
- complexe institutionele omgeving
- kennis en betrokkenheid Vlaamse overheid
- budgettaire beperkingen
- gebrek aan bepaald technisch personeel
- toename van planlast

- uitbouwen van het merk "BNO"
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IV. Omgevingsanalyse
4.1. Inleiding
De algemene directie Onderwijs en Vorming (en dus ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie)
werkt binnen de Brusselse context. Die context heeft impact op de inhouden waar de algemene
directie Onderwijs en Vorming zich op focust, én op de manier van werken van deze organisatie. De
volgende paragrafen belichten onderwijs- en vormingsaspecten van deze Brusselse context.

4.2. Bevolkingsevolutie
Op 1 januari 2013 waren er officieel meer dan 1,1 miljoen inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest1. De Brusselse bevolking is nu groter dan ooit: het voormalige grootste bevolkingscijfer
dateert uit 1968 (1.079.181)2. Volgens projecties van het Federaal Planbureau zou Brussel tussen
2014 en 2020 een jaarlijkse bevolkingstoename tussen de 1,1% en de 0,6% hebben3. In absolute
termen gaat hem om 8.000 tot 16.000 bijkomende inwoners per jaar. Dit heeft uiteraard impact op
de schoolbevolking.
De Brusselse bevolking is relatief jong. De helft van de Brusselaars (48,9%) is jonger dan 35 jaar (in
Vlaanderen en Wallonië is men gemiddeld ouder dan 40 jaar)4. In onderstaande tabel staan de
aantallen en aandelen van de jongste leeftijdsgroepen in de gehele Brusselse bevolking voor 2004,
2014 en 2020.5

0 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 11 jaar
12 tot 17 jaar
0 tot 17 jaar

2004
Aantal
Aandeel
42.164
4,2%
37.556
3,8%
69.084
6,9%
66.097
6,6%
214.911
21,5%

2014
Aantal
Aandeel
54.050
4,6%
50.814
4,4%
85.858
7,4%
74.713
6,4%
265.435
22,8%

2020 (prognose)
Aantal
Aandeel
56.357
4,6%
51.222
4,2%
95.389
7,8%
83.860
6,8%
286.828
23,4%

Hieruit blijkt duidelijk dat vooral de jongste leeftijdsgroepen (0 tot 5 jaar) de laatste jaren sterk zijn
toegenomen. Volgens de projecties van het BISA zullen de jongste leeftijdsgroepen de komende
jaren niet langer aangroeien. De generatie van jonge kinderen (0 tot 5 jaar) die de voorbije jaren
sterk is toegenomen, wordt ouder. Tussen 2014 en 2020 zullen daarom vooral de iets oudere
leeftijdsgroepen (6 tot 17 jaar) in aantal toenemen6.

1

BISA (2014). Jaarlijkse evolutie. Online xls-tabellen op http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
Deboosere P. et al (2009). De Brusselse bevolking: een demografische doorlichting. Brussels Studies. Online op
http://www.briobrussel.be/assets/andere%20publicaties/nl_71_sgb3.pdf (30 september 2014).
3
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2014). Bevolking op 1 januari en per leeftijd 2014-2061. Online op
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_op_1_januari_2014-2061.jsp (30 september 2014).
4
BISA (2014). Leeftijdsstructuur: gemiddelde leeftijd. Online xls-tabellen op http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
5
Uit een interne memo van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Op internet geraadpleegde info m.b.t. bevolking volgens leeftijdsstructuur in
2004 (BISA). Niet langer online beschikbaar op 30 september 2014.
6
BISA (2014). Bevolkingsprojecties: bevolkingsprojectie per fase van de levenscyclus (11 fasen). Online xls-tabellen op
http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
2
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4.2.1. Groei van de leerlingenpopulatie zet schoolcapaciteit onder druk
De demografische groei van de Brusselse bevolking zet ook het Brusselse onderwijs kwantitatief
onder druk. Dat geldt ook voor het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs (en op dit moment in
mindere mate voor het secundair onderwijs).
De volgende grafiek toont, op wijkniveau, de verwachte groei van het aantal leerlingen op
lagereschoolleeftijd in de periode 2010-20207.

7

Agentschap Territoriale Ontwikkeling - ATO (2012). Analyse van de afstemming tussen vraag en aanbod van schoolplaatsen in het lager onderwijs. Online op
http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/documents/Rapport_primaire_complet-nl.pdf (30 september 2014)
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Het aantal weigeringen, als ouders hun kinderen niet kunnen inschrijven in de school van hun
keuze, is een indicator om na te gaan of er in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs een
capaciteitsprobleem is. De onderstaande tabel geeft het aantal unieke aanmeldingen per leerjaar
voor de inschrijvingen 2014-2015 in het basisonderwijs, en vergelijkt die met de vrije plaatsen per
leerjaar8.
Leerjaar
Onthaalklas
Eerste kleuterklas
Tweede kleuterklas
Derde kleuterklas
Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar
Totaal

Aantal vrije
plaatsen
1424
111
129
115
185
128
157
222
321
341
3133

Aanmeldingen

Verschil

2222
1035
489
334
409
180
158
124
91
44
5086

-798
-924
-360
-219
-224
-52
-1
98
230
297
-1953

4.2.2. Impact op onderwijs en vorming
De demografische druk op het onderwijs in Brussel is reëel: er zijn meer kinderen dan het onderwijs
plaats kan bieden. Hoewel de ‘wachtlijsten’ van het Brussels Nederlandstalig onderwijs en Brussels
Franstalig onderwijs niet gesynchroniseerd zijn met elkaar (en kinderen op een wachtlijst in het
Nederlandstalig onderwijs wellicht een plaats vinden in het Franstalig onderwijs), kunnen we stellen
dat de druk op ons Nederlandstalig onderwijs uitermate hoog is.

4.3. Brusselse identiteit en institutionele context
4.3.1. Brussel(s onderwijs) in de Belgische staatsstructuren: tweeledig
Sinds de taalwetten van 1963 is België ingedeeld in vier taalgebieden: het Nederlandstalige, het
Franstalige en het Duitstalige taalgebied, en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De Vlaamse gemeenschap omvat de inwoners van het Nederlandse taalgebied en de
Nederlandstaligen in Brussel. Ook voor de Nederlandstalige Brusselaars moet de Vlaamse
Gemeenschap dus onderwijsvoorzieningen treffen. Hetzelfde geldt overigens voor de Franstalige
gemeenschap: die omvat de inwoners van het Franstalige taalgebied en de Franstaligen in Brussel.

8

LOP Brussel Basisonderwijs (2014). Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel: Kwantitatieve analyse voor schooljaar 2014-2015. Brussel:
LOP Brussel Basisonderwijs.
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In Brussel bestaat dus
 Franstalig onderwijs, onder verantwoordelijkheid van de Franstalige Gemeenschap en zijn
Minister(s) van Onderwijs;
 Nederlandstalig onderwijs, onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap en
zijn Minister van Onderwijs. Het Brussels Nederlandstalig onderwijs valt integraal onder de
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Elk Vlaams onderwijsdecreet, elk besluit van de
Vlaamse Regering, elke Vlaamse omzendbrief geldt onverkort voor het Brussels Nederlandstalig
onderwijs, net zoals voor het onderwijs in Vlaanderen.
Beide onderwijsvormen bestaan naast elkaar, en hebben in principe niets of weinig met elkaar te
maken.
Door de onderwijstaalwetten staat het Brussels Nederlandstalig onderwijs open voor elke
Brusselaar die zijn kind(eren) wil inschrijven, ongeacht zijn thuistaal. In 1971 werd de 'liberté du
père de famille' opnieuw ingevoerd voor Brusselse leerlingen. De koppeling ‘thuistaal = schooltaal’,
die sinds 1963 bestond, werd dus losgelaten. Deze vrijheid van gezinshoofd is ingeschreven in de
taalwet van 1963. En omgekeerd: het Brussels Franstalig onderwijs staat open voor elke Brusselaar
die zijn kind(eren) wil inschrijven, ongeacht zijn thuistaal.

4.3.2. Taalgebruik in Brussel
Hoewel Brussel vanuit politiek oogpunt tweetalig is, is dat taalsociologisch niet meer het geval. In
Brussel worden immers bijna honderd talen gesproken, met grote verschillen voor de thuistaal, de
onderwijstaal, de werktaal, de vrijetijdstaal en het officiële taalgebruik.
Op basis van de zelfgerapporteerde spreekvaardigheid schatten de Taalbarometers (TB) van 20009,
200610en 201311 de taalkennis van de Brusselse populatie in. Respondenten konden daarbij
aangeven welke talen ze machtig zijn en hoe goed ze die talen spreken, gaande van een goede of
zelfs uitstekende, vloeiende beheersing, een redelijke kennis die toelaat om zich te behelpen, het
kennen van enkele woorden en uitdrukkingen tot geen kennis van de taal.
Thuistaal
Frans
Nederlands
Nederlands/frans
Frans/andere taal
Andere taal of talen

TB1
51.7%
9.1%
10.1%
9.4%
19.7%

TB2
56.4%
6.8%
8.7%
11.4%
16.7%

TB3
33.6%
5.4%
14.1%
4.9%
32.0%

9

Janssens, Rudi (2001). Taalgebruik in Brussel. Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in een meertalige stad, in: Brusselse Thema's 8.
Brussel: VUBPRESS.
10
Janssens, Rudi (2007), Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Taalbarometer II), in: Brusselse Thema's 15. Brussel: VUBPRESS.
11
BRIO (2013). BRIO-taalbarometer 3: diversiteit als norm. Samenvatting van de BIO-taalbarometer 3. Online op
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1037 (30 september 2014).
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In 2006 gaf de taalbarometer aan dat 28,2% van de Brusselaars het Nederlands goed tot uitstekend
beheerst, terwijl het in 2001 nog om 33,3% ging. In 2013 gaat het nog om 23,1% van de
Brusselaars 12.

4.3.3. Leerlingenpopulatie13
In het basisonderwijs steeg het leerlingenaantal sinds 1980-1981 fenomenaal: van een 13.000
kinderen in 1980-1981 steeg het aantal kinderen tot 28.108 tijdens het schooljaar 2013-2014 (de
recentst uitgevoerde VGC-leerlingentelling die naar kwalitatieve kenmerken van de
leerlingenpopulatie peilt.
Deze groei ging bovendien gepaard met een verbrusseling, een interculturalisering en een
groeiende meertaligheid van de leerlingengroep:
- 24.873 (88,5 %) van de leerlingen wonen in Brussel, de anderen komen van buiten Brussel. Over
de jaren heen stijgt het aantal Brusselaars sterk, terwijl de groep niet-Brusselaars zowat stabiel
blijft;
- 11.801 leerlingen (42,0 %) hebben een westerse culturele achtergrond, en 16.307 (58,0 %) een
niet-westerse;
- volgens de thuistaal (op basis van de taalachtergrond van de ouders), heeft 9 % (2.518)van de
kinderen een homogeen Nederlandstalig thuismilieu. 30,3 % (8.519) groeit op in een
taalgemengd thuismilieu waar een van de ouders van Nederlandstalige afkomst is. Van deze
twee groepen neemt men aan dat het thuismilieu een Nederlandstalige ondersteuning biedt of
kan bieden.
- de overige 60,8 % (17.071 kinderen) heeft geen Nederlandstalige ouder. Die groep kan
onderverdeeld worden in twee subgroepen: enerzijds een groep kinderen waarvan het
thuismilieu homogeen Franstalig is (8.650 kinderen; 30,8 %) en anderzijds een groep kinderen
waar in het thuismilieu naast het Frans nog een andere taal voorkomt of waar noch Frans noch
Nederlands voorkomen (8.421 kinderen; 30 %).
In 2013-2014 telde de Vlaamse Gemeenschapscommissie 12.945 scholieren in het gewone
secundair onderwijs. 4.695 scholieren zaten er in de eerste graad, 161 in de OKAN-klassen. In het
ASO zaten er 4.414 leerlingen, in het TSO 1.480, in het BSO 1.654 en 541 in het KSO.
De leerlingencijfers in het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs zijn lange tijd gedaald.
Deze trend is echter gestopt in het schooljaar 1999-2000. In 2013-2014 heeft het aantal scholieren
opnieuw het niveau bereikt van 1991-1992.
Het secundair onderwijs is, als u de cijfers voor woonplaats, culturele achtergrond en thuistaal
bekijkt, compleet anders samengesteld dan het basisonderwijs:
- 8.427 (65,1%) van de scholieren wonen in Brussel, de anderen komen van buiten Brussel. In
tegenstelling tot het basisonderwijs trekt het secundair onderwijs veel scholieren van buiten
Brussel aan. Over de jaren heen stijgt het aantal Brusselaars, maar daalt het aantal nietBrusselaars;
12

BRIO (2013). BRIO-taalbarometer 3: diversiteit als norm. Samenvatting van de BIO-taalbarometer 3. Online op
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1037 (30 september 2014).
13
Op basis van gegevens uit : VGC (2014). Over het Brussels Nederlandstalig onderwijs: cijfers (resultaten van de VGC-leerlingentellingen). Online op
http://www.vgc.be/Onderwijs/Onderwijsbeleid+van+de+VGC/Over+het+Brussels+Nederlandstalig+onderwijs/cijfers.htm (30 september 2014).

17

-

-

8.003 scholieren (65,2%) hebben een westerse culturele achtergrond, en 4.264 (34,8%) een
niet-westerse. Dit ligt ook anders dan in het basisonderwijs. 10,07 % van hen heeft de Belgische
nationaliteit14;
naar gebruikelijke thuistaal (op basis van de taalachtergrond van de ouders), heeft 2.919
(22,5%) van de scholieren een homogeen Nederlandstalig thuismilieu. 3.998 (30,9%) groeit op
in een taalgemengd thuismilieu waar één van de ouders van Nederlandstalige afkomst is. De
overige 46,6 % (6.028 scholieren) heeft geen Nederlandstalige ouder.

4.3.4. Werk en armoede
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft het hoogste percentage van de bevolking onder die
armoederisicogrens, namelijk 27,8%. (In het Waalse Gewest gaat het om 18,4%, in het Vlaamse
Gewest om 10,1%.)15
Erg verontrustend is de situatie van de jongste leeftijdscategorieën: in 2009 leefden ruim 33,9% van
de Brusselse kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar in een huishouden zonder betaald werk. In
Brusselse eenoudergezinnen loopt het aandeel kinderen die opgroeien in een gezin zonder
werkende ouder op tot 60%16.
Armoede op de arbeidsmarkt volgens scholing
Op de Brusselse arbeidsmarkt blijken ook andere sociale verschillen in de match tussen arbeid en
arbeidskrachten. De volgende tabel schetst de werkloosheidsgraad naar opleidingsniveau bij 25 tot
64-jarigen17. De werkloosheid bij Brusselse laaggeschoolden (26,5%) ligt veel hoger dan bij
Brusselse hooggeschoolden (8,8%).

Vlaanderen
Wallonië
Brussels Gewest
België

Laaggeschoolden18
7,1
14,9
26,5
12,1

Middengeschoolden
3,9
9,4
19,7
6,7

Hooggeschoolden
2,2
3,6
8,8
3,4

14

Tabel ‘leerlingen met vreemde nationaliteit’ in: Vlaamse Gemeenschap (2014). Voorpublicatie statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2013-2014. Op internet op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/statistischjaarboek20132014/publicatiestatistischjaarboek2013-2014.htm (30 september 2014).
15
Taskforce Brussel (2012). Eindrapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap.
16
Vlaamse Gemeenschapscommissie (2014). Aanbevelingsrapport administratie Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019. Brussel: Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
17
Vlaamse Gemeenschapscommissie (2014). Aanbevelingsrapport administratie Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019. Brussel: Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
18
Laaggeschoolden zijn de personen zonder diploma, met een diploma lager onderwijs, of secundair onderwijs van de 1ste of 2de graad.
Middengeschoolden zijn de personen met een diploma van het secundair onderwijs van de 3de graad, samen met de personen in het bezit van een
diploma postsecundair niet-hoger onderwijs. Hooggeschoolden zijn de personen met een diploma hoger onderwijs of universitair onderwijs (inclusief
voortgezette universitaire opleiding en een doctoraat met proefschrift): Steunpunt WSE,
http://www.steunpuntwse.be/sites/steunpuntwse.be/files/documents/cijfers/st_wse_europa_methodologie_0.pdf, 28/02/2014.
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Sociaal-economisch profiel van de leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs19
In de volgende tabel wordt het sociaal-economische profiel geschetst van de leerlingen die naar
school gaan in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, in vergelijking met Vlaanderen. Daarbij werd
uitgegaan van de leerlingenkenmerken die in rekening gebracht worden voor de berekeningswijze
van de werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs:
- het opleidingsniveau van de moeder: als aanwijzing voor de culturele bagage van de leerling;
- het ontvangen van een schooltoelage: als aanwijzing voor de financiële draagkracht van het
gezin;
- de taal die de leerling spreekt in het gezin: als aanwijzing voor het taalkundig en cultureel
kapitaal van het gezin;
- de buurt waar de leerling woont: als aanwijzing voor het sociaal kapitaal van het gezin.
Gewest

Basisonderwijs
Secundair
onderwijs

Gezinstaal
(2009-2010)

Brussel
Vlaanderen
Brussels
Vlaanderen

69%
13%
54%
8%

Lage opleiding
moeder
(2009-2010)
37%
21%
36%
25%

Buurtindicator
(2008-2009)

Schooltoelage
(2008-2009)

88%
23%
68%
24%

35%
22%
32%
26%

Het aandeel leerlingen dat beantwoordt aan een of meer van de verschillende
leerlingenkenmerken, ligt voor elk van de indicatoren veel hoger in het Brusselse hoofdstedelijke
gewest dan in het Vlaamse gewest.

4.3.5. Schoolverlaters
Over het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs heen, verlaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zowat één jongere op vijf voortijdig het onderwijssysteem: zonder diploma secundair onderwijs. De
volgende tabel toont het aandeel van de jongeren tussen 18 en 24 jaar die het onderwijssysteem
verlieten met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs en geen onderwijs of vorming meer
volgen (gegevens 2010)20.

Brussels Gewest
Vlaanderen
Wallonië
België

Mannen (18-24
jaar)
20,4%
11,4%
15,9%
13,8%

Vrouwen (18-24
jaar)
16,5%
7,7%
11,5%
10,0%

Totaal (18-24
jaar)
18,4%
9,6%
13,7%
11,9%
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Taskforce Brussel (2012). Eindrapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap.
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2014). Aandeel van de jongeren tussen 18 en 24 jaar die vroegtijdig de school
verlieten, met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs en die geen onderwijs of vorming meer volgen, naar geslacht, per gewest en
in België, jaargemiddelden 2010-2012. Online op http://www.observatbru.be/documents/indicateurs/pauvrete/2013-decembre/nl/13_-aandeeljongeren-18-24-jaar-die-vroegtijdig-de-school-verlieten-naar-geslacht-en-gewest-2010-201.xls (30 september 2014).
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4.3.6. Zoals de taskforce Brussel de specifieke omgevingsanalyse voor onderwijs en
vorming samenvatte21
“De (groot)stedelijke context heeft een aantal specifieke kenmerken die we in vogelvlucht even
willen situeren:
1. er is een relatief groter aantal kinderen in gezinnen met een niet-westerse achtergrond
anderstalig en kort- en laagopgeleid;
2. de (groot)stedelijke arbeidsmarktparadox: er zijn in de stad meer dan voldoende
arbeidsplaatsen voor de eigen potentieel werkzame bevolking. Die betrekkingen worden echter
in hoge mate ingenomen door de instroom van pendelaars, zodat beschikbare arbeidsplaatsen
enerzijds en hoge werkloosheidsgraad anderzijds naast elkaar bestaan;
3. jonge hogeropgeleiden palmen hier en daar een buurt in (‘gentrification’), wat tot
verdringingseffecten leidt. Zodra ze een stabiele arbeidssituatie hebben en aan
gezinsuitbreiding doen, migreren ze vaak terug naar de periferie.
[…]
Voor het onderwijs heeft dat een aantal gevolgen:
 een vorm van etnische segregatie en dualisering vanaf de basisschool. Allochtone, anderstalige
en laagopgeleide ouders sturen hun kinderen wijkgebonden naar school;
 autochtone ouders kiezen voor ‘witte’ scholen. Autochtone ouders van de Rand sturen hun
kinderen minder naar onderwijsinstellingen in de grootstad;
 in stadsdelen met een hoge concentratie van allochtonen die als thuistaal niet het Nederlands
hebben, ontstaan er concentratiescholen. Twee derde van de allochtone kinderen gaat naar
school in een vierde van de scholen;
 schoolse achterstand voor de kinderen van allochtone, anderstalige en laaggeschoolde
gezinnen;
 geen optimale schoolloopbanen en voorbereiding op de arbeidsmarkt en het beroepsleven:
 onevenwichtige keuze voor BSO/DBSO, veel wisseling van scholen (uit- en instroom), veel uitval,
 gebrek aan scholing, veel ongekwalificeerde uitstroom, beperkte doorstroming naar het hoger
onderwijs en dus verspilling van talenten en een negatief effect op maatschappelijk succes;
 hoog aantal spijbelaars;
 teloorgang van het nijverheidstechnisch onderwijs;
 grotere problemen op het vlak van onderwijskundige organisatie en leiderschap;
 meer vacatures vanwege de ruimere omkadering: veel leerkrachten beginnen hun loopbaan in
een stedelijke context, maar verlaten die na enkele jaren.”

21

Taskforce Brussel (2012). Eindrapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap.
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4.4. Het Beleidsakkoord 2014-201922 van het VGC-college
Het algemeen beleidskader wordt gevormd door het bestuursakkoord 2014-2019 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ‘Goesting in Brussel’. Het Beleidsakkoord 2014-201923 van het VGCCollege tekent de belangrijkste krijtlijnen uit waarbinnen het onderwijs- en vormingsbeleid zich
afspeelt, en dus ook waarbinnen de algemene directie Onderwijs en Vorming zijn activiteiten
ontplooit.
Enkele krachtlijnen voor onderwijs en vorming uit dit beleidsakkoord:
Methodologie: samenwerking extern en intern
 Samenwerking tussen partners (overheden, actoren…) is een noodzaak in de uitdagingen
waarvoor de Brusselse samenleving, en dus ook de VGC, zich geplaatst ziet. Het VGCbestuursakkoord omschrijft dan ook samenwerkingsverbanden met heel wat partners: andere
overheden zoals de Vlaamse Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gemeenten, … ,
maar ook partners op het werkveld: Brusselleer, Actiris, VDAB, Brede Scholen… Streven daarbij
is “een maximum aan synergie en een minimum aan structuren”. Waar de VGC de correcte
instrumenten heeft, toebedeeld krijgt of kan krijgen, wordt een regierol betracht. Binnen het
onderwijsdomein zijn onder meer de dossiers ‘inschrijfbeleid’ (met de Vlaamse Gemeenschap)
en ‘spijbelen’ (t.a.v. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voorbeelden.
 Ook binnen de VGC staat beleidsbreed werken (zowel binnen de administratie als op het
werkveld) hoog in het vaandel: “over gelijke kansen, armoedebestrijding, communicatie,
subsidiebeheer, maar ook voor beleidsthema’s als stedelijk beleid, brede school, taal,
opvoedingsondersteuning, het terugdringen van de vroegtijdige schooluitval.”
Inhoud: waarop ligt het accent?
 In Brussel vindt een demografische explosie plaats. Het beleidsakkoord continueert de
inspanningen inzake capaciteitsuitbreiding in het basisonderwijs (“minstens 3.000 nieuwe
plaatsen”), voor het secundair onderwijs worden drie op te starten/uit te bouwen campussen
genoemd: subregio Molenbeek – Koekelberg - Jette, subregio Schaarbeek – Evere - Sint-Joost en
Anderlecht.
 Een beleidslijn waar de VGC sinds lang op inzet, is kwaliteitsondersteuning van school- en
opleidingsteams. Als accenten 2014-2019 schuift het beleidsakkoord o.m. de verdere uitbouw
van de brede leer- en leefomgeving (‘Brede Scholen’), armoedebestrijding, studiekeuze, en
acties tegen schoolverzuim naar voor. Naast continuering van lopende acties (zoals het
Onderwijscentrum Brussel), worden ook bijsturingen opgenoemd: het ‘scholenproject’ van
Brusselleer, meer aandacht voor meertalig opvoeden en implementatie van bv. co-teaching en
coöperatief leren. Een te versterken accent is de kwaliteitsondersteuning in het secundair
onderwijs (met sterke prioriteit op de eerste graad - ook in het kader van de ‘doorgaande lijn’).


Het bestuursakkoord legt nadruk op de ‘doorgaande lijn’: een vlotte (en dus ook ‘mogelijke’)
doorstroming van kinderopvang tot hoger onderwijs. Daarbij krijgen de scharniermomenten
extra ondersteuning: zij zijn immers vaak knelpunten in doorstroming, en zorgen voor uitval. In

22

Vlaamse Gemeenschapscommissie - de Raad (2014). Bestuursakkoord Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019: ‘goesting in Brussel’. VGC:
stuk 4 (2014) - nr 1. Internet 30.019.2014 op http://www.raadvgc.be/archief%5CStukken%5Cbz2014%5Cstuk4_nr1_2014.pdf
23
Vlaamse Gemeenschapscommissie - de Raad (2014). Bestuursakkoord Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019: ‘goesting in Brussel’. VGC:
stuk 4 (2014) - nr 1. Internet 30.019.2014 op http://www.raadvgc.be/archief%5CStukken%5Cbz2014%5Cstuk4_nr1_2014.pdf
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dit kader worden ook preventie en remediëring van schooluitval geplaatst: time out,
spijbelpreventie… De doorgaande lijn speelt niet alleen in leeftijd een rol (van jong naar oud),
maar ook in de breedte: een breed, kwalitatief en op elkaar afgestemd aanbod van activiteiten
dat de ontwikkelingskansen van elk kind en jongere stimuleert. De continuering en verdere
kwalitatieve uitbouw van bredeschoolnetwerken speelt hierin een cruciale rol. Nieuw is dat het
deeltijds kunstonderwijs en de speelpleinwerking zullen worden betrokken.
Meertaligheid geeft kinderen, jongeren en volwassenen extra kansen. Naast sterke
Nederlandstalige taaltrajecten (war de VGC sinds lang op inzet) komen in dit bestuursakkoord
ook meertalige trajecten meer naar voor. Onder meer: werken aan taalbeleid, taalcoaching, een
intervisiegroep ‘Content and Language Integrated Learning’ bij het Onderwijscentrum Brussel,
een nieuw open leercentrum voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs en de leertijd, en de
uitbouw van een tweetalige lerarenopleiding. Ook acties om voldoende, deskundige en
gemotiveerde leerkrachten te werven en/of te behouden kaderen om in Brussel les te komen
of blijven geven, of om voor de lerarenopleiding te kiezen, kaderen (onder meer) hierin.
Het VGC-College zet deze legislatuur meer dan ooit in op “de sectorale samenwerking tussen
scholen en opleidingspartners met het oog op de ontwikkeling van geïntegreerde trajecten
onderwijs en beroepsopleiding, de uitwisseling van expertise tussen leerkrachten en
instructeurs, het gezamenlijk gebruik van infrastructuur en de contacten met werkgevers.” Ook
taalcoaching, de uitbouw van een Leerwinkel en Beroepenhuis horen hierbij.
Een nieuwe VGC-bevoegdheid is ‘Studentenzaken’, waarin met de andere Brusselse overheden
een gezamenlijk strategisch plan ‘Brussel studentenstad’ zal opgemaakt worden.
In deze legislatuur staat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Nederlandstalige netwerk
in de kijker. Het ‘N’-logo, dat sinds 1995 voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs een
kwaliteitslabel is, zal hertekend worden en als kwaliteitslabel en verbindingselement in de
gemeenschapscommunicatie ingezet worden. Dit heeft uiteraard impact op de ‘onderwijs-N’.

Uitdagingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel:
 Het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel kende de afgelopen decennia een toename van
het aantal leerlingen, met een capaciteitsprobleem als gevolg.
 Tegelijk met de kwantitatieve groei is de samenstelling van de leerlingenpopulatie gewijzigd:
een taal- en cultuurheterogene samenstelling, met een stijging van het aandeel Brusselse
leerlingen. Dit vereist van de schoolteams een aangepaste pedagogische en didactische aanpak,
waarin ze moeten ondersteund worden.
 Aantrekken, ontwikkelen en behouden van de nodige expertise in schoolteams is dan ook een
aandachtspunt binnen het onderwijsveld.
 Een groot deel van de Brusselse samenleving bevindt zich in een situatie van (kans-) armoede,
wat zich ook weerspiegelt in de schoolbevolking. Een goede schoolloopbaan is een van de
sociale hefbomen om een goede socio-economische status te bereiken. Het onderwijs moet
deze rol ten volle opnemen, doch er zijn ook impulsen nodig opdat iedereen maximaal van deze
hefboom gebruik kan maken of maakt.


Onderwijs ten slotte is geen eiland in de maatschappij, die alleen bijdraagt tot de toekomstige
situatie van kinderen of jongeren. Een transversale aanpak waarbij elke sector op zijn of haar
eigen wijze bijdraagt tot de maximale ontplooiingskansen van elke kind of jongere, blijft
aangewezen.
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Uitdagingen in vorming:
 Brussel kent een economische paradox: aan de ene kant is er een hoge werkloosheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl er tegelijkertijd veel knelpuntberoepen zijn die niet
ingevuld raken.
 Een pluspunt om aan werk te raken is een minimale Nederlandse taalvaardigheid. In
opleidingstrajecten moet deze component dan ook ingebouwd zijn.
 Ook hier geldt het principe van de transversale aanpak.
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V. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen
Dit hoofdstuk bevat een aantal strategische doelstellingen om de inhoudelijke werking en impact
van de algemene directie Onderwijs en Vorming te optimaliseren. De algemene directie Onderwijs
en Vorming maakt deel uit van de VGC-administratie, die het beleid van het VGC-College
ondersteunt. Inherent horen daar een aantal taken en doelen bij (beleidsvoorbereiding, -uitvoering
en -evaluatie, de zorgvuldige financiële opvolging en monitoring, …). Deze lopende doelen en
bijhorende activiteiten zijn niet neergeschreven in dit document.
Hetzelfde geldt voor de strategische doelen (en bijhorende acties) die in het globale MOP van de
VGC-administratie staan, en in hun uitwerking uiteraard ook een impact hebben op de - eerder
procesmatige - werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Deze doelen worden
hieronder ook niet herhaald.
De basis voor de keuzes voor deze strategische en operationele doelstellingen is terug te vinden in
het bestuursakkoord van de VGC en de algemene omgevingsanalyse (zie boven).

5.1. Algemeen Onderwijsbeleid
SD1 De ADOV is de centrale en deskundige partner over het Brussels Nederlandstalig
onderwijs- en vormingsbeleid. Ze ondersteunt beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering,
afgestemd op de reële vragen op het terrein en met de nodige aandacht voor de
transversale wisselwerking.
OD1 ADOV werkt maximaal samen met andere relevante overheden en partners.
1. Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap verbreden en optimaliseren
2. Verduidelijken (regie)rol VGC ten aanzien van Inschrijven in Brussel, Lokale
overlegplatformen, spijbelen, capaciteit en studentenzaken
3. Samenwerken met het BHG, de Franstalige Gemeenschap, de Cocof, de
gemeentes, andere grootsteden
4. Samenwerken met relevante onderwijs- en vormingspartners in Brussel

OD2 ADOV bouwt verder kennis op over het Brussels Nederlandstalig onderwijs- en
vormingsbeleid en bundelt en ontsluit deze kennis.
5. Ontbrekende kennis inventariseren en gestructureerd zelf data verzamelen,
analyseren en ontsluiten
6. Structureel meet- en weetgegevens van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen en
verwerken
7. Verkennen en stimuleren van onderzoek
8. Onbestaande relevante expertise ontwikkelen en bestaande expertise inzetbaar
maken (cf. communicatie)
9. Onderwijsmiddag toegankelijk maken voor externen
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OD3 ADOV maakt optimaal gebruik van de interne expertise binnen de gehele VGC-administratie
en werkt samen met de collega’s uit de verschillende sectoren in functie van een optimale
dienstverlening.
10. Alle ADOV-medewerkers ontwikkelen competenties inzake projectmanagement
met inbegrip van interne kennisdeling, kennismanagement,
informatiestructurering.
11. Alle medewerkers van ADOV zijn op de hoogte van de interne procedures en
het aanbod over de VGC-sectoren heen.
12. ADOV neemt actief deel aan transversale werkgroepen en is zelf trekker van de
transversale werkgroepen “Taal” en “Brede School”
13. ADOV werkt samen met de ondersteunende diensten een systeem van digitale
subsidieaanvraag en subsidiebehandeling uit voor scholen.
14. ADOV onderzoekt in welke mate de VGC-uitleendienst verder uitgebouwd kan
worden voor scholen en de vernieuwde speelpleinwerking.

SD2 De ADOV is de drijvende kracht om de infrastructurele vragen van het Brussels
Nederlandstalig onderwijs op te vangen.
OD1 ADOV neemt maatregelen om de capaciteit in het Brussels Nederlandstalig onderwijs zoveel
als mogelijk af te stemmen op de vragen.
15. Subsidies capaciteitsuitbreiding basisonderwijs handhaven en uitbreiden i.s.m.
de netten en de andere overheden
16. Onderzoek opstarten voor de capaciteitsuitbreiding secundair en subsidies
voorzien voor deze capaciteitsuitbreiding i.s.m. de netten en de andere
overheden
OD2 ADOV zorgt voor een kwaliteitsvolle infrastructurele leeromgeving voor lerenden.
17. Subsidies voor energiezorg op school handhaven en acties ontwikkelen en
ondersteunen voor meer energie-efficiëntie op school
18. Subsidies voor BuitenSpel uitbreiden i.f.v. het creëren van een uitdagende en
krachtige speelplaatswerking
19. Subsidies voor uitrusting handhaven zodat leerlingen, studenten en cursisten
gebruik kunnen maken van moderne apparatuur en toestellen zodat ze maximaal
voorbereid zijn op een toekomstige job (inclusief DKO)
20. Subsidies voor renovaties van scholen

SD3 De ADOV biedt maximale ontplooiingskansen aan lerenden, met specifieke aandacht voor
de Brusselse meertalige context en de groeiende groep maatschappelijk kwetsbare
kinderen, jongeren en volwassenen.
OD1 ADOV ondersteunt leerkrachten- en docententeams om met de Brusselse realiteit om te
gaan.
21. ADOV en het Onderwijscentrum Brussel werken samen met de Brusselse
lerarenopleidingen om studenten beter voor te bereiden op een baan in het
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Brussels Nederlandstalig onderwijs.
22. Optimalisering van de taalcoaching in het volwassenenonderwijs, het
tweedekansonderwijs, het deeltijds onderwijs en de leertijd
23. Het Scholenproject van Brusselleer heroriënteren
24. Een taalbeleidsplan per sector opstellen in samenspraak met het werkveld
25. Projecten die inspelen op de armoedeproblematiek ondersteunen
26. Het onderzoeken, faciliteren en samenbrengen van relevante actoren in functie
van de opstart van een tweetalige lerarenopleiding
OD2 ADOV stimuleert een brede leeromgeving voor de Brusselse lerenden.
27. Uitbouw, ondersteuning en evaluatie van de bestaande Brede Schoolinitiatieven
in functie van meerjarenengagement
28. Het subsidiebeleid optimaliseren in kader van brede leerkansen voor de
lerenden
i. Brede School-subsidiekader verfijnen
ii. Subsidies Brede Opvang vereenvoudigen
iii. Verdiepen en verbreden van de naschoolse opvang: Buitenschoolse
opvang, sport, jeugd, vrije tijd, DKOen reguliere onderwijssubsidies, …
op elkaar afstemmen
29. Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs als partner van de Brede
Scholen
30. Scholen inhoudelijk ondersteunen om een uitdagende en krachtige
speelplaatswerking uit te bouwen (BuitenSpel)
31. Het ontwikkelen, uitbouwen en ondersteunen van een nieuwe kwalitatieve
speelpleinwerking in samenwerking met de scholen
OD3 ADOV ondersteunt projecten die een volledige leerloopbaan en een integraal
ontwikkelingsproces van lerenden bevorderen, binnen het Brussels Nederlandstalig netwerk.
32. ADOV heeft de regierol om in samenwerking met de AD WGG actief projecten
omtrent preventie en remediëring van vroegtijdig schoolverlaten en dreigende
schooluitval (Time-out) op te zetten.
33. Acties ter preventie van spijbelen (verder) uitbouwen i.s.m. andere overheden
34. Verder uitbouwen van acties die de overgang faciliteren tussen
- de voorschoolse periode en het kleuteronderwijs,
- het kleuteronderwijs en het lager onderwijs,
- het lager onderwijs en het secundair onderwijs (inclusief de
schakelschool),
- het secundair onderwijs en het hoger onderwijs, opleiding of de
arbeidsmarkt.
35. Uitbouwen van een Leerwinkel, in samenhang met de werkwinkel, zodat leer- en
werk-oriëntatie beter op elkaar worden afgestemd
36. Tweedekansonderwijs en geïntegreerde trajecten (verder) uitbouwen i.s.m.
de VDAB
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OD4 ADOV faciliteert de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
37. Meewerken aan een duidelijke taakverdeling en afstemming tussen VDAB,
ACTIRIS, Tracé, VGC en anderen i.f.v. de 6de staatshervorming
38. Youth Garantee plan uitvoeren in samenwerking met de verschillende overheden
en partners
39. New Deal uitvoeren

SD4 De ADOV werkt actief aan de positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
OD1 ADOV vernieuwt de communicatieaanpak voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs
geïntegreerd in de nieuwe huisstijl van de VGC.
OD2 ADOV promoot Brussel als lerende stad en zet het kwaliteitslabel van het Nederlandstalig
onderwijs- en vormingsaanbod in de kijker.
40. De huisstijl van het Brussels onderwijs vernieuwen
41. Promotiecampagne voor het secundair onderwijs verderzetten met bijzondere
aandacht voor technisch en beroepsonderwijs en de juiste studiekeuze
OD3 ADOV informeert de doelgroep over het onderwijs- en vormingsaanbod, met aandacht voor
een duidelijke doorverwijzing.
42. De nieuwsbrief BrusselDirect vernieuwen en verder uitbouwen als
communicatiemiddel
43. De website www.onderwijsinbrussel.be verder ontwikkelen
44. Doelgericht communiceren over het vormingsaanbod in Brussel
45. Actief meewerken aan een masterplan voor studentenzaken onder de
coördinatie van het BHG
46. Opzetten van acties die jongeren aanmoedigen Brussel als studentenstad te
kiezen
47. Duidelijk communiceren over de toegang tot het Brussels Nederlandstalig
onderwijs (aanmelden, inschrijven, schoolinformatie, Samen naar School, …)
OD4 ADOV organiseert evenementen ter waardering van leerkrachten- en docententeams.
48. De ‘Onderwijsavond’ verderzetten
49. Acties opzetten samen met Onderwijscentrum Brussel en Br(ik i.f.v. een
Brusselse lerarencommunity
50. Actie in het kader van de dag van de leerkracht opzetten
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5.2. Entiteit Onderwijscentrum Brussel
De OD's, zoals opgenomen in het MOP van de entiteitsverantwoordelijke van OCB, lopen verder tot
2016 (zie MOP OCB). Een aantal nieuwe accenten zullen reeds in het MOP van de algemeen
directeur ADOV worden geïntegreerd.
Dit handelt over de volgende doelstellingen:
1. Het OCB realiseert een middenkader.
2. Het OCB actualiseert de ondersteuningsstrategie voor het basis- en secundair onderwijs en
Brede School (o.a. tijdelijkheid, intensiteit).
3. Het OCB ontwikkelt nieuwe ondersteuningsmethodieken (bv. e-coaching).
4. Het OCB implementeert nieuwe accenten op het vlak van de ondersteuningsinhouden
meertaligheid, armoede, ouderbetrokkenheid, Brede School (o.a. ondersteunen CLIL, inzetten
van ervaringsdeskundige armoede).
5. Het OCB ontwikkelt expertise en ontsluit dit via extern onderzoek (o.a. Brede School,
onderwijsondersteuning).
6. Het OCB werkt samen met prioritaire partners i.f.v. de ontwikkeling van nieuwe concepten
(o.a. scholenproject van Brusselleer, BuitenSpel van Walala).
7. De ADOV en het OCB faciliteren en ondersteunen scholen die een speelpleinwerking
organiseren:
i) financieel via subsidies
ii) inhoudelijk via activiteitenaanbod, vorming en de ontwikkeling van kwaliteitscriteria
iii) praktische ondersteuning via ter beschikking stellen van sport- en spelmateriaal.
8. Het OCB ondersteunt de verbinding tussen school en vrijetijd (o.a. inhoudelijke ondersteuning
van vernieuwde speelpleinwerking, professionaliseren naschoolse opvang).
9. Het OCB bouwt een structurele samenwerking uit met de Brusselse lerarenopleidingen.
10. Het OCB ontwikkelt en organiseert acties i.f.v. het aantrekken en houden van leraren in Brussel
(o.a. communitybuilding i.s.m. Br(ik, aanvangsbegeleiding).
Deze doelstellingen worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd binnen het MOP van de
entiteitsverantwoordelijke van het OCB.

5.3. VGC-Onderwijsinstellingen
SD1 De VGC-onderwijsinstellingen bieden kwaliteitsvol onderwijs en ontwikkelingskansen op
maat van elke leerling.
OD1 Actualiseren van opleidingen, opleidingsvormen, types en GON aanvullend aan het huidige
Brusselse aanbod en de Brusselse arbeidsmarktbehoeften
1. De consequenties van het M-decreet adequaat vertalen naar de dagelijkse
werking van de onderwijsinstellingen.
2. De opleidingsbehoeften van de potentiële leerlingenpopulatie blijvend matchen
met de arbeidsmarktbehoeften en het opleidingsaanbod hieraan
aanpassen
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3. Duidelijke keuze maken welke de doelgroep BuSO Zaveldal is en de nodige
consequenties uitvoeren welke deze keuze met zich meebrengt
4. De behoefteanalyse uitvoeren voor nieuwe opleidingsvormen voor bepaalde
types en eventuele aanpassingen doorvoeren
OD2 Focussen op de “totale ontwikkeling” van de leerling (Brede School, Integrale Jeugdhulp,
samenwerking met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin,…)
5. De samenwerkingsmogelijkheden met de Welzijnssector concreet vertalen naar
de praktijk in onze scholen
6. BuSO Zaveldal participeert als volwaardige partner in Brede School Nieuwland.
7. Kasterlinden Internaat biedt een educatief en zorgaanbod aan buiten de
schooltijden en vraagt hiervoor een erkenning.
8. De mogelijkheden onderzoeken om nieuwe infrastructuur maximaal aan te
wenden om ook buiten de schooluren leerlingen alle ontplooiingskansen te geven.
OD3 Doeltreffend samenwerken met onderwijspartners ten behoeve van de onderwijskwaliteit
(PBD, OCB,…)
9. De onderwijsinstellingen maken optimaal gebruik van het aanbod van partners
om hun doelstellingen te verwezenlijken: CLB, OCB,…
OD4 Schaalvoordelen realiseren door structureel samen te werken met Scholengroep Brussel van
het gemeenschapsonderwijs
10. De inhoudelijke en operationele meerwaarde van de internettenscholengroepen
verduidelijken en vertalen naar de praktijk
11. De Regionale Ondersteuningscel (ROC) oprichten en de specifieke deskundigheid
over de CLB’s heen aanwenden
OD5 Het CLB stelt, naast haar decretale opdracht, haar expertise actief ter beschikking van
partners die zich focussen op Brusselse onderwijsvraagstukken.
12. Het CLB stelt haar expertise ter beschikking van de werking vzw Time
Out en draagt actief bij tot de realisatie van de doelstellingen van deze vzw.
OD6 Onderwijsinfrastructuur aanbieden die het mogelijk maakt de onderwijsdoelstellingen met de
doelgroep beter te bereiken
13. Zorgen voor een vlotte transitie en haalbare oplossingen tijdens de werffases
14. De inhoudelijke doelstellingen van de onderwijsinstellingen ondersteunen door
een passend aankoopbeleid te voeren en voor een adequate inrichting van de
(ver)nieuw(d)e infrastructuur te voorzien
15. De werking van het CLB wordt versterkt door de administratieve
activiteiten onder te brengen op één Brusselse locatie.
OD7 De facilitaire organisatie op punt stellen, zodat die toelaat de kernopdrachten in kwalitatieve
omstandigheden te realiseren
16. De organisatie van de facilitaire dienstverlening binnen de onderwijsinstellingen
wordt geoptimaliseerd, waarbij de nodige rationaliseringen doorgevoerd zullen
worden.
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SD2 De dienstverlening van de kernadministratie afstemmen op de operationele werking van de
onderwijsinstellingen.
OD1 Een aangepast personeelsbeleid voeren
17. Harmonisering van statuten voor dezelfde opdrachtenpakketten
18. Invoering van een arbeidsreglement op maat van de onderwijsinstellingen
OD2 Realiseren van een aangepaste financieringsstructuur
19. Rationaliseren van alle uitgaven en ontvangsten
20. De ontvangsten meer aanpassen aan de reële kostprijzen (maaltijden,
kostgelden, opvang,…)
21. Komen tot 1 vzw-werking in functie van de operationele werking van alle
onderwijsinstellingen
22. Evolueren naar een enveloppefinanciering
23. Maximale omkadering voor Kasterlinden Internaat verkrijgen in functie van de
beleidskeuzes
24. Rationaliseren en afbouwen van de gemeenschappelijke beheerscel
OD3 De verbinding maken met verschillende VGC-directies, VGC-entiteiten en VGC-diensten om
efficiënt de doelstellingen van de VGC-onderwijsinstellingen te realiseren
25. De betrokkenheid van de VGC-ICT-cel binnen de VGC-onderwijsinstellingen
uitbreiden en bestendigen
26. Optimaal samenwerken met de directe Gebouwen en Patrimonium, de dienst
Facility (aankoopdienst) en de zakelijk beheerder Nieuwland in functie van
verschillenden bouw- en verbouwdossiers en de contractencoördinatie
27. Actief meewerken aan de actieplannen van de preventiedienst opdat de school
en haar omgeving veilig zijn voor alle gebruikers
OD4 De communicatie van de VGC-onderwijsinstellingen wordt gestroomlijnd.
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5.4. Aanvullende bepalingen
5.4.1. Algemene kritische succesfactoren
• Verzekerde omkadering (aantal VTE’s in personeelsplan voorzien) en flexibele ondersteuning
(ondersteunende directies)
• De nodige tijd en ruimte voor expertisevorming
• Uitbouwen van een intern en extern netwerk
• Problemen omwille van de institutionele organisatie van België (gemengde bevoegdheden)
• …

5.4.2. Bijkomende bepalingen
Indien zich tijdens de duur van dit MOP ingrijpende wijzigingen voordoen, hetzij in de
maatschappelijke omgeving waarin de algemene directie Onderwijs en Vorming actief is, hetzij in
de beleidsopties, hetzij door een interventie van het Collegelid voor Onderwijs en Vorming of het
College, en deze wijzigingen de opdrachten van de AD OV dermate veranderen dat deze
veranderingen niet kunnen ingepast worden in de vigerende afspraken, dan kan het MOP op vraag
van het functioneel bevoegde Collegelid of door het College opnieuw onderhandeld en aangepast
worden om voorgelegd te worden aan het College van de VGC.

5.4.3. Bronnen
Agentschap Territoriale Ontwikkeling - ATO (2012). Analyse van de afstemming tussen vraag en
aanbod van schoolplaatsen in het lager onderwijs. Online op http://www.adtato.irisnet.be/sites/default/files/documents/Rapport_primaire_complet-nl.pdf (30 september
2014)
BISA (2014). Bevolkingsprojecties: bevolkingsprojectie per fase van de levenscyclus (11 fasen).
Online xls-tabellen op http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
BISA (2014). Jaarlijkse evolutie. Online xls-tabellen op http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking
(30 september 2014).
BISA (2014). Leeftijdsstructuur: gemiddelde leeftijd. Online xls-tabellen op
http://www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
BRIO (2013). BRIO-taalbarometer 3: diversiteit als norm. Samenvatting van de BIO-taalbarometer 3.
Online op http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1037 (30 september 2014).
Deboosere P. et al (2009). De Brusselse bevolking: een demografische doorlichting. Brussels
Studies. Online op http://www.briobrussel.be/assets/andere%20publicaties/nl_71_sgb3.pdf (30
september 2014).

31

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2014). Bevolking op 1 januari en per leeftijd 20142061. Online op
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_op_1
_januari_2014-2061.jsp (30 september 2014).
Interne memo van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Op internet geraadpleegde info
m.b.t. bevolking volgens leeftijdsstructuur in 2004 (BISA). Niet langer online beschikbaar op 30
september 2014.
Janssens, Rudi (2001). Taalgebruik in Brussel. Taalverhoudingen, taalverschuivingen en
taalidentiteit in een meertalige stad, in: Brusselse Thema's 8. Brussel: VUBPRESS.
Janssens, Rudi (2007), Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Taalbarometer II), in: Brusselse Thema's 15. Brussel:
VUBPRESS.
LOP Brussel Basisonderwijs (2014). Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel:
Kwantitatieve analyse voor schooljaar 2014-2015. Brussel: LOP Brussel Basisonderwijs.
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2014). Aandeel van de jongeren
tussen 18 en 24 jaar die vroegtijdig de school verlieten, met maximum een diploma van het lager
secundair onderwijs en die geen onderwijs of vorming meer volgen, naar geslacht, per gewest en in
België, jaargemiddelden 2010-2012. Online op
http://www.observatbru.be/documents/indicateurs/pauvrete/2013-decembre/nl/13_-aandeeljongeren-18-24-jaar-die-vroegtijdig-de-school-verlieten-naar-geslacht-en-gewest-2010-201.xls (30
september 2014).
Steunpunt WSE,
http://www.steunpuntwse.be/sites/steunpuntwse.be/files/documents/cijfers/st_wse_europa_met
hodologie_0.pdf, 28/02/2014.
Tabel ‘leerlingen met vreemde nationaliteit’ in: Vlaamse Gemeenschap (2014). Voorpublicatie
statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2013-2014. Op internet op
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/statistischjaarboek20132014/publicatiestatistischjaarboek2013-2014.htm (30 september 2014).
Taskforce Brussel (2012). Eindrapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse
Gemeenschap.
Vlaamse Gemeenschapscommissie (2014). Over het Brussels Nederlandstalig onderwijs: cijfers
(resultaten van de VGC-leerlingentellingen). Online op
http://www.vgc.be/Onderwijs/Onderwijsbeleid+van+de+VGC/Over+het+Brussels+Nederlandstalig+
onderwijs/cijfers.htm (30 september 2014).
Vlaamse Gemeenschapscommissie (2014). Aanbevelingsrapport administratie Vlaamse
Gemeenschapscommissie 2014-2019. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie.

32

Vlaamse Gemeenschapscommissie - de Raad (2014). Bestuursakkoord Vlaamse
Gemeenschapscommissie 2014-2019: ‘goesting in Brussel’. VGC: stuk 4 (2014) - nr 1. Internet
30.019.2014 op http://www.raadvgc.be/archief%5CStukken%5Cbz2014%5Cstuk4_nr1_2014.pdf

33

VI. Bijlage
Timing
6.1. Algemeen Onderwijsbeleid
SD1 De ADOV is de centrale en deskundige partner over het Brussels Nederlandstalig
onderwijs- en vormingsbeleid. Ze ondersteunt beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering,
afgestemd op de reële vragen op het terrein en met de nodige aandacht voor de
transversale wisselwerking.
Acties

Planning

OD1 ADOV werkt maximaal samen met andere relevante overheden en partners.
1. Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap verbreden en
optimaliseren
2. Verduidelijken regierol VGC ten aanzien van Inschrijven in Brussel,
Lokale overlegplatformen, spijbelen, capaciteit en studentenzaken
3. Samenwerken met het BHG, de Franstalig gemeenschap, de Cocof,
de gemeentes, andere grootsteden
4. Samenwerken met relevante onderwijs- en vormingspartners in
Brussel

Continu
Start Q4 2014
Start Q4 2014
Start Q4 2014

OD2 ADOV bouwt verder kennis op over het Brussels Nederlandstalig onderwijs- en
vormingsbeleid en bundelt en ontsluit deze kennis.
5. Ontbrekende kennis inventariseren en gestructureerd zelf data
verzamelen, analyseren en ontsluiten
6. Structureel meet- en weetgegevens van de Vlaamse Gemeenschap
ontvangen en verwerken
7. Verkennen en stimuleren van onderzoek
8. Onbestaande relevante expertise ontwikkelen en bestaande expertise
inzetbaar maken (cf. communicatie)
9. Onderwijsmiddag toegankelijk maken voor externen

Start Q1 2014
Start Q1 2015
Continu
Continu
Start Q3 2015
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OD3 ADOV maakt optimaal gebruik van de interne expertise binnen de gehele VGC-administratie
en werkt samen met de collega’s uit de verschillende sectoren in functie van een optimale
dienstverlening.
10. Alle ADOV-medewerkers ontwikkelen competenties inzake
projectmanagement met inbegrip van interne kennisdeling,
kennismanagement, informatiestructurering.
11. Alle medewerkers van ADOV zijn op de hoogte van de interne
procedures en het aanbod over de VGC-sectoren heen.
12. ADOV neemt actief deel aan transversale werkgroepen en is zelf
trekker van de transversale werkgroepen “Taal” en “Brede School”
13. ADOV werkt samen met de ondersteunende diensten een systeem
van digitale subsidieaanvraag en subsidiebehandeling uit voor scholen.
14. ADOV onderzoekt in welke mate de VGC-uitleendienst verder
uitgebouwd kan worden voor scholen en de vernieuwde
speelpleinwerking.

Continu

Continu
Continu
Start Q4 2015
Start Q2 2015

SD2 De ADOV is de drijvende kracht om de infrastructurele vragen van het Brussels
Nederlandstalig onderwijs op te vangen.
Acties

Planning

OD1 ADOV neemt maatregelen om de capaciteit in het Brussels Nederlandstalig onderwijs
zoveel als mogelijk af te stemmen op de vragen.
15. Subsidies capaciteitsuitbreiding basisonderwijs handhaven en
uitbreiden i.s.m. andere overheden
16. Onderzoek opstarten voor de capaciteitsuitbreiding secundair
en subsidies voorzien voor deze capaciteitsuitbreiding i.s.m.
de netten en andere overheden

Continu
Start Q4 2014

OD2 ADOV zorgt voor een kwaliteitsvolle infrastructurele leeromgeving voor lerenden.
17. Subsidies voor energiezorg op school handhaven en acties
ontwikkelen en ondersteunen voor meer energie-efficiëntie
op school
18. Subsidies voor BuitenSpel uitbreiden i.f.v. het creëren van een
uitdagende en krachtige speelplaatswerking
19. Subsidies voor uitrusting handhaven zodat leerlingen, studenten en
cursisten gebruik kunnen maken van moderne apparatuur en
toestellen zodat ze maximaal voorbereid zijn op een toekomstige job
(inclusief DKO)
20. Subsidies voor renovaties van scholen

Continu

Start Q1 2015
Continu

Continu
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SD3 De ADOV biedt maximale ontplooiingskansen aan lerenden, met specifieke aandacht voor
de Brusselse meertalige context en de groeiende groep maatschappelijk kwetsbare
kinderen, jongeren en volwassenen.
Acties

Planning

OD1 ADOV ondersteunt leerkrachten- en docententeams om met de Brusselse realiteit om te
gaan.
21. ADOV en het Onderwijscentrum Brussel werken samen met de
Brusselse lerarenopleidingen om studenten beter voor te bereiden
op een baan in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.
22. Optimalisering van de taalcoaching in het volwassenonderwijs,
het tweedekansonderwijs, het deeltijds onderwijs en de leertijd
23. Het Scholenproject van Brusselleer heroriënteren
24. Een taalbeleidsplan per sector opstellen in samenspraak met het
werkveld
25. Projecten die inspelen op de armoedeproblematiek ondersteunen
26. Het onderzoeken, faciliteren en samenbrengen van relevante
factoren in functie van de opstart van een tweetalige lerarenopleiding

Start Q3 2014

Start Q1 2015
Start Q1 2014
Start Q3 2015
Start Q1 2015
Start Q3 2014

OD2 ADOV stimuleert een brede leeromgeving voor de Brusselse lerenden.
27. Uitbouw, ondersteuning en evaluatie van de bestaande Brede
Schoolinitiatieven in functie van meerjarenengagement
28. Het subsidiebeleid optimaliseren in kader van brede leerkansen
voor de lerenden
i. Brede School-subsidiekader verfijnen
ii. Subsidies Brede Opvang vereenvoudigen
iii. Verdiepen en verbreden van de naschoolse opvang:
Buitenschoolse opvang, sport, jeugd, vrije tijd, DKO
en reguliere onderwijssubsidies, … op elkaar afstemmen
29. Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs als partner van
de Brede Scholen
30. Scholen inhoudelijk ondersteunen om een uitdagende en krachtige
speelplaatswerking uit te bouwen (BuitenSpel)
31. Het ontwikkelen, uitbouwen en ondersteunen van een nieuwe
kwalitatieve speelpleinwerking in samenwerking met de scholen

Start Q4 2014
Start Q1 2015

Start Q1 2015
Start Q1 2014
Start Q4 2014
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OD3 ADOV ondersteunt projecten die een volledige leerloopbaan en een integraal
ontwikkelingsproces van lerenden bevorderen, binnen het Brussels Nederlandstalig
netwerk.
32. ADOV heeft de regierol om in samenwerking met de AD WGG
actief projecten omtrent preventie en remediëring van vroegtijdig
schoolverlaten en dreigende schooluitval (Time-out) op te zetten.
33. Acties ter preventie van spijbelen (verder) uitbouwen i.s.m.
andere overheden
34. Verder uitbouwen van acties die de overgang faciliteren tussen
- de voorschoolse periode en het kleuteronderwijs,
- het kleuteronderwijs en het lager onderwijs,
- het lager onderwijs en het secundair onderwijs (inclusief de
schakelschool),
- het secundair onderwijs en het hoger onderwijs, opleiding
of de arbeidsmarkt.
35. Uitbouwen van een Leerwinkel, in samenhang met de werkwinkel,
zodat leer- en werk-oriëntatie beter op elkaar worden afgestemd
36. Tweedekansonderwijs en geïntegreerde trajecten (verder) uitbouwen
i.s.m. de VDAB

Start Q1 2014

Start Q1 2014
Start Q2 2014

Start Q4 2014
Continu

OD4 ADOV faciliteert de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
37. Actief meewerken aan een duidelijke taakverdeling en afstemming
tussen VDAB, ACTIRIS, Tracé, VGC en anderen i.f.v. de 6de
staatshervorming
38. Youth Garantee plan uitvoeren in samenwerking met de verschillende
overheden en partners
39. New Deal uitvoeren

Start Q1 2014

Continu
Continu
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SD4 De ADOV werkt actief aan de positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
Acties

Planning

OD1 ADOV vernieuwt de communicatieaanpak voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs
geïntegreerd in de nieuwe huisstijl van de VGC.
Start Q1 2015
OD2 ADOV promoot Brussel als lerende stad en zetten het kwaliteitslabel van het
Nederlandstalig onderwijs- en vormingsaanbod in de kijker.
40. De huisstijl van het Brussels onderwijs vernieuwen
41. Promotiecampagne voor het secundair onderwijs verderzetten
met bijzondere aandacht voor technisch en beroepsonderwijs
en de juiste studiekeuze

Start Q1 2015
Continu

OD3 ADOV informeert de doelgroep over het onderwijs- en vormingsaanbod, met aandacht voor
een duidelijke doorverwijzing.
42. De nieuwsbrief BrusselDirect vernieuwen en verder uitbouwen
als communicatiemiddel
43. De website www.onderwijsinbrussel.be verder ontwikkelen
44. Doelgericht communiceren over het vormingsaanbod in Brussel
45. Actief meewerken aan een masterplan voor studentenzaken onder
de coördinatie van het BHG
46. Opzetten van acties die jongeren aanmoedigt Brussel als
studentenstad te kiezen
47. Duidelijk communiceren over de het toegang tot het Brussels
Nederlandstalig onderwijs (aanmelden, inschrijven,
schoolinformatie, Samen naar School, …)

Start Q1 2015
Continu
Continu
Start Q1 2015
Start Q1 2016
Start Q3 2015

OD4 ADOV organiseert evenementen ter waardering van leerkrachten- en docententeams.
48. De ‘Onderwijsavond’ verderzetten
49. Acties opzetten samen met Onderwijscentrum Brussel en Br(ik
i.f.v. een Brusselse lerarencommunity
50. Actie in het kader van de dag van de leerkracht opzetten

Continu
Start Q1 2014
Continu
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6.2. Entiteit Onderwijscentrum Brussel
Acties

Planning

1. Het OCB realiseert een middenkader.
2. Het OCB actualiseert de ondersteuningsstrategie voor het
basis- en secundair onderwijs en Brede School
(o.a. tijdelijkheid, intensiteit).
3. Het OCB ontwikkelt nieuwe ondersteuningsmethodieken
(bv. e-coaching).
4. Het OCB implementeert nieuwe accenten op het vlak van de
ondersteuningsinhouden meertaligheid, armoede,
ouderbetrokkenheid, Brede School (o.a. ondersteunen CLIL,
inzetten van ervaringsdeskundige armoede).
5. Het OCB ontwikkelt expertise en ontsluit dit via extern
onderzoek (o.a. Brede School, onderwijsondersteuning).
6. Het OCB werkt samen met prioritaire partners i.f.v. de
ontwikkeling van nieuwe concepten (o.a. scholenproject
van Brusselleer, BuitenSpel van Walala).
7. De ADOV en het OCB faciliteren en ondersteunen scholen
die een speelpleinwerking organiseren:
i) financieel via subsidies
ii) inhoudelijk via activiteitenaanbod, vorming en de ontwikkeling
van kwaliteitscriteria
iii) praktische ondersteuning via ter beschikking stellen van
sport- en spelmateriaal.
8. Het OCB ondersteunt de verbinding tussen school en vrijetijd
(o.a. inhoudelijke ondersteuning van vernieuwde speelpleinwerking,
professionaliseren naschoolse opvang).
9. Het OCB bouwt een structurele samenwerking uit met de
Brusselse lerarenopleidingen.
10. Het OCB ontwikkelt en organiseert acties i.f.v. het aantrekken
en houden van leraren in Brussel (o.a. communitybuilding
i.s.m. Br(ik, aanvangsbegeleiding).

Start Q4 2014
Start Q1 2015

Start Q2 2015
Start Q3 2015

Start Q4 2014
Start Q2 2014

Start Q4 2014

Start Q4 2014

Start Q4 2014
Continu
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6.3. VGC-Onderwijsinstellingen
SD1 De VGC-onderwijsinstellingen bieden kwaliteitsvol onderwijs en ontwikkelingskansen op
maat van elke leerling.
Acties

Planning

OD1 Actualiseren van opleidingen, opleidingsvormen, types en GON aanvullend aan het huidige
Brusselse aanbod en de Brusselse arbeidsmarktbehoeften
1. De consequenties van het M-decreet adequaat vertalen naar
de dagelijkse werking van de onderwijsinstellingen.
2. De opleidingsbehoeften van de potentiële leerlingenpopulatie
blijvend matchen met de arbeidsmarktbehoeften en indien
opportuun het opleidingsaanbod aanpassen
3. Duidelijke keuze maken welke de doelgroep BuSO Zaveldal is
en de nodige consequenties uitvoeren welke deze keuze met
zich meebrengt
4. De behoefteanalyse uitvoeren voor nieuwe opleidingsvormen
voor bepaalde types en eventuele aanpassingen doorvoeren

Start Q3 2014
Continu

Start Q1 2015

Start Q3 2015

OD2 Focussen op de “totale ontwikkeling” van de leerling (Brede School, Integrale Jeugdhulp,
samenwerking met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin,…)
5. De samenwerkingsmogelijkheden met de Welzijnssector concreet
vertalen naar de praktijk in onze scholen
6. BuSO Zaveldal participeert als volwaardige partner in Brede School
Nieuwland.
7. Kasterlinden Internaat biedt een educatief en zorgaanbod aan buiten
de schooltijden en vraagt hiervoor een erkenning.
8. De mogelijkheden onderzoeken om nieuwe infrastructuur maximaal
aan te wenden om ook buiten de schooluren leerlingen alle
ontplooiingskansen te geven.

Start Q3 2015
Continu
Start Q1 2015
Start Q1 2016

OD3 Doeltreffend samenwerken met onderwijspartners ten behoeve van de onderwijskwaliteit
(PBD, OCB, CLB, …)
9. De onderwijsinstellingen maken optimaal gebruik van het aanbod
van partners om hun doelstellingen te verwezenlijken: CLB, OCB,…

Continu
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OD4 Schaalvoordelen realiseren door structureel samen te werken met Scholengroep Brussel
van het gemeenschapsonderwijs
10. De inhoudelijke en operationele meerwaarde van de
internettenscholengroepen verduidelijken en vertalen
naar de praktijk
11. De Regionale Ondersteuningscel (ROC) oprichten en de
specifieke deskundigheid over de CLB’s heen aanwenden

Start Q4 2014

Start Q3 2014

OD5 Het CLB stelt, naast haar decretale opdracht, haar expertise actief ter beschikking van
partners die zich focussen op Brusselse onderwijsvraagstukken.
12. Het CLB stelt haar expertise en bijdrage ter beschikking van de
werking vzw Time Out en draagt actie bij tot de realisatie van de
doelstellingen van deze vzw.

Start Q3 2014

OD6 Onderwijsinfrastructuur aanbieden die het mogelijk maakt de onderwijsdoelstellingen met
de doelgroep beter te bereiken
13. Zorgen voor een vlotte transitie en haalbare oplossingen
tijdens de werffases
14. De inhoudelijke doelstellingen van de onderwijsinstellingen
ondersteunen door een passend aankoopbeleid te voeren en
voor een adequate inrichting van de (ver)nieuw(d)e infrastructuur
te voorzien
15. De Brusselwerking van het CLB wordt versterkt door de
administratieve activiteiten onder te brengen op één
Brusselse locatie.

Start Q1 2014
Start Q4 2014

Start Q4 2015

OD7 De facilitaire organisatie op punt stellen, zodat die toelaat de kernopdrachten in
kwalitatieve omstandigheden te realiseren
16. De organisatie van de facilitaire dienstverlening binnen
de onderwijsinstellingen wordt geoptimaliseerd, waarbij
de nodige rationaliseringen doorgevoerd zullen
worden.

Start Q1 2015
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SD2 De dienstverlening van de kernadministratie afstemmen op de operationele werking van de
onderwijsinstellingen
Acties

Planning

OD1 Een aangepast personeelsbeleid voeren
17. Harmonisering van statuten voor dezelfde opdrachtenpakketten
18. Invoering van een arbeidsreglement op maat van de
onderwijsinstellingen

Start Q1 2015
Q4 2015

OD2 Realiseren van een aangepaste financieringsstructuur
19. Rationaliseren van alle uitgaven en ontvangsten
20. De ontvangsten meer aanpassen aan de reële kostprijzen
(maaltijden, kostgelden, opvang,…)
21. Komen tot 1 vzw-werking in functie van de operationele
werking van alle onderwijsinstellingen
22. Evolueren naar een enveloppefinanciering
23. Maximale omkadering voor Kasterlinden Internaat verkrijgen
in functie van de beleidskeuzes
24. Rationaliseren en afbouwen van de gemeenschappelijke
beheerscel

Continu
Start Q3 2015
Start Q1 2016
Start Q1 2016
Start Q2 2014
Start Q1 2015

OD3 De verbinding maken met verschillende VGC-directies, VGC-entiteiten en VGC-diensten om
efficiënt de doelstellingen van de VGC-onderwijsinstellingen te realiseren
25. De betrokkenheid van de VGC-ICT-cel binnen de
VGC-onderwijsinstellingen uitbreiden en bestendigen
26. Optimaal samenwerken met de directe Gebouwen en
Patrimonium, de dienst Facility (aankoopdienst) en de
zakelijk beheerder Nieuwland in functie van
verschillenden bouw- en verbouwdossiers en de
contractencoördinatie
27. Actief meewerken aan de actieplannen van de preventiedienst
opdat de school en haar omgeving veilig zijn voor alle gebruikers

Continu

OD4 De communicatie van de VGC-onderwijsinstellingen wordt
gestroomlijnd

Start Q4 2015

Continu

Continu
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