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Lijst van afkortingen
 AGIOn: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 ASO: algemeen secundair onderwijs
 ATO: Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling
 BIM: Leefmilieu Brussel 
 BISA: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
 BRIO: Brussels Informatie, Documentatie- en Onderzoekscentrum
 BSO: beroepssecundair onderwijs
 CIBG: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
 CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
 COCOF: Commission communautaire française
 DBFM: design, build, finance, maintain
 DKO: deeltijds kunstonderwijs
 GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 GO!: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 IBO: initiatief voor buitenschoolse opvang
 ICT: informatie- en communicatietechnologie
 IDLO: Interfacultair Departement LerarenOpleiding
 KSO: kunstsecundair onderwijs
 LOP: lokaal overlegplatform
 NT2: Nederlands tweede taal
 OD: operationele doelstelling
 OVSG: Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw
 ROC: Regionale Ondersteuningscel
 SD: strategische doelstelling
 SES: sociaal-economische status
 SID-in: studie-informatiedagen
 TSO: technisch secundair onderwijs
 VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 VSV: vroegtijdig schoolverlaten
 VTE: voltijds equivalenten
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1 Inleiding
Het onderwijs- en vormingsbeleid van de VGC zet al jaren in op kwaliteit, kwantiteit en vernieuwing. 
Deze begrippen gaan in Brussel hand in hand. Ik wens dit beleid verder te zetten, te versterken én te 
verbreden. 

Daarbij houdt de VGC voortdurend de vinger aan de pols en speelt zij in op de noden van het terrein. 
Brussel verandert immers in sneltempo. Het Brussel van 25 jaar geleden lijkt niet meer op het Brussel van 
vandaag, net zoals Brussel over 25 jaar anders zal zijn.

In deze tijd van snelle verandering en voortdurende evolutie blijven onderwijs en vorming belangrijke 
speerpunten van het VGC-beleid in Brussel. Investeren in onderwijs is immers investeren in de toekomst 
van kinderen en jongeren, in de toekomst van de burgers van morgen en in de toekomst van onze stad. 
De Nederlandstalige onderwijs- en opleidingssector staan bekend om hun hoge kwaliteit. Dankzij deze 
kwaliteit hebben ze een sterke aantrekkingskracht op studenten, cursisten en ouders die hun kinderen 
de beste toekomstkansen willen geven. 

Kwantitatief wordt verder geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding van zowel het basisonderwijs als het 
secundair onderwijs, in overleg en in samenwerking met mijn collega van de Vlaamse Regering, met de 
Brusselse Regering en met de lokale onderwijsverstrekkers. De kwaliteitsondersteuning vanuit het 
Onderwijscentrum Brussel wordt verder versterkt en verbreed. Projecten zoals Brede School en de 
vernieuwde speelpleinwerking verbreden de slagkracht om ook buiten de schooltijd maximale 
ontwikkelingskansen te geven aan kinderen. Taalbeleid, omgaan met diversiteit en een uitgebouwd 
partnerschap met ouders blijven ook deze legislatuur belangrijke elementen van het onderwijsbeleid.

de heer Guy VANHENGEL
Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
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2 Beleidskader

2.1 Uitgangspunt van het onderwijs- en vormingsbeleid van de VGC.

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een flankerend lokaal onderwijs- en vormingsbeleid.

Flankerend, dat wil zeggen: complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en aan dat van andere 
(Brusselse) overheden, maar met eigen accenten. 

Lokaal, dat wil zeggen: netoverschrijdend en toegespitst op de specifieke Brusselse en grootstedelijke 
context van de hoofdstad. 

Zo wil de VGC optimale kansen bieden aan iedereen die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

2.2 Het institutionele kader in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt in de Brusselse institutionele context. De grote uitdagingen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen om brede antwoorden. Daarom is het samenspel tussen 
institutionele partners, organisaties en burgers, lokale overheden en de academische wereld 
onontbeerlijk. De meerlagigheid van bevoegdheden en verantwoordelijkheden vergt voortdurende 
inspanningen om tot afstemming en taakafbakening te komen.

Bij de ontwikkeling en de uitvoering van het Vlaamse beleid ten aanzien van Brussel moet 
vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de specifieke institutionele en bestuurlijke context van 
het Brussels Gewest. In tegenstelling tot Vlaanderen waar de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden 
binnen één Vlaams parlement, één Vlaamse regering en één Vlaamse administratie gezamenlijk worden 
behandeld, worden de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel uitgeoefend door twee Gemeenschappen 
(de Vlaamse en de Franse Gemeenschap) en drie Gemeenschapscommissies (VGC, COCOF en GGC) en de 
gewestbevoegdheden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Inzake het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige vormingssector zijn in Brussel de Vlaamse 
Gemeenschap en de VGC als eerste aan zet, maar uiteraard zijn er belangrijke raakvlakken met de 
gewestbevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de gemeenschapsbevoegdheden 
van de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie.

2.3 Goesting in Brussel: het VGC-bestuursakkoord.

Op 23 juli 2014 keurde de VGC-Raad het bestuursakkoord 2014-2019 goed. Daarin staan niet alleen de 
strategische doelstellingen uitgetekend, maar ook heel wat operationele doelen, acties, plannen en 
werven. Die worden verder geoperationaliseerd in deze beleidsnota. 

Bestuursakkoord en beleidsnota bouwen voort op wat goed functioneert en leggen nieuwe klemtonen in 
functie van actuele noden en toekomstige evoluties. Uiteraard zal met de vereiste flexibiliteit ingespeeld 
worden op nieuwe opportuniteiten en noden, die zich in de loop van deze legislatuur nog zullen 
aandienen.
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Het VGC-bestuursakkoord houdt ook rekening met de meerlagige bestuurscontext van Brussel en stelt 
een duurzame samenwerking tussen de verschillende overheden voorop als belangrijkste hefboom in het 
streven naar antwoorden op de vele verwachtingen.

2.4 Afstemming met de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap is onze prioritaire partner op het terrein van het Nederlandstalig onderwijs en 
de Nederlandstalige vormingssector in Brussel. Het is immers de Vlaamse Gemeenschap die de lijnen 
voor het Nederlandstalig onderwijs uittekent en voor een deel mee verantwoordelijkheid draagt voor de 
Nederlandstalige opleidingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Vlaamse beleid (decretale regels, beleidslijnen, of operationele maatregelen) is vaak geënt op de 
Vlaamse context. Binnen de Brusselse context kunnen deze regels en beleidslijnen een sterke financiële 
of organisatorische impact hebben (soms voorzien, soms onvoorzien of ongewenst), zowel op het 
werkveld als op het VGC-beleid. De rapporten van de administratieve Taskforce Brussel1,2 die tijdens de 
vorige legislatuur zijn opgemaakt, bevatten een uitgebreide studie van de knelpunten die optreden bij de 
toepassing van het (Vlaamse) regelgevende kader in de Brusselse context én formuleren oplossingen 
ervoor. Het proces dat is ingezet met de Taskforce Brussel moet idealiter uitmonden in een strategisch 
meerjarenplan tussen het College van de VGC en de Vlaamse Regering.

Twee thema’s verdienen daarbij extra aandacht: de aanpak met betrekking tot de schoolinfrastructuur 
en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Inzake schoolinfrastructuur wil ik, na inventarisatie van alle plannen van de onderwijsverstrekkers, met 
de Vlaamse Gemeenschap komen tot een duurzaam, meerjarig investeringsplan voor renovatie en 
nieuwbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de wederzijdse inbreng en taakverdeling is 
geregeld. Op die manier wordt niet alleen de historisch gegroeide achterstand weggewerkt, maar wordt 
ook een antwoord geboden aan de capaciteitsdruk.

Verschillende onderwerpen vragen om beleidsmatige en/of operationele afspraken met andere 
overheden zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschap. Los van het feit of het 
onderwerp zich op het beleidsniveau van de VGC of dat van de Vlaamse Gemeenschap situeert, kan een 
samenspel tussen VGC en Vlaamse Gemeenschap de onderhandelingspositie alleen maar versterken. 
Met de Vlaamse Gemeenschap wil ik dan ook afspraken maken rond gemeenschappelijke strategieën 
wanneer het gaat om interactie met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschap.

1 Taskforce Brussel (2012). Eindrapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap. Online op 
brussel.vlaanderen.be/UserFiles/File/TFB_eindrapport_20120208.pdf (2 maart 2015).
2 Taskforce Brussel (2013). Aanvullend rapport. Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap. Online op 
brussel.vlaanderen.be/.../TFB_aanvullend%20rapport_def_okt2013.pdf (2 maart 2015). 



8

2.5 Synergie met andere regionale overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Nederlandstalige en de Franstalige onderwijsstructuren, met respectievelijk de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap als bevoegde overheid, worden op verschillende terreinen met dezelfde uitdagingen 
geconfronteerd: de capaciteitsdruk (en bijhorende vraag naar schoolinfrastructuur), de meertaligheid, de 
ongekwalificeerde uitstroom, de spijbelproblematiek, de afstemming tussen onderwijs, opleiding en de 
arbeidsmarkt, het meewerken aan gewestelijke projecten zoals de beroepenvitrine, de uitwisseling van 
gegevens in het kader van leerplichtcontrole en kleuterparticipatie, de inschrijfprocedures, de nood aan 
leerkrachten, enzovoort. Overleg en samenwerking tussen de onderwijsstructuren en de bevoegde 
overheden zijn noodzakelijk om een gecoördineerd antwoord te kunnen bieden.

Veel van deze uitdagingen hebben raakvlakken met de gewestelijke bevoegdheden of middelen, zowel 
op uitvoerend niveau (Actiris, CIBG, BIM, ATO …) als op beleidsniveau. Belangrijk is dat gewestelijke 
maatregelen én de inspanningen van de gemeenschappen naadloos op elkaar inspelen en elkaar 
versterken. Overleg is op dit moment de enige manier om een gezamenlijke strategie uit te werken.

2.6 Samenspel met de Brusselse gemeenten.

Samenwerking met de Brusselse gemeenten is voor de VGC erg belangrijk. Gemeenten organiseren of 
ondersteunen heel wat gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, buurthuizen, bibliotheken, 
speelpleinwerkingen, enzovoort. Een gestructureerd overleg met de gemeenten in functie van 
kennisuitwisseling en afstemming van het gevoerde beleid is dan ook cruciaal. 

De ambitie is duidelijk: gemeenten meer kansen geven om in te spelen op VGC-acties die 
tegemoetkomen aan de lokale noden. Om dit in de hand te werken, zal er een constructieve dialoog tot 
stand worden gebracht met zowel lokale mandatarissen als gemeenteambtenaren om hen te laten 
kennismaken met het ruime VGC-dienstenaanbod gericht op gemeenten.
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3 Omgevingsanalyse 

3.1 Brussel groeit. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook.

Op 1 januari 2013 waren er officieel meer dan 1,1 miljoen inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest3. Volgens projecties van het Federaal Planbureau zou Brussel tussen 2014 en 2020 nog een 
jaarlijkse bevolkingstoename tussen de 1,1% en de 0,6% hebben4. In absolute termen gaat het om 8.000 
tot 16.000 nieuwe inwoners per jaar. De laatste prognoses stellen deze verwachtingen naar boven bij5.

Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs in Brussel. BISA6 schatte in 2010 in dat er tussen 2015 en 2020 
een 20.000 leerlingen bijkomen in het basis- en secundair onderwijs in Brussel (Nederlandstalig en 
Franstalig). 

De groep 0-5 jaar zal blijven groeien, maar minder explosief dan de voorbije jaren. Maar de huidige 0- tot 
5-jarigen worden ook ouder, en schuiven door op de leeftijdscurve. Daardoor neemt de leeftijdsgroep 
van 6 tot 17 jaar tussen 2014 en 2020 ook gevoelig toe7. 

Op 35 jaar tijd is het leerlingenaantal in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel gestegen van 
13.000 leerlingen in het schooljaar 1980-1981 tot 29.047 tijdens het schooljaar 2014-20158. Sinds 2009-
2010 werden er in het basisonderwijs een kleine 3.000 stoelen bij geplaatst.

De vraag overstijgt duidelijk het aanbod: voor de inschrijvingen 2015-2016 waren er in het 
kleuteronderwijs 4.045 aanmeldingen voor 1.827 vrije plaatsen. In het lager onderwijs waren er voor de 
eerste graad 653 aanmeldingen voor 301 plaatsen. 

De evolutie in het Nederlandstalig secundair onderwijs liep historisch anders. De leerlingencijfers zijn er 
lange tijd blijven dalen. Deze trend is echter gestopt in het schooljaar 1999-2000. In 2014-2015 telde de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 13.092 scholieren in het gewoon secundair onderwijs9. 

Het voltijds gewoon secundair onderwijs kent momenteel nog vanaf de tweede graad de 
onderwijsvormen ‘ASO’ (gericht op theoretische ontwikkeling), ‘BSO’ en ‘TSO’ (eerder praktijkgerichte 
opleidingen) en ‘KSO’ (voor kunstopleidingen). In de tweede en de derde graad van het secundair 
onderwijs volgen 55% van de leerlingen een ASO-richting, 17% een TSO-richting, 21% een BSO-richting en 
7% van de leerlingen studeren in het KSO (februari 2015)10. 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kent ook een instroom van leerlingen van buiten het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: in het gewoon kleuteronderwijs wonen 1.135 kleuters (of 9,1% van het aantal 
kleuters) buiten Brussel, in het lager en in het secundair onderwijs gaat het respectievelijk om 2.528 
(15,4%) en 4.402 (34,6%) leerlingen.

3 BISA (2014). Jaarlijkse evolutie. Online xls-tabellen op www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
4 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2014). Bevolking op 1 januari en per leeftijd 2014-2061. Online op 
statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_op_1_januari_2014-2061.jsp (30 september 2014).
5Federaal Planbureau (2015). Perscommuniqué 17 maart 2015: “Volgens de nieuwe demografische vooruitzichten zou België in 2060…“. Online 
op www.plan.be/admin/uploaded/201503170923270.PC_demo_vooruitzichten.pdf (20 maart 2015).
6 Dehaibe, X. ( 2010). Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel: 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut van Statistiek en Analyse. Cahiers van het BISA, 2.
7 BISA (2014). Bevolkingsprojecties: bevolkingsprojectie per fase van de levenscyclus (11 fasen). Online xls-tabellen op 
www.bisa.irisnet.be/themas/bevolking (30 september 2014).
8 Op basis van de VGC-leerlingentelling van februari 2015. Niet-gepubliceerde gegevens (13 maart 2015).
9 Zie voetnoot 8.
10 Zie voetnoot 8.
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3.2 Brussel diversifieert. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook.

Brussel kent een bevolking met 181 nationaliteiten11. 67% van de inwoners is Belg. In 2004 was dat nog 
74%. Ter vergelijking: in heel België is slechts 10,6% van de inwoners niet-Belg. 

De schoolpopulatie van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verbrusselt: de diversiteit van de 
Brusselse samenleving is er aanwezig.

In het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel heeft 10,3% van de leerlingen niet de 
Belgische nationaliteit. De term ‘nationaliteit’ loopt evenwel niet gelijk met culturele achtergrond. 
Schooldirecties schatten in 2014-2015 in dat 58% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs 
een niet-westerse culturele achtergrond heeft12 (tegenover 42% in het schooljaar 2003-2004)13. In het 
secundair onderwijs zijn deze cijfers respectievelijk 39,2% (2014-2015) 14 en 24% (2003-2004)15. 

Brusselaars gebruiken vaak verschillende talen in verschillende contexten: thuis, op school of op het 
werk, in de vrije tijd, in communicatie met officiële instellingen. In 2013 gaf de taalbarometer aan dat 
23,1% van de Brusselaars het Nederlands goed tot uitstekend beheerst16. Voor 19,5% is het Nederlands 
een van de thuistalen of is het de enige thuistaal. 

Deze taalcontext zien we, naar thuistaal, weerspiegeld in de schoolpopulatie van het Nederlandstalig 
basis- en secundair onderwijs in Brussel17. In de basisschool groeit 8,7% van de kinderen op in een 
homogeen Nederlandstalig thuismilieu. 21,3% komt uit een taalgemengd thuismilieu waar een van de 
ouders van Nederlandstalige afkomst is. De overige 70,0% heeft geen Nederlandstalige ouder. In het 
secundair onderwijs heeft 21,2% van de scholieren een homogeen Nederlandstalig thuismilieu. 28,7% 
groeit op in een taalgemengd thuismilieu waar een van de ouders van Nederlandstalige afkomst is. De 
overige 50,1% heeft geen Nederlandstalige ouder.

De taaldiversiteit in Brussel is een gegeven en zal ook in de toekomst het taalgebruik blijven typeren18. 
De helft van de Brusselaars jonger dan 25 jaar groeit op in een twee- of meertalig gezin.

11 BISA (2012). Online op www.bisa.irisnet.be/cijfers/wist-je-dat/hoeveel-nationaliteiten-zijn-er-onder-de-inwoners-van-brussel#.VOw5BzYVEkU 
(24 februari 2015).
12 Zie voetnoot 8.
13 Berekeningen op basis van de VGC-leerlingentellingen (bron: www.vgc.be).
14 Zie voetnoot 8.
15 Zie voetnoot 13.
16 BRIO (2013). BRIO-taalbarometer 3: diversiteit als norm. Samenvatting van de BRIO-taalbarometer 3. Online op 
www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1037 (30 september 2014).
17 Zie voetnoot 8.
18 Uit de samenvatting van BRIO-taalbarometer 3. Online op www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1037 (6 februari 2015).

http://www.bisa.irisnet.be/cijfers/wist-je-dat/hoeveel-nationaliteiten-zijn-er-onder-de-inwoners-van-brussel#.VOw5BzYVEkU
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3.3 Impact van de sociaal-economische thuissituatie op de schoolloopbaan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in België het hoogste percentage van de bevolking onder de 
armoederisicogrens, namelijk 27,8%.19 In 2009 leefde ruim 33,9% van de Brusselse kinderen en jongeren 
tussen 0 en 17 jaar in een gezin zonder betaald werk. In Brusselse eenoudergezinnen loopt het aandeel 
kinderen die opgroeien in een gezin zonder werkende ouder, op tot 60%.20

Om de socio-economische status (SES) van de leerlingen te vatten, wordt in het onderwijsveld 
gebruikgemaakt van de indicatoren ‘thuistaal van de leerling’ , ‘het ontvangen van een schooltoelage’, 
‘het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder’ en de ‘woonbuurt’. Nagenoeg alle studies over de 
relatie tussen de SES van leerlingen en de kans op voortijdig schoolverlaten (als indicator van een 
succesvolle schoolloopbaan) wijzen uit: hoe lager de SES, hoe hoger de kans op vroegtijdig 
schoolverlaten. Een statistische stijging van één standaardafwijking tegenover de gemiddelde SES, 
resulteert in een daling van de kans op vroegtijdig schoolverlaten met bijna 50%21. 

In het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel valt 58% van de leerlingen onder de SES-grens bij 
de indicator ‘thuistaal’, 35% bij ‘schooltoelage’, 38% bij ‘opleidingsniveau moeder’ en 71% bij ‘buurt’. In 
het basisonderwijs bedragen de SES-cijfers respectievelijk 68%, 35%, 37% en 45%22.

3.4 Schoolloopbaan en tewerkstellingskansen later.

Scholing of opleiding spelen een belangrijke rol: hoe hoger het behaalde studieniveau, hoe lager de kans 
om na een jaar nog werkloos te zijn. Van de groep leerlingen die alleen een getuigschrift van de tweede 
graad secundair onderwijs kunnen voorleggen, is na een jaar nog 40% werkloos. Voor het diploma 
secundair onderwijs is dat nog 33% en van de groep studenten die met succes hoger onderwijs hebben 
afgerond, nog 22%.

De relatie scholing - tewerkstellingskansen heeft niet alleen een invloed op de overstap naar de 
arbeidsmarkt, maar weegt door tijdens de volledige arbeidscarrière23 (en dat heeft dan weer impact op 
de SES van de volgende generatie). Laaggeschoolden hebben een tewerkstellingsgraad van 66,8% (en dus 
een werkloosheidsgraad van 33,2%), de ‘middengeschoolde’ bevolking heeft een tewerkstellingsgraad 
van 78,1 % en bij de hooggeschoolde bevolking bedraagt die 89,9%. Investeren in onderwijs heeft een 
preventieve werking op de langere termijn, over de generaties heen.

Een belangrijk gegeven in dit verband is de vaststelling dat in 2012-2013, 16,3%24 van de jongeren 
vroegtijdig het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verliet zonder diploma secundair onderwijs. In 2009-
2010 was dat nog 20,7%25. 

19 Zie voetnoot 1.
20 Vlaamse Gemeenschapscommissie (2014). Aanbevelingsrapport administratie Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019. Brussel: VGC. 
21 Lamote, C., Van Damme, J., Van Den Noortgate, W., Speybroeck, S., Boonen, T. & de Bilde, J. (2013). Dropout in secondary education: An 
application of a multilevel discrete-time hazard model accounting for school changes. In: Quality and Quantity, 47, 2425-2446.
22 Gegevens over 2013-2014. Bron: Vlaamse Gemeenschap - AgODi, online op 
www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/cijfermateriaal/leerlingenkenmerken/ (13 maart 2015).
23 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2014). De Brusselse arbeidsmarkt: Statistische gegevens (oktober 2014). Online op 
www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Activiteitsgraad,%20werkzaamheidsgraad%20en%20werkloosheidsgraad.pdf (februari 2015).
24 Departement Onderwijs en Vorming (2015). Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Cijferrapport voor de schooljaren 
2009-2010 tot en met 2012-2013. Brussel: Vlaamse Gemeenschap. Online op: 
onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VSV_Cijferrapport_2012-2013_DEF.pdf (12 maart 2015).
25 Deze percentages (recent door de Vlaamse Gemeenschap gepubliceerd) wijken af van voorheen gepubliceerde en gecommuniceerde 
percentages. Oorzaak zijn verfijningen en punctuele methodologische aanpassingen omtrent de VSV-indicatoren naar aanleiding van de 
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Spijbelen is een indicator van schoolmoeheid. In 2012-2013 was 4,2% van de leerlingen secundair 
onderwijs die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en naar een Nederlandstalige school gaan (in 
Brussel of in Vlaanderen), gekend als een problematische spijbelaar26. Dat is vergelijkbaar met het cijfer 
van leerlingen die in Gent of Antwerpen wonen: 4,0%27. Voor leerplichtige leerlingen in het 
basisonderwijs zijn deze cijfers respectievelijk 0,60% (Brussel) en 1,07% (Gent/Antwerpen).

3.5 Levenslang leren in Brussel.

Levenslang en levensbreed leren kan op vele manieren. Zowel de Centra voor Volwassenenonderwijs als 
het Centrum voor Basiseducatie en de opleidingen van SYNTRA en VDAB voorzien in een toegankelijk, 
kwaliteitsvol aanbod.

Het volwassenenonderwijs georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) telde in 
2013-2014, 26.192 inschrijvingen op het niveau ‘secundair onderwijs’ (waarvan 15.119 voor NT2-lessen), 
827 inschrijvingen op het niveau ‘hoger beroepsonderwijs’ en in de specifieke lerarenopleiding 51628. In 
2011-2012 (twee schooljaren voordien) waren deze cijfers respectievelijk 24.559 (14.016), 966 en 442.

Het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, dat een breed pakket aan opleidingen aanbiedt met 
betrekking tot geletterdheid, sociale redzaamheid, gecijferdheid en ICT-vaardigheden, telde in 2013-
2014, 2.259 ‘unieke inschrijvingen’. In 2011-2012 (twee schooljaren voordien) waren dat er 2.122. In 
lesurencursist uitgedrukt (wat gebaseerd is op het aantal cursisten én de gevolgde trajecten), is 
Brusselleer geëvolueerd van 209.45029 lesurencursist in 2009-2010 tot 223.573 lesurencursist in 2013-
2014. Specifiek voor Brussel (in vergelijking met Vlaanderen) is dat bij Brusselleer een groot aandeel van 
het aanbod bestaat uit NT2-opleidingen.

De vraag naar Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige opleidingen voor laaggeschoolden of 
studenten zonder diploma secundair onderwijs, kent een gestage groei. We verwijzen in eerste instantie 
naar de cijfers van Brusselleer, maar ook het ‘tweedekansonderwijs’ (TKO), waarbij volwassenen nog een 
volwaardig diploma secundair onderwijs kunnen behalen, is in Brussel gegroeid van 197 ‘unieke 
inschrijvingen’ in 2011-201230 tot 316 in 2013-201431.

2.305 Brusselaars volgden in 2013-2014 een VDAB-opleiding, van wie 2.281 werkzoekenden32. 

In het cursusjaar 2013-2014 volgden 1.632 cursisten een opleiding in SYNTRA BRUSSEL33.

Een goede kennis van het Nederlands én andere talen is niet alleen belangrijk voor de jonge generatie, 
maar ook voor volwassenen. Dat blijkt uit de cijfers van het Huis van het Nederlands. Waar in 2004-2005, 

integratie van de databanken binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
26 Minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig tijdens een schooljaar.
27 Vlaamse Gemeenschap (2014). Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2012-2013. Brussel: Vlaamse Gemeenschap.
28 Vlaamse Gemeenschap (2015). Statistisch jaarboek van het onderwijs 2013-2014. Online op 
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/statistischjaarboek2013-2014/publicatiestatistischjaarboek2013-2014.htm (6 
februari 2015).
29 Vlaamse Gemeenschap (2011). Statistisch jaarboek van het onderwijs 2009-2010. Brussel: Vlaamse Gemeenschap. 
30 Vlaamse Gemeenschap (2013). Statistisch jaarboek van het onderwijs 2012-2013. Brussel: Vlaamse Gemeenschap.
31 Zie voetnoot 28.
32 Zie voetnoot 28. 
33 SYNTRA Brussel heeft een breed palet aan opleidingen. Naast de cursus ‘bedrijfsbeheer’ zijn er beroepsgerichte opleidingen zoals ‘medisch 
secretaresse’, ‘hairstylist’, ‘lingerieontwerper’, ‘bodypainting’, ‘gebouwenthermografie’, ‘professioneel gastechnicus’, ‘bloemschikken’, ‘EPB-
verslaggever’, ‘piercings’…
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6.771 personen zich aanmeldden bij het Huis om zich in te schrijven voor een cursus Nederlands, ging het 
in 2013-2014 om 16.660 intakes. Tegelijk hebben in 2013-2014 meer dan 7.000 anderstaligen 
deelgenomen aan conversatietafels om hun Nederlands te oefenen.

3.6 Lerarenberoep in Brussel: werving en behoud.

Op 1 oktober 2014 werkten in het Nederlandstalig onderwijs 1.475 leerkrachten34 in het 
kleuteronderwijs; 2.566 in het lager en 3.001 in het secundair. 8,87% van de leerkrachten die in Brussel 
werkt, woont effectief in Brussel. 

In vergelijking met Vlaanderen is het aantal personeelsleden met een tijdelijke aanstelling in Brussel 
hoger dan het Vlaamse gemiddelde (ongeveer 10% hoger). Ook het aantal beginnende leerkrachten met 
ten hoogste 3 jaar ervaring is in Brussel groter dan in Vlaanderen. Wie na de carrièrestart in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft (en in een vaster verband wordt tewerkgesteld), blijft er 
meestal werken. Uit een VGC-enquête uit 201335 bleek dat, op het totaal van 2.459 leerkrachten van 94 
scholen, er slechts 73 leerkrachten in vast verband (of 2,97%) waren verdwenen uit het onderwijs.

Bijkomende capaciteit voor leerlingen betekent ook nood aan bijkomende leerkrachten, zowel in het 
basisonderwijs als in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs is de relatie tussen het aantal 
leerkrachten en het aantal leerlingen relatief eenduidig (in het gewoon kleuteronderwijs 22 kinderen per 
VTE), maar in het secundair onderwijs zijn simulaties moeilijker te maken. Het BISA startte in 2014 de 
studie "Nood aan onderwijzend personeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", waarin de behoeften 
tegen 2020 worden geraamd. De oplevering is voorzien voor juni 2015.

Aan de lerarenopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel, Odisee en de Vrije Universiteit Brussel 
studeerden in het academiejaar 2013-2014 1.540 studenten, van wie 1.326 op het niveau ‘professioneel 
gerichte bachelor’ (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs), 201 in de specifieke 
lerarenopleiding na master, en 13 in een opleiding ‘bachelor-na-bachelor’. Deze aantallen zijn eerder 
stabiel: 2012-2013 waren dat er 1.543 en in 2011-2012, 1.461.

3.7 Studenten in Brussel.36

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft belangrijke troeven als studentenstad: de internationale 
uitstraling en connecties, de meertaligheid, stage- en werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, het aanbod 

34 Deze cijfers geven de personen weer, niet de VTE’s.
35 Bron: www.onderwijsinbrussel.be/nieuws/leerkrachtenverloop-brussels-nederlandstalig-onderwijs-nieuwe-cijfers.
36 Voor dit hoofdstuk kwam heel veel informatie uit: 
- Vaesen J., Wayens B. et al. (2014) Het hoger onderwijs en Brussel. Brussels Studies: nr. 76. Online op www.brusselsstudies.be (20 maart 

2015).
- ATO (2014). Blik op het studentenleven in Brussel: Stedelijke praktijken en omgang met de stad. Online op www.adt-

ato.be/sites/default/files/ADT_Resultats_intermediaires_Panorama_de_la_vie_etudiante_Juillet2014_NL.pdf (20 maart 2015).
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aan culturele activiteiten, de goede bereikbaarheid van de stad, de grootte van de stad en zijn statuut 
van hoofd- en grootstad … 

Met 86.000 studenten, bijna een vierde van de gehele studentenpopulatie in België, is het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de grootste studentenstad van België. Ca. 25.000 studenten daarvan volgen les 
aan door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde Brusselse instellingen.

De aanwezigheid van het hoger onderwijs brengt een economische meerwaarde met zich mee. Het 
hoger onderwijs in Brussel (Nederlandstalig én Franstalig) telt een 16.000 personeelsleden (28.000 als de 
universitaire ziekenhuizen worden meegeteld). Er zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo’n 
10.000 studentenjobs die worden ingevuld door Brusselse studenten. Deze jobs hebben vaak een 
duidelijk stedelijk karakter en een grote zichtbaarheid in de stad (bijvoorbeeld horeca). 

Hoger onderwijs levert een actieve bijdrage aan de maatschappij. De dienstverlening van de universitaire 
ziekenhuizen is daarvan een van de meest uitgesproken voorbeelden. Studenten participeren aan het 
sociale, economische en maatschappelijke leven via sportclubs, cultuur, studentenverenigingen, 
jeugdbewegingen37.

Een bevraging van studenten aan Brusselse universiteiten (Nederlands- en Franstalig) in 2014 leerde dat 
56% van de bevraagde studenten overweegt om in Brussel te blijven wonen na de studies (terwijl 40% 
van hen van Brusselse herkomst is). De redenen daarvoor variëren van de internationale dimensie van 
Brussel, over de bereikbaarheid van de stad tot het rijke activiteitenaanbod. 

Alhoewel studenten zich relatief ‘thuis’ voelen in Brussel, geven ze toch enkele cruciale beperkingen aan 
wat betreft de uitrusting van Brussel als studentenstad.

37 zij het vaak in hun thuisregio.
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4 Strategische en operationele doelstellingen

4.1 SD: Een netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid voeren gericht op gelijke toegang tot 
onderwijs en vorming en gelijke kansen.

De VGC voert een flankerend onderwijs- en vormingsbeleid, dat optimale kansen biedt aan iedereen die 
zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in het algemeen en tot het Nederlandstalig onderwijs in 
het bijzonder. De rol die de VGC daarbij opneemt, hangt af van het actieterrein, de beschikbare 
middelen, de bevoegdheden en varieert van beperkt tot doorslaggevend, van actor tot regisseur. Op 
bepaalde terreinen treedt de VGC op als faciliterende netwerkcoördinator, op andere als beleids- of 
beheersregisseur en indien nodig of wenselijk ontwikkelt de VGC eigen acties.

De werking die de VGC ontplooit, is steeds netoverschrijdend en gericht op elke leerling in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met respect voor de eigenheid van de netten. Om de visie, plannen 
en concrete acties af te toetsen, wordt op gestructureerde wijze en doelgericht netoverschrijdend 
overleg ingebouwd. De consultatie en de samenwerking blijven echter niet beperkt tot de 
onderwijskoepels. Onderwijs en Vorming werkt ook nauw samen met andere beleidsdomeinen en streeft 
naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de partners binnen het netwerk.

4.1.1 OD: Optreden als regisseur om een gestructureerd antwoord te bieden op het 
capaciteitstekort.

De vraag naar Nederlandstalig onderwijs overstijgt op dit ogenblik het aanbod van de Nederlandstalige 
onderwijsverstrekkers. Om vraag en aanbod van Nederlandstalig onderwijs verder op elkaar af te 
stemmen, blijft investeren in de uitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel noodzakelijk. In 
samenwerking met de partners worden structurele oplossingen uitgewerkt om het tekort aan plaatsen 
weg te werken.

Samen met de onderwijskoepels en de schoolbesturen worden masterplannen basisonderwijs en 
secundair onderwijs uitgetekend én uitgevoerd. Deze plannen, waarin de partners hun initiatieven 
registreren, zijn de basis voor de opvolging van de dossiers en voor regelmatige rapportering. Het overleg 
wordt gevoerd in de schoot van de Taskforce Nederlandstalig Onderwijs Brussel. De VGC neemt daarin 
de regierol op en houdt nauw contact met de Vlaamse Gemeenschap en de schoolfacilitator van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelstelling van dit overleg is te komen tot een duurzaam, meerjarig 
investeringsplan schoolinfrastructuur en capaciteitsuitbreiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om een goede dossieruitvoering en opvolging te garanderen, sluit de VGC overeenkomsten af met 
AGIOn en GO! en bouwt ze een performant systeem van monitoring uit. 

4.1.2 OD: Optreden als regisseur om een gecoördineerd inschrijvingsbeleid mogelijk te maken.
Binnen het decretale kader dat de Vlaamse Gemeenschap uittekent, wil ik in overleg met mijn Vlaamse 
collega uitzoeken hoe de VGC kan bijdragen aan het optimaliseren van de aanmeldings- en 
inschrijvingsprocedure. 

Meer dan het voorzien van middelen, wil de VGC de mogelijkheid krijgen om de aanmeldingen en de 
inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, de gegevensuitwisseling te bevorderen, de 
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belemmeringen in de reglementering aan te pakken en de communicatie naar ouders over de 
inschrijvingsprocedure te vereenvoudigen. Ook het informeren van ouders over het Nederlandstalig 
onderwijs en de keuze van de school (onder andere Samen naar School in de Buurt) blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Op dit moment voert het LOP de regierol. De VGC vraagt de uitwerking van een kader 
voor een regierol die voldoende krachtig is voor het slagen van deze opdracht.

4.1.3 OD: Optreden als actor om gelijke onderwijs- en vormingskansen te creëren. 
Opgroeien in (kans)armoede, onvoldoende stimulansen krijgen in de thuisomgeving, laag- of 
andersgeletterd zijn in deze technologische maatschappij zijn belemmerende factoren voor een goede 
(school)loopbaan. 

In het kader van het flankerend onderwijsbeleid en vertrekkend vanuit de Brusselse context, kan de VGC 
zelf acties en initiatieven nemen en kunnen haar partners ondersteuning krijgen bij het opzetten van 
innovatieve projecten. Daartoe worden aangepaste subsidiekaders ontwikkeld met de bedoeling om 
scholen te ondersteunen in hun streven om gelijke onderwijskansen te geven aan alle leerlingen en om 
de band tussen school, ouders en buurt te versterken. Het flankerend onderwijsbeleid is zowel gericht op 
de continuïteit van de werking als op innovatie en vernieuwing.

4.1.4 OD: Actor zijn als inrichtende macht van VGC-onderwijsinstellingen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is inrichtende macht van scholen voor buitengewoon onderwijs: 
Zaveldal (buitengewoon secundair onderwijs), Kasterlinden (buitengewoon basisonderwijs, 
buitengewoon secundair onderwijs). Daarnaast is de VGC ook inrichtende macht van een CLB (CLB 
Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs) en een internaat voor buitengewoon onderwijs (Internaat 
Kasterlinden). 

Deze onderwijsinstellingen voeren een beleid met maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en 
jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, met specifieke aandacht voor het behalen van een 
studiebewijs en met oog voor de doorstroom naar de arbeidsmarkt.

De toekenning van type 9 aan de Kasterlindenscholen en de omvorming van type 1 naar ‘basisaanbod’ op 
Zaveldal zijn daar voorbeelden van. De instellingen blijven inzetten op innovatieve trajecten die aan zo 
veel mogelijk leerlingen de kans geven om een diploma secundair onderwijs te behalen, op een betere 
afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt via stages, werkplekleren en coaching en op 
voldoende zorg op maat voor elke leerling.

De VGC stelt zich als kleine inrichtende macht met een uniek aanbod verbindend op naar andere 
onderwijsnetten en opleidingspartners. De instellingen maken deel uit van het netwerk officieel 
onderwijs (OVSG), werken waar relevant samen met andere onderwijsinstellingen uit andere 
onderwijsnetten en ontwikkelen waar nodig partnerschappen met beroepsopleidingen en 
welzijnspartners. Het feit dat de VGC een kleine inrichtende macht is, biedt de flexibiliteit om maatwerk 
af te leveren in pedagogische trajecten. 

Tegelijk wordt, met respect voor de eigenheid van de VGC-onderwijsinstellingen, de samenwerking 
tussen het CLB van de VGC en het CLB van Scholengroep Brussel verder uitgediept in functie van 
schaalvoordelen. Ook de evoluties inzake erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de internaten 
vanuit de Vlaamse overheid worden nauwgezet opgevolgd.
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4.2 SD: Investeren in functionele en comfortabele schoolinfrastructuur. 

Goede schoolinfrastructuur is van substantieel belang om de onderwijskwaliteit op niveau te houden. 
Een goed schoolgebouw inspireert leerkrachten tot goed lesgeven en leerlingen tot goed les volgen.

Heel wat schoolgebouwen hebben nood aan vernieuwing, verbouwing of renovatie. Bovendien stelt de 
demografische groei ons voor een bijzondere uitdaging. De programmatie en de uitbouw van 
voorzieningen dient zich aan als een problematiek die met de nodige voorbereiding, kennis van zaken en 
nood aan budgettaire en ruimtelijke efficiëntie aangepakt moet worden.

Het realiseren van kwaliteitsvolle schoolgebouwen is al jarenlang een topprioriteit van de VGC. Zo ook in 
deze legislatuur.

4.2.1 OD: Oprichting van nieuwe schoolinfrastructuur en waarborgen van de kwaliteit van de 
bestaande.

Investeringsoperaties in scholenbouw en renovatie moeten tegelijkertijd een antwoord bieden op de 
capaciteitsnoden, tegemoetkomen aan onderwijskundige innovaties en inspelen op nieuwe 
onderwijsconcepten zoals Brede School.

De VGC blijft het voortouw nemen in de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel en voert de regierol in overleg en in samenwerking met de onderwijsnetten, de Vlaamse 
Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tegen 2019 wil ik 3.000 extra plaatsen creëren in het basisonderwijs en twee nieuwe campussen 
secundair onderwijs uitbouwen, één in het noorden van Brussel en één in het westen van Brussel. 
Tegelijk wordt verder werk gemaakt van dringende renovaties en aanpassingswerken.

Scholen die willen renoveren kunnen een beroep doen op de dienstverlening van de vzw FIX, een 
werkervaringsproject voor laaggeschoolde langdurig werklozen. FIX voert herstellingen en 
renovatiewerken uit in 50 tot 70 scholen per jaar.

4.2.2 OD: Investeren in kwaliteitsvolle uitrusting van scholen, met specifieke aandacht voor TSO 
en BSO. 

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Eigentijdse technische uitrusting is 
bovendien nodig om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden. Leerlingen 
moeten alle kansen krijgen om de noodzakelijke competenties te verwerven waardoor ze zich 
gemakkelijker op de arbeidsmarkt kunnen inschakelen. Daarom blijf ik investeren in een degelijke 
technische uitrusting van de scholen TSO, BSO en KSO.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelt deze visie en ondersteunt ook scholen met technische en 
beroepsrichtingen om up-to-date materiaal en uitrusting te kunnen aankopen. Waar mogelijk wordt 
samengewerkt en afgestemd.
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4.2.3 OD: Scholen begeleiden in rationeel energiegebruik. 
Bewust omgaan met energie op school zorgt ervoor dat scholen op langere termijn meer 
werkingsmiddelen vrijmaken voor pedagogische doelen in plaats van ze te spenderen aan hoge 
energiefacturen. Metingen van het energieverbruik op 47 scholen toonden aan dat er met minimale 
investeringen een besparingsmarge van gemiddeld 15% mogelijk is.

De VGC werkt mee aan deze doelstelling door het verlenen van deskundig advies, begeleiding en 
financiële ondersteuning.

De vzw FIX (zie hierboven) werd tijdens de vorige legislatuur met twee energieverantwoordelijken 
versterkt. Zij analyseren het energieverbruik in scholen en doen concrete voorstellen tot verbetering. 
Naast kleine ingrepen met een onmiddellijk terugverdieneffect, worden er eveneens grotere 
renovatieprojecten opgestart. De uitvoering van de werken gebeurt zowel door FIX als door externe 
aannemers.

Tegen het einde van de legislatuur moet minstens één op drie Nederlandstalige scholen in Brussel 
minder verbruiken.

4.2.4 OD: Spelfunctionele speelplaatsen inrichten.
Een avontuurlijke, goed ingerichte speelplaats maakt het leven op school alleen maar aantrekkelijker. Uit 
onderzoek blijkt dat, naast de klas, ook de speelplaats een bepalende factor is in het welbevinden van 
leerlingen en leerkrachten. 

Ik engageer me om tijdens deze legislatuur aan minstens 60 scholen de kans te geven om hun 
speelplaatsen (her)in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waarin 
kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.

Rekening houdend met de ervaringen die werden opgedaan in de 14 proefprojecten, wordt een 
algemene oproep gelanceerd aan alle Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen in Brussel, 
waarbij scholen worden uitgedaagd om samen met leerlingen, ouders en schoolteam hun buitenruimte 
aan te pakken. Zij zullen niet alleen kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van de VGC, maar 
eveneens een beroep kunnen doen op begeleiding en advies op maat om hun ideeën en visie in de 
praktijk om te zetten.

Met dit project ‘BuitenSpel’ wil ik ruimte creëren voor de brede ontwikkeling van kinderen, maar 
eveneens ouder- en buurtbetrokkenheid stimuleren en aandacht hebben voor de aansluiting tussen 
school en vrije tijd. De nieuwe speelplaatsen gaan ook bij uitstek geschikt zijn voor de vernieuwde 
speelpleinwerking. De VGC wil van scholen en speelplaatsen de ontmoetingsruimten bij uitstek maken, 
de motor van stedelijk beleid in de verschillende wijken en buurten.
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4.2.5 OD: Investeren in de VGC-onderwijsinstellingen. 
De VGC heeft als inrichtende macht een belangrijke voorbeeldfunctie, niet alleen voor de honderden 
kinderen, jongeren en hun ouders die een beroep doen op haar scholen, maar ook voor de andere 
onderwijsinrichters in Brussel. Door het aanbieden van moderne, functionele infrastructuur wil ik de 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren met een beperking maximaliseren. 

Kasterlinden (basisschool, secundaire school en internaat) zal bij de start van het schooljaar 2015-2016 
een gloednieuwe campus in gebruik nemen. De gebouwen zijn ontworpen met maximaal respect voor de 
gebruikers en de buurtbewoners. In die zin vormt de infrastructuur de ruimtelijke vertaling van het 
pedagogische en maatschappelijke concept. De nieuwe campus is goed voor 243 personeelsleden, 180 
kinderen basisonderwijs, 120 jongeren secundair onderwijs en 32 internen. Er wordt tevens voorzien in 
parkeerplaatsen en in sportaccommodatie, die op termijn ter beschikking kan worden gesteld van de 
buurt.

Het revalidatiecentrum De Poolster verhuist eveneens naar nieuwe gebouwen op dezelfde campus. De 
Kasterlindeninstellingen en De Poolster krijgen zo de kans om samen te werken aan een versterkt 
partnerschap. 

Zaveldal zal tegen het schooljaar 2016-2017 volledig gerenoveerd zijn en kunnen beschikken over een 
aangepaste, functionele schoolinfrastructuur, die ruimte biedt voor een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod en aangepaste werkvormen op maat van de doelgroep. Zaveldal maakt deel uit van de 
Brede School Nieuwland. Het delen van infrastructuur met andere partners op de site, vormt een 
belangrijke voorwaarde om de gezamenlijke inhoudelijke doelstellingen van de Brede School te kunnen 
realiseren.

Voor het CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs wordt de concrete denkpiste voor een gezamenlijke 
huisvesting met het CLB van Scholengroep Brussel verder onderzocht. Dit biedt niet alleen 
schaalvoordelen op beheersvlak, maar ook inzake inhoudelijke samenwerking en expertiseontwikkeling.

4.3 SD: Voldoende gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen om kwaliteitsvol onderwijs aan 
te bieden in een grootstedelijke context.

Kwaliteitsvol onderwijs steunt op gemotiveerde en bekwame leraren. 

Brussel biedt vele kansen en mogelijkheden als onderwijsstad, maar vergt van schoolteams ook 
bijzondere competenties om alle verwachtingen te kunnen waarmaken. Schoolteams werken in een snel 
evoluerende omgeving met een grote talige, culturele en sociale diversiteit. Ze moeten omgaan met de 
kloof tussen de armste en de rijkste leerlingen, een evenwicht zoeken tussen een goede beheersing van 
het Nederlands en het stimuleren van de meertaligheid van alle leerlingen, en veel meer taken en 
verantwoordelijkheden opnemen dan alleen lesgeven in de klas. 

Inhoudelijke ondersteuning van schoolteams vormt een belangrijk speerpunt van het beleid. De VGC 
werkt daaraan via het Onderwijscentrum Brussel. Het Onderwijscentrum Brussel is voor de schoolteams 
de deskundige en professionele partner die ondersteuning biedt op het vlak van taal en meertaligheid, 
ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en met het concept van Brede School.

Het ander belangrijk hoofdthema is eerder van kwantitatieve aard. Ook al is er vandaag geen 
problematisch lerarentekort38, toch moet er de komende jaren, samen met de partners, gewerkt worden 
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aan de noodzakelijke uitbreiding van het lerarenkorps. Een gevoelige toename van de 
onderwijscapaciteit betekent ook dat er bijkomende leraren nodig zijn. 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet dus anticiperen op een stijgende vraag naar 
onderwijspersoneel én tegelijk huidige en toekomstige leraren motiveren om hun kennis en kunde in te 
zetten in Brussel. Ik streef naar het voorkomen van een lerarentekort enerzijds en een laag 
lerarenverloop anderzijds. Daarvoor blijf ik inzetten op een positieve waardering van het lerarenberoep, 
het aantrekken van gemotiveerde leerkrachten in Brussel, een goede aanvangsbegeleiding voor 
beginnende leraren en een sterke ondersteuning van de Brusselse schoolteams.

4.3.1 OD: Gemotiveerde leerkrachten aantrekken en behouden.
De promotiecampagne ‘Lesgeven in Brussel’, die vorm krijgt vanuit de samenwerking tussen het 
Onderwijscentrum Brussel en vzw Br(ik, is een belangrijk instrument om lesgeven in het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel bij leerkrachten en kandidaat-leerkrachten op positieve wijze onder de aandacht te 
brengen. 

De campagne kent intussen verschillende doelen en doelgroepen: in het secundair onderwijs lopen acties 
om scholieren bij hun studiekeuzeproces breed te informeren over het lerarenberoep zodat de instroom 
van de lerarenopleidingen wordt versterkt. Voor studenten aan de Brusselse lerarenopleidingen zijn er 
acties om hen warm te maken voor Brussel als stad om te wonen en te werken. Bij leerkrachten die in 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel werken, wordt ingezet op community-building over de lokale 
schoolgrenzen heen. 

De Avond van het Nederlandstalig onderwijs, die een vaste jaarlijkse afspraak is geworden voor de vele 
schoolteams, sluit naadloos op deze campagne aan.

4.3.2 OD: Professionele ondersteuning op maat van Brussel versterken en uitbreiden.
Om efficiënt in te spelen op de evoluties in de maatschappij en op de vragen, noden en mogelijkheden 
van het onderwijsveld, blijft het Onderwijscentrum Brussel zijn werking voortdurend optimaliseren en 
uitbreiden.

De ondersteuningsstrategie in het basisonderwijs wordt, op basis van een wetenschappelijk onderzoek, 
waar nodig bijgestuurd. Intensieve ondersteuning, dicht bij de leraar, zal belangrijk blijven, maar nieuwe 
concepten zoals meerjarige trajecten, schooloverstijgende trajecten, e-coaching en peercoaching worden 
op effectiviteit en haalbaarheid onderzocht en ingevoerd. 

Het Onderwijscentrum Brussel zal scholen helpen om een flexibel en divers beleid rond meertalig 
opgroeien en opvoeden te ontwikkelen. Er wordt gestart met een intervisiegroep voor leerkrachten 
secundair onderwijs die niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands geven. Het 
Onderwijscentrum Brussel onderzoekt op welke wijze ook Frans in het basisonderwijs en vreemde talen 
in het secundair onderwijs ondersteund kunnen worden. Naar analogie met de mogelijkheid tot het 
deelnemen aan het theoretisch examen bij het behalen van een rijbewijs vanuit de school, onderzoek ik 

38 De maandelijkse arbeidsmarktbarometer van het Agentschap voor Onderwijsdiensten wijst uit dat 99% van het personeelskader in Brusselse 
scholen is ingevuld.
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de mogelijkheid om alle afstuderende secundaire scholieren een SELOR-taalattest te laten behalen voor 
Frans en Engels vanuit de school.

Onderwijs is een hefboom om (kans)armoede te bestrijden. Expertisedeling op dat vlak kan ervoor 
zorgen dat schoolteams meer inzicht krijgen in het thema en zo kennis en vaardigheden ontwikkelen om 
een armoedebeleid uit te stippelen. Het Onderwijscentrum Brussel zet daartoe een ervaringsdeskundige 
in de armoede in en ontwikkelt een ondersteuningspakket gericht op schoolteams.

Samenwerking is een belangrijk gegeven - niet alleen op schoolniveau maar ook op het niveau van de 
onderwijsondersteunende partners. Het Onderwijscentrum Brussel finaliseert nog dit schooljaar een 
samenwerkingskader met de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten, dat leidt tot meer 
expertisedeling en complementariteit tussen de verschillende werkingen. Er zal intensief samengewerkt 
worden rond begeleiding van beginnende leerkrachten. 

Met de stopzetting van Voorrangsbeleid Brussel wordt de extra ondersteuning in Brussel verder 
gestroomlijnd. De opdrachten van Voorrangsbeleid Brussel worden vanaf het schooljaar 2015–2016 
opgenomen door het Onderwijscentrum Brussel. 

4.3.3 OD: De lerarenopleiding in de grootstedelijke context verankeren.
Wie lesgeeft in Brussel, geeft les in een snel evoluerende grootstedelijke context. Daarvoor zijn een 
aantal specifieke vaardigheden nodig. 

De Brusselse lerarenopleidingen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid om hun studenten reeds in 
de basisopleiding voor te bereiden op het lesgeven in de meertalige, grootstedelijke omgeving. Om een 
sterkere afstemming tussen opleiding en praktijk te bevorderen, zullen de lerarenopleidingen en het 
Onderwijscentrum Brussel structureel samenwerken rond stages, expertisedeling en het ontwikkelen van 
gezamenlijke projecten. Een algemeen samenwerkingskader tussen het Onderwijscentrum Brussel en de 
Brusselse lerarenopleidingen (Odisee, Erasmushogeschool Brussel en het IDLO van de Vrije Universiteit 
Brussel) is recent ondertekend. 

Ik engageer me om te komen tot een lerarenopleiding die meertalige leerkrachten aflevert. Na juridisch 
onderzoek van de mogelijkheden is gekozen om kandidaat-leerkrachten vakken te laten volgen aan een 
(bestaande) Nederlandstalige én een (bestaande) Franstalige lerarenopleiding. Dat moet leiden tot een 
bi-diplomering van de studenten, die op die manier een Nederlandstalig én een Franstalig 
onderwijsdiploma kunnen verwerven. Deze leerkrachten kunnen als volwaardige leerkracht in beide 
onderwijssystemen aangesteld worden.
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4.4 SD: Een succesvolle school(leer)loopbaan uitbouwen, met maximale kansen op 
gekwalificeerde uitstroom en een geslaagde doorstroom naar hoger onderwijs en 
werkgelegenheid.

Iedere lerende heeft recht op een kwaliteitsvol leer- en studietraject. De VGC streeft ernaar dat iedereen 
een kwalificatie behaalt. Het behalen van een kwalificatie is immers een belangrijke factor voor het 
vinden van een (goede) baan, wat op zijn beurt bepalend is voor de socio-economische positie en een 
effect heeft op de volgende generatie. Daarbij gaat specifieke aandacht naar technische of 
beroepsgerichte opleidingen en de toeleiding naar knelpuntberoepen.

De uitbouw van een succesvolle leerloopbaan is gebaseerd op een positieve studiekeuze, die uitgaat van 
de talenten en de interesses van de lerende en rekening houdt met het toekomstperspectief dat de 
lerende voor zichzelf heeft uitgestippeld.

Terwijl de Vlaamse Gemeenschap een hervorming van het secundair onderwijs uitrolt, wil de VGC de 
arbeidsmarktgeoriënteerde richtingen promoten (TSO, BSO, Deeltijds Onderwijs en Leertijd). Ik zoek 
tevens uit op welke manier er meer partnerschappen tussen bedrijven en opleidingen kunnen worden 
gerealiseerd, meer stages in Brusselse bedrijven en kruisverbindingen tussen onderwijs, opleiding, 
bedrijfsleven en arbeidsmarkt.

Leren stopt niet bij het verlaten van de schoolbanken op 18 of ouder. Levenslang en levensbreed leren 
voor wie pro-actief of remediërend bijkomende competenties wil verwerven en/of in de praktijk 
verworven competenties wil valoriseren, blijft belangrijk.

4.4.1 OD: Wegwijs maken in leer- en studietrajecten. 
Leerplichtonderwijs

De VGC blijft de troeven van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de kijker plaatsen via de 
jaarlijkse onderwijscampagne. De informatieve scholengids (de 50ste in 2017-2018!), een website met 
het onderwijsaanbod, de studiekeuzebeurs, acties naar ouders … maken deel uit van een gerichte 
campagne.

De studiekeuzebeurs blijft een belangrijke tool om leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs 
en de 1ste graad secundair onderwijs te informeren over de afstudeerrichtingen in het Nederlandstalig 
secundair onderwijs in Brussel. Gezien de invloed die ouders hebben op de studiekeuze van hun 
kinderen, gaat extra aandacht naar het informeren van de ouders bij de overgang van basis- naar 
secundair onderwijs en bij de overstap van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs. Ook 
voor leerkrachten wordt een educatief traject rond studiekeuze ontwikkeld, waarmee ze aan de slag 
kunnen gaan in de klas. 

Om leerlingen, ouders en leerkrachten te ondersteunen bij het studiekeuzeproces, worden eveneens 
nieuwe sporen onderzocht buiten de studiekeuzebeurs.

Voor schoolverlaters, jongeren en volwassenen 

Tracé Brussel vzw organiseert acties om Brusselse jongeren en schoolverlaters uit het Nederlandstalig 
onderwijs toe te leiden naar de arbeidsmarkt of naar opleidingen om hun positie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Tracé Brussel krijgt de opdracht van de VGC om naast de gekende projecten en initiatieven 
(‘Jump naar Werk’, ‘Schakels naar Werk’ en de opleidingsbeurs) nieuwe acties en instrumenten te 
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ontwikkelen, die meer inspelen op de leefwereld van jongeren, zoals de ontwikkeling van een digitaal 
interactief platform en een jongerengids. 

In de schoot van deze vzw zal eveneens de ‘Leerwinkel’ worden uitgebouwd om Brusselse 
(jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) die kiezen voor een Nederlandstalig educatief traject, te onthalen, te 
informeren en te begeleiden naar een gepaste opleiding, vorming of studie. De Leerwinkel zal 
complementair en in samenhang met de bestaande werkwinkels worden uitgebouwd in het kader van 
een ‘gekruist beleid’ inzake onderwijs-opleiding-werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitbouw 
van de leerwinkel gebeurt in samenwerking met Actiris en VDAB. 

4.4.2 OD: Zorgen voor kwaliteitsondersteuning in de scharniermomenten.
In de ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn er verschillende belangrijke scharniermomenten. Die 
overgangen vormen op dit moment vaak een breuk voor de leerling en zijn/haar omgeving. Door ouders 
te ondersteunen en de sectoren en onderwijsniveaus meer op elkaar af te stemmen, wordt een 
doorgaande lijn gecreëerd met continuïteit van zorgaanbod en pedagogisch klimaat.

Overgang van de voorschoolse sector naar de kleuterschool

Vóór de kleuterschoolleeftijd worden kinderen op verschillende manieren opgevangen: in het 
kinderdagverblijf, door een onthaalouder, in familieverband … Voor het ene kind zal de overstap naar de 
kleuterschool dan ook groter zijn dan voor het andere. 

Onder de projectnaam ‘Educare’ zullen een visie en methodieken opgestart worden om een warme(re) 
overstap naar de kleuterschool te introduceren, aangepast aan de Brusselse context. Het project loopt in 
partnerschap tussen de entiteit Gezin en het Onderwijscentrum Brussel.

Overgang basisonderwijs - secundair onderwijs

De overgang van de basisschool naar de secundaire school is voor elke leerling de overstap van één 
klasleerkracht naar verschillende vakleerkrachten, een grotere fysieke afstand van thuis, verschillende 
studiekeuzemogelijkheden. Schoolteams van het secundair onderwijs zien de leerlingengroepen 
verbrusselen. Net als in het basisonderwijs zijn schoolteams vragende partij voor extra ondersteuning 
rond taal, diversiteit, ouderbetrokkenheid.

Het Onderwijscentrum Brussel zet vanaf 2015-2016 nog meer in op ondersteuning van de secundaire 
scholen. De focus ligt daarbij op de eerste graad, net om het pedagogisch klimaat en het educatief 
handelen af te stemmen op de derde graad van de lagere school. 

Ik engageer mij voor de uitbouw van twee innovatieve proeftuinen om een verbeterd traject lager 
onderwijs - secundair onderwijs mogelijk te maken. De opgedane kennis kan in een volgende fase 
gedeeld worden met andere scholen en verder worden ontwikkeld. Op deze manier wordt de 
verzamelde expertise uit de proeftuinen verankerd. Tegelijk kunnen ook aanbevelingen worden 
geformuleerd aan de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties.

Overgang (secundair) onderwijs - arbeidsmarkt

Via het project Jump naar Werk organiseert Tracé Brussel vormingssessies en bedrijfsbezoeken voor 
jongeren, met prioriteit voor laatstejaarsscholieren uit TSO, BSO, KSO en buitengewoon secundair 
onderwijs. Tegelijk krijgen leerkrachten en onderwijsactoren informatie over de arbeidsmarkt. 
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Om jongeren een betere (vaak eerste) realistische ervaring in een onderneming te geven, zal Tracé 
Brussel inzetten op individuele en groepsbegeleiding van studentenjobs en stageplaatsen voor 
schoolgaande jongeren. 

Ik streef verder naar geïntegreerde kwalificerende trajecten, waarbij onderwijs en arbeidsmarkt samen 
een aanbod creëren om een antwoord te bieden op de vraag naar meer gerichte kwalificatie en 
doorstroom. 

Een tweede kans op een diploma secundair onderwijs

Binnen het tweedekansonderwijs, waar jongeren en volwassenen alsnog een diploma secundair 
onderwijs willen behalen, gaat extra ondersteuning naar de cursistenbegeleiding. Vaak gaat het over 
jongeren en jongvolwassenen die vroegtijdig hebben afgehaakt in het reguliere onderwijs en die nood 
hebben aan extra psychosociale ondersteuning, advies of doorverwijzing naar externe hulpverlening. De 
extra ondersteuning moet ervoor zorgen dat deze doelgroep niet opnieuw afhaakt.

Taalondersteuning

Taal is in de Brusselse context een belangrijk gegeven: wie meerdere talen beheerst, komt sneller aan de 
bak, zeker als het Nederlands een van die talen is. Voor heel wat niet-Nederlandstalige gezinnen is het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel hét middel voor sociale mobiliteit. Ondersteuning en promotie van 
de Nederlandse taal behoren dan ook tot de kernopdrachten van de VGC.

In het basisonderwijs en in het secundair onderwijs ondersteunt het Onderwijscentrum Brussel 
schoolteams rond taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid. Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelt 
innovatieve methodieken om deze opdracht nog doeltreffender te kunnen uitvoeren.

Het Huis van het Nederlands werkt aan het taalbeleid van opleidings- en werkervaringsinitiatieven, in de 
centra leren en werken, de leertijd en de centra voor volwassenenonderwijs. Het Huis biedt 
ondersteuning via de inzet van taalcoaches Nederlands. Voor jongeren in het deeltijds onderwijs en in de 
Leertijd opent dit jaar nog een Open Leercentrum Nederlands waar jongeren hun Nederlandse 
taalvaardigheid kunnen bijschaven.

4.4.3 OD: Kwaliteitsondersteuning in en vanuit de VGC-onderwijsinstellingen.
Het M-decreet voor meer inclusie in het onderwijs hertekent de verhoudingen tussen gewoon en 
buitengewoon onderwijs. Het staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, die vanuit een inclusieve benadering worden begeleid in het gewoon onderwijs. De 
VGC-scholen, die een uitgebreide expertise hebben aangaande ‘leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften’, krijgen hierin een belangrijke rol toebedeeld.

Kasterlinden werkt al jarenlang als succesvol expertisecentrum GON (geïntegreerd onderwijs), waarbij 
begeleiders uit de Kasterlinden-scholen leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit 
het gewoon onderwijs ondersteunen. Kasterlinden zal bovendien een unieke rol spelen in het M-decreet 
door als enige Brusselse school uit het officiële net een aanbod te organiseren voor leerlingen met een 
autismespectrumstoornis. 

Gezien hun specialisatie op het vlak van leerlingen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (‘type 
3’), heb ik ook met Zaveldal dezelfde ambitie. Tal van Brusselse scholen zijn namelijk op zoek naar de 
juiste aanpak van dit type van leerlingen. Zaveldal zal eveneens, als enige secundaire 
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onderwijsverstrekker uit het officiële net die het type ‘basisaanbod’ aanbiedt voor leerlingen voor wie de 
redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet volstaan, een belangrijke unieke rol opnemen in het 
kader van het M-decreet. 

Door de toetreding van Kasterlinden en Zaveldal tot de internettenscholengemeenschap met de scholen 
uit het gemeenschapsonderwijs zal de expertise binnen het buitengewoon onderwijs en tussen het 
gewoon en buitengewoon onderwijs actief worden uitgewisseld.

Het CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs (VGC) zal binnen het M-decreet een zeer belangrijke rol 
krijgen in de toeleiding van leerlingen naar het buitengewoon onderwijs en de begeleiding van de 
inclusie binnen het gewoon onderwijs. Om deze processen met de grootste expertise aan te pakken, 
bundelt het CLB de krachten met het CLB Brussel van GO!.

4.4.4 OD: Een sluitende aanpak van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
Time-Out Brussel ontwikkelt, in opdracht van de VGC, een ondersteunend aanbod dat ervoor zorgt dat 
jongeren die voortijdig dreigen uit te vallen, opnieuw over voldoende draagkracht beschikken om terug 
te keren naar de school. Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten worden voornamelijk aangepakt via 
langdurende en kortdurende time-outbegeleiding en herstelgericht overleg (hergo). Het aanbod aan 
mogelijke trajecten en methodieken wordt uitgebreid en de preventieve begeleiding via de inzet van 
jongerencoaches binnen de schoolcontext, krijgt meer gewicht. Bovendien wordt onderzocht of de 
doelgroep kan worden uitgebreid naar de laatste jaren van het basisonderwijs.

Kruisbestuiving tussen de onderwijs- en de welzijnssector zorgt voor gedeelde kennis en expertise en 
biedt de mogelijkheid om nog meer individuele trajecten op maat aan te bieden. Alhoewel terugkeer 
naar de school van herkomst meestal lukt, zal Time-Out Brussel bijkomende samenwerkingen zoeken 
rond ‘leeroriëntering’ van jongeren die de school verlaten en die zich op een andere wijze wensen bij te 
scholen of om te scholen. 

Met de nieuwe locatie van Time-Out Brussel creëert de VGC een domeinoverschrijdend 
expertisecentrum én een duidelijk aanspreekpunt voor spijbelen en schooluitval van risicojongeren. 

4.5 SD: Stimuleren van een brede leer- en leefomgeving in vrije tijd en op school, die maximale 
ontwikkelingskansen creëert voor alle lerenden.

Nederlandstalige scholen maken deel uit van een breed Nederlandstalig netwerk in een stedelijke 
omgeving. Zij opereren naast jeugdbewegingen, bibliotheken, gemeenschapscentra, sportclubs, 
muziekscholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus ... Schoolse en buitenschoolse ervaringen 
worden gebundeld om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de lokale context. 

Scholen zijn meer geworden dan alleen maar onderwijsplaatsen. Zij worden verondersteld om hun 
steentje bij te dragen tot het maatschappelijke debat en om vanuit de eigen onderwijsopdracht in te 
spelen op de maatschappelijke verwachtingen. Ze zijn een uitvalsbasis, een knooppunt voor de 
Brusselaar die kiest voor de Nederlandstalige gemeenschap in deze stad. 

Brede scholen zijn een hefboom om, over beleidsdomeinen en sectoren heen, deze samenwerking waar 
te maken.
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4.5.1  OD: Het concept ‘Brede School’ verbreden en versterken.
Er zijn 28 erkende en gesubsidieerde Brede Scholen, waarin een tachtigtal individuele scholen 
samenwerken met elkaar en met andere partners.

Netwerken en samenwerkingsinitiatieven hebben pas echt impact als ze op langere termijn en dus 
duurzaam kunnen worden uitgebouwd. De ondersteuning van Brede Scholen in Brussel gebeurt op dit 
moment gezamenlijk vanuit de VGC én de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse aanvraag zorgt telkens 
voor onzekerheid binnen het netwerk van partners. Ik zal met de Vlaamse Gemeenschap in overleg gaan 
om het subsidiekader bij te stellen, in functie van de uitbouw van een langetermijnperspectief.

Brede Scholen worden inhoudelijk ondersteund vanuit het Onderwijscentrum Brussel op het vlak van de 
uitwisseling, sturing en ondersteuning van de lokale coördinatoren, de bovenlokale opvolging en studie- 
en ontwikkelingswerk. De ondersteuners gaan zich nog sterker richten op coaching van de lokale 
coördinatoren, met werkveldnabije begeleiding, vorming op maat en intervisie. 

Om het concept Brede School zo veel mogelijk uit te dragen, faciliteer ik ook de verdere 
beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking. Bijzondere aandacht gaat naar de expertisedeling tussen 
de naschoolse en buitenschoolse opvang. Ik onderzoek eveneens hoe de toegangsdrempels tot 
kunsteducatieve en culturele organisaties kunnen worden verlaagd via projecten als ‘kunstenaar in de 
klas’, of initiatielessen van de DKO-instellingen.

Het Onderwijscentrum Brussel start ook een onderzoek op om de impact van Brede School in Brussel in 
kaart te brengen en ontwerpt ook een tool die Brede Scholen moet helpen bij hun verdere ontwikkeling.

4.5.2 OD: Nieuwe sensibiliseringsstrategieën voor ouderbetrokkenheid en 
onderwijsondersteunend gedrag bij ouders ontwikkelen.

Voor heel veel ouders is het niet vanzelfsprekend te weten wat een school van hen verwacht. En veel 
scholen beschouwen het als (te) vanzelfsprekend dat ouders het juiste schoolondersteunend gedrag 
stellen. Daarom wil ik de komende jaren sterk inzetten op de communicatie en samenwerking tussen 
scholen en ouders, waarin het Nederlands een belangrijke plaats krijgt. 

Het Huis van het Nederlands Brussel, het Onderwijscentrum Brussel en het Centrum voor basiseducatie 
Brusselleer werken een geïntegreerd ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal' uit, waarin 
zowel het schoolondersteunend gedrag van ouders, als het ouderondersteunend gedrag van scholen aan 
bod komen.

Met het project ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’ wil het Centrum voor basiseducatie Brusselleer de 
zelfredzaamheid van laaggeletterde ouders versterken, zowel binnen de school als daarbuiten. Het 
traject met lessen/training/coaching moet hen in staat stellen om de schoolcarrière van hun kinderen 
beter op te volgen. Dit nieuwe project wordt op 25 scholen (per schooljaar) ontplooid.

Het Huis van het Nederlands Brussel ondersteunt schoolteams om duidelijk en begrijpelijk te 
communiceren met ouders. Voor ouders die Nederlands willen leren en oefenen, organiseert het Huis 
infosessies, gesprekstafels en activiteiten met Nederlandstalige vrijwilligers op school. 

Het thema ‘ouderbetrokkenheid’ blijft een belangrijke pijler van het aanbod van het Onderwijscentrum 
Brussel, waarbij de scholen ondersteund worden in de uitbouw van een gedragen communicatiestijl en 
communicatiebeleid met ouders. Specifiek voor schoolteams van het secundair onderwijs ontwikkelt het 
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OCB met het Steunpunt Diversiteit en Leren een online coaching tool rond samenwerking en 
communicatie met ouders.

4.5.3 OD: Een vernieuwd speelpleinaanbod garanderen.
Het VGC-bestuursakkoord 2014-2019 verwijst naar een vernieuwde speelpleinwerking als verbinding 
tussen de vrije tijd en de schooltijd. Een constante en expliciete focus op spelplezier moet gepaard gaan 
met actieve stimulansen voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en talenten. De VGC-
speelpleinwerking moet bijdragen tot een rijker en gevarieerder vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en 
jongeren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De nieuwe speelpleinwerking zal georganiseerd worden samen met scholen, die daarvoor inhoudelijk, 
praktisch en financieel maximaal ondersteund worden door de VGC. Ik koppel de expertise van onderwijs 
en het jeugdwerk aan elkaar: schooldirecties en bredeschoolcoördinatoren, leerkrachten en student-
leerkrachten, jeugdwerkers en animatoren zullen samen mee zorgen voor de uitbouw en de realisatie 
van de nieuwe VGC-speelpleinen. De betrokkenheid van ouders, lokale partners, de buurt wordt in het 
nieuwe concept versterkt.

De focus van de vernieuwde speelpleinwerking ligt op de ontwikkeling van een rijk en gevarieerd speel- 
en spelaanbod; het gebruik van kwaliteitsvolle materialen die prikkelen, stimuleren, en inspireren; de 
professionalisering van de speelpleinploeg; het ondersteunen van de kwaliteitsprocessen via vorming en 
coaching van speelpleinmedewerkers. Verder zal er een verhoogde aandacht zijn voor het gebruik van de 
schoolinfrastructuur, de toegankelijkheid, de veiligheid en de organisatorische onderbouw.

De VGC-speelpleinen worden tijdens de zomervakantie 2015 voor het eerst in deze vorm georganiseerd. 
Na de zomervakantie worden het nieuwe concept en de realisatie ervan geëvalueerd en waar nodig 
bijgestuurd.

Voor de eerste nieuwe speelpleineditie tijdens de zomer 2015 beoog ik een totaal van minstens 600 
kindplaatsen in een 10-tal scholen. Voor de toekomstige edities zal een behoeftepeiling bij scholen en 
ouders een indicatie geven van de vraag. Streefdoel is om te komen tot een voldoende dekkend aanbod 
voor kleuters, lagereschoolkinderen en scholieren van de eerste graad secundair onderwijs, met een 
evenwichtige regionale spreiding en een goede spreiding in tijd. 

Door mee te werken aan de speelpleinen als (hoofd)monitor wil ik jongeren de kans geven om zich lokaal 
en sociaal te engageren en zich in te werken in de leefwereld van Brusselse kinderen en de context van 
de Brusselse scholen. De wisselwerking speelpleinen - hoger onderwijs wordt gestimuleerd door de 
ontwikkeling van rekruteringsmogelijkheden van kandidaat-leerkrachten onder de monitoren enerzijds, 
maar anderzijds ook door met hogescholen te bekijken hoe de inzet van Brusselse studenten kan 
gevaloriseerd worden als stage binnen hun pedagogische opleiding. 
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4.6 SD: Ontwikkelen en realiseren van een stadsbreed studentenbeleid. 

Met 86.000 studenten is Brussel de grootste studentenstad van België. Door de internationale uitstraling 
van Brussel komen daarnaast jaarlijks nog duizenden internationale studenten naar de hoofdstad van 
Europa. En toch wordt Brussel te weinig als studentenstad geïdentificeerd. Dat valt onder andere te 
verklaren door de geografische spreiding van de 51 instellingen voor hoger onderwijs over het 
grondgebied van het Gewest en hun inbedding in de omgeving. Sommige instellingen voor hoger 
onderwijs kiezen voor een campusmodel buiten het stadscentrum, dat in de eerste plaats gericht is op de 
studentengemeenschap. Andere instellingen voor hoger onderwijs vestigden zich in dichtbevolkte 
wijken, waardoor de aanwezigheid van de studenten er opgaat in de andere functies van de stad. 

In tegenstelling tot steden als Leuven, Gent of Antwerpen, heeft Brussel geen overkoepelend 
studentenbeleid. Een overlegorgaan waar instellingen hoger onderwijs, studenten en overheden met 
elkaar in contact treden, ontbreekt. In de ‘New Deal 2.0’ van 2011 engageerden Brusselse studenten, 
Brusselse politici, Vlaamse en Franse Gemeenschap zich om te werken aan een betere dialoog, een 
goede huisvesting en dienstverlening voor studenten en een betere promotie van Brussel als 
studentenstad. In het studentenmemorandum van de Vlaamse studentenraden in Brussel van 2014 werd 
deze vraag herhaald.

Ik ben mij ten zeerste bewust van het belang en de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van 
studenten in de stad en wil een antwoord bieden op hun specifieke noden en verzuchtingen via 
gecoördineerde acties over de beleidsdomeinen heen en door een samenspel van de verschillende 
overheden. Met Br(ik, als samenwerkingsverband van de Brusselse Nederlandstalige instellingen voor 
hoger onderwijs, hebben Brussel en de VGC een belangrijke operationele partner. 

4.6.1 OD: Afstemming bewerkstelligen tussen de overheden.
Zowel op het niveau van de gemeenschappen, als op het niveau van het Gewest werd ‘Studentenzaken’ 
als volwaardige bevoegdheid opgenomen. VGC, COCOF en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerden 
op die manier aanspreekpunten voor de Brusselse studenten. In de VGC neem ik, als collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Vorming, de coördinatie van studentenaangelegenheden op en ben ik de 
gesprekspartner voor de studenten van de Nederlandstalige instellingen. 

Om Brussel als studentenstad op de kaart te zetten, engageer ik me om actief te participeren aan de 
ontwikkeling van een strategisch plan voor studentenzaken, gecoördineerd over de bestuursniveaus 
heen (Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Franse Gemeenschapscommissie en de betrokken gemeenten). Prioritaire terreinen waarop met 
verenigde krachten kan worden samengewerkt zijn: huisvesting, mobiliteit, de promotie van Brussel als 
studenten- en kennisstad. 

Op het niveau van de VGC vul ik Studentenzaken in als een horizontale bevoegdheid, waarbij ik nieuwe 
initiatieven over de beleidsdomeinen heen wil stimuleren. De promotie van de VGC-dienstverlening blijft 
een belangrijke invalshoek. Ik wil studenten, via hun geëigende organisaties en kanalen, een stem geven 
in de uitwerking van het beleid via de creatie van een aangepaste overlegstructuur of een platform 
(fysiek of online) voor de uitwisseling van informatie.
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4.6.2 OD: Brussel als leer-, leef-, werk- en woonstad voor studenten.
Studenten maken deel uit van de stad. Ze wonen, leven, studeren en werken er. Via doelgerichte en 
wervende acties en evenementen, wil ik Brussel als leer-, leef-, werk- en woonstad promoten. Voor 
studenten die geboeid raken door de stad, gaan studeren, wonen, werken en vrije tijd naadloos in elkaar 
over.

Leren 

Informatie en promotie van de studiemogelijkheden in Brussel zijn essentieel om mensen warm te 
maken voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in de hoofdstad. Samen met de Vlaamse Gemeenschap 
wil ik nagaan of we de jaarlijkse SID-in, een studiekeuzebeurs voor laatstejaars secundair onderwijs, 
opnieuw in Brussel kunnen organiseren. Specifieke aandacht zal daarbij gaan naar afstudeerrichtingen 
die leiden naar knelpuntberoepen in Brussel.

Ook in Brussel zoeken studenten tijdens de blokperiodes spontaan rustige locaties op om samen te 
studeren. De rust, de nabijheid van andere studenten, de sociale controle en de neutrale omgeving met 
minder verleidingen, helpen hen doorheen de moeilijke blok- en examenperiodes. Zolang deze nood 
reëel is, wil ik het aantal (publieke) ‘study spaces’ verhogen, in eerste instantie binnen de eigen VGC-
infrastructuur.

Werken en ervaring opdoen

Studenten die tijdens hun studies hun kennis inzetten op de Brusselse arbeidsmarkt of een vrijwillig 
engagement opnemen in het kader van het Brusselse middenveld, leveren een belangrijke bijdrage aan 
het sociale en economische leven in de stad.

Met de instellingen voor hoger onderwijs ga ik gesprekken aan over de valorisatie van stages binnen 
VGC-initiatieven, zoals de Zomerschool, de brede school, de speelpleinwerking. De wisselwerking tussen 
theoretische studie-inzichten enerzijds en authentieke praktijkervaring anderzijds is leerrijk en 
interessant voor zowel de student als voor de instelling hoger onderwijs. Op die manier wordt de basis 
gelegd om na de studies in Brussel te blijven en wordt aansluiting gecreëerd bij de maatschappelijke 
noden in Brussel.

Leven en wonen

Degelijke en betaalbare huisvesting voor studenten blijft een belangrijke bekommernis. De afstemming 
tussen de verschillende overheden, de instellingen hoger onderwijs en de privémarkt die op dat vlak 
actief zijn, verdient de nodige aandacht. In nauwe samenwerking tussen Br(ik en het ‘Plateforme 
Logement Etudiant’ wordt een stadsbreed studentenhuisvestingsbeleid uitgewerkt. De VGC neemt hierin 
een faciliterende rol op.

Ik voorzie de nodige ruimte om op flexibele wijze in te spelen op belangrijke opportuniteiten en 
innovatieve projecten die zich op dat gebied op gewestelijk niveau zouden aftekenen. De VGC volgt actief 
mee op.

Jongeren die als student of als net afgestudeerde in Brussel wonen, wil ik warm maken om in Brussel te 
blijven wonen. Samen met Br(ik onderzoek ik hoe we studenten en net afgestudeerden, die op zoek zijn 
naar een woning, het best kunnen helpen in hun zoektocht. Specifieke aandacht gaat daarbij naar 
jongeren die opgeleid zijn in een richting die leidt tot een Brussels knelpuntberoep. 
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Studenten dragen bij aan de levendigheid en het culturele leven in het Gewest door hun deelname aan 
culturele evenementen en feestelijkheden. Door studenten beter bekend en vertrouwd te maken met 
Brussel en met het aanbod op het vlak van cultuur, sport, vrijetijdsbesteding … kunnen we hen een band 
laten smeden met de stad. Binnen de huidige dienstverlening van de VGC en haar partners, zijn er 
verschillende diensten waar studenten en studentenverenigingen een beroep op kunnen doen. Ik wil die 
dienstverlening meer bekendmaken en waar nodig ook meer afstemmen op het studentenpubliek. 

Samen met mijn collega bevoegd voor Jeugd, wil ik zorgen voor een ruimte om te fuiven, om jong te zijn, 
‘student’ te zijn. Ik wil dit project mee vormgeven en zoeken naar een plek die kan fungeren als ‘Urban 
Youth Center’.
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