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In deze map vindt u het persbericht en meer informatie over de partners van dit project 
en de campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u achteraf alle informatie online raadplegen? 
Dat kan op www.vgc.be/persmap-comenius-koekelberg. 

http://www.vgc.be/persmap-comenius-koekelberg


 
 
 

Wat doet N-Brussel voor u? 
U bent zeker al in contact gekomen met N-Brussel. Misschien zitten uw kinderen op een 
Nederlandstalige school of in een Nederlandstalige crèche,  sport u in een 
Nederlandstalige club of gaat u naar een Nederlandstalige dokter. U gaat vast wel eens 
naar een concert of een cursus in een gemeenschapscentrum. Allemaal organisaties uit 
het N-Brussel-netwerk 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de drijvende kracht achter N-Brussel. De VGC telt ruim 
1.200 medewerkers. We zijn er niet alleen voor Nederlandstalige Brusselaars, maar voor 
iedereen die interesse heeft in onze diensten. 
 
VGC ondersteunt het N-netwerk 
De VGC verbetert de kwaliteit van het leven in de stad.  
Daarom ondersteunen we het N-netwerk in Brussel. Dat zijn onder andere 
Nederlandstalige: 

- scholen, brede scholen en speelpleinen 

- gemeenschapscentra, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen 

- bibliotheken en andere culturele initiatieven 

- initiatieven voor welzijn, gezondheid, kinderen, jeugd, ouderen. 

 
Ziet u ons N-logo aan de gevels van scholen, crèches, bibliotheken, sportzalen en 
gemeenschapscentra? Dan is dat een Nederlandstalige organisatie van het N-netwerk.  
 
 
Meer info? 
Graag meer uitleg over de werking van de VGC? Over de historiek en de 
beleidsdomeinen? Of wilt u beleidsdocumenten raadplegen?  
Surf naar www.vgc.be/wie-zijn-wij/vlaamse-gemeenschapscommissie 
 
 
Contacteer ons 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
 
Emile Jacqmainlaan 135 
1000 Brussel 
info@vgc.be 
www.vgc.be   
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Scholengroep Brussel 

 

 

In 1988 werd naar aanleiding van de derde staatshervorming de bevoegdheid ‘Onderwijs’ 
overgeheveld naar de gewesten. Zo ontstond aan Vlaamse zijde het 
Gemeenschapsonderwijs, ondertussen beter bekend als het GO! Begin 2000 besliste het 
GO! om al zijn scholen te clusteren in scholengroepen. Een idee dat recent werd 
overgenomen door het vrij onderwijs. Momenteel zijn er 23 scholengroepen in 
Vlaanderen en 1 in Brussel. Die laatste omvat alle instellingen van Nederlandstalig 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Al jaren kent Scholengroep Brussel een gestage groei en een stijgend aantal leerlingen én 
instellingen. Vandaag telt de scholengroep 91 instellingen op 74 locaties waar zo’n 3.300 
collega’s elke dag klaar staan om 23.000 kinderen, leerlingen en cursisten te begeleiden 
in hun ontwikkeling en persoonlijke groei. Het gaat over 33 kinderdagverblijven, 38 
basisscholen, 17 secundaire scholen, 5 academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, 2 
Centra Volwassenenonderwijs, 1 CLB en een centrale keuken, Agape, die inmiddels 
maaltijden levert aan scholen en kinderdagverblijven over heel Vlaanderen. 

Voorlopig komt er nog geen einde aan de groei. De scholengroep opende de laatste vijf 
jaar maar liefst negen nieuwe basisscholen om een oplossing te bieden voor het 
capaciteitstekort, waaronder GO! BS Comenius. GO! BS Eugeen Laermans is nog in 
aanbouw. Scholengroep Brussel blijft dus in de mate van het (financieel) mogelijke 
verder ijveren voor meer basis- en secundaire scholen, niet alleen omdat ieder kind recht 
heeft op degelijk onderwijs maar omdat een goede opleiding zo cruciaal is en garant 
staat voor een betere toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholengroep Brussel  
 
Oud-Strijderslaan 200 
1140 Evere 
www.scholengroepbrussel.be 
 

http://www.scholengroepbrussel.be/

