
DE VGC IN 2018

WAT DOET DE VGC VOOR U ?
Zitten uw kinderen op een Nederlandstalige 
school of in een Nederlandstalige crèche? 
Sport u in een Nederlandstalige club? Gaat 
u wel eens naar een concert of volgt u een 
cursus in een gemeenschapscentrum? Zoekt 
u een Nederlandstalige dokter? Dan bent u 
al in contact gekomen met de VGC.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
is de Nederlandstalige overheid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze 1.206 
medewerkers staan voor u klaar.

De VGC ondersteunt Nederlandstalige dien-
sten en organisaties in Brussel. Het aanbod 
staat open voor alle Brusselaars, voor men-
sen die werken in Brussel, voor studenten en 
voor  bezoekers. Niet alleen voor Nederlands-
taligen, maar voor iedereen die interesse 
heeft in het Nederlandstalige aanbod.

De VGC wil de kwaliteit van het leven in de stad 
verbeteren. Zo ondersteunt ze onder andere:
• scholen, Brede Scholen en speelpleinen
• gemeenschapscentra, jeugd- en sport-

verenigingen, socioculturele verenigingen
• bibliotheken en andere culturele initiatieven
• initiatieven voor welzijn, gezondheid, kin-

deren, jeugd, ouderen.

De VGC werkte in 2018 met een budget van 
203 miljoen euro. Een kleine 76 miljoen euro 
ging naar investeringen in infrastructuur.

Ziet u het N-logo? Dan is dit een Neder-
landstalige organisatie. U vindt het aan de 
gevels van scholen, crèches, bibliotheken, 
sportzalen en gemeenschapscentra. 

 Meer info? 
Graag meer uitleg over de werking 
van de VGC? Over de historiek en de 
beleidsdomeinen? Of wilt u beleids-
documenten raadplegen? Surf naar 
www.vgc.be/over-de-vgc. 

 Contacteer ons 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

  +32 (0)2 563 03 00       info@vgc.be

www.vgc.be 

FR  Que fait la VGC pour vous ?
La VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie – 
Commission communautaire flamande) soutient 
les services et organisations néerlandophones 
à Bruxelles. L’offre est ouverte à tous les Bruxel-
lois, aux personnes travaillant à Bruxelles, aux 
étudiants et aux visiteurs. Non seulement aux 
néerlandophones, mais aussi à toute personne 
intéressée par l’offre néerlandophone.

EN  What does the VGC do for you?
The VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie 
– Flemish Community Commission) supports 
Dutch-language services and organisations in 
Brussels. Its offer is open to both residents of 
Brussels, people working in Brussels, students 
and visitors, serving not only Dutch speakers 
but anyone interested in the Dutch-language 
offerings.

 
 

  
 

 

  



COMENIUS, 
WAAR ONTMOETING 
CENTRAAL STAAT
Eind september opende de hypermoderne schoolcampus 
Comenius in Koekelberg. Deze campus komt er als antwoord 
op de groeiende vraag naar Nederlandstalige kinderopvang en 
scholen in Brussel. Er is een school, mogelijkheden om te sporten, 
een jeugdbeweging, een moderne bibliotheek en plaats voor 
vormings- en culturele activiteiten.

De VGC financiert het publieke 
gedeelte: basis- en secundaire 
school, kinderdagverblijf, sport-
zaal, jeugdlokaal, bibliotheek en 
gemeenschapscentrum. Kairos nv 
zorgt voor appartementen.

Een school waar kinderen 
het leren zelf in handen 
nemen
Eind 2019 moet het hele project 
klaar zijn met 21.528 m2 leer- en 
recreatieruimte voor school en 
buurt, voor studie en vrije tijd. 
Dan is er plaats voor 40 kinderen 
in de crèche, 240 in de basis-
school en 800 in de secundaire 
school. Kinderen kunnen dus van 
crèche tot secundair opgroeien 
op deze campus. Zelfsturend leren 
staat hier centraal.

Een knooppunt voor cultuur, 
sport en jeugd
Comenius is meer dan alleen 
maar een school. In het vrijetijds-
punt is er ruimte voor verschillen-
de werkingen, die elkaar ontmoe-
ten en versterken. 

Door in hetzelfde gebouw te 
werken, kunnen de verschillende 
partners hun aanbod perfect 
op elkaar afstemmen. Vanuit de 
school kunnen leerlingen naar het 
naschoolse aanbod komen. 

Ook voor gemeenschapscentrum 
De Platoo biedt de Comeniussite 
meerwaarde. De polyvalente 
ruimte is perfect voor dans- en 
theatergroepen. De technische 
uitrusting is heel professioneel, 
zowel voor muziek, licht als beeld.

“We willen dat onze leerlingen niet alleen absorberen en reproduceren, maar dat ze 
hun werk kunnen plannen en dat ze goed kunnen samenwerken. We zetten sterk in 
op zelfsturend leren. Zo kunnen we beter inspelen op de individuele behoeften van 
de leerlingen.” Barbara De Groot, directeur atheneum

 www.comeniusbrussel.be 

 www.b2ai.com/nl/projecten/detail/campus-comenius-in-koekelberg 

 www.bruzz.be/onderwijs/nieuwe-comeniusschool-doet-het-anders-2018-09-05 

 www.vgc.be/campus-comenius-koekelberg-feestelijk-geopend 

FR  Comenius, là où la 
rencontre est essentielle
Fin septembre, le campus scolaire 
Comenius a ouvert ses portes à 
Koekelberg. Ce campus répond à 
la demande croissante de milieux 
d’accueil et d’écoles néerlando-
phones à Bruxelles. Il possède une 
crèche, une école, des possibilités 
pour faire du sport, un mouvement 
de jeunesse, une bibliothèque et 
de la place pour des activités de 
formation et culturelles.

EN  Comenius, where 
community is key
The Comenius school campus in 
Koekelberg was inaugurated at the 
end of September. This campus 
provides a response to the growing 
demand for Dutch-language 
childcare and schools in Brussels. 
It boasts a day care centre, a 
school, sports facilities, a youth 
association, a library and space for 
training and cultural activities.
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PORTA 1070 IS EERSTE TIENERSCHOOL VAN BRUSSEL
Op 1 september 2018 startte de eerste tienerschool in Brussel. Tegen 1 september 
2019 moet de school helemaal klaar zijn. Dan is er plaats voor 572 kinderen: 320 
voor de tienerschool en 252 voor de secundaire school.

Van lagere school naar secundair
Voor kinderen is het een hele uitdaging om 
plots van lagere naar secundaire school te 
gaan. Welke school? Welke studie? Ze moe-
ten belangrijke keuzes maken en ze moeten 
wennen aan de nieuwe lessen, klassen, 
leraars … op de ‘grote’ school.

Vier jaar tienerschool
In de klassieke structuur gaat een kind 
zes jaar naar het lager onderwijs en dan 

zes jaar naar het secundair onderwijs. 
De tienerschool doorbreekt die structuur. 
Leerlingen volgen nu vier jaar lager onder-
wijs, dan vier jaar tienerschool en daarna 
vier jaar secundair onderwijs. Zo bereidt 
de tienerschool de kinderen beter voor op 
het secundair onderwijs. Kinderen kunnen 
beter kiezen wat ze gaan studeren.

 www.tienerschool.brussels 

FR  Porta 1070 : la première école 
pour adolescents à Bruxelles
Les élèves y suivent 4 ans d’enseignement 
primaire, suivis de 4 ans d’école pour adoles-
cents et de 4 ans d’enseignement secondaire. 
Ainsi, l’école pour adolescents prépare mieux 
les enfants à l’enseignement secondaire.  Au 1er 
septembre 2019, l’école pour adolescents pourra 
accueillir 320 enfants et l’école secondaire 252.

EN  Porta 1070 is the first school 
for teens in Brussels
Students receive four years of primary education, 
followed by four years in the school for teens 
and then four years of secondary education. The 
school for teens prepares the children better for 
secondary education.  By 1 September 2019, there 
will be room for 320 children in the school for 
teens and 252 in the secondary school.
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VERNIEUWENDE VORMINGEN VAN 
‘OPGROEIEN IN BRUSSEL’ ONLINE
Opgroeien in Brussel ondersteunt personeel van Nederlandstalige crèches, initiatieven voor buitenschoolse opvang en 
consultatiebureaus. Alle vormingen staan nu op één website. In 2018 presenteerden we onder meer deze initiatieven:

Opdrachtkaartjes MeMosnaQs
Kind en Gezin en de VGC maakten 150 
opdracht- en reflectiekaartjes om de 
pedagogische kwaliteit in crèches te ver- 
beteren. Medewerkers van crèches kunnen 
de concrete opdrachten doen met collega’s 
of samen met de kinderen of ouders. 

Hop Up
Hop Up is een pop-upspeelruimte. Kinderen 
van 3 tot 12 jaar bouwen zelf hoekjes om te 
spelen. Hop Up geeft kinderen meer ruimte 
voor hun natuurlijke nieuwsgierigheid en 
creativiteit. 

Babysitters
Het team van Opgroeien in Brussel organi-
seerde cursussen over inclusie en EHBO voor 
babysitters. De Brusselse babysitters leerden 
kinderen verzorgen en reanimeren. Ze leerden 
over ongevallen in huis en hoe ze noodsigna-
len snel en correct kunnen interpreteren. 

 www.vgc.be/ondersteuning/opgroeien-brussel 

FR  Offre de formation 
«Opgroeien in Brussel» en ligne
Le programme «Opgroeien in Brussel» 
soutient le personnel de crèches, d’initia-
tives pour garderie périscolaire et de bu-
reaux de consultation néerlandophones. 
Toutes les formations sont désormais 
réunies sur un seul site Web. 

EN  Training programme 
“Opgroeien in Brussel” online
“Opgroeien in Brussel” supports staff at 
Dutch speaking child care centres, initi-
atives for afterschool programmes and 
consultancies. All the courses are now on 
one website. 
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VGC WERKT MEE AAN 
DUURZAME WIJKCONTRACTEN
Een Duurzaam Wijkcontract is een actieplan van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de gemeente en de inwoners van een wijk. Hoe kunnen ze het leven van 
de bewoners verbeteren? Welke infrastructuur is nodig? Wat met publieke ruimte? 
Hoe sociaal contact stimuleren? De VGC ondersteunt Nederlandstalige initiatieven. 
In 2018 startten onder meer de Wijkcontracten ‘Magritte’ en ‘Rondom Westpark’.

Wijkcontract ‘Magritte’ in Jette
Verschillende organisaties 
versterken de band tussen 
de bewoners in de Esse-
gemwijk met verschillen-
de activiteiten. Kinderen 
kunnen sporten, spelen 
en Nederlands oefenen. In 
een repaircafé kunt u uw 
fiets repareren. Jong en 
oud kan leren fietsen. U 
leert uw buren beter ken-
nen door samen te koken. 
Of u kunt een workshop 

over duurzame voeding 
volgen. Er zijn geefkas-
ten voor kinderkleren en 
speelgoed. Ook na school 
kunnen kinderen spelen 
op de speelplaats van 
de school. Buren helpen 
elkaar gratis en krijgen zo 
ook hulp. Daklozen bou-
wen hun eigen woningen 
en een ‘Renomobiel’ geeft 
advies over duurzaam 
renoveren.

Wijkcontract 
‘Rondom Westpark’ in 
Sint-Jans-Molenbeek
Verschillende initiatieven 
maken de twee wijken aan 
elke kant van de spoor-
weg tussen de metro-
stations Weststation en 
Ossegem prettiger om te 
wonen. Zo kreeg jeugdhuis 
Centrum West een nieuw 
gebouw. Er kwamen ook 
meer plaatsen in crèche 
Arion. Een autovrije straat, 
een park met sportfacili-
teiten en een buurtmoes-
tuin zorgen voor meer 
sociaal contact tussen de 
buren. Kantoren, ateliers 
en magazijnen in een 
gerenoveerd industrieel 
pand bieden opties voor 
opleidingen, werk en 
kunstcreatie. Buren lezen 
samen in de leescaravan 
en bakken samen pizza in 
een mobiele oven.

 www.cqd-magritte-dw.be    

 www.molenbeek.irisnet.be 

FR  La VGC contribue aux Contrats de quartiers durables
Un Contrat de quartier durable est un plan d’action de cinq ans visant à rendre le quartier 
plus agréable. Il s’agit d’ un contrat entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune et 
les habitants d’un quartier.  La VGC soutient les initiatives néerlandophones. En 2018, les 
Contrats de quartiers « Magritte » et « Autour du Parc de l’Ouest » ont notamment débuté.

EN  VGC contributes to Sustainable Neighbourhood Agreements
A Sustainable Neighbourhood Agreement is a five-year action plan to make the neigh-
bourhood a pleasanter place. It involves a contract between the Brussels Capital Region, 
the municipality and the residents of a neighbourhood.  The VGC supports Dutch-speak-
ing initiatives. The ‘Magritte’ and ‘Rondom Westpark’ projects were among the Neigh-
bourhood Agreements launched in 2018.

Fietsproject van GC Essegem in wijkcontract ‘Magritte’ in Jette

© GC Essegem

Fietsproject van GC Essegem in wijkcontract ‘Magritte’ in Jette

WONEN IN BRUSSEL 
NEEMT U MEE OP TOUR

FR  Wonen in Brussel vous emmène en visite guidée
EN  Wonen in Brussel takes you on tour

 www.woneninbrussel.be 



BRUSS-IT STIMULEERT 
VERBEELDING EN 
SOCIAAL CONTACT
19 nieuwe projecten voor ‘gemeenschapsvorming in de publieke ruimte’ kregen in 2018 VGC-subsidies.

Hebt u een project dat de verbeelding en sociaal contact in de publieke ruimte stimuleert?  
Uw initiatief kan tot 15.000 euro subsidie krijgen. 

Enkele voorbeelden van projecten van 2018:
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FR  Bruss-it stimule 
l’imagination et le 
contact social 
En 2018, 19 nouveaux 
projets pour la « création 
de communautés dans 
l’espace public » ont été 
subventionnés par la 
VGC. Les habitants ayant 
une bonne idée peuvent 
recevoir jusqu’à 15 000 
euros de subsides. 

EN  Bruss-it fosters 
imagination and 
social contact 
19 new projects for 
‘community building in 
the public space’ received 
VGC subsidies in 2018.  
Residents with a good 
idea can receive a subsidy 
of up to EUR 15,000. 

 www.vgc.be/bruss-it    

  VGC Stedelijk Beleid 

© Sien Verstraeten

BRIK STUDY SPACES

 www.brik.be/studeren/studyspaces 

VGC ONDERSTEUNT 
LOTGENOTENCONTACT
Zelfhulpgroepen kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde 
meemaken, wisselen ervaringen en tips uit, doorbreken taboes en komen uit hun 
isolement. Daarom steunt de VGC deze ontmoetingsplekken. 

Leven met kanker 
BOfort is een nieuwe 
Nederlandstalige ontmoe-
tingsplek in het centrum van 
Brussel voor iedereen die 
op een of andere manier te 
maken krijgt met kanker. U 
kunt er praten, workshops 
en activiteiten doen zoals 
revalidatiekinesitherapie en 
herbalanceringsmassage.

Kaffee Similes over 
psychische problemen
De vzw Similes is er voor 
familie of vrienden van men-
sen met psychische proble-
men. U komt in dit café in 
contact met lotgenoten en 
u kunt ervaringen delen, tips 
uitwisselen en emotionele 
steun krijgen. 

Menopauzebabbels
De VGC organiseerde inter- 
actieve sessies over de 
menopauze in Muntpunt. 
Thema’s zoals gewichts- 
toename, vapeurs, borst-
gezondheid en hormonen 
werden besproken.

 www.bofort.org 

 www.similes.be 

FR  La VGC soutient les groupes d’entraide
En 2018, la VGC a apporté son soutien à des lieux de rencontre destinés aux personnes touchées 
par le cancer, à celles ayant un ami ou un proche souffrant de problèmes psychiques et aux 
femmes ménopausées. 

EN  The VGC supports peer group contacts
In 2018, the VGC supported meeting-places for people having to deal with cancer, for people having 
friends or family with psychological difficulties  and for women going through menopause.

© Shutterstock

KANS EN ABRUSCO GAAN 
SCHOOLUITVAL TEGEN
KANS en Abrusco helpen jongeren in het Nederlandstalig onderwijs om hun diploma te 
halen. De VGC ondersteunt deze initiatieven.

Centraal Meldpunt Brussel
Sommige kinderen kunnen niet meer mee op 
school. Ze dreigen uit te vallen. KANS zoekt 
samen met deze leerlingen, hun ouders, scho-
len en professionele hulpverleners hoe ze hen 
kunnen helpen. KANS geeft informatie over 
bestaande trajecten. Scholen kunnen er voor 
hun leerlingen trajecten op maat aanvragen. 

In het schooljaar 2017-2018 kreeg KANS 31 
aanvragen uit basisscholen en 142 uit secun-
daire scholen.

Trajecten voor jongeren
Voor jongeren uit secundaire scholen werkt 
KANS samen met Abrusco. Die vzw motiveert 
de jongeren om terug naar school te gaan, 
een opleiding te volgen of werk te zoeken. 

Sinds 2018 zijn er twee nieuwe werkingen bij 
Abrusco: 
• In ‘Taalkot’ leren jongeren Nederlands met 

leuke, interactieve activiteiten.
• Weerstaan’ traint kinderen en jongeren in 

zelfvertrouwen, zelfcontrole en zelfreflectie. 

In het schooljaar 2017-2018 ondersteunde 
Abrusco 144 leerlingen individueel en 1.157 
leerlingen in groep.

 www.kans.brussels 

 www.abrusco.be 

FR  KANS et Abrusco luttent 
contre le décrochage scolaire
La VGC soutient ces initiatives. Elles aident 
les jeunes issus de l’enseignement néerlando-
phone à obtenir leur diplôme. KANS informe 
sur les parcours existants. Abrusco motive 
les jeunes à retourner à l’école, à suivre une 
formation ou à chercher du travail.

EN  KANS and Abrusco curb 
school drop-out rates
The VGC is supporting these initiatives. They 
help young people in Dutch-speaking educa-
tion to obtain their diploma. KANS provides 
information on existing options. Abrusco 
motivates young people to return to school, 
follow a training course or look for a job.

EERSTE HUIS
VAN HET KIND  
IN DE MAROLLEN
Op de site Nieuwland vindt u het Huis van het Kind. U kunt er terecht 
voor een persoonlijk gesprek, groepssessies en nog veel meer.

Baboes 
Uw kinderen tot 4 jaar spelen en u kunt met andere ouders praten.  
Baboes vindt u ook in een tent in parken en consultatiebureaus.

Een consultatiebureau van Kind en Gezin 
Hier kunt u langsgaan voor een preventief onderzoek en voor vaccinaties. U 
kunt ook vragen stellen over de ontwikkeling, de gezondheid, de opvoeding … 
van uw kind. 

Babyboost-praatgroepen voor ouders
U ontmoet andere ouders met professionele hulp van een vroedvrouw. U deelt 
tips en ervaringen over de periode kort voor en kort na de geboorte. 

De expo ‘Voorlezen komt voor lezen’
Hoe kan voorlezen uw kind stimuleren om te lezen?

Breastfriends.brussels
Horecazaken maken een  hoekje waar u rustig borstvoeding kunt geven.  
Verschillende gemeenschapscentra van de VGC zijn al ‘breastfriend’.  

 www.baboes.be 

 www.kindengezin.be 

 www.breastfriends.brussels 

FR  Première « Huis van het 
Kind » (Maison de l’ Enfant) 
dans le quartier des Marolles
Vous pouvez adresser toutes vos ques-
tions concernant l’éducation, la garde 
d’enfants, la grossesse et les soins à la 
Maison de l’ Enfant.

EN  First “Huis van het Kind” 
(Children’s House) in the 
Marolles district
You can go to the Children’s House with 
questions about upbringing, child-mind-
ing services, pregnancy and care

© VGC
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279 MILJOEN EURO 
INVESTERINGEN IN 
INFRASTRUCTUUR
De voorbije 5 jaar investeerde de VGC 279 miljoen euro in gemeenschapsinfrastructuur. 
Dat geld ging naar eigen infrastructuur en naar externe projecten zoals de capaciteits-
uitbreiding in het onderwijs, de kinderopvang en de culturele instellingen.

De VGC investeerde 221,6 miljoen euro in Onderwijs en Vorming, 27,1 miljoen euro in 
Cultuur, Jeugd en Sport en 30,4 miljoen euro in Welzijn, Gezondheid en Gezin.

EEN GREEP  
UIT ONZE PRO-
JECTEN IN 2018

FR  Une sélection de nos 
projêts en 2018

EN  A selection of our 
projects in 2018

 WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN 

01  BOfort – BRUSSEL  

02  Stilte tuin – BRUSSEL 

03  Lokaal Dienstencentrum Lotus in GC Het Huys 
UKKEL 

04  Lokaal Dienstencentrum ADO-Icarus in Lendrik 
NEDER-OVER-HEEMBEEK

05  Kinderdagverblijf De Vlindertjes - EVERE

06  Kinderdagverblijf De Waterlelie - ANDERLECHT

07  Kinderdagverblijf De Speelboom  
SINT-JOOST-TEN-NODE

 ONDERWIJS EN VORMING 

08  Tienerschool Porta 1070 – ANDERLECHT

09  Campus Everheide – EVERE

10  Windekind – SINT-JANS-MOLENBEEK

11  Angelusinstituut – SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

12  Campus Pacheco – BRUSSEL 

13  Campus Comenius – KOEKELBERG 

14  Campus Gallait – SCHAARBEEK 

15  Campus Saint-Michel – SINT-JANS-MOLENBEEK

16  De Muziekladder – SCHAARBEEK

17  Campus Sint-Lukas – SCHAARBEEK 

18  FIX vzw – ANDERLECHT 

19  Leerwinkel Brussel – BRUSSEL 

 SPORT EN ONDERWIJS 

20  Vrije Universiteit Brussel: zwembad – ELSENE

21  Spoor-West: sportzaal – ANDERLECHT

 CULTUUR, JEUGD EN SPORT 

22  Gemeenschapscentrum Nohva in Lendrik  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 

23  Gemeenschapscentrum De Rinck – ANDERLECHT 

24  Gemeenschapscentrum Elzenhof – ELSENE

25  Gemeenschapscentrum Het Huys – UKKEL 

26  Gemeenschapscentrum De Zeyp – GANSHOREN

27  140ste FOS Roodbaard (zeescouts)  
NEDER-OVER-HEEMBEEK

FR  279 millions d’euros d’investissements dans les infrastructures
Ces 5 dernières années, la VGC a investi près de 279 millions d’euros dans les infrastruc-
tures communautaires. Cet argent a été investi dans ses propres infrastructures et 
dans des projets externes tels que le renforcement des capacités dans les domaines de 
l’enseignement, de la garde d’enfants et des institutions culturelles.
Le VGC a investi 221,6 millions d’euros dans l’Enseignement et la Formation, 27,1 millions 
d’euros dans la Culture, la Jeunesse et le Sport et 30,4 millions d’euros dans le Bien-
être, la Santé et la Famille.

EN  EUR 279 million invested in infrastructure
Over the past five years, the VGC has invested EUR 279 million in community infrastructure. 
The money was spent on its own infrastructure and on external projects such as capaci-
ty-building in schools, child care and cultural institutions.
The VGC invested EUR 221.6 million in Education and Training, EUR 27.1 million in Cul-
ture, Youth and Sport, and EUR 30.4 million in Well-being, Health and Family.
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10.931 EXTRA PLAATSEN 
IN HET NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS IN BRUSSEL
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel groeit sinds midden jaren ‘90. Vooral de laatste tien 
jaar is de groei sterk. Hieronder ziet u hoeveel kinderen er naar het Nederlandstalig kleuter-, 
lager- en secundair onderwijs in Brussel gaan.

Er blijft veel vraag naar plaatsen in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In 2018 
investeerde de VGC 31 miljoen euro in 14 
scholen. Daarmee  creëerde ze 1.790 extra 
plaatsen in het basisonderwijs en 790 plaat-
sen in het secundair onderwijs.

Daarnaast investeerde de VGC onder meer 
in een nieuwe campus Pacheco in Brussel 
met plaats voor 220 kinderen in het basis-
onderwijs en 400 leerlingen in het secun-

dair onderwijs. De VGC zorgde ook voor de 
tijdelijke huisvesting tijdens werken. Nieuwe 
bouwprojecten startten en heel wat nieuwe 
en gerenoveerde scholen gingen open.

In het totaal realiseerde de VGC de afge-
lopen 5 jaar een uitbreiding met 10.931 plaat-
sen. In het kleuteronderwijs kwamen er 2.607 
plaatsen bij, in het lager onderwijs 4.684 en 
in het secundair 3.640.
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FR  10 931 places supplémentaires 
dans l’enseignement néerlando-
phone à Bruxelles
Les écoles néerlandophones de Bruxelles 
jouissent encore d’une grande popularité. En 
2018, la VGC a investi 31 millions d’euros dans 14 
d’entre elles. Grâce à des rénovations et à des 
projets de nouvelles constructions, la VGC a 
créé de nombreuses places supplémentaires.

EN  10,931 additional places in 
Dutch-speaking schools in Brussels
There is still high demand for space in 
Dutch-speaking schools in Brussels. In 2018, 
the VGC invested EUR 31 million in 14 schools. 
Through renovations and new construction 
projects, the VGC has created many new places.

MEER PLAATSEN IN CRÈCHES 
VOOR BABY’S EN PEUTERS 
FR  Capacité d’accueil supplémentaire pour les bébés et bambins dans les crèches
EN  More places in child care centres for infants and toddlers

Met steun van de VGC openden heel wat nieuwe of gerenoveerde crèches in 2018. De 
VGC financiert ook extra plaatsen in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Dat zijn 
gesubsidieerde plaatsen, waar ouders een bijdrage betalen op basis van hun inkomen.
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BUITENSPEL

2 MILJOEN EURO VOOR
CREATIEVE SPEELPLAATSEN 
Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen financiële steun en coaching krijgen 
om van hun speelplaats een kwaliteitsvolle buitenruimte te maken. Een plaats waar 
leerlingen hun talenten kunnen uiten en veel kunnen leren. In 2018 kregen 25 scholen 
subsidies om hun speelplaats avontuurlijker, creatiever en natuurrijker te maken.

 
 www.onderwijsinbrussel.be/buitenspel 

Basisschool Heilig-Hart (Jette)

© VGC

Basisschool Heilig-Hart (Jette)

Basisschool De Iris – deel speelbos (Ukkel)
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Basisschool De Iris – deel speelbos (Ukkel)

Basisschool Klavertje Vier (Brussel-Laken)
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Basisschool Klavertje Vier (Brussel-Laken)

FR  BuitenSpel :  
2 millions d’euros pour des 
cours de récréation créatives
En 2018, 25 écoles néerlandophones ont 
été subventionnées pour transformer leur 
cour de récréation en un lieu où règnent 
créativité, nature et aventure.

EN  BuitenSpel:  
EUR 2 million for creative 
playgrounds
In 2018, 25 Dutch-speaking schools 
received subsidies to make their 
playgrounds more adventurous, more 
creative and closer to nature.

SCHOLEN BESPAREN ENERGIE
De VGC investeerde tussen 2010 en 2018 meer dan 3 miljoen euro om meer dan 
140 scholen energiezuiniger te maken. In 2018 kregen 32 scholen financiële hulp, 
310.698 euro in totaal. 

 www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/energiezorg-op-school 

FR  Les écoles économisent l’énergie
Entre 2010 et 2018, la VGC a investi plus de  
3 millions d’euros pour rendre plus de 140 écoles 
davantage économes en matière d’énergie.

EN  Schools save energy
Between 2010 and 2018, the VGC 
invested over EUR 3 million to 
make more than 140 schools 
more energy efficient.

10 JAAR ONDERWIJS-
CENTRUM BRUSSEL

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt schoolteams,  
Brede Scholen en de VGC-speelpleinen. Het wil de ontwikkelingskansen  
van alle kinderen en jongeren vergroten. De werking van het OCB richt  
zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan  

met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

2018 IN CIJFERS

 www.onderwijscentrumbrussel.be  

 www.youtube.com/channel/ 
 UCt1SqVx1_yylfAdiyCW1PDw 

ENTER FESTIVAL BXL: 
KUNST IN VELE HANDEN
Eind april kon u in Laken, Haren, Sint-Pieters-Woluwe en de Begijnhofwijk in 
Brussel-Stad naar het multidisciplinaire kunstenfestival ENTER. Het festival is een 
initiatief van Demos vzw en de gemeenschapscentra van de VGC.

ENTER Festival BXL koos artistieke producties die burgers betrekken bij het creatie-
proces. En het gaf nieuw Brussels talent een podium. Bewoners uit de vier festivalzones 
kregen een programmabudget. Zo selecteerden zij zelf de producties die ze interessant 
vonden om in hun wijk te tonen. Van grote namen als Ultima Vez tot jongeren uit de 
buurt die hun eerste hiphopoptreden deden. ENTER Festival BXL toonde bijna honderd 
projecten op plaatsen waar je het niet verwacht. In verschillende talen, want het was 
een festival voor iedereen in Brussel en daarbuiten.

 www.enterfestival.be 

© Compagnie Canicule

© Danny Willems © Mbalou Arnould

FR  ENTER Festival BXL : l’art mis entre toutes les mains
Fin avril, vous pouviez participer au festival artistique multidisciplinaire ENTER. Ce festival se 
concentre sur les pratiques artistiques participatives et est une initiative de Demos asbl et 
des centres communautaires de la VGC.

EN  ENTER Festival BXL: art in many hands
At the end of April, you had the chance to visit the multidisciplinary arts festival ENTER. The 
festival, which focuses on participative artistic practices, is an initiative of the non-profit 
association Demos and the VGC’s community centres.

KINDEREN STIMULEREN OM TE LEZEN
Brusselse bibliotheken willen families stimuleren om te lezen en zo sociale ongelijkheid 
tegengaan. Hoe motiveer je families waar lezen, voorlezen en omgaan met boeken 
niet evident is? 

Open the Door for Reading
In dit Europese uitwisselingsproject werken vijf 
steden samen: Göteborg, Bristol, Milaan, Turku  
en Brussel. De vijf steden delen ervaringen en 
goede praktijken. Ze bedenken manieren om 
gezinnen te stimuleren om thuis meer te lezen. 

De dienst Ondersteuning Bibliotheken in 
Brussel (OBiB) van de VGC begeleidt twintig 
Brusselse bibliotheken in dit Europese uitwis-
selingsproject. In mei 2019 komen de vier part-
nersteden naar Brussel. OBiB organiseert deze 
meeting samen met andere Brusselse partners. 
Eind 2019 presenteren ze in Milaan een boekje 
vol tips en alle resultaten van het project.

 www.goteborg.se/openthedoorforreading 

Boekstart
Kinderen die al vroeg kennismaken met 
boeken, leren beter talen, lezen sneller en 
rekenen beter. Daarom stimuleert OBiB 
ouders om al vroeg te lezen met hun 
kinderen via het project ‘Boekstart’.

Is uw baby zes maanden? Dan krijgt u een 
babypakket met een knisperboek en een 
brochure over voorlezen en over de biblio-
theek. Is uw kindje vijftien maanden? Dan 
kunt u een peutertas ophalen in de lokale 
bibliotheek. U krijgt twee boeken en een 
brochure vol tips. De consultatiebureaus van 
Kind en Gezin en de crèches helpen u verder. 

 www.boekstart.be 

FR  Stimuler la lecture chez les 
enfants
Dans le cadre du projet d’échange européen 
« Open the Door for Reading », cinq villes ima-
ginent des moyens de stimuler les familles à lire 
davantage à la maison. Le service Ondersteuning  
Bibliotheken in Brussel (OBiB) de la VGC accom-
pagne vingt bibliothèques bruxelloises dans 
ce projet d’échange européen. Via le projet  
« Boekstart », OBiB encourage les parents à lire 
avec leurs enfants dès leur plus jeune âge.

EN  Encouraging children to read
In the European exchange project “Open the 
Door for Reading”, five cities are devising ways 
of encouraging families to read more at home. 
The VGC’s Ondersteuning Bibliotheken in Brus-
sel service (OBiB) is assisting twenty Brussels 
libraries as part of this European exchange 
project. Via the “Boekstart” project, OBiB 
encourages parents to read with their children 
from an early age.
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IEDEREEN JEUGDWERKER!

‘IK DROOM VAN DUURZAAM, 
SOCIAAL EN DEMOCRATISCH 
JEUGDWERK’
Ook in 2018 promootte de VGC het jeugdwerk. We ondersteunden onder andere: 

#jeugdwerkwerkt van De Ambrassade 
Eva Vereecke is directeur van De Ambrassade, Bureau voor 
Jonge Zaken. Die organisatie ondersteunt het jeugdwerk in 
Vlaanderen en Brussel, brengt jeugdinformatiepartners samen 
en ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad.

Eva: “Op het congres #jeugdwerkwerkt vierden zeshonderd 
jeugdwerkers uit Vlaanderen en Brussel samen de kracht van 
jeugdwerk. Jeugdwerkers volgen kinderen en jongeren in alle 

levensdomeinen. Vrijwilligerswerk in het 
jeugdwerk heeft een enorme impact op 

het leven van jonge mensen, zeker voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Daar is professionalisering, een flexibel 
beleid en structurele ondersteuning 

voor nodig.”

De Week van het Brusselse Jeugdwerk
Reymbold Vandewinkel is scoutsleider bij 
de groep Kruisboog-Hadewijch van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen in Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Hij werkte mee aan de Week van het Brusselse 
Jeugdwerk.

Reymbold: “In die week organiseerden we 
verschillende evenementen voor verschillende 

doelgroepen. Zo leerde ik 
veel andere jeugdwerk-
organisaties en jongeren 
kennen. Heel waarde-
volle ontmoetingen 
want je leert van elkaar 

en ze creëren een gevoel 
van samenhorigheid.”  

 www.jeugdwerkwerkt.be 

 www.brusselbazaar.be/nieuws/terugblik-op-de-‘week-van-het-brusselse-jeugdwerk 

FR  Tous éducateurs !
En 2018 également, la VGC a soutenu l’animation de la jeunesse. Citons entre autres le congrès #jeugdwerkwerkt, qui a 
réuni six-cents éducateurs de Flandre et de Bruxelles. Et pendant la semaine de l’animation de la jeunesse bruxelloise 
(Week van het Brusselse Jeugdwerk), différentes organisations de jeunesse ont appris à se connaître.

EN  Everyone is a youth worker!
In 2018, the VGC once again supported youth work. This includes the congress on #jeugdwerkwerkt (youthworkworks), 
which brought together 600 youth workers from Flanders and Brussels. Also during the Brussels Youth Work Week, 
various organisations engaged in youth work got to know each other.

VGC-SPEELPLEINEN 
IN 2018 FR  Plaines de jeux en 2018    EN  Playgroups in 2018

Er waren VGC-speelpleinen op 28 locaties. 601 animatoren bezorgden 12.951 kleuters, lagere-
schoolkinderen en tieners een onvergetelijke vakantie.

© Lander Loeckx

 www.vgcspeelpleinen.be       www.vimeo.com/155004270 

LENTEFESTIVAL

‘ELKE CULTUUR 
HEEFT TRADITIES 
WAARIN ETEN 
EEN BELANGRIJKE 
ROL SPEELT’

Zondag 22 april – Erfgoeddag. In het BELvue Museum 
kon u op het Lentefestival ontdekken hoe Brusselse 
gemeenschappen uit alle hoeken van de wereld de lente 
vieren. Eten speelt daar altijd een belangrijke rol in. Niet alleen 
als gerecht, maar ook in de vorm van dans, zang of gebed.

In het BELvue Museum was er een expo in drie talen. Diverse 
zelforganisaties toonden hoe verschillende culturen een lentefeest 
vieren. Er was Georgische, Roemeense en Boliviaanse dans. Er 
stond een Perzische Noruztafel vol eten. Een Thaise monnik deed 
een waterritueel. Joden legden de sedermaaltijd van Pessah uit.

Iwona Pom maakte een reportage van de dag.  
Die kunt u bekijken op www.vimeo.com/275017503.

Het Lentefestival is een initiatief van erfgoedorganisaties en koepels van 
zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden en kreeg steun van 
de Erfgoedcel Brussel van de VGC.

“Alle gemeenschappen vertellen graag over de 
tradities, feesten en rituelen waar ze trots op 
zijn. En eten is helemaal een universeel thema.” 
Greet Draye – Centrum Agrarische Geschiedenis , Leuven – 
onderzoekt tradities rond eten.  

“De zelforganisaties voelden zich door de 
samenwerking met professionele erfgoedpartners 
erkend in hun cultuur en tradities. Het 
inspireerde hen om daar meer mee te doen.”
Mahshid Shamseddin – Internationaal Comité vzw

FR  Festival du prin-
temps : Manger, un 
thème universel
Le 22 avril 2018, à l’occasion de 
la Journée du Patrimoine, le Fes-
tival du printemps s’est déroulé 
dans le musée BELvue. Vous 
pouviez y découvrir comment 
les communautés bruxelloises is-
sues des quatre coins du monde 
célèbrent le printemps. 

EN  Spring festival: 
Eating is a universal 
theme
On 22 April 2018, Heritage 
Day, the Spring festival was 
held in the BELvue Museum. 
It provided an opportunity to 
discover how Brussels’ commu-
nities from across the world 
celebrate spring. 

STUDIEKEUZEBEURS NOVEMBER 2018: EEN SUCCES!
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 www.onderwijsinbrussel.be/studiekeuzebeurs      

 www.vimeo.com/317940599 

TAALBELEID IN ORGANISATIES
In 2018 begeleidde het Huis van het Nederlands Brussel 
met steun van de VGC verschillende organisaties met hun 
taalbeleid. Van culturele organisaties tot jeugd- en sport-
verenigingen, van crèches tot hoger onderwijs.

Het Huis van het Nederlands Brussel analyseert bijvoor-
beeld welk taalniveau medewerkers moeten hebben voor 
bepaalde functies en wat de behoeften rond taal zijn voor 
personeel en publiek. Met infostands, conversatiegroepen 
en taalpeters en -meters stimuleren ze werknemers om 
in het Nederlands te communiceren. Of geven ze ouders 

de kans om hun Nederlands te oefenen in de scholen en 
jeugdclubs van hun kinderen. 

In workshops leren sportcoaches, schoolteams, personeel 
van crèches … hoe ze duidelijk kunnen communiceren 
in het Nederlands met hun meertalige publiek. Leer-
krachten krijgen coaching, praktische ondersteuning of 
specifiek lesmateriaal, van de basisschool tot het hoger 
onderwijs.

 www.huisnederlandsbrussel.be

FR  Politique linguistique dans les organisations 
Avec l’aide de la VGC, la Huis van het Nederlands Brussel a 
soutenu diverses organisations dans leur politique linguistique. 
Des organisations culturelles aux associations de jeunes et 
sportives, des crèches à l’enseignement supérieur.

EN  Language policy at organisations
The Huis van het Nederlands Brussel, with the support of the 
VGC, has assisted various organisations with their language 
policy. From cultural organisations to youth and sports associ-
ations, from day care centres to higher education.

BRUSSELSE SCHOLEN 
IN BEELD

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een 
sterke reputatie. Het staat bekend om zijn kwaliteit. 
De laatste achttien jaar investeerde de VGC bijna 
390 miljoen euro in schoolinfrastructuur. Fotograaf 
Stijn Bollaert fotografeerde een veertigtal scholen 
in Brussel. Het boek toont een selectie van achttien 
jaar duurzame en innovatieve schoolinfrastructuur.

De VGC blijft investeren in de kwaliteit van het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en bouwt op die 
manier mee aan de toekomst van onze hoofdstad. 

Voor meer info, surf naar www.vgc.be/publicaties. 
Daar kunt u het fotoboek ook raadplegen en 
bestellen.

FR  Les écoles bruxelloises en images
EN  Brussels schools in pictures

WOORDENBOEKJES 
VOOR MEERTALIGE 
COMMUNICATIE
In 2018 publiceerde het Huis van het Nederlands 
Brussel met steun van de VGC twee nieuwe 
woordenboekjes. 

‘Contact FR.NL.EN’ is een drietalig woordenboekje voor 
onthaalmedewerkers in Brusselse organisaties, diensten en 
bedrijven. Met het boekje kunnen ze snel in het Nederlands 
of in een andere taal antwoorden. 

‘Medica FR.NL.EN’ is een drietalig woordenboekje voor 
ziekenhuismedewerkers. In dit boekje staan zinnen en 
woorden uit courante situaties zoals bij een onderzoek of 
in de kamer.

Voor meer info, surf naar  
 www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties  .

Daar kunt u de woordenboekjes ook  
raadplegen en bestellen.© Annika Wallis

FR  Dictionnaires pour l’accueil multi-
lingue des visiteurs et des patients
En 2018, la Huis van het Nederlands Brussel a publié 
deux nouveaux dictionnaires avec le soutien de la VGC : 
Contact FR.NL.EN pour le personnel en charge de l’ac-
cueil et Medica FR.NL.EN pour le personnel de l’hôpital.

EN  Dictionaries for multilingual reception 
of visitors and patients
In 2018, the Huis van het Nederlands in Brussels pub-
lished two new dictionaries with the support of the VGC: 
Contact FR.NL.EN for reception staff and Medica FR.NL.EN  
for hospital staff.
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