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Algemeen  

o Inleiding 

Het MOP van de Algemene directie Onderwijs en Vorming 2020-2026 bestaat uit verschillende 

delen: 

- Algemeen kader 

- Beleidskader 

- Omgevingsanalyse 

- Strategische en operationele doelstellingen 

- De werven van de algemeen directeur Onderwijs en Vorming 

o Dankwoord 

Eerst en vooral wens ik iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan de opmaak van dit 

Management en Operationeel Plan. Dit document is alleen maar gerealiseerd kunnen worden 

dankzij de uitstkende expertise en inzet van al de medewerkers van de Algemene directie 

Onderwijs en Vorming. Ik heb de afgelopen 2 mandaatperiodes steeds kunnen steunen op hun 

niet aflatende inzet om beleid te voeren voor Brussel. Ik hoop ook in de toekomst op hen te 

kunnen rekenen om dit plan te realiseren. 

o Identiteit mandaathouder 

Het mandaat van algemeen directeur voor de algemene directie Onderwijs en Vorming van de 

heer Steven Vervoort werd ingevolge de evaluatie ‘zeer goed’ over de mandaatperiode van 2014 

tot juli 2020 verlengd vanaf juli 2020 tot 2026. 

o Opdracht mandaathouder 

De opdracht van de algemeen directeur is bepaald in het competentieprofiel:  

-  De voornaamste taken en bevoegdheden van de algemeen directeur worden bepaald in 

artikel II 21 van het personeelsstatuut. 

  
-  De algemene opdracht van de algemeen directeur van de algemene directie Onderwijs en 

Vorming is: 

plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van acties in het kader van beleidsvoorbereiding, 

beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de basisfuncties cliëntenwerking, externe organisaties 

en verzelfstandigd beheer. 

 

- Als functiegebonden opdrachten staan vermeld: 

In het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie: 

opvolgen van de maatschappelijke evoluties en de regelgeving in de beleidsdomeinen: onderwijs 

en vorming; 

plannen, implementeren en opvolgen van de acties in het kader van beleidsuitvoering. 
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Interne organisatie van de algemene directie: 

o zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende 
basisfuncties (cliëntenwerking, externe organisaties, verzelfstandigd beheer) o.a. 
door overleg en een goed uitgebouwde interne communicatie; 

o Plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van acties teneinde tijdig de 
gewenste output op een kwalitatieve wijze te leveren; 

o ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste 
cultuurverandering; 

o toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement 
(evaluatie, vorming, …) in de eigen algemene directie en de rol van 
peoplemanager opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet 
worden; 

o toepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid 
van de eigen algemene directie. 

 
 Extern gerichte acties: 

o zorgen voor optimale dienstverlening aan de externe organisaties; 
o onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming 

te verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden van de betrokken 
doelgroepen: cliënten, externe organisaties, intern verzelfstandigde instellingen of 
structuren. 

 

o Periode 

Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat en kan op vraag van het College 

worden aangepast.   
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Inleiding 

 
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bevindt zich wederom in een kritische en cruciale fase. 

Opnieuw staan we voor uitdagingen zoals er die de afgelopen decennia meermaals zijn geweest. 

In de jaren 70 was het vechten om te overleven omwille van een tekort aan leerlingen, in de 

jaren negentig dienden we op zoek te gaan naar aangepaste pedagogische en didactische 

werkvormen omwille van de versterkte instroom van leerlingen die het Nederlands niet als 

thuistaal hadden en een goede 10 jaar geleden was er omwille van de grote vraag een tekort aan 

capaciteit. De VGC heeft telkens opnieuw een afdoend antwoord geboden op deze diverse 

uitdagingen.  

Zowel op het vlak van capaciteit en het passend onderwijs voor de diverse doelgroep zijn er de 

afgelopen jaren enorme inspanningen gebeurd waarbij de VGC vanuit haar flankerende 

bevoegdheid een meer dan leidende rol heeft opgenomen.  

Het OCB is ondertussen een vaste waarde in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en zal ook 

in de toekomst de operationele poot blijven van de algemene directie Onderwijs en Vorming als 

het er op aan komt om efficiënte en deskundige ondersteuning te bieden aan onze scholen. Het 

OCB is een flexibele organisatie van experten die steeds opnieuw tegemoet komt aan de 

wisselende vragen. Het OCB is dé referentie in onderwijs als het gaat om stadsleerkrachten te 

ondersteunen in urban education in al haar facetten. 

Voor wat de capaciteitsproblematiek aangaat zet de VGC sinds 2010 in op de uitbreiding van het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Een enorme investering door de VGC van meer dan 300 

miljoen euro (naast de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap) zorgt voor de uitbreiding 

van het basisonderwijs met 12.000 plaatsen en van het secundair onderwijs met meer dan 7.000 

plaatsen. Enkel over de huidige legislatuur (2019-2024) bekeken, gaat het om 3.000 extra plaatsen 

in het basisonderwijs en 3.000 plaatsen in het secundair onderwijs. 

Deze inspanningen zijn van levensbelang omdat investeren in Nederlandstalig onderwijs een 

investering is in de institutionele aanspraken die de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel 

maakt. Het is dankzij de niet aflatende inspanningen van de VGC dat het Nederlandstalig 

onderwijs er vandaag nog steeds kwalitatief en kwantitatief staat in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Het is dankzij deze inspanningen dat er uberhaupt nog een Nederlandstalige 

gemeenschap van belang in Brussel bestaat in 2022. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is 

hét speerpunt van het Nederlandstalig beleid in Brussel omwille van het feit dat zij leerlingen 

opleidt tot Nederlandstalige burgers. Op die wijze blijft de Nederlandstalige gemeenschap in 

Brussel een gemeenschap die er toe doet: zeer divers qua achtergrond maar wel met het 

kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs als gemeenschappelijke basis. Het bestaansrecht van de 

VGC is onlosmakelijk verbonden met het behouden en uitbouwen van een sterk Nederlandstalig 

onderwijs in ons gewest. Vanuit dit oogpunt dienen ook de eventuele institutionele 

hervormingen met een impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de positie van het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel zeer zorgvuldig te worden opgevolgd.  

Sinds kort manifesteert er zich echter een nieuw en zeer fundamenteel probleem wat een 

bedreiging vormt voor de verworvenheden van ons onderwijs: het leerkrachtentekort. In gans 

het Vlaams Gewest doet sinds dit schooljaar (2021-2022) het leerkrachtentekort zich voelen 

zowel in het basis als het secundair onderwijs. Er is enerzijds een tekort aan instroom van 

nieuwe leerkrachten en anderzijds is er een verhoogde uitstroom door pensioneringen. In Brussel 
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voelen we dit extra hard omdat bijna 90% van de leerkrachten die werken in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel, buiten Brussel wonen. Door de stijgende vraag in het Vlaams Gewest aan 

leerkrachten is de verlokking groot om in de gemeente waar men woont aan het werk te gaan in 

de plaats van in Brussel te komen lesgeven. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid de laatste 

jaren heel wat inspanningen geleverd om ondersteuningsstructuren op te zetten wat er toe 

heeft geleid dat veel leerkrachten uit de klas zijn gehaald en nu buiten de klas ondersteuning 

bieden aan leerkrachten. Misschien is deze tendens wat te ver doorgeslagen en moeten we dit 

structureel durven te benaderen? 

Het leerkrachtentekort zorgt dagelijks voor een sterke druk op de organisatie van ons onderwijs. 

Deze uitdaging dient op 3 terreinen aangepakt te worden: 

1) De instroom van nieuwe leerkrachten dient verhoogd te worden, zowel door meer 18-

jarigen naar de leerkrachtenopleiding te krijgen als door meer zij-instromers naar onze 

scholen te krijgen. 

2) We dienen extra inspanningen te leveren om leerkrachten te behouden en dus de 

uitstroom tegen te gaan. 

3) We dienen onderwijs anders te organiseren. 

 

De VGC kan dit vanuit haar flankerende bevoegdheid niet alleen. De Vlaamse Gemeenschap 

beschikt hier over de decretale hefbomen om dit structureel aan te passen. Het is mijn 

overtuiging dat door in Brussel nu dit probleem aan te pakken de Vlaamse Gemeenschap 

voldoende gewapend is om met deze expertise ook in het Vlaams Gewest aan de slag te kunnen 

gaan. Er mag hier geen tijd verloren gaan te meer omdat dit een probleem is dat de komende 

jaren sterker zal blijven toenemen. Dit vergt fundamentele decretale aanpassingen en enorme 

financiële inspanningen. Vanuit de VGC zal dit de komende jaren nog meer dan vandaag een 

significante doelstelling worden om hier prioritair rond te werken. Zonder voldoende en 

geschikte leerkrachten immers geen kwalitatief onderwijs. 

Volgend schooljaar zal er een nieuw decreet van toepassing zijn wat betreft de inschrijvingen. De 

VGC ondersteunt de concrete uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsrecht in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het LOP Brussel Basisonderwijs en het LOP Brussel 

Secundair Onderwijs - samenwerkingsverbanden tussen de scholen en onderwijspartners - zijn 

decretaal bevoegd en verantwoordelijk voor de realisatie van en communicatie over de 

aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. De VGC biedt hierbij ondersteuning, o.a. door het 

voeren van een campagne om ouders te informeren. Binnen dit nieuwe decreet zal ook de Raad 

van de VGC een belangrijke rol toebedeeld krijgen in de besluitvorming. 

Er waren herhaaldelijk verschillende signalen en hulpvragen van scholen met een relatief grote 

groep risicojongeren die zich in een verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie bevinden. 

Ook tijdens de gesprekken van de Ronde van Onderwijs, kwamen crisisopvang en ondersteuning 

van leerlingen met gedragsproblemen uitvoerig en vaak aan bod. Om deze doelgroep 

perspectieven op groei en ontwikkeling te blijven bieden, is een versterking nodig van de 

begeleiding en de expertise, in de meest brede zin van het woord. 

Armoede is en blijft een belangrijk speerpunt in het onderwijsbeleid van de VGC. We zijn er van 

overtuigd dat het behalen van een diploma in het Nederlandstalig onderwijs het toegangsticket 

is om uit de armoedecyclus te geraken. Investeren in onderwijs is per definitie 

armoedebestrijding. Tegelijkertijd dienen we armoede-obstakels in ons onderwijs aan te pakken. 

Culturele of financiele armoede mogen geen hindernissen vormen om een diploma of kwalificatie 

te behalen. 
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Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een lange geschiedenis van omgaan met 

meertaligheid in de grootstedelijke, multiculturele en diverse context. De VGC beschouwt 

meertaligheid in Brussel zonder meer als een rijkdom. Ze biedt kansen voor inwoners en 

bezoekers van de stad. Tegelijkertijd blijft de meertaligheid belangrijke uitdagingen met zich 

meebrengen. 

De VGC onderwijsinstellingen vormen het grootste organisatieonderdeel van de VGC. Zij bieden 

een zeer specifiek aanbod van gepast onderwijs dat een hoge mate van expertise vraagt. Wij 

wensen dit aanbod enerzijds te versterken en te verdiepen en anderzijds uit te breiden. Een 

belangrijke doelstelling is om de capaciteit van het type 3 basisonderwijs uit te breiden. 

Daarnaast richten wij een expertisecentrum op gespecialiseerd rond gedragsproblemen. Dit 

centrum bundelt de krachten omtrent gedragsproblemen, ondersteunt scholen en leerkrachten 

in de klas en vangt tijdelijk leerlingen op waarbij onderwijs even niet aan de orde is. Deze 

ambities zijn groot en vergen dan ook aangepaste inbedding en ondersteuning binnen het 

geheel van de VGC.  

Sinds een zestal jaar is de speelpleinwerking van de VGC een belangrijk organisatieonderdeel van 

de algemene directie Onderwijs en Vorming. Door rechtstreeks de link te leggen tussen de 

speelpleinwerking en de lokale scholen is er een enorme uitbreiding van het aanbod gerealiseerd 

en is de kwaliteit kunnen behouden en verhoogd worden. We gaan deze expertise borgen en 

daar waar het kan ons aanbod gericht uitbreiden. We zoeken verder afstemming met het 

overige, complementair vakantieaanbod van de VGC wat betreft een dekkend aanbod en de 

communicatie. 

Het afgelopen jaar is het onderwijs en opleidingsveld actief betrokken bij het bepalen van de 

prioriteiten van het VGC-beleid. Er is een Ronde van Brussel voor Onderwijs en één voor 

Opleiding “Brussel aan de slag”. Dit participatietraject heeft heel wat aanbevelingen opgeleverd 

waarmee we nu actief aan de slag wensen te gaan. De VGC houdt voortdurend de vinger aan de 

pols! Het is onze ambitie om het onderwijs- en opleidingsveld te informeren wat de VGC heeft 

gedaan met hun aanbevelingen. 

Naast de institutionele partners Actiris en de VDAB blijven de organisaties die de VGC 

ondersteunt in de opleidingssector belangrijke partners om onze doelstellingen te realiseren. We 

wensen een aanvullend beleid te voeren waar de plaats van het Nederlands een belangrijke 

doelstelling blijft. Naast acties om vroegtijdige schoolverlaters alsnog toe te leiden naar een 

diploma of kwalificatie is de opleidingssector een enorme sociale hefboom en taal is hierin 

cruciaal. 

Voor de realisatie van dit MOP zal samenwerking een belangrijk concept zijn. In de eerste plaats 

is er een samenwerking noodzakelijk met de externe partners in het werkveld; de 

schoolbesturen, de directies, de leerkrachten, de ouders en de vzw’s enz. maar ook de andere 

overheden waaronder de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor een 

aantal doelstellingen is er ook interne samenwerking noodzakelijk zowel met de andere 

beleidsdirecties als met de ondersteunende directies. 

Dit MOP is een minimum noch een maximum. Recent heeft onze algemene directie nog bewezen, 

in het kader van de coronacrisis, snel en doelgericht actie te ondernemen wanneer het ging om 

het organiseren van noodopvang, het leveren van informaticamateriaal tijdens de lockdown tot 

het informeren, sensibiliseren en vaccineren van de leerlingen in het secundair onderwijs. Deze 

laatste actie is gerealiseerd in nauwe samenwerking met Bruzel, de GGC, de schoolbesturen en de 
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scholen zelf. In de toekomst zal onze algemene directie haar verantwoordelijkheid blijven 

opnemen ook al ligt dat niet onmiddellijk binnen haar opdracht.  

Dit management en Operationeel Plan hebben we net als het vorige gebouwd op een stevig 

fundament; onze missie, visie en strategische doelstellingen én de waarden en idealen die er bij 

horen. We baseren ons op een grondige analyse van de omgeving en maken gebruik van onze 

jarenlange terreinkennis. In het strategisch meerjarenplan van de VGC zijn er heel wat 

doelstellingen, acties en actieplannen opgenomen. De algemene directie Onderwijs en Vorming 

wenst een flexibele administratie te zijn waarbij de blik prioritair naar buiten is gericht. Een 

administratie is er in de eerste plaats om beleid uit te voeren van het College voor de burger en 

mag nooit een doelstelling op zich worden. Er zullen de komende jaren keuzes dienen gemaakt 

te worden waarbij de eerste toetssteen steeds is in welke mate het te voeren beleid en de 

daarmee samenhangde acties een meerwaarde zijn voor de leerling, leerkracht, school, etc. Voor 

elke actie dienen we steeds het richtsnoer te hanteren in welke mate deze effectief bijdragen tot 

het creëren van maximale ontwikkelingskansen van onze jonge Brusselaars. 
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Beleidskader 

o Missie en visie Onderwijs en Vorming 

 Missie van de VGC op onderwijs en vorming 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief flankerend lokaal onderwijs- en 

vormingsbeleid. Flankerend, dus complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en andere 

overheden, maar met eigen accenten. Lokaal, dus netoverschrijdend en toegespitst op de 

specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad. Zo wil zij optimale 

kansen bieden aan ieder die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

Daarnaast neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar verantwoordelijkheid als 

inrichtende macht van onderwijsinstellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten volle 

op zich. Zij ontwikkelt zo een voor Brussel veelal uniek onderwijsaanbod, dat aanvullend is bij 

het bestaande. 

Samen met Nederlandstalige Brusselse scholen organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

speelpleinwerkingen.  

De VGC voorziet aanbod en begeleiding die zich richt op de ontwikkelingskansen van alle 

kinderen in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs van Brussel.  We willen inzetten op 

de ontwikkeling van brede competenties van taalvaardigheid en het verruimen van de kennis 

van de wereld.   

 Visie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake Onderwijs en 

Vorming  

De algemene directie Onderwijs en Vorming stelt zich op als expertisecentrum, aanspreekpunt, 

spreekbuis en belangenbehartiger voor het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige 

vormingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De algemene directie Onderwijs en 

Vorming heeft de ambitie te excelleren als dynamische expertiseadministratie binnen haar 

beleidsdomein. Daarnaast biedt zij een overlegplatform aan de Brusselse stakeholders op het 

veld.  

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zet zelf initiatieven op of stimuleert en ondersteunt derden 

met als doel de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs en de vorming in Brussel veilig te 

stellen en te bevorderen.  

De algemene directie Onderwijs en Vorming onderschrijft het principe dat eenieder die zich richt 

tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel recht heeft op kwalitatief onderwijs. Onderwijs en 

vorming zijn immers zeer belangrijke hefbomen om te komen tot sociale mobiliteit.  

Zij heeft hierbij aandacht voor de brede context van de materie en streeft bijgevolg naar een 

transversale benadering.  

Als inrichtende macht wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie kwalitatief onderwijs 

organiseren dat oog heeft voor innovatie in de Brusselse context, dat complementair is aan het 

bestaande aanbod en waarbij men actief detecteert wat de behoeften zijn en men aandacht 

schenkt aan doelgroepen. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert samen met de Brusselse Nederlandstalige 

onderwijssector speelpleinen met een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod voor kinderen en 

jongeren die school lopen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel of in Brussel wonen en er 
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buiten school lopen in het Nederlandstalige school. 

 

o Linken bestuursakkoord 

In het bestuursakkoord 2019-2024 staat voorop: 

Onderwijs blijft de belangrijkste hefboom van de VGC om Brussel te veranderen. Het is de sleutel 

tot emancipatie en maakt vrije, bewuste en kritische burgers. Scholen zijn knooppunten van 

verbinding: voor de buurt en de stad, tussen talen, gemeenschappen en individuele burgers. Het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft al een sterke reputatie, maar onze ambities reiken met 

dit bestuursakkoord nog verder. 

o Linken strategisch meerjarenplan en ronde(s) van Brussel 

Het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC is de verdieping en de uitwerking van het 

bestuursakkoord ‘Brussel is wat we delen’. Het plan vertaalt de beleidskeuzes in een reeks 

doelstellingen en acties voor de komende jaren. 

Het strategisch meerjarenplan 2021-2025 bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen. Die zeven 

doelstellingen en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties vormen het inhoudelijke 

raamwerk van het meerjarenplan en geven aan welke toekomstvisie de VGC heeft voor Brussel. 

Veel aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie kenden hun vertaling in het 

strategisch meerjarenplan 2021-2025. 

De strategische doelstellingen die bepaald werden, zijn: 

o Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen 

o Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad 

o We bouwen mee aan een meertalig Brussel 

o We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod 

o Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden 

voelen 

o Brussel zorgt en beweegt  

o De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid 

Naast Stadspiratie, het brede participatietraject dat alle bevoegdheidsdomeinen van de VGC 

omvat, was er ook een specifiek traject rond het thema onderwijs. Met een uitgebreide Ronde 

van Brussel voor scholen kwamen verschillende ideeën naar boven die anders niet in dit plan 

waren terechtgekomen. 

Midden januari 2020 lanceerde de VGC een oproep naar de Nederlandstalige scholen in Brussel 

om samen na te denken over hun toekomst. 57 scholen stelden zich kandidaat voor de Ronde 

van Brussel, 20 scholen werden geselecteerd voor het traject. Die selectie gebeurde op basis van 

regionale spreiding, verdeling over onderwijsvormen en -netten en diversiteit in scholenaanbod. 

Scholen die niet geselecteerd werden, konden hun mening kwijt over een aantal onderwerpen: 

o Omgaan met meertaligheid 

o Schoolinfrastructuur en -uitrusting 

o Leerkrachtentekort, leerkrachtenverloop en waardering van het leerkrachtenberoep 

o Ouderbetrokkenheid 

o Brede school en breed leren 

o Samenwerking met welzijnsorganisaties 
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Gezien de enorme input die we ontvingen werd beslist ook een Ronde van Brussel voor de 

opleidingssector te organiseren. In de Ronde van Brussel voor opleiding wil de VGC de 

opleidingssector stimuleren om mee na te denken over de beleidsthema’s en maatschappelijke 

uitdagingen van de VGC m.b.t. opleiding, werkervaring, duaal leren en de overgang 

onderwijs/arbeidsmarkt en om zich te engageren in het zoeken naar mogelijke oplossingen 

De sessie vinden plaats tussen september 2021 en januari 2022. Elke sessie zal drie dezelfde 

thema’s behandelen: 

o Instroom – Doorstroom - Begeleiding naar werk 

o Werkervaring 

o Opleiding – Duaal leren 

Taal en meertaligheid komt als rode draad door de verschillende thema’s en de vraagstelling in 

elke sessie aan bod. 
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o Organogram ADOV 

 

Aan het hoofd van de algemene directie Onderwijs en Vorming staat de algemeen directeur 

(mandaathouder) die zich rechtstreeks laat bijstaan door het directiesecretariaat, de 

entiteitsverantwoordelijke van het Onderwijscentrum Brussel, de coördinator van de VGC-

Onderwijsinstellingen, de coördinator van het Algemeen Onderwijsbeleid. De algemeen directeur 

is de eindverantwoordelijke van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Om efficiëntie te 

verhogen en gezien het strategisch belang staat de financiële opvolging en de opvolging van het 

College rechtstreeks onder de algemeen directeur. 

Algemene 
directie 

Onderwijs en 
Vorming

Onderwijs-
centrum 
Brussel

Kern-

administratie

VGC 
Onderwijs-
instellingen
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De werking van de kernadministratie vereist de ontwikkeling van een projectorganisatie. 

De organisatie is in beginsel een expertisecentrum, waarbinnen de verschillende competenties 

projectmatig worden ingezet en de kennis voortdurend wordt ontwikkeld. Dit betekent dat 

naast de generieke werking (regelmatig terugkerende opdrachten) er wordt gewerkt met 

projecten waar meerdere personen in één team aan één project kunnen werken. Er zal steeds 

een projectverantwoordelijke worden aangeduid. 

Er zijn ondertussen verschillende deelwerkingen uitgewerkt met de volgende structuur als 

resultaat: 

 

Algemeen 
Directeur

Directie-
secretariaat

Financiële 
Opvolging

Opvolging 
College

Coördinator

Algemeen 
Onderwijsbeleid

Coördinator

VGC- Onderwijs-
instellinegn

Entiteitsverant-
woordelijke 

Onderwijscentru
m Brussel
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De algemeen directeur houdt wekelijks een kernstaf met zijn 5 “direct reports”. Dit zijn de 

teamleiders van de 3 deelwerkingen, aangevuld met de financieel en 

begrotingsverantwoordelijke en het directiesecretariaat.  

Eén maal per maand is er een stafoverleg met de kernadministratie en 1 maal per trimester is er 

een algemeen ADOV-overleg.  

  

Kernstaf
Wekelijks overleg met de "direct reports"(5)

Algemeen 
Onderwijs-en 

Vormings-
beleid

AOV-Overleg

(wekelijks)

VGC-
Onderwijs-
instellingen

VOI-Overleg

(wekelijks)

Onderwijs-
centrum 
Brussel

OCB-Overleg

(wekelijks)

Stafoverleg 
Kernadministratie

maandelijks (31)
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De onderwijsinstellingen (6) waar de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van is, 

worden ondersteund door de Dienst VOI. (VGC-Onderwijsinstellingen) 

 

 

 

 

 

 

  

VGC-Onderwijsinstellingen

Kasterlinden

BaO

Kasterlinden

BuSO

Kasterlinden

Internaat

Zaveldal

BuSO
CLB

ONW

Facilitaire iensten 



P a g i n a  16 | 102 

 

Omgevingsanalyse 

o Institutionele context 

België is ingedeeld in vier taalgebieden: het Nederlandstalige, het Franstalige en het Duitstalige 

taalgebied, en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Vlaamse gemeenschap omvat de 

inwoners van het Nederlandse taalgebied en de Nederlandstaligen in Brussel. Ook voor de 

Nederlandstalige Brusselaars moet de Vlaamse Gemeenschap dus onderwijsvoorzieningen treffen. 

Hetzelfde geldt voor de Franstalige gemeenschap: die omvat de inwoners van het Franstalige 

taalgebied en de Franstaligen in Brussel.  

In Brussel bestaat dus:  

 Franstalig onderwijs, onder verantwoordelijkheid van de Franstalige Gemeenschap en 

zijn Minister(s) van Onderwijs; 

 Nederlandstalig onderwijs, onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap 

en zijn Minister van Onderwijs.  

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel valt integraal onder de bevoegdheid van de Vlaamse 

Gemeenschap. Het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs bestaan naast elkaar, en hebben 

in principe niets of weinig met elkaar te maken.  

Door de onderwijstaalwetten geniet elke Brusselse ouder van ‘la liberté du père de famille’: de 

vrijheid om te kiezen tussen het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs. Het is heel moeilijk 

in te schatten welke keuzes ouders het komende jaar of de volgende jaren gaan maken en welke 

druk dit op de capaciteit gaat geven van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In theorie zou 

100% van de bevolking kunnen kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs!  

Het is al decennia de ambitie van de Vlaamse Regering, vertolkt in opeenvolgende Vlaamse 

regeerakkoorden en beleidsambities, om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te gaan 

voor een bereik van 30% van de inwoners. Op dit ogenblik vertegenwoordigt het Nederlandstalig 

onderwijs in het BHG ongeveer 20%. We komen hier nog op terug.  

o Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (NOB), dat zijn:  

 130 basisscholen (waarvan 4 voor buitengewoon onderwijs)  

 33 autonome kleuterscholen  

 24 autonome lagere scholen (waarvan 2 voor buitengewoon onderwijs)  

 38 secundaire scholen (waarvan 6 voor buitengewoon onderwijs) 1 

 11 academies voor Deeltijds Kunstonderwijs  

 5 instellingen voor Hoger Onderwijs  

 3 Centra voor Volwassenenonderwijs  

 1 Centrum voor Basiseducatie  

Dit zijn de leerlingenaantallen van het basis- en secundair onderwijs. Deze aantallen groeien 

gemiddeld met 2 tot 3% per jaar.   

                                                      
1 De situatie in het secundair onderwijs is complex. Communicatief gezien zijn er 38 instellingen die zich als ‘school’ 
presenteren, maar administratief gezien gaat het evenwel om 61 verschillende entiteiten. Sommigen daarvan vallen 
samen met een ‘school’, andere entiteiten zijn een vestigingsplaats (al dan niet op een apart adres van hun 
hoofdschool), en nog andere entiteiten hangen af van een andere hoofdschool maar presenteren zich communicatief 
als zelfstandige school… 
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NOB per onderwijsniveau 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Buitengewoon Kleuteronderwijs 138 142 144 144 142 132 

Buitengewoon Lager Onderwijs 625 613 623 628 616 621 

Buitengewoon Secundair Onderwijs 616 609 605 622 629 605 

Deeltijds Beroeps-secundair Onderwijs 359 396 493 516 456 435 

Gewoon Kleuteronderwijs 12499 12696 12948 13174 13701 14158 

Gewoon Lager Onderwijs 16448 17036 17557 18047 18654 19245 

Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs 13080 13468 13632 13887 14303 14754 

Totaal 43765 44960 46002 47018 48501 49950 

Jaarlijks groeipercentage  2,7% 2,3% 2,2% 3,2% 3,0% 

 

Ook het hoger onderwijs groeit... 

 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Inschrijvingen hoger onderwijs  32698  32953  33106  34022  36688  

Groei     0,8%  0,5%  2,8%  7,8% 

 

...net als het deeltijds kunstonderwijs (DKO).  

 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Inschrijvingen DKO  5441  5516  5615,5  6529,5  6815,5  

Groei     1,4%  1,8%  16,3%  4,4% 

 

Enkel in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en het centrum voor basiseducatie (CBE) 

zien we de laatste jaren minder inschrijvingen. Ook in de coronajaren 2020 en 2021 verwachten 

we hier een verdere daling, des te meer omdat enkele opleidingen van de CVO’s sinds 2019-2020 

zijn overgeheveld naar het hoger onderwijs.   

CVO en CBE  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Basiseducatie  2603  3842  4057  3785  3568  

Secundair 
Volwassenenonderwijs  

30576  30427  29187  29369  29012  

Hoger Beroepsonderwijs  805  727  795  725  680  

Specifieke Lerarenopleiding  471  495  497  514  432  

Totaal  34455  35491  34536  34393  33692  

Evolutie    3,0%  -2,7%  -0,4%  -2,0% 

 

o Bevolkingsevolutie 

Op 26 mei 2020 waren er officieel 1.218.255 inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2 

(BHG). De Brusselse bevolking is groter dan ooit: zij groeide de laatste 5 jaar met 3,7%. De 

                                                      
2 Op basis van: BISA, STATBEL (Rijksregister), Agodi en Federaal Planbureau 
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Belgische bevolking groeide met 2,5% in dezelfde periode. Het Nederlandstalig basis- en 

secundair onderwijs in Brussel groeide in dezelfde periode met 14,1%.  

De bevolkingsprojecties voorspellen voor het BHG een lichte bevolkingsdaling in 2021 wegens de 

Covid-19 pandemie. De voornaamste reden voor deze daling is dat er veel minder mensen naar 

Brussel zullen migreren in 2021. Vanaf 2022 volgt er een verdere groei. Met jaarlijkse 

groeipercentages van 0,4 tot 0,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal deze groei kleiner 

zijn dan de afgelopen vijf jaar.  

Hoewel de bevolking toeneemt, zal de bevolkingsstructuur evolueren. Gemiddeld wordt de 

bevolking iets ouder en er zouden minder jonge kinderen zijn. In de tabel hieronder staan de 

projecties tot 2030 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per leeftijdsgroep voor de 

schoolgaande bevolking. Deze projecties werden door het Federaal Panbureau bijgesteld en 

houden rekening met de impact van de pandemie.  

  2020 2025 2030 

0-4 jaar 83.246 81.220 81.749 

5-9 jaar 80.772 75.186 73.026 

10-14 jaar 73.586 75.347 70.277 

15-19 jaar 66.578 73.280 74.641 

Totaal 304.182 305.033 299.693 

  

Volgens deze projectie blijft het aantal kleuters in eerste instantie verder dalen – deze daling 

werd al ingezet in 2016 – en komt er een stabilisatie rond 2025. We merken trouwens al een 

tweetal jaar een vertraging op van de groei in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. De druk op 

het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zou de eerste jaren nog 

toenemen om pas na 2025 af te nemen. De groep 15- tot 19-jarigen zou pas pieken in de periode 

tussen 2025 en 2030.  

Natuurlijk is het complexer dan dat, enerzijds omdat het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 

ook veel leerlingen van buiten Brussel aantrekt en anderzijds omdat er verschuivingen optreden 

in de aandelen van het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs in Brussel. Hieronder bekijken 

we kort deze twee factoren.  

Onderstaande tabel en grafiek geven een evolutie van de leerlingen van het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel die niet in het BHG wonen. Door de sterke groei van het NOB krimpt het 

aandeel van de leerlingen die wonen buiten het BHG, waardoor deze groep lijkt te verkleinen. In 

werkelijkheid blijft deze groep in absolute cijfers ongeveer even groot. Zeker in het voltijds 

gewoon secundair onderwijs gaat het om meer dan 4000 leerlingen.  
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lln. NOB die wonen buiten 

BHG 

2014-

2015 

2015-

2016 2016-2017 2017-2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Totaal 8611 8348 8292 8245 8284 8406 

 

  

 

  

Er werd al verwezen naar ‘la liberté du père de famille’. Elke Brusselse ouder heeft een vrije 

schoolkeuze. Franstaligen en anderstaligen zijn dus welkom in het Nederlandstalig onderwijs. 

Dankzij de goede reputatie van het Nederlandstalig onderwijs is de trend nu al jaren dat het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel beetje bij beetje marktaandeel wint ten opzichte van het 

Franstalig onderwijs. De volgende grafiek stelt het marktaandeel voor van het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager- en secundair onderwijs 

(deeltijds beroeps secundair inbegrepen). Globaal is het marktaandeel van het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel de laatste 10 jaar consistent gestegen, van 17,3% naar 19,3%. De sterkste 

groei doet zich voor in de laatste 5 jaar.  
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In het kleuteronderwijs is het marktaandeel van het NOB het grootste, met 24,9% in 2020. De 

sterke stijging van het marktaandeel bij de kleuters sinds 2016 is te wijten aan de combinatie 

van een daling van de totale kleuterpopulatie in Brussel (die piekte in 2015) en de gelijktijdige 

toenemende vraag naar en capaciteit van het Nederlandstalig kleuteronderwijs. 

De meest regelmatige groeier is het lager onderwijs. Hier steeg het marktaandeel 10 jaar lang 

ononderbroken: van 17,4% in 2010 tot 19,8% in 2020.  

Het marktaandeel in het secundair onderwijs is jarenlang min of meer stabiel gebleven of licht 

gedaald. De laatste 7 jaar zien we hier een trage maar systematische groei van het marktaandeel: 

+1% sinds 2013, tot 15,6% in 2020. Voor het secundair is het moeilijker om voorspellingen te 

maken op basis van de bevolkingsgroei in Brussel omdat het aandeel leerlingen dat buiten 

Brussel woont relatief groot is. Heel waarschijnlijk zal het aantal leerlingen hier minstens de 

komende 5 tot 10 jaar nog blijven toenemen.  
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o Gevolgen voor de capaciteit 

De vraag naar een plek in een Nederlandstalige basisschool in Brussel blijft groter dan het 

aanbod. Voor het schooljaar 2021-2022 werden 6301 kinderen aangemeld. 2766 hiervan (43,9%) 

kregen een plaats toegewezen. 3535 (56,1%) konden (nog) niet onmiddellijk inschrijven.  

Schooljaar 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Aanmeldingen 4544 4160 5101 5137 5118 5767 6296 6414 6888 6301 

Toewijzingen 2378 2172 2234 2331 2300 2621 2994 2968 3102 2766 

Ongunstig 2166 1988 2867 2806 2818 3146 3302 3446 3786 3535 

% 

toewijzingen 

52,3% 52,2% 43,8% 45,4% 44,9% 45,4% 47,6% 46,3% 45,0% 43,9% 

 

De druk op het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is het grootst in de gemeenten Sint-Jans-

Molenbeek, Schaarbeek, Brussel-Stad en Anderlecht, alsook in de aangrenzende gemeenten.  

Sinds 2010 zet de VGC in op de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel. Een enorme investering door de VGC van meer dan 300 miljoen euro (naast de 

investeringen van de Vlaamse Gemeenschap) zorgt voor de uitbreiding van het basisonderwijs 

met 12.000 plaatsen en van het secundair onderwijs met meer dan 7.000 plaatsen. Enkel voor de 

huidige legislatuur (2019-2024) bekeken, gaat het om 3.000 plaatsen in het basisonderwijs en 

3.000 plaatsen in het secundair onderwijs. De Nederlandstalige scholen in Brussel stellen deze 

plaatsen leerjaar na leerjaar open van zodra hun bouwprojecten opgeleverd zijn en de klassen 

kunnen opengaan. 

In onderstaande tabel is per gemeente de capaciteit opgenomen van alle scholen waar extra 

capaciteit wordt of werd gecreëerd sinds 2010, in het basisonderwijs (BaO) en het secundair 

onderwijs (SO). De kolommen met het referentiejaar nemen de capaciteit op van deze scholen 

vóór hun uitbreiding. De kolommen ‘na uitrol’ nemen de nieuwe capaciteit op die werd of nog 

wordt gecreëerd. De kolommen ‘extra cap’ geven een overzicht van het aantal extra gecreëerde 

plaatsen.  

Gemeente 

BaO cap 
ref jaar 

BaO cap 
na uitrol 

BaO 
extra cap 
na uitrol 

SO cap 
ref jaar 

SO cap 
na uitrol 

SO extra 
cap 

Anderlecht 1.974 3.813 1.854 690 2772 2097 

Brussel 839 1.993 1.154 770 1100 380 

Elsene 222 244 22       

Etterbeek 253 420 207     60 

Evere 300 790 490       

Ganshoren 241 439 198       

Haren 121 220 99       

Jette 1.315 2.648 1.333 700 950 250 

Koekelberg 650 1.140 490 440 1340 900 

Laken 532 1.441 909 1453 1966 513 

Neder-Over-Heembeek 599 964 365 0 632 632 

Oudergem 534 680 146 640 808 168 
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Schaarbeek 669 2.543 1.874 0 720 720 

Sint-Agatha-Berchem 342 440 98       

Sint-Gillis 248 640 392       

Sint-Jans-Molenbeek 1.167 2.670 1.463 794 2260 1466 

Sint-Joost-ten-Node             

Sint-Lambrechts-
Woluwe 

460 670 210       

Sint-Pieters-Woluwe 442 538 96     100 

Ukkel 523 1.050 527       

Vorst 426 490 64       

Watermaal-Bosvoorde 193 215 22       

Eindtotaal 12.050 24.048 12.013 5.487 12.548 7.286 

o Kenmerken van de leerlingenpopulatie 

Het Vlaams onderwijs verzamelt leerlingenkenmerken in het gewoon onderwijs. Leerlingen 

kunnen aantikken op deze vier indicatoren3:  

 Thuistaal niet-Nederlands: een leerling scoort op deze indicator als de taal die hij/zij in 

het gezin spreekt niet het Nederlands is. Dit is het geval als de leerling in het gezin met 

niemand Nederlands spreekt, of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet 

meegerekend) met maximum één gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden 

als één gezinslid beschouwd.  

 Laag opleidingsniveau moeder: een leerling scoort op deze indicator als de moeder niet 

in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. Deze 

indicator wordt met de indicator ‘schooltoelage’ gehanteerd om inschattingen te maken 

van het risico op kansarmoede.  

 Schooltoelage: een leerling scoort op deze indicator als hij/zij een schooltoeslag kreeg. 

Dit is gerelateerd aan het gezinsinkomen. In 2019-2020 veranderde dit criterium door de 

invoering van het Groeipakket (eveneens gerelateerd aan het gezinsinkomen)4, waardoor 

er een verbreding is gekomen van het aantal leerlingen die hierop aanspraak kunnen 

maken. Deze aanpassing van het criterium leidt tot een waarneembare knik in de cijfers 

tussen schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 – hoewel deze knik veel sterker is in Vlaanderen 

dan in Brussel.  

 Buurt: leerlingen worden onderverdeeld volgens de buurt waarin ze wonen. Leerlingen 

die in een buurt wonen met veel schoolse vertraging, wegen zwaarder door in de 

berekening van de werkingsmiddelen van de scholen ongeacht de buurt waar die 

gevestigd zijn. Om deze indicator te berekenen, wordt vertrokken van het aantal 15-

jarigen van de zes afgelopen schooljaren in een bepaalde buurt. Dan wordt nagegaan 

welke van deze leerlingen twee of meer jaar schoolse vertraging hebben.  

Vergelijk beide grafieken hieronder: de eerste toont de leerlingenkenmerken in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel, de tweede toont de leerlingenkenmerken voor heel het 

Vlaams onderwijs. Er zijn gelijkenissen in de opgaande en neerwaartse trends, maar wat vooral 

opvalt is dat de indicatoren in Brussel veel hoger zijn dan in Vlaanderen. Dit is kenmerkend voor 

een grootstedelijke context.  

                                                      
3 https://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken 
4 https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket 
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Twee indicatoren zijn langzaam aan het dalen, namelijk de buurt en het laag opleidingsniveau 

van de moeder. De twee andere indicatoren – thuistaal niet-Nederlands en schooltoelage – 

blijven groeien. Het schoolpubliek wordt ieder jaar een beetje minder Nederlandstalig, terwijl het 

gemiddelde gezinsinkomen daalt. 
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o Lerarentekort 

Op 1 september 2020 waren er 7219 personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs van het 

NOB. De laatste 2 schooljaren kwamen er jaarlijks een 300-tal personeelsleden bij. Deze aantallen 

gaan blijven groeien met de geplande capaciteitsuitbreidingen.   

De volgende grafiek toont de groei van de leerlingen en de leerkrachten van het NOB van 2012 

tot 2021. Van 2012 tot 2018 zien we een discrepantie tussen de groei van beide groepen: de 

leerlingen nemen sneller toe, waardoor een onevenwicht ontstaat in de ratio 

leerlingen/leerkrachten. Vanaf 2018-2019 is er een inhaalmaneuver van de leerkrachten. Dit is 

onder meer dankzij de invoering van lerarenplatform in 2018 en door aanpassingen aan de 

definitie van leerlingenkenmerken (waarop financiering voor scholen gebaseerd is, zie 4.5).  

 

Het dreigende lerarentekort is heel moeilijk te becijferen. Uit de scholen, de inrichtende machten 

en de koepels ontvangen wij signalen dat het moeilijker wordt om leerkrachten en directies te 

vinden. Meestal lukte het voor de scholen om het schooljaar te starten met een volledig team. Bij 

het begin van het schooljaar 2021-2022 bleek ook dit – Vlaanderenbreed - steeds moelijker te 

worden. Vervangers vinden in de loop van het jaar was al langer problematisch, zeker voor 

onderwijzers lager onderwijs of voor bepaalde vakken zoals Frans en wiskunde. Het resultaat is 

dat de scholen in de loop van het schooljaar op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Dit kan 

gaan om het inzetten van leerkrachten zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs, inzetten van 

zorgleerkrachten in de klas (wat dan weer een negatieve impact heeft op de zorg), kleuterjuffen 

inzetten in de lagere school, enz.  
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In de jaarlijkse barometer arbeidsmarkt onderwijs5, is de spanningsratio toegenomen in het 

basisonderwijs en de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs: het aantal vacatures neemt toe 

terwijl het aantal werkzoekenden in het onderwijs afneemt.  

Het aantal inschrijvingen in de Nederlandstalige lerarenopleidingen gevestigd in het BHG is al 

jaren aan het dalen. Dit terwijl de nood aan leerkrachten in het NOB toeneemt, omdat er extra 

capaciteit gecreëerd wordt. Onderstaande grafiek stelt de evolutie voor van het aantal 

inschrijvingen, zowel in de CVO’s als in het hoger onderwijs, voor de specifieke 

lerarenopleidingen en de verschillende types bachelor (sinds 2019 ook gegradueerden) samen. 

Sinds 1 september 2019 zijn de lerarenopleidingen van de CVO’s overgeheveld naar het hoger 

onderwijs, wat in het BHG gepaard is gegaan met een verdere daling van de inschrijvingen.  

 

Bijna 90% van de leerkrachten die werken in het NOB wonen buiten Brussel. Het aandeel 

leerkrachten die in Brussel wonen neemt toe, maar dit is een traag proces (zie grafiek). Binnen 

de 5 jaar heeft ruim 30% van de leerkrachten het NOB weer verlaten: twee derde van deze groep 

stopt met onderwijs en één derde geeft les dichter bij huis.  

                                                      
5 https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020.pdf .  
Deze barometer is voor Brussel minder nauwkeurig dan voor Vlaanderen, maar het blijft een indicatie. Brussel is een 
tweetalige arbeidsmarkt en in tegenstelling tot bij de VDAB, telt Actiris zowel werkzoekenden als vacatures in de beide 
taalrollen. Alleen is er veel vrijheid in het aanmaken van de vacatures en profielen door de werkzoekenden, waardoor 
die van beide taalrollen sterk verweven zijn. Hierdoor is het erg moeilijk om relevante vacatures en werkzoekenden uit 
te filteren en zijn de cijfers dus minder nauwkeurig dan in Vlaanderen. 
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De gemiddelde leeftijd van het lerarenkorps neemt ieder jaar een beetje toe, waardoor deze 

leerkrachten dichter staan bij hun pensioen. Op dit moment staan er te weinig jongeren klaar 

om hun plaats in te nemen. Zij-instromers, dat zijn mensen met professionele ervaring uit andere 

sectoren die de overstap maken naar het onderwijs, kunnen hier soelaas brengen. Er is helaas 

geen waterdicht systeem om zij-instromers te tellen6. Daardoor kennen we de ware omvang van 

deze groep niet.  

o Vroegtijdige schoolverlaters 

Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en stoppen met onderwijs alvorens zij een kwalificatie 

behalen, zijn vroegtijdige schoolverlaters (VSV). Om percentages VSV te berekenen, worden zowel 

de gekwalificeerden7 als de VSV samengeteld, waarna het aandeel VSV wordt berekend op dit 

totaal. De VSV nemen toe in heel Vlaanderen, maar sterker in de steden.  

De volgende grafiek toont de evolutie van de VSV in Vlaanderen, in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel en in de scholen van de centrumsteden Gent en Antwerpen. Deze grote 

centrumsteden zijn een betere vergelijkingsmaatstaf dan Vlaanderen omdat de grootstedelijke 

context een belangrijke impact heeft op vroegtijdige schooluitval (zie ook hoger ‘kenmerken van 

de leerlingenpopulatie’). Er is een rechtstreeks verband tussen zwakke socio-economische status 

van leerlingen en vroegtijdige schooluitval. De aanpak van vroegtijdige schooluitval is dus niet 

enkel een bekommernis van het onderwijs: het vergt een veel ruimere en multidisciplinaire 

aanpak van het maatschappelijk probleem armoede.  

                                                      
6 De enige manier om deze groep te tellen steunt op het verschil tussen hun leeftijd en de verwachte anciënniteit voor 
iemand van die leeftijd. Hier zit op zich al een zekere variatie op omdat niet iedereen op dezelfde leeftijd begint te 
werken. Bovendien zijn er heel wat regels voor het laten gelden van anciënniteit uit andere sectoren, opnieuw met 
een zekere variatie waardoor dit geval per geval kan verschillen. Hoewel dit een goede zaak is om zij-instromers aan 
te trekken, worden zij om die reden vaak niet als zodanig herkend in administratieve gegevens.  
7 De gekwalificeerden worden enkel geteld in het schooljaar dat zij voor het eerst het kwalificatiecriterium behalen. 
Gekwalificeerden die verschillende kwalificaties behalen, worden dus slechts eenmaal geteld. 
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o Werkzoekenden en opleidingen 

Het aantal werkzoekenden is de afgelopen jaren gedaald, maar blijft hoog in vergelijking met 

Vlaanderen.  
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o Speelpleinen 

Aantal 
speelpleinwerkingen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Paasvakantie   11 17 17 21 19 22 

Zomervakantie 18 24 28 28 33 35 35 
 

Aantal animatorenweken 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paasvakantie     233 322 343 412 0 

Zomervakantie   870 1512 1543 1645 1909 2287 

        

        

Aantal verschillende animatoren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paasvakantie     161 209 244 276 0 

Zomervakantie     563 568 601 718 699 

        

        

Aantal hoofdanimatorenweken 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paasvakantie     50 73 79 95 0 

Zomervakantie   217 329 351 360 437 424 

        

        

Aantal verschillende hoofdanimatoren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paasvakantie     37 57 52 73 0 

Zomervakantie     174 180 131 206 187 
 

VGC-onderwijsinstellingen 

 Zaveldal BuSO 

 

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs biedt onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 21 

jaar met volgende beperkingen: 

- Licht verstandelijke beperking en/of ernstige leerstoornis (type basisaanbod (BA)) 

- Gedrags- en emotionele stoornis (type 3) 

Leerlingen kunnen volgende opleidingsvormen volgen: 

- OV1 (doelstelling is de integratie in een beschermd leefmilieu) 

- OV3 (doelstelling is de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu) met 2 opleidingen: 

metselaar en winkelhulp 

Leerlingaantal 
01/02/’21 

Type BA Type 3 Totaal 

OV1 0 15 15 

OV3 24 14 38 

Totaal 24 29 53 

Personeelsbezetting: 
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Statuut Aantal  

Gesubsidieerde personeelsleden 30 actieven 

Niet-gesubsidieerde personeelsleden 6 actieven 

Totaal 36 actieven 

 

 Kasterlinden BuBaO 

 

Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs biedt onderwijs aan voor leerlingen van 2,5 tot 13 

jaar met volgende beperkingen: 

 emotionele- en gedragsstoornis (type 3) 

 visuele beperking (type 6) 

 auditieve beperking (type 7) 

 taal- en spraakstoornis (type 7) 

 autismespectrumstoornis (type 9) 

Leerlingaantal 
01/02/’21 

Type 3 Type 6 Type 7 Type 9 Totaal 

Kleuteronderwijs   5 21 7 33 

Lager onderwijs 11 16 100 35 162 

Totaal 11 21 121 42 195 

Personeelsbezetting: 

Statuut Aantal  

Gesubsidieerde personeelsleden 85 actieven 

Niet-gesubsidieerde personeelsleden 14 actieven 

Totaal 99 actieven 

 

 Kasterlinden BuSO:  

 

Kasterlinden buitengewoon secundair onderwijs biedt onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 

21 jaar met volgende beperkingen: 

 visuele beperking (type 6) 

 auditieve beperking (type 7) 

 taal- en spraakstoornis (type 7) 

 autismespectrumstoornis (type 9) 

 Leerlingen kunnen volgende opleidingsvormen volgen: 

 OV1 (doelstelling is de integratie in een beschermd leefmilieu) 

 OV2 (doelstelling is de integratie in een beschermd leef- en werkmilieu) 

 OV3 (doelstelling is de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu) met 5 opleidingen: 

o Keukenmedewerker 

o Hoeklasser 

o Magazijnmedewerker 

o Duaal leren fastfoodmedewerker 
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o Logistiek assistent in de gezondheidszorg 

 

Leerlingaantal 
01/02/’21 

Type 6 Type 7 Type 9 Totaal 

OV1 8 8 0 16 

OV2 0 25 16 41 

OV3 0 52 37 89 

Totaal 8 85 53 146 

Personeelsbezetting: 

Statuut Aantal  

Gesubsidieerde personeelsleden 87 actieven 

Niet-gesubsidieerde personeelsleden 8 actieven 

Totaal 95 actieven 

 

 Kasterlinden internaat 

 

Het internaat biedt verblijf aan voor de leerlingen van Kasterlinden tijdens de schooldagen. 

Jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar krijgen zorg op maat in een stimulerend leer- en leefklimaat. 

Leerlingaantal Type 6 Type 7 Type 9 Basisschoo
l 

Secundair Totaal 

Totaal 3 15 22 14 26 40 

 

Personeelsbezetting: 

Statuut Aantal  

Gesubsidieerde personeelsleden 4 actieven 

Niet-gesubsidieerde personeelsleden 13 actieven 

Totaal 17 actieven 

 

 Leersteuncentrum Kasterlinden 

 

Het Leersteuncentrum behoort tot een netwerk van buitengewone scholen waar de 

Kasterlinden-scholen deel van uitmaken. Dagelijks realiseert het Leersteuncentrum inclusief 

onderwijs in zo’n 170 scholen in de regio Brussel en West-Brabant en groeit elk jaar. In totaal zijn 

zo’n 165 gesubsidieerde personeelsleden verbonden aan de Kasterlinden-scholen en bieden ze als 

enige onderwijscampus de volledige expertise-breedte aan voor alle doelgroepen. 
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Kasterlinden campus 

Personeelsleden betaald door VGC: 16 actieven 

19 busbegeleiders 

Totaal  35 actieven 

 

CLB N-Brussel 

 

CLB N-Brussel is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat 22.701 leerlingen op 85 scholen in 

Brussel en Vlaams-Brabant begeleidt: 

  Aantal scholen   Aantal 
scholen 

Gewoon basisonderwijs 76  Brussel 39 

Buitengewoon 
basisonderwijs 

3  De Rand 22 

Gewoon secundair 
onderwijs 

3  Vlaams-
Brabant 

24 

Buitengewoon secundair 
onderwijs 

3    

 

Personeelsbezetting: 

Statuut Aantal  

Gesubsidieerde personeelsleden 98 actieven 

Niet-gesubsidieerde personeelsleden 11 actieven 

Totaal 109 actieven 

 

 

 

[3] https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket  

[4] https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020.pdf . Deze 

barometer is voor Brussel minder nauwkeurig dan voor Vlaanderen, maar het blijft een indicatie. 

Brussel is een tweetalige arbeidsmarkt en in tegenstelling tot bij de VDAB, telt Actiris zowel 

werkzoekenden als vacatures in de beide taalrollen. Alleen is er veel vrijheid in het aanmaken 

van de vacatures en profielen door de werkzoekenden, waardoor die van beide taalrollen sterk 

verweven zijn. Hierdoor is het erg moeilijk om relevante vacatures en werkzoekenden uit te 

filteren en zijn de cijfers dus minder nauwkeurig dan in Vlaanderen.  

[5] De gekwalificeerden worden enkel geteld in het schooljaar dat zij voor het eerst het 

kwalificatiecriterium behalen. Gekwalificeerden die verschillende kwalificaties behalen, worden 

dus slechts eenmaal geteld. 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fvgcbe.sharepoint.com%2Fsites%2FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F6ade24e44e544992b5dea44ff848c5ef&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-559&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3041027145%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fvgcbe.sharepoint.com%252Fsites%252FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%252FGedeelde%2520documenten%252FPROJ%2520-%2520MOP%2520ADOV%25204.0%252FMOP%25202021%2520Steven.docx%26fileId%3D6ade24e4-4e54-4992-b5de-a44ff848c5ef%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D559%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624949291476%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624949291290&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&usid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fvgcbe.sharepoint.com%2Fsites%2FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F6ade24e44e544992b5dea44ff848c5ef&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-559&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3041027145%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fvgcbe.sharepoint.com%252Fsites%252FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%252FGedeelde%2520documenten%252FPROJ%2520-%2520MOP%2520ADOV%25204.0%252FMOP%25202021%2520Steven.docx%26fileId%3D6ade24e4-4e54-4992-b5de-a44ff848c5ef%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D559%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624949291476%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624949291290&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&usid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4
https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fvgcbe.sharepoint.com%2Fsites%2FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F6ade24e44e544992b5dea44ff848c5ef&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-559&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3041027145%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fvgcbe.sharepoint.com%252Fsites%252FADOV-Algemeenonderwijsenvormingsbeleid-PROJ-MOPADOV4.0%252FGedeelde%2520documenten%252FPROJ%2520-%2520MOP%2520ADOV%25204.0%252FMOP%25202021%2520Steven.docx%26fileId%3D6ade24e4-4e54-4992-b5de-a44ff848c5ef%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D559%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624949291476%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624949291290&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&usid=7581bf4f-ed2f-43d3-8a4c-af6b86597d27&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref5
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Begrotingsaandeel VGC 

o Gewone begroting (2021) 

De gewone VGC-begroting 2021 raamt, na begrotingswijziging 1 en A, 215.060.002 euro aan 

uitgaven (en ontvangsten). Daarvan is 44.371.300 euro, of 20,63% bestemd voor het 

beleidsdomein Onderwijs en Vorming.  

 Personeel Werkings-
kosten 

Subsidies Afbetaling 
schulden 

Totale 
(gewone) 
uitgaven 

Flankerend 
onderwijsbeleid  

40.300  736.000  8.981.000  0  9.757.300  

Studentenzaken  0  12.500  235.500  0  248.000  

Speelpleinen 0 1.555.000 800.000 0 2.355.000 

Onderwijscentrum 
Brussel  

7.130.400  302.000  37.000  0  7.469.400  

Campus Technologie  9.032.000  836.500  63.500  0  9.932.000  

COOVI  477.000  10.000  582.000  0  1.069.000  

Kasterlinden, Campus  461.000  1.131.000  0  2.525.000  4.117.000  

Kasterlinden buiten-
gewoon basis- en 
secundair onderwijs  

6.868.600  355.000  0  0  7.223.600  

Zaveldal buitengewoon 
secundair onderwijs  

1.505.000  188.000  0  0  1.693.000  

Kasterlinden, Internaat  450.000  57.000  0  0  507.000  

 25.964.300  5.183.000 10.699.000  
  

2.525.000  44.371.300 

 

o Investeringen volgens het Investeringsplan van de VGC 

De buitengewone VGC-begroting 2021 voorziet, na begrotingswijziging 1 en A, een budget van 

102.703.757,28 euro. Daarvan is 36.237.897 euro, of 35,28%, bestemd voor het beleidsdomein 

Onderwijs en Vorming.  

  Investerings-  

subsidies 

Eigen  

Investeringen 

Totale 

(buitengewone) 

uitgaven 

Onderwijs en Vorming 

(scholenbouw)  

30.237.000  500.000  30.737.000  

Onderwijs en Vorming 

(uitrusting)  

3.032.897  0  3.032.897  

Speelpleinen 0 31.000 31.000 

Campus Technologie  0  1.644.000  1.644.000  

COOVI  0  300.000  300.000  

Kasterlinden, Campus  0  300.000  300.000  
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Kasterlinden buitengewoon 

basis- en secundair onderwijs  

0  77.000  77.000  

Zaveldal buitengewoon 

secundair onderwijs  

0  98.000  98.000  

Kasterlinden, Internaat  0  18.000  18.000  

  33.269.897  2.968.000 36.237.897 
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Strategische en operationele doelstellingen 
Leeswijzer van de tabel: 

 Elke actie uit het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) staat grijs gearceerd. Een  ernaast 

betekent dat de SMJP-actie voortvloeit uit de tussentijdse aanbevelingen in de Ronde van 

Brussel, en ook as such is aangeduid in het SMJP.  

 ”NIEUWE LINK RONDE-SMJP“ betekent dat de SMJP-actie aansluit bij aanbevelingen uit de 

Ronde van Brussel maar niet zo is aangeduid in het SMJP.  

 Onder de actie in het SMJP staan:  

o Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die aansluiten bij deze actie uit het SMJP: 

aanbevelingen met een prioritaire link met deze SMJP-actie, met telkens de 

vermelding van de ADOV-initiatieven naar aanleiding van deze aanbeveling  

o Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband houden met deze SMJP-actie: 

aanbevelingen die inhoudelijk aansluiten bij de SMJP-actie, maar eerder in een 

tweede instantie of om niet te veel in herhaling te vallen 

Onder het kopje “Andere ADOV-initiatieven” en “Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-

onderwijsinstellingen” staan acties die binnen het Onderwijs- en Vormingsbeleid (zullen) lopen 

maar zonder dat ze direct voortvloeien uit de Ronde van Brussel. 

Actie in het SMJP Link met Ronde 

1.1.1 - Het Onderwijscentrum Brussel zet in op 
de professionalisering van stadsleerkrachten 
met focus op de volgende thema’s: 
taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, 
STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, 
diversiteit en digitale vaardigheden. Deze 
kwaliteitsondersteuning verhoogt de 
onderwijsslaagkansen van alle leerlingen 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Beeldvorming lerarenberoep | Waardering 
door ouders verbeteren 

De VGC helpt ervoor te zorgen dat ouders 
leerkrachten in hun rol als professional 
waarderen en erkennen, in het belang van 
een goede samenwerking tussen leerkrachten 
en ouders. 
 

Ondersteuning door Onderwijscentrum 
Brussel 

De VGC continueert de huidige ondersteuning 
van het OCB onder meer rond taal en 
meertaligheid, differentiatie en coaching van 
leerkrachten, zowel op school- als op 
klasniveau. We versterken de ondersteuning 
rond ouderbetrokkenheid. We stimuleren en 
faciliteren de uitwisseling tussen scholen en 
de samenwerking tussen school en 
welzijnsorganisaties.  
We bewaken en versterken de continuïteit 
van de ondersteuning, bijvoorbeeld door de 
ondersteuners meer en/of vast op school 
aanwezig te laten zijn. We voorzien ook meer 
concrete en praktische ondersteuning op de 
klasvloer. 
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Ondersteuningsaanbod | Ouderbetrokkenheid De VGC continueert, versterkt en promoot 
ondersteuning en initiatieven van partners 
rond ouderbetrokkenheid.  

Organisatie lessen | Optimale differentiatie De VGC versterkt de ondersteuning zodat 
leerkrachten optimaal en gedifferentieerd 
kunnen inspelen op de verschillende noden 
van leerlingen.  

Ouderbetrokkenheid en -participatie 
Activiteiten voor/met ouders 

De VGC stimuleert en faciliteert 
laagdrempelige activiteiten en projecten die 
ouders bij het schoolgebeuren betrekken, 
zoals: oudercafés, open klasmomenten, 
leesouders, schoolfeesten, toonmomenten … 

Communicatie met ouders | Verbindende 
communicatie 

De VGC ondersteunt leerkrachten om 
laagdrempelig, positief en verbindend te 
communiceren met ouders over het schoolse 
gebeuren en het welzijn van de leerling. We 
zetten in op meertalige communicatie en op 
toegankelijke digitale kanalen. 

Andere ADOV-initiatieven  

Personeelsinzet van het OCB op deze 
verschillende initiatieven 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

 

Startende leerkrachten | Aanvangsbegeleiding  

Ondersteuningsaanbod | Ondersteuning van 
directies 

 

Taal en meertaligheid | Taalcoaches op school  

Taal en meertaligheid | Ondersteuning bij 
meertaligheid 

 

Ondersteuningsaanbod | Kansarmoede  

Professionalisering van leerkrachten  

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid 
op school 

 

Meertaligheid | Projecten die het Nederlands 
versterken 

 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Ondersteuning en begeleiding van ouders 

 

Communicatie met ouders | Vertalen voor 
ouders 

 

1.1.2 - De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt 
expertise over onderwijs in een diverse en 
meertalige omgeving (urban education), met 
ruimte voor ondersteuning en 
professionalisering 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuningsaanbod | Ondersteuning van 
directies 

De VGC onderzoekt op welke manier het meer 
ondersteuning kan bieden aan (startende) 
directies.  
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Professionalisering van leerkrachten De VGC maakt meer ruimte voor vorming van 
leerkrachten, zowel van startende als ervaren 
leerkrachten.  
We ontwikkelen een 
professionaliseringspakket voor het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel waar 
schoolteams op kunnen intekenen op maat 
van hun noden: omgaan met meertaligheid 
(in alle vakken), welzijn en welbevinden in de 
klas, anderstalige nieuwkomers, taalcursussen 
voor leerkrachten, omgaan met 
gedragsproblemen…  
We zorgen hierbij voor een goede 
wisselwerking tussen theorie en expertise uit 
de praktijk.  

Uitwisseling en expertisedeling | 
Samenwerking en uitwisseling tussen 
Brusselse praktijk en wetenschap/opleiding 

De VGC stimuleert samenwerkingen met 
universiteiten, hogescholen en andere 
organisaties met wie scholen kennis kunnen 
uitwisselen. Hierbij maken we gebruik van de 
expertise (o.a. op vlak van diversiteit) die 
aanwezig is in de Brusselse praktijk. 

Andere ADOV-initiatieven  

De VGC voorziet middelen voor de 
coördinerende verenigingen van het regulier 
onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs 

 

MOS - duurzame scholen, straffe scholen’ 
helpt scholen om een milieuvriendelijke en 
duurzame leer- en leefomgeving te maken, 
samen met de leerlingen, het schoolteam en 
het netwerk van de school. MOS Brussel is een 
samenwerking tussen MOS Vlaanderen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

 

Startende leerkrachten | Aanvangsbegeleiding  

Taal en meertaligheid | Ondersteuning bij 
meertaligheid 

 

Ondersteuning door OCB  

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid 
op school 

 

Meertaligheid | Meertalig onderwijs  

1.1.3 - De VGC neemt initiatieven om alle 
leerlingen tijdens de schooluren een brede, 
participatieve en interactieve leeromgeving te 
bieden via samenwerking met externe 
partners 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
Samenwerking met andere onderwijspartners 

De VGC continueert en faciliteert de 
samenwerking tussen scholen en andere 
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onderwijspartners, zoals de pedagogische 
begeleidingsdiensten, KANS, Abrusco, Faro …. 
 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

De VGC draagt bij aan de talentontwikkeling, 
studie- en beroepskeuze, voorbereiding op de 
toekomst en het plezier van de Brusselse 
leerlingen. We werken hiervoor samen met 
verschillende organisaties die de 
schoolwerking ondersteunen: lokale partners, 
culturele organisaties, bedrijven… Als overheid 
faciliteren we deze (lokale) netwerken.   
 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

De VGC biedt mogelijkheden om te komen tot 
breed en levensecht leren op school en in de 
vrije tijd: door te informeren, te inspireren, te 
professionaliseren, toe te leiden en voldoende 
aanbod te voorzien. 
We leggen de focus op levenslang leren, op 
school en in de hele samenleving. We hebben 
hierbij aandacht voor talentontwikkeling en 
voor een vlotte doorstroming naar de 
arbeidsmarkt. De VGC werkt hiervoor samen 
met partners als het deeltijds kunstonderwijs, 
vrijetijdsorganisaties en arbeidsgerichte 
partners. 
 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

De VGC draagt bij aan het inclusief en 
toegankelijk maken van het aanbod van 
educatieve activiteiten, ook voor kansarme 
leerlingen.  
We voorzien meer middelen zodat scholen 
leerlingen onder kunnen onderdompelen in 
Nederlandstalige activiteiten, projecten en 
uitstappen. We verduidelijken en 
vergemakkelijken het aanvragen van subsidies 
voor educatieve activiteiten. 
 

Andere ADOV-initiatieven  

De VGC gaat partnerschappen aan met 
aanbieders die werken in scholen 

Hoort eigenlijk bij A72.1en 72.4 . Gaat concreet 
over Bruzzket, JMB, Gluon, databuzz, de 
aanbieders, subsidies KIA 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
Brusselleer 

 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
Ondersteuningsnetwerken 

 

1.1.4 - De VGC neemt initiatieven om de 
overgangen in de onderwijsloopbaan van 
leerlingen vlotter te laten verlopen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 
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Onderwijsvernieuwing | Doorstroming naar 
en in het secundair onderwijs 

De VGC zorgt mee voor een minder bruuske 
overgang van het basis- naar het secundair 
onderwijs.  
 

Andere ADOV-initiatieven  

De website ‘communiceren met ouders’ wordt 
verder ontwikkeld 

 

De VGC ondersteunt de scholen via de 
schoolonkosten kwetsbare gezinnen om 
zoveel mogelijk drempels weg te werken 

 

1.1.5 - De schooluitval en de ongekwalificeerde 
uitstroom dalen door een passend 
begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te 
ondersteunen, binnen en buiten de school. Er 
gaat extra aandacht naar studiekeuze en de 
verbinding met de arbeidsmarkt 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
Ondersteuningsnetwerken 

 

1.1.7. De VGC zet in op het behoud en de 
uitbreiding van de onderwijscapaciteit en 
investeert in de bouw en verbouwing van 
scholen.  

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 

De VGC zorgt ervoor dat scholen verouderde 
lokalen en (sport)infrastructuur kunnen 
vernieuwen tot functionele en aantrekkelijke 
infrastructuur die beantwoordt aan de 
huidige normen, aan de 
onderwijsvernieuwingen en toegankelijk is 
voor mensen met een lichamelijke beperking.  
We werken hiervoor ook samen met 
organisaties zoals FIX vzw en maken 
groepsaankopen/-aanbestedingen mogelijk op 
basis van de noden van scholen. 
We voorzien extra middelen voor scholen die 
geklasseerd zijn als erfgoed, zodat ook zij hun 
infrastructuur kunnen vernieuwen. 
 

Onderwijsvernieuwing | Doorstroming naar 
en in het secundair onderwijs 

De VGC investeert in capaciteitsuitbreiding in 
de vorm van meer, grotere en flexibelere 
ruimtes in scholen, zowel binnen als buiten. 
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We bieden hiermee een antwoord op het 
groeiend aantal leerlingen en op de noden 
van leerkrachten om kwalitatief en 
gedifferentieerd les te kunnen blijven geven. 
We besteden aandacht aan de noden en 
uitdagingen van scholen die een campus 
delen met andere scholen en/of inrichtende 
machten. We stimuleren en faciliteren hierbij 
open overleg tussen de partners. 

Andere ADOV-initiatieven  

De VGC investeert in de infrastructuur van 
bestaande scholen zodat zij via inbreiding 
voldoende ruimte kunnen creëren voor 
capaciteitsuitbreiding, zowel in de binnen- als 
de buitenruimte.  
We zoeken mee naar oplossingen wanneer 
inbreiding door (ruimtelijke) beperkingen niet 
mogelijk is.  
 

 

De VGC voorziet financiële ondersteuning 
voor dossierbehandelaars van de Brusselse 
schoolinfrastructuur 

 

1.1.7 - De inrichting en uitrusting van de 
school- en leeromgeving wordt duurzaam en 
kwaliteitsvol aangepast door projecten als 
Buitenspel, ICT-uitrusting, energiezorg, STEM, 
inrichting van school- en klasbibliotheken, 
zodat leerlingen en leerkrachten kunnen 
beschikken over eigentijdse lesmaterialen en 
een aangepaste leeromgeving 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Onderwijsvernieuwing | Innovatief lesgeven De VGC stimuleert innovatief lesgeven en 
ondersteunt initiatieven die zelfstandig en 
uitdagend leren vooropstellen. We voorzien 
hiervoor gepaste schoolinfrastructuur en ICT-
uitrusting.  

Scholenbouw | Groene en gezonde school De VGC bouwt energie neutrale scholen en 
helpt zoeken naar een goede locatie met zo 
min mogelijk luchtvervuiling. We zorgen voor 
voldoende groene ruimtes in en rond de 
scholen voor de vele Brusselse leerlingen die 
geen eigen buitenplek hebben. We werken 
hiervoor samen met experten. 

Renovatie en herinrichting | Herinrichting 
speelplaats 

De VGC investeert verder in de herinrichting 
van (grotere) speelplaatsen en groene ruimtes.  
We faciliteren de samenwerkingen met 
partners tijdens de herinrichting en verlagen 
de drempel naar speelplaatsubsidies voor 
scholen. 
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We stimuleren scholen om een 
speelplaatsvisie uit te werken en begeleiden 
hen hierin. 

Uitrusting | Didactisch materiaal De VGC ondersteunt scholen in de aankoop 
van didactisch materiaal en stimuleert hen 
om onderling materiaal uit te wisselen, zoals 
ontdekkoffers, experimenteerdozen en 
exploreermateriaal. 
We bieden financiële hulp aan kansarme 
ouders bij de aankoop van schoolmateriaal, 
zeker in de TSO- en BSO-richtingen waar de 
kosten vaak hoger liggen. 

Uitrusting | Uitrusting op maat van de 
onderwijsvorm 

De VGC voorziet middelen en praktische 
ondersteuning op maat van elke 
onderwijsvorm zodat er geïnvesteerd kan 
worden in het nodige duurzame materiaal. 

ICT-uitrusting De VGC voorziet in middelen of voordelige 
aankoopmogelijkheden zodat scholen over 
meer en degelijk ICT-materiaal beschikken 
voor hun leerlingen en leerkrachten. We 
zorgen ervoor dat het materiaal op maat is 
van de school en de onderwijsvorm en dat 
ermee voldaan kan worden aan de 
onderwijsvernieuwingen.  

Andere ADOV-initiatieven  

De VGC voorziet middelen voor de noden in 
de scholen. Het gaat ondermeer over het 
verfraaien van speelplaatsen, 
energiesubsidies, ICTnoden,... 

 

De VGC ondersteunt de 
werkervaringstrajecten van FIX 

 

De VGC ondersteunt projecten ikv STEM  

1.1.8 - De VGC biedt ondersteuning bij de 
uitvoering van het Vlaamse 
inschrijvingsdecreet 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Evalueer het inschrijvingsbeleid | Keuze voor 
Nederlandstalig onderwijs 

De VGC communiceert over de verwachtingen 
en mogelijke uitdagingen voor anderstalige 
kinderen en hun ouders wanneer ze willen 
inschrijven een Nederlandstalige school, zodat 
deze ouders een bewuste(re) keuze kunnen 
maken.  
 

Evalueer het inschrijvingsbeleid | 
Communicatie naar en begeleiding van 
ouders 

De aanmeldingen en inschrijvingen voor de 
Nederlandstalige scholen in Brussel gebeuren 
online in een Nederlandstalige applicatie. De 
VGC zorgt ervoor dat ouders hiervan op de 
hoogte zijn en voorziet begeleiding voor 
(kwetsbare) ouders die minder digitaal 
vaardig zijn en/of het Nederlands niet 
voldoende machtig zijn.  
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1.2.1 De VGC richt met de scholen Kasterlinden 
en Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat 
complementair is aan het reeds bestaande 
aanbod 

 

Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-
onderwijsinstellingen 

 

De VGC richt met de scholen Kasterlinden en 
Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat 
complementair is aan het reeds bestaande 
aanbod. 

 

VGC richt kwalitatief onderwijs dat inspeelt 
op de vastgestelde behoeften en lacunes in 
het onderwijsveld. Het recht op onderwijs op 
maat van elk kind en jongere staat centraal. 

 

De samenwerking met Scholengroep Brussel 
wordt bestendigd en versterkt. 

 

Er wordt tegemoet gekomen aan de nood aan 
meer capaciteit in type 3 basisonderwijs. Er 
wordt aangepaste infrastructuur voorzien 
voor type 3 van de basisschool van 
Kasterlinden. 

 

De doelgroepwerking van type 3 in 
Kasterlinden wordt inhoudelijk en 
organisatorisch versterkt. 

 

Er wordt bijkomende capaciteit gecreëerd om 
de wachtlijsten voor type 9 en type 7 weg te 
werken. 

 

De mogelijkheden die duaal leren biedt, 
worden optimaal benut voor de leerlingen 
van Kasterlinden en Zaveldal. 

 

Er wordt nauw opgevolgd hoe de 
pedagogische en organisatorische werking 
van Kasterlinden en Zaveldal kan inspelen op 
de verzwaring van de doelgroepen. 

 

Het campusmodel van Kasterlinden wordt 
geoptimaliseerd opdat de vier entiteiten een 
meerwaarde kunnen betekenen voor elkaar. 

 

De opgebouwde expertise van Zaveldal wordt 
ter beschikking gesteld aan het bredere 
onderwijsveld in Brussel. De mogelijkheden 
naar een opleidings- en begeleidingscentrum 
worden onderzocht. 

 

Er wordt op Zaveldal ingezet op innoverende 
leertrajecten voor leerlingen van OV1, met 
onder meer een verankering van het project 
RailZ. 

 

1.2.2 - De VGC werkt aan de uitbouw van een 
schoolaanvullend, schoolvervangend en 
integraal aanbod voor leerlingen met 
specifieke zorgnoden op basis van de 
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resultaten en de aanbevelingen uit het te 
voeren onderzoek 
Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

De VGC faciliteert structurele 
samenwerkingen met projecten voor 
leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen.  
We zorgen ervoor dat er naast een time-out 
ook begeleiding is voor de onderliggende 
problematiek van de leerlingen. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-
onderwijsinstellingen 

 

De VGC onderzoekt de inrichting van een 
bijkomend aanbod waarbij de aanpak zich 
integraal sluit rond de leerlingen en hun 
context. De VGC heeft aandacht voor de 
randvoorwaarden om zo maximale 
leerwinsten en participatie aan de 
samenleving van haar leerlingen te realiseren. 

 

Een aangepaste organisatie wordt schoolnabij 
ingericht, met aangepaste infrastructuur en 
een optimaal financieringsmodel. 

 

1.2.3 Kasterlinden biedt met het internaat een 
veilig en stimulerend leer- en leefklimaat dat 
aangepast is aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
 

 
 

Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-
onderwijsinstellingen 

 

De VGC biedt met het internaat op 
Kasterlinden een aangename verblijfplaats 
met bijhorend aanbod voor de leerlingen die 
schoollopen op Kasterlinden. 

 

De mogelijkheden voor een semi-internaat 
worden onderzocht 

 

1.2.4 - Het CLB N-Brussel ondersteunt de 
ontwikkeling van leerlingen tijdens hun 
schoolloopbaan. Het CLB N-Brussel ontwikkelt 
expertise over en heeft specifiek aandacht 
voor grootstedelijke uitdagingen en 
netwerken 

 
 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuning door onderwijspartners | CLB De VGC zoekt oplossingen voor de lange 
wachtlijsten en procedures bij het CLB zodat 
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leerlingen met hulpvragen sneller geholpen 
en/of doorverwezen kunnen worden. 
We onderzoeken hoe de continuïteit in de 
ondersteuning door het CLB verbeterd kan 
worden door o.a. het verloop in personeel te 
verkleinen, CLB-medewerkers te verbinden 
aan een school en door een betere overdracht 
en terugkoppeling van de informatie naar 
scholen. 
 

Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-
onderwijsinstellingen 

 

Met het CLB biedt de VGC ondersteuning in de 
scholen met wie ze een 
samenwerkingsovereenkomst heeft om het 
welzijn, de gezondheid en leerprestaties van 
de leerlingen te bevorderen. 

 

Er wordt ingezet op een synergie met het 
leersteuncentrum Kasterlinden door een 
betere afstemming op elkaars werking en 
door snellere ondersteuning op het terrein. 

 

CLB N-Brussel zet in op een 
leerlingenbegeleiding die gespecialiseerd is in 
het buitengewoon onderwijs in het officieel 
gesubsidieerd NOB. 

 

Er wordt ingezet op een verhoging van de 
expertise wat betreft gedragsmoeilijkheden 
op school. 

 

1.2.5 - De VGC zorgt voor beter en meer 
inclusief onderwijs via de uitbouw van het 
het leersteuncentrum Kasterlinden en stemt 
de werking af op de andere 
ondersteuningsmogelijkheden voor het 
Nederlandstalig onderwijs 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
leersteuncentra 

De VGC continueert en faciliteert de 
samenwerking tussen scholen en het 
leersteuncentrum Kasterlinden. 
 

Inclusief onderwijs | Versterkte, permanente 
en nabije ondersteuning óp school 

De VGC verhoogt de continuïteit in de 
ondersteuning in de klas voor inclusie, liefst 
in de vorm van experts die aanwezig zijn op 
school als permanent aanspreekpunt.  
 

Initiatieven/doelen i.v.m. VGC-
onderwijsinstellingen 

 

De VGC biedt met Kasterlinden expertise en 
begeleiding in scholen met wie ze een 
samenwerkingsovereenkomst heeft teneinde 
dat leerlingen met een beperking onderwijs 
kunnen blijven volgen in het gewone 
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onderwijs en niet de overstap dienen te 
maken naar het buitengewoon onderwijs. 
Er is een duidelijke regio-afbakening van het 
werkingsgebied om te komen tot een 
optimale bestuurs- en beheersvorm. 

 

Er wordt een digitale strategie uitgewerkt 
voor de ondersteuning, zodat ingespeeld kan 
worden op de laatste ontwikkelingen in het 
onderwijslandschap. 

 

De coördinatie van het leersteuncentrum 
Kasterlinden wordt uitgebouwd. 

 

Er wordt een samenwerking met de VGC-
scholen als lesplaats gestimuleerd, opdat de 
ondersteuners zo veel mogelijk ervaring en 
expertise kunnen verwerven. 

 

Er wordt een crisisbeleid met gepaste 
hulplijnen uitgewerkt. 

 

Een nieuwe huisvesting in de 
Technologiestraat wordt infrastructureel en 
organisatorisch uitgewerkt dat tegemoetkomt 
aan de werking van het eersteuncentrum 
Kasterlinden en optimalisaties biedt voor de 
werking, alsook synergie bevordert met de 
CLB’s die reeds op deze locatie hun 
standplaats hebben. 

 

De proefprojecten voor de GEMS-doelgroep 
worden bestendigd en zo veel als mogelijk 
verankerd. 

 

1.3.1 - Het aanbod voor volwassenen en 
jongvolwassenen biedt reële kansen op 
tewerkstelling via specifieke trajecten en 
diverse vormen van leren en werkervaring 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Andere VGC-initiatieven  

De VGC organiseert een Ronde van Opleiding ‘ 
Brussel aan de slag’ om de noden te kennen 
op het vlak van …….. 

 

De VGC geeft subsidies aan een aantal 
organisaties om het opleidingsaanbod in 
Brussel mogelijk te maken. 

 

1.3.2 Met de steun van de VGC biedt het 
volwassenenonderwijs een passend aanbod 
aan leerders om hun maatschappelijke positie 
te versterken 

 

Andere VGC-initiatieven  
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Er worden verschillende acties ondernemen 
met Ligo Brussel om taal en 
diversiteitsondersteuning te verbeteren. 

 

1.3.3 - Leerders kunnen rekenen op studie- en 
loopbaanbegeleiding en advies op maat  
Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuning door onderwijspartners | CLB  

Andere VGC-initiatieven  

De VGC voorziet middelen voor de 
cursistenbegeleiding van het 
volwassenenonderwijs en de werking van de 
coördinerende partner voor opleiding en 
werk. 

 

1.3.4 - De gemeenschapscentra en de 
Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, 
jeugd- en sportnetwerk hebben een 
uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars 
de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in 
hun buurt 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

1.4.4 - Het onderwijs heeft nood aan 
voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. 
Daarom ontwikkelen we sensibiliserende 
initiatieven én inhoudelijke begeleiding om 
Brusselse scholieren warm te maken voor het 
lerarenberoep, om studenten van de 
lerarenopleiding voor te bereiden en toe te 
leiden naar scholen van het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel en om (startende) 
leerkrachten in het onderwijs te 
ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere 
aandacht voor zij-instromers 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
leerkracht in Brussel 

De VGC promoot de job van leerkracht in 
Brussel zodat het Brussels onderwijs als 
werkplek aantrekkelijker wordt voor zowel 
Brusselse als niet-Brusselse leerkrachten (in 
spe). We spelen hiervoor de Brusselse troeven 
uit en dragen bij aan een aangepast traject 
voor zij-instromers. 
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Beeldvorming lerarenberoep | Campagne 
herwaardering lerarenberoep 

De VGC werkt mee aan het valoriseren en 
promoten van het lerarenberoep en de 
lerarenopleiding en zet in op een positieve en 
realistische perceptie van de job. We 
promoten daarnaast het lerarenberoep in 
bijzonder bij Brusselse jongeren. 
 

Aanwerving van leerkrachten | Solliciteren in 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

De VGC zorgt er mee voor dat het zoeken 
naar een job in het Brusselse onderwijs 
eenvoudiger wordt door de vacatures 
duidelijker en uniform te communiceren 
en/of ze te verzamelen in een 
netoverschrijdende database.  
De VGC ondersteunt de Nederlandstalige 
scholen in Brussel om potentiële leerkrachten 
aan te trekken bv. door het organiseren van 
sollicitatiecampagnes, jobbeurzen, testdagen 
…  
 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

De VGC helpt de lerarenopleiding om 
leerkrachten in spe beter voor te bereiden op 
het lesgeven in een (Brusselse) grootstedelijke 
realiteit met zijn verschillende facetten. 
Daarbij is het belangrijk om relevante 
praktijkervaring op te doen tijdens en binnen 
te brengen in de opleiding. We stimuleren 
hiervoor samenwerking tussen hogescholen 
en de (Brusselse) grootstedelijke 
onderwijspraktijk. 
We dragen bij aan een in- en uitstroom van 
de lerarenopleiding die een afspiegeling zijn 
van de maatschappij.  
 

Lerarenopleiding | Aangepast traject voor zij-
instromers 

Zij-instromers krijgen de kans om op een 
vlotte manier een carrièreswitch naar het 
onderwijs te maken met een aangepast en op 
maat opgezet opleidingstraject. De VGC 
maakt dergelijke bestaande trajecten beter 
bekend en versterkt ze waar nodig.  
 

Startende leerkrachten | Aanvangsbegeleiding De VGC draagt bij aan een consequente en 
schooloverstijgende ondersteuning van 
startende leerkrachten. We stimuleren 
samenwerking tussen lerarenopleiding en 
scholen, uitwisseling tussen scholen en 
voorzien tools voor startende leerkrachten 
binnen de Brusselse context hieromtrent. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 
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Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
Brussels onderwijs 

 

Ondersteuningsaanbod | Ondersteuning van 
directies 

 

1.4.5 - We zetten gezamenlijke acties op om 
het N-netwerk te ondersteunen om een divers 
team van gekwalificeerde dienstverleners en 
professionals te vinden en te behouden. We 
stimuleren praktijk- en Brusselkennis in de 
opleidingen 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Welbevinden van leerkrachten | Activiteiten 
voor leerkrachten 

De VGC behoudt de initiatieven die 
leerkrachten verbinden, zoals de Avond van 
het Onderwijs en de After Work Drinks, als 
fijne incentive voor de Brusselse leerkrachten. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
leerkracht in Brussel 

 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
Brussels onderwijs 

 

Aanwerving van leerkrachten | Solliciteren in 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

 

Ondersteuningsaanbod | Ondersteuning van 
directies 

 

Andere VGC-initiatieven  

Dag van de Leerkracht  

2.1.2 - We ontwikkelen een speelbeleid met 
speelimpulsen voor kinderen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Renovatie en herinrichting | Herinrichting 
speelplaats 

 

2.1.3 We blijven investeren in 
jeugdinfrastructuur voor kinderen, jongeren 
en hun organisaties 

 

2.1.4 - We ondersteunen jongeren in hun 
experimenten, autonomie en 
ondernemerschap 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

2.1.5 Organisaties die werken met kinderen en 
jongeren, werken impactgericht en zetten 
kansen van kinderen en jongeren centraal 
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2.3.1 - Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen 
vanaf de zwangerschap terecht in een nabij 
en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning 
biedt op alle levensdomeinen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

2.3.2 - Via intersectorale samenwerking 
versterken we de positie van kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie. We besteden bijzondere aandacht 
aan bruggen bouwen tussen welzijn, 
onderwijs, gezin en jeugd 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuningsaanbod | Kansarmoede De VGC biedt ondersteuning aan scholen en 
ouders rond kansarmoede. We hebben hierbij 
aandacht voor de basisbehoeften van 
leerlingen. De VGC zorgt ervoor dat het eigen 
aanbod laagdrempelig en voldoende bekend 
is bij scholen en ouders. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

2.4.3 - We breiden de capaciteit aan 
preventieve gezins- en 
opvoedingsondersteuning uit door de lokale 
werking van het Huis van het Kind Brussel te 
versterken 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

2.4.5 - We stimuleren projecten rond 
gezinsondersteuning om meer aan de 
behoeften van gezinnen met jonge kinderen 
te kunnen beantwoorden 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

2.5.1 - De VGC werkt aan meer afstemming en 
aan een betere toegankelijkheid van het 
vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de 
verschillende initiatieven van het 
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vakantieaanbod meer op elkaar af, om een 
gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren 
Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

2.5.2 - De VGC ondersteunt en organiseert een 
vrijetijdsaanbod met jaarateliers, 
vakantieateliers en een uitgebreid beweeg- en 
sportaanbod voor kinderen en jongeren 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

2.5.3 - De VGC ondersteunt en bevordert de 
kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse 
en binnenschoolse opvang 

 

Andere VGC initiatieven  

De VGC voorziet subsidies binnenschoolse 
opvanf voor het basisonderwijs 

 

2.5.4 - De VGC organiseert speelpleinen, in 
samenwerking met de scholen, verspreid over 
het gewest 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

De VGC verlaagt de drempels naar het 
vrijetijdsaanbod zodat elke leerling zijn 
talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ze 
zorgt ervoor dat ouders hun weg vinden naar 
het aanbod, maak inschrijven flexibeler, biedt 
goedkopere of gratis activiteiten aan, maak 
het aanbod inclusiever … 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Andere VGC- initiatieven  

De VGC organiseert speelpleinen, in 
samenwerking met de scholen, verspreid over 
het gewest 
 

 

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de 
speelpleinen op basis van een 
kwaliteitscharter met bijzondere aandacht 

 



P a g i n a  50 | 102 

 

voor speelkansen, taalstimulering, 
ouderbetrokkenheid en inclusie 
 
Via het project “Spelen met Taal” wordt er 
extra aandacht besteed aan het belang van 
het gebruik van het Nederlands als speel- en 
knuffeltaal 
 

 

Om te kunnen beantwoorden aan de 
stijgende vraag naar (hoofd)animatoren met 
de juiste competenties zal er in de komende 
jaren worden samenwerkt met een externe 
partner. De VGC zal samen met deze externe 
partner voorzien in extra 
vormingsmogelijkheden voor de 
speelpleinmedewerkers. 
 

 

De kaart van de digitalisering wordt volop 
getrokken om de ouders en animatoren op 
een zo efficiënt mogelijke manier te helpen 
 

 

2.6.2 - Brede scholen werken via een 
buurtgericht netwerk aan 
ontwikkelingskansen van kinderen en 
jongeren in een brede leer- en leefomgeving.  
Brede scholen blijven ook een belangrijke 
hefboom voor kinderen en jongeren in 
kansarmoede 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

2.7.1 - De VGC onderneemt acties om 
studenten te ondersteunen tijdens hun 
studieperiode 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Lerarenopleiding | Aangepast traject voor zij-
instromers 

 

Andere VGC-initiatieven  

De VGC werkt hiervoor samen met Brik en de 
instellingen hoger onderwijs om studenten 
aan Brussel te binden. Ook de subsidie Kom 
uit je kot valt hieronder. 

 

Taalondersteuning hoger onderwijs  

Thesisprijs  

2.7.2 - De VGC moedigt studenten aan om de 
troeven van hun stad te ontdekken en 
verbinding te maken met de stad 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 
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Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
leerkracht in Brussel 

 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
Brussels onderwijs 

 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

 

3.1.1 - Brusselaars en organisaties kennen het 
bestaande aanbod van het N-netwerk 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Andere VGC-initiatieven  

Opmaak van een DKO-communicatieplan om 
het aanbod kenbaar te maken voor alle 
Brusselaars 

 

3.1.4 - We werken aan de positieve 
beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en 
leerstad 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
Brussels onderwijs 

De VGC zet Brussel en het Brusselse onderwijs 
positief in de kijker door de troeven uit te 
spelen en bestaande vooroordelen weg te 
werken. We dragen op deze manier bij aan 
een realistischere beeldvorming van het 
onderwijs in Brussel. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne 
leerkracht in Brussel 

 

Uitwisseling en expertisedeling | 
Samenwerking en uitwisseling tussen 
Brusselse praktijk en wetenschap/opleiding 

 

3.1.5 BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediamerk 
voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich 
betrokken voelen bij wat er in hun stad 
gebeurt. BRUZZ wakkert hun enthousiasme 
voor Brussel aan 

 

3.2.1 - We werken drempels weg en we creëren 
kansen voor iedereen die in Brussel 
Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars 
van alle leeftijden vinden hun weg naar en 
kunnen gebruikmaken van een breed aanbod 
aan leer- en oefenkansen Nederlands 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuning door onderwijspartners | 
Brusselleer 

De VGC continueert en faciliteert de 
samenwerking tussen scholen en Brusselleer, 
onder meer op vlak van ouderbetrokkenheid. 
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Meertaligheid | Projecten die het Nederlands 
versterken 

De VGC stimuleert en faciliteert projecten die 
de kennis van en de vaardigheden in het 
Nederlands versterken, zowel voor leerlingen 
als voor ouders. We besteden hierbij 
aandacht aan taalverwerving, lezen, 
spreekdurf, schrijven, taalbaden, anderstalige 
nieuwkomers …  
 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Nederlands voor ouders 

De VGC moedigt ouders aan om Nederlands 
te leren als ze ervoor kiezen hun kind in te 
schrijven in een Nederlandstalige school.  
De VGC verlaagt de drempels voor lessen 
Nederlands onder meer door een lage prijs, 
een vaste locatie en de lessen toegankelijk te 
maken voor mensen zonder papieren.  
We maken gebruik van de brugfunctie die 
scholen hebben en bieden activiteiten en 
cursussen (Basis)Nederlands aan voor ouders, 
zowel in een binnen- als buitenschools 
aanbod. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Thuis (Nederlands) leren 

 

3.2.2 Diensten en organisaties uit het N-
netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding 
op maat rond het aanbieden van een 
Nederlandstalige dienstverlening 

 

3.2.3 - Om Brusselaars sterker te maken in het 
Nederlands, ondersteunt de VGC-
taalstimulering in een niet-schoolse context. 
Het gaat om de ontwikkeling van 
ondersteunende materialen, tools en vorming 
en andere initiatieven rond taalstimulering 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Meertaligheid | Projecten die het Nederlands 
versterken 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

3.2.4 - Specifiek voor anderstalige 
nieuwkomers en anderstalige leerlingen met 
hoge noden op het vlak van taalvaardigheid 
Nederlands, organiseren we tijdens de 
vakantie een rijk en divers aanbod van 
taalstimulerende activiteiten 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 
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Ondersteuningsaanbod | Anderstalige 
nieuwkomers 

 

Meertaligheid | Projecten die het Nederlands 
versterken 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

3.3.1 - We ontwikkelen een beleid rond een 
meertalig aanbod, meertalige praktijken en 
meertalige communicatie met respect voor 
het Nederlands en aanpasbaar aan de noden 
van elke sector en doelgroep 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Communicatie met ouders | Vertalen voor 
ouders 

De VGC gebruikt laagdrempelige en 
meertalige communicatie naar ouders en 
stimuleert dit bij scholen.  
De VGC zet meer tools in voor vertaling bij 
oudergesprekken en oudercontacten en 
maakt deze tools laagdrempeliger. 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid 
op school 

 

Communicatie met ouders | Verbindende 
communicatie 

 

Meertaligheid | Meertalig onderwijs  

3.3.2 - We ondersteunen initiatiefnemers die 
vormen van meertalig onderwijs en meertalig 
opvoeden willen ontwikkelen 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid 
op school 

De VGC stimuleert en faciliteert projecten 
rond meertaligheid. We geven scholen de 
kans good practices te delen en samen te 
werken met partners. We ondersteunen 
scholen in hun visieontwikkeling rond taal en 
meertaligheid. 
 

Meertaligheid | Meertalig onderwijs Stimuleer, faciliteer en onderzoek 
verschillende vormen van meertalig 
onderwijs, zoals immersieonderwijs, STIMOB, 
CLIL … Vergemakkelijk het aanstellen van 
native speakers en valideer leerkrachten die 
meerdere talen spreken. 

3.3.3 - We nemen initiatieven en ontwikkelen 
ondersteunende materialen, tools en vorming 
over omgaan met meertaligheid in en buiten 
de school 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Taal en meertaligheid | Ondersteuning bij 
meertaligheid 

De VGC continueert, versterkt en bundelt de 
ondersteuning aan scholen om de 
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uitdagingen die meertaligheid met zich 
meebrengt structureel aan te pakken, alsook 
om de kansen ervan optimaal te benutten. 
We bevorderen de expertise, vaardigheden en 
mogelijkheden van schoolteams om te komen 
tot differentiatie in methodieken, materialen 
en organisatie. 

Taal en meertaligheid | Taalbeleid De VGC draagt bij aan de ondersteuning van 
scholen in het voeren van een positief 
ta(a)l(en)beleid met duidelijke afspraken over 
het gebruik van het Nederlands en andere 
talen binnen een school en in de 
communicatie met ouders, met aandacht 
voor de kansen die meertaligheid biedt.  
We stimuleren scholen om de thuistaal van 
kinderen een volwaardige plek te geven in 
hun talenbeleid als extra leerkans en als 
meerwaarde voor het welbevinden van de 
leerlingen en ouders.  
We bevorderen de emotionele band van 
(anderstalige) kinderen en jongeren met het 
Nederlands en de intrinsieke motivatie om 
Nederlands te leren. 

Uitwisseling en expertisedeling | 
Samenwerking en uitwisseling tussen scholen 

De VGC stimuleert en faciliteert gewest- en 
netoverschrijdende samenwerkingen en 
uitwisseling tussen scholen, onder meer op 
vlak van meertaligheid, ouderbetrokkenheid, 
inzetten van middelen… We stimuleren 
uitwisselingen met het Franstalig onderwijs. 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuning door OCB  

Professionalisering van leerkrachten  

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid 
op school 

 

3.3.4 - Ouders krijgen informatie en 
ondersteuning rond meertalige 
taalontwikkeling 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Thuis (Nederlands) leren 

De VGC benadrukt bij ouders het belang van 
thuisbetrokkenheid bij het leren van hun 
kind. We ondersteunen hen zodat ze hun kind 
beter kunnen begeleiden bij het maken van 
huiswerk. 
De VGC sensibiliseert ouders over taal en 
meertalig opvoeden. We maken hen bewust 
van hun verantwoordelijkheid om de 
taalverwerving van het Nederlands thuis 
verder te zetten, bijvoorbeeld door deel te 
nemen aan een talig vrijetijdsaanbod.  
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We voorzien tools om Nederlands leren te 
stimuleren, ook in de thuisomgeving.  
 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Ondersteuning en begeleiding van ouders  

De VGC informeert, begeleidt en ondersteunt 
ouders rond opvoeding, taal en onderwijs 
(verwachtingen, leren, studiekeuze …).  
 

3.3.5 - De lerarenopleidingen krijgen 
ondersteuning om een werking rond 
meertaligheid uit te bouwen 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Lerarenopleiding | Aandacht voor (Brusselse) 
grootstedelijke context 

 

Uitwisseling en expertisedeling | 
Samenwerking en uitwisseling tussen 
Brusselse praktijk en wetenschap/opleiding 

 

Andere VGC-initiatieven  

Ondersteuning van de ‘tweetalige 
lerarenopleiding’, opgezet door een 
Nederlandstalige en een Franstalige 
lerarenopleiding 

 

3.3.7 - De entiteiten Onderwijscentrum Brussel 
en Gezin nemen vanuit hun expertise een 
centrale rol op om het werkveld te 
ondersteunen rond het thema meertaligheid 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Taal en meertaligheid | Taalcoaches op school De VGC biedt ondersteuning voor taal op de 
werkvloer door taalcoaches aan te stellen die 
helpen bij het opstellen van het taalbeleid, de 
klas ingaan en tools, adviezen en ervaringen 
kunnen delen. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Taal en meertaligheid | Ondersteuning bij 
meertaligheid 

 

Taal en meertaligheid | Taalbeleid  

Ondersteuning door OCB  

Professionalisering van leerkrachten  

4.1.1 De noden, wensen en interesses van 
Brusselaars bepalen het N-aanbod, dat ruimer 
en diverser wordt 

 

4.1.2 - We communiceren helder, 
laagdrempelig en op maat. Meer Brusselaars 
kennen het N-aanbod 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 
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Evalueer het inschrijvingsbeleid | 
Communicatie naar en begeleiding van 
ouders 

 

4.1.3 - Iedere Brusselaar die dat wil, kan 
deelnemen aan het VGC-aanbod. We werken 
zoveel mogelijk drempels om te participeren 
weg 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

4.1.4 Voor doelgroepen die nu minder bereikt 
worden, steken we een tandje bij. Via gerichte 
acties, vindplaatsgerichte werking en de inzet 
van brugfiguren vindt het N-aanbod beter 
aansluiting bij moeilijker bereikbare 
doelgroepen. 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ouderbetrokkenheid en -participatie | 
Ouderparticipatie versterken 

De VGC ondersteunt scholen in het versterken 
van de participatie van ouders zodat ze deel 
worden van het schoolteam bv. door ouders 
in te schakelen als vrijwilliger op de (brede) 
school, een brugfiguur aan te stellen die 
ouders betrekt via projecten en inzet op 
schoolpoortcontacten, meer diversiteit in de 
ouderraden te stimuleren… 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Ondersteuning en begeleiding van ouders 

 

4.2.4 - We versterken de sociale mobiliteit 
door te investeren in de kansen van 
specifieke doelgroepen – onder meer Roma, 
LGBTQ+, nieuwkomers, vrouwen ... We 
ondersteunen initiatieven op maat van die 
doelgroepen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuningsaanbod | Anderstalige 
nieuwkomers 

De VGC ondersteunt scholen om anderstalige 
nieuwkomers beter te begeleiden. We maken 
de informatie over en de hulp bij anderstalige 
nieuwkomers laagdrempeliger.  
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4.2.5 - De VGC faciliteert, ondersteunt en 
versterkt het netwerk rond nieuwkomers en 
inburgeraars. Er is een warm onthaal binnen 
het N-netwerk 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod | Anderstalige 
nieuwkomers 

 

4.3.1 - De VGC gaat in gesprek met mensen die 
ervaring hebben met een leven in armoede en 
houdt rekening met hun perspectief 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod | Kansarmoede  

4.3.3 - Mensen in armoede krijgen betere 
ondersteuning bij de toegang tot 
grondrechten, bijvoorbeeld via brugfiguren en 
vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere 
aandacht gaat naar de situatie van kinderen, 
jongeren en gezinnen in armoede 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Uitrusting | Didactisch materiaal  

4.3.5 - Personen in armoede gebruiken de 
Paspartoe om deel te nemen aan het 
vrijetijdsaanbod 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

4.4.2 We experimenteren met innovatieve 
manieren om participatie aan te moedigen. 
Zo ontwikkelen we een duurzaam 
participatiebeleid voor de VGC en haar 
organisaties 

 

5.1.2 - Het sociaal-culturele verenigingsleven, 
amateurkunstenorganisaties en nieuwe 
vormen van sociaal-cultureel werk brengen 
Brusselaars bij elkaar en smeden straffe 
samenwerkingsverbanden 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 
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5.3.1 - Erfgoedactoren dragen zorg voor hun 
cultureel erfgoed en delen het met een ruim 
en divers publiek 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 

 

5.3.2 - We brengen meer Brusselaars, vooral 
kinderen en jongeren, in contact met een 
breed palet aan kunst en cultuur 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

5.3.6 - Meer Brusselaars – specifiek 
laaggeletterden en kinderen en jongeren – 
ontdekken en delen het plezier van het lezen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Meertaligheid | Projecten die het Nederlands 
versterken 

 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Thuis (Nederlands) leren 

 

5.4.6 - De gemeenschapscentra bundelen de 
krachten in straffe samenwerkingsverbanden 
rond specifieke bovenlokale thema's zoals 
publieksaanbod 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Brede school | Samenwerking school – 
partners 

 

5.5.2 - We stimuleren gedeeld ruimtegebruik 
en ondersteunen initiatieven in de 
(semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de 
aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de 
stad 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Infrastructuur delen | Gebruik maken van 
externe infrastructuur 

De VGC helpt scholen bij het vinden en 
gebruik maken van lokalen en infrastructuur 
in de buurt, als onderdeel van het antwoord 
op de capaciteitsdruk. We brengen in kaart 
welke infrastructuur door welke 
onderwijsvormen gebruikt kan worden, over 
de gemeente- en gewestgrenzen heen. 
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We ondersteunen scholen bij het maken van 
afspraken met gemeenten, 
gemeenschapscentra, sportcentra en andere 
partners.  
 

Infrastructuur delen | Schoolinfrastructuur 
openstellen 

De VGC stimuleert multifunctioneel gebruik 
van schoolinfrastructuur: we brengen in kaart 
welke infrastructuur en groene ruimtes 
gedeeld kunnen worden, over de gemeente- 
en gewestgrenzen heen.  
 

6.1.1 - Sportverenigingen krijgen financiële en 
inhoudelijke ondersteuning, met extra 
aandacht voor competitiesport en de 
maatschappelijke rol van sport 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

6.1.2 - We zetten samen met de partners op 
het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan 
om levenslang te bewegen en te sporten 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Breed en levensecht leren 

 

6.1.3 - We ondersteunen beweeg- en 
sportpraktijken die het aanbod verbreden, 
met aandacht voor een diversiteit aan 
initiatiefnemers en werkvormen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 

 

6.2.1 - De zorgnoden van Brusselaars vormen 
de toetssteen van ons welzijns- en 
gezondheidsbeleid. Gebruikers geven het 
beleid mee vorm. We moedigen initiatieven 
aan die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief 
van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

6.2.2 - Welzijns- en zorgaanbieders wisselen 
kennis en ervaring uit. Ze bundelen de 
krachten wanneer het kan 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 
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Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

6.2.3 - Hulp- en dienstverleningsorganisaties 
werken samen zodat mensen doeltreffend 
geholpen worden 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

 

6.3.1 We stimuleren initiatieven die meer 
Brusselaars helpen om hun sociale 
grondrechten op te nemen 

 

6.3.3 - We versterken het hulpaanbod voor 
kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de 
ruime omgeving van kinderen en jongeren 
werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen 
en om hulp te bieden 

 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

 

6.3.4 - Kinderen en jongeren met complexe 
hulpvragen krijgen betere ondersteuning. 
Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid 
op het volwassen leven 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Aanpak gedragsproblemen op school 

Leerkrachten maken zich vaak zorgen over 
hoe ze gedrags- en emotionele problemen op 
school kunnen opvangen. De VGC  stimuleert 
scholen om hun visie en good practices met 
elkaar te delen. 
De VGC faciliteert crisisopvang op school.  
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod | Welbevinden van 
leerlingen 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Externe begeleiding bij gedragsproblemen 
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6.3.5 - Personen met een (vermoeden van) 
handicap zijn beter uitgerust voor een zo 
inclusief mogelijk leven 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

Inclusief onderwijs | Versterkte, permanente 
en nabije ondersteuning óp school 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Laagdrempelig vrijetijdsaanbod 

 

Leren binnen en buiten de school(m)uren | 
Toegankelijk aanbod educatieve activiteiten 
op school 

 

6.3.6 - De mentale weerbaarheid van 
Brusselaars verbetert. We zorgen voor 
laagdrempelige ontmoetingsplekken voor 
psychisch kwetsbare personen. 
Sensibiliserende, preventieve en 
taboedoorbrekende initiatieven staan voorop 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuningsaanbod | Welbevinden van 
leerlingen 

De VGC zorgt mee voor voldoende 
ondersteuning van kwetsbare jongeren op 
school op het vlak van welbevinden, 
discriminatie, minderwaardigheidsgevoel, 
trauma’s… Dit zal de ook draagkracht van 
leerkrachten ten goede komen. 
We stimuleren scholen om een visie rond 
psychologisch welzijn uit te werken en 
begeleiden hen hierin. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod | Welzijn van 
leerkrachten 

 

6.4.1 - We verlagen de drempels naar 
informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en 
zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met 
zorg- en ondersteuningsnoden op in hun 
vertrouwde omgeving 

 

Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

De VGC investeert in Nederlandstalige 
hulpverlening zodat er in de buurt van de 
scholen voldoende organisaties zijn die tijd 
en ruimte hebben om ingeschakeld te worden 
op de scholen. 
De VGC breidt bestaande samenwerkingen 
tussen (welzijns)organisaties en scholen uit. 
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Maak daarnaast het aanbod van 
(welzijns)organisaties laagdrempeliger voor 
ouders en neem de financiële barrières weg 
zodat kinderen en hun gezinnen de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | 
Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid | 
Ondersteuning en begeleiding van ouders 

 

6.4.2 - Rond Brusselaars met zorg- en 
ondersteuningsnoden bouwen we lokale 
zorgnetwerken. Hulp- en zorgverleners zijn 
georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. 
Ze zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig 
en vormen een aanspreekpunt voor 
Brusselaars en voor informele zorgkrachten 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Ondersteuningsaanbod van 
(welzijns)organisaties | Versterkt en 
laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties 

 

7.1.2 We zetten in op organisatieontwikkeling, 
aangepast aan een context en diensten in 
verandering. We versterken het 
kwaliteitsmanagement en pakken 
verbeterpunten en risico’s voor de organisatie 
aan. 
 

De dienstverlening van de kernadministratie 
stemmen we af op de operationele werking 
van de onderwijsinstellingen door: 

 Een aangepast personeelsbeleid te voeren: 
o Harmonisering van statuten voor 

dezelfde opdrachtenpakketten 
o Het ontwikkelen van een zorgkader 

voor het personeel van de 
onderwijsinstellingen 

o Ondersteuning bij het uitwerken 
van de functioneringscyclus en de 
organisatie van 
aanvangsbegeleiding (specifiek voor 
leidinggevenden) 

o Een personeelsdienst die actief een 
passend welzijnsbeleid ontwikkeld 
voor de onderwijsinstellingen 

o Een transparante rapportering 
o Een professionele organisatie en 

aantrekkelijke tewerkstelling voor 
personeelsleden belast met 
buitenschoolse toezichten en 
busbegeleiding 

o Tweede pensioenpijler toepassen op 
het personeel van de 
onderwijsinstellingen 

 Het realiseren van een aangepaste 
financieringsstructuur: 
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o Rationaliseren van alle uitgaven en 
ontvangsten 

o De ontvangsten meer aanpassen 
aan de reële kostprijzen (maaltijden, 
kostgelden, opvang, etc.) 

o Evolueren naar een 
enveloppefinanciering 

o Rationaliseren van de 
gemeenschappelijke beheerscel  

 De verbinding te maken met 
verschillende VGC-directies, VGC-
entiteiten en VGC-diensten om efficiënt 
doelstellingen van de VGC-
onderwijsinstellingen te realiseren: 
o Een aangepast investeringsbeleid 

binnen de VGC-ICT-cel voor de VGC-
onderwijsinstellingen 

o Optimaal samenwerken met en 
verduidelijken van de 
dienstverlening van de directie 
Gebouwen en Patrimonium, de 
dienst Facility (aankoopdienst) en 
de zakelijk beheerder Nieuwland in 
functie van verschillenden bouw- en 
verbouwdossiers en de 
contractencoördinatie 

o Actief meewerken aan de 
actieplannen van de preventiedienst 
opdat de school en haar omgeving 
veilig zijn voor alle gebruikers 

o Een preventieadviseur onder 
aansturing van de algemeen 
directeur Onderwijs en Vorming 

o Uniform systeem ter opvolging van 
de 10 processen Bewoonbaarheid, 
Veiligheid en Hygiëne 

o Er wordt ingezet op een versterkte 
samenwerking met het 
beleidsdomein Welzijn, Gezondheid 
en Gezin opdat aan de leerling een 
zo veel mogelijk integraal aanbod 
kan geboden worden 

o Een sterke samenwerking met het 
OCB wordt bestendigd en waar 
nodig versterkt 

 De communicatie van de VGC-
onderwijsinstellingen te stroomlijnen:  
o Wervende en goed informerende 

websites 
o Efficiënt gebruik van platformen 

7.4.1 - We schakelen gepaste expertise voor 
studies, monitoring en innovatie in voor de 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 



P a g i n a  64 | 102 

 

realisatie van bouwprojecten en 
bouwprocessen 
Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Scholenbouw | Ondersteuning en participatie 
bij infrastructuurdossiers 

De VGC ondersteunt scholen bij de zoektocht 
naar een geschikte locatie, bij het aanvragen 
van subsidies en bij het uitwerken van 
aanbestedingen. We vereenvoudigen de 
subsidieaanvragen zodat ze laagdrempeliger 
en minder tijdsintensief worden. 
We bevragen schoolteams over de noden en 
geven hen inzage en inspraak in de plannen. 
We stellen een adviserende werkgroep van 
stakeholders samen bij infrastructuurdossiers 
en werken samen met domeinexperten. 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Scholenbouw | Groene en gezonde school  

7.4.2 - We beheren het patrimonium op een 
efficiënte en duurzame manier  
Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 

 

Infrastructuur delen | Gebruik maken van 
externe infrastructuur 

 

Infrastructuur delen | Schoolinfrastructuur 
openstellen 

 

7.4.4 - We zorgen voor een veilige, conforme 
en functionele infrastructuur  
Aanbeveling uit de Ronde van Brussel die 
aansluiten bij deze actie uit het SMJP 

ADOV-initiatieven naar aanleiding van de 
aanbeveling uit de Ronde van Brussel 

Scholenbouw | Flexibele infrastructuur De VGC voorziet in infrastructuur die 
beantwoordt aan de noden die 
onderwijsvernieuwing met zich meebrengt: 
we zorgen voor infrastructuur die 
aantrekkelijk, flexibel en vernieuwd is. De VGC 
zorgt ervoor dat de infrastructuur op maat is 
van de scholen en de onderwijsvormen.  
We investeren ook verder in 
sportinfrastructuur en ruimtes voor 
crisisopvang. 
 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

ICT-uitrusting  

Onderwijsvernieuwing | Innovatief lesgeven  

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 

 

Capaciteit | Capaciteitsuitbreiding  

Capaciteit | Inbreiding  
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Uitrusting | Uitrusting op maat van de 
onderwijsvorm 

 

Organisatie lessen | Optimale differentiatie  

7.4.5 - Bij investeringen aan ons patrimonium 
volgen we de principes van universal design, 
zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden 
voor iedereen 

NIEUWE LINK RONDE-SMJP 

Aanbevelingen uit de Ronde die ook verband 
houden met deze SMJP-actie 

 

Scholenbouw | Flexibele infrastructuur  

Renovatie en herinrichting | Vernieuw 
verouderde infrastructuur 
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Leeswijzer 
Informatie van deze bronnen is ook gebruikt in dit MOP. 

 VGC-teksten: 

o Het Bestuursakkoord 2019-2024:  

http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf 

o Het Strategisch Meerjarenplan van de VGC:  

https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2021-01/Meerjarenplan_%20VGC_2021-2025.pdf 

o De Ronde van Brussel 2020 en de aanbevelingen hieruit:  

o Het magazine met o.m. de resultaten: 

https://www.onderwijsinbrussel.be/publicatie/magazine-van-de-ronde-van-

brussel-2020 

o Aanbevelingen in de bijlage bij het meerjarenplan: 

https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2020-12/VGC_SMJP_bijlage.pdf 

 (Cijfermatige) Gegevens over de Brusselse samenleving, het (Nederlandstalig) onderwijs in 

Brussel:  

o Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt cijfers 

over de Belgische samenleving onderverdeeld in verschillende thema’s, waaronder: 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking  

o Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse verzamelt, produceert en verspreidt 

statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Over de Brusselse 

schoolbevolking (over alle onderwijssystemen heen):  

https://bisa.brussels/themas/onderwijs/schoolbevolking 

o De Vlaamse Gemeenschap maakt ook heel wat gegevens publiek over het onderwijs 

in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel:  

o Over leerlingen: https://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken  

o Over de arbeidsmarkt van leerkrachten: 

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020

.pdf  

 

 

http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2021-01/Meerjarenplan_%20VGC_2021-2025.pdf
https://www.onderwijsinbrussel.be/publicatie/magazine-van-de-ronde-van-brussel-2020
https://www.onderwijsinbrussel.be/publicatie/magazine-van-de-ronde-van-brussel-2020
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2020-12/VGC_SMJP_bijlage.pdf
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking
https://bisa.brussels/themas/onderwijs/schoolbevolking
https://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken
https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020.pdf
https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2020.pdf
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Deel II: De werven van de algemeen directeur  
Onderwijs en Vorming 
 
Management en Operationeel Plan 
Algemene Directie Onderwijs & Vorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steven Vervoort 
2020-2026 
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1 Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de 
volgende thema’s: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, 
diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen 
van alle leerlingen 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

De basisvisie van het Onderwijscentrum Brussel blijft ook voor de komende mandaatperiode overeind (professionalisering van 
stadsleerkrachten en Urban Education), maar de concrete uitvoering wordt afgestemd op actuele onderwijsuitdagingen (o.a. corona, 
leerkrachtentekort, inhoudelijke richtingen vanuit het Vlaams onderwijsbeleid,).   

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.1 Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs 
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4 - 1.1.5 

1.4 We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning 
1.4.4 

3.3 We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars 
3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.5 - 3.3.7 

 
4.3 De strijd tegen armoede voeren we op 
4.3.4 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Het Onderwijscentrum Brussel trekt 
stadsleerkrachten aan en leidt 
leerkrachten op tot stadsleerkracht 
via een brede waaier aan 
professionaliserings-initiatieven. Er 
gaat een bijzondere aandacht naar 
starters 

Volledige 
mandaatperiode 

 Personeelsinzet OCB Intern:  

NVT 

Extern: 

Pedagogische begeleiding 

Jaarlijks overzicht van 
vraaggestuurd en 
aanbodgestuurd 
ondersteuningsaanbod 
(trajecten, vormingen, 
leerlabo’s…) 
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Het Onderwijscentrum Brussel neemt 
initiatieven om expertise over Urban 
Education te delen en het werkveld 
sterker te maken om effectief te 
onderwijzen in een grootstedelijke en 
meertalige context. 

Volledige 
mandaatperiode 

 Personeelsinzet OCB Intern: 

ADOV 

Extern: 

Expertisecentra 

Jaarlijks overzicht van 
initiatieven en (online) 
materialen/documenten 

Het Onderwijscentrum Brussel bereidt 
kinderen en jongeren voor op leren 
en leven in een superdiverse 
samenleving via samenwerking met 
lokale partnerorganisaties (met 
werking naar leerlingen of ouders).  

Leerlingen moeten maximaal 
gekwalificeerd uitstromen als 
autonome, verantwoordelijke en 
sociaal vaardige burgers in een 
superdiverse maatschappij. 

 

Volledige 
mandaatperiode 

 Personeelsinzet OCB  Intern: 

ADOV 

Extern: 

Brede waaier van 
partners ( 

Jaarlijks overzicht van de 
samenwerkingen  

Het Onderwijscentrum Brussel 
ontwikkelt competenties bij 
schoolteams om bij superdiverse 
groepen de schooltaal Nederlands bij 
ALLE leerlingen zo maximaal mogelijk 
te ontwikkelen. 

 

Volledige 
mandaatperiode 

Personeelsinzet OCB  Intern:  

NVT 

Extern: 

Pedagogische begeleiding 

 

Jaarlijks overzicht van 
vraaggestuurd en 
aanbodgestuurd 
ondersteuningsaanbod 
rond taal en taalbeleid 

Het Onderwijscentrum Brussel maakt 
schoolteams sterker om meer 
leerlingen de kans te geven het 
Nederlands, Frans en Engels onder de 
knie te krijgen (doel) met ruimte voor 
andere thuistalen (middel). 

Volledige 
mandaatperiode 

Personeelsinzet OCB Intern:  

NVT 

Extern: 

Pedagogische begeleiding 

 

Jaarlijks overzicht van 
vraaggestuurd en 
aanbodgestuurd 
ondersteuningsaanbod 
rond taal en meertaligheid 
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Het Onderwijscentrum Brussel 
ontwikkelt competenties bij 
schoolteams om rekening te houden 
met de diversiteit van de 
leerlingenpopulatie, in het bijzonder 
voor leerlingen die vanuit armoede 
aan onderwijs participeren. 

Volledige 
mandaatperiode 

Personeelsinzet OCB Intern:  

NVT 

Extern: 

Pedagogische begeleiding 

Vzw Krijt 

 

Jaarlijks overzicht van 
vraaggestuurd en 
aanbodgestuurd 
ondersteuningsaanbod 
rond onderwijs en 
armoede 

Belangrijkste risico’s 

 Leerkrachtentekort 
 Corona  
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2 De VGC zet in op behoudt van de capaciteit, investeert in de infrastructuur en de uitrusting van school- 
en leeromgeving 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Er is een blijvende vraag naar kwaliteitsvol onderwijs en bijkomende plaatsen. Daarom neemt de VGC het voortouw in het realiseren van 
bijkomende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en wordt er geïnvesteerd in de bouw, verbouwing, inrichting en uitrusting 
van de scholen. Zo wordt er gewerkt aan een krachtige leeromgeving waarin schoolteams, leerlingen en ouders zich thuis voelen. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.1 Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs 
1.1.6. - 1.1.7. 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Capaciteitsuitbreiding in het 
lager en secundair onderwijs 

Volledige 
mandaatperiode 

 +/- 100 miljoen euro OF Intern:  

Extern: AGION, GO!, 
schoolbesturen, BHG, 
Vlaamse Gemeenschap 

Overzicht aantal dossiers 
en aantal extra plaatsen  

ICT-uitrustingsmaterialen 
(volwassenenonderwijs) 

Juli ‘21 - oktober ‘21   € 138.425  Intern:  

Extern: CVO en Brusselleer 

 Aantal ICT-
uitrustingsmaterialen 

Uitrustingsmaterialen duale 
leeropleidingsonderdelen 

Juli ‘21 - april ‘22 

 

 € 128.603  Intern:  

Extern: opleidingen duaal 
leren 

 Aantal 
uitrustingsmaterialen 

Opstarten Uitrusting 
leraarskamer 

Start begin 2022     Intern: OCB 

Extern: 

  

Energiezorg op school Start sinds 2010 € 4.132.019 Intern: 

Extern: FIX 

 

Overzicht aantal dossiers 

Afronden BuitenSpel Start sinds 2013 € 12.913.753 Intern: OCB Overzicht aantal dossier 
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Extern: 

 

Opstarten Refterrenovatie Start begin 2022 Nog te bepalen Intern: OCB 

Extern: 

 

 

Opvolging DBF-dossiers Volledige 
mandaatperiode 

OF, BIF en 
Capaciteitsmiddelen en 
huursubsidies VG 

Intern: DLA, G&P, directie 
Financiën 

Extern: schoolbesturen en 
ontwikkelaars 

 

- Overzichten dir financiën 
- Voortgangsrapporten 
stuurgroepen 
- Aantal extra plaatsen 

Belangrijkste risico’s 

Scholen(ver)bouw: vertragingen dossiers, prijsherzieningen, evoluties bouwsector, draagkracht schoolbesturen, financiële inspanningen VG 
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3 De VGC neemt initiatieven om het leerkrachtenberoep positief in de kijker te zetten en mensen te 
sensibiliseren om voor dit beroep te kiezen 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Het tekort aan leerkrachten laat zich vandaag, meer dan ooit, stevig voelen in de klassen. Het aantrekken en behouden van goede en 
gemotiveerde leerkrachten wordt dan ook een prioritaire opdracht. De VGC maakt een realistisch en haalbaar plan van aanpak, met acties 
op korte en middellange termijn. We doen dit in overleg met de Vlaamse Gemeenschap, de onderwijskoepels en 
de hogeronderwijsinstellingen.   

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.4 We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning 
1.4.4 (+ linken met 1.1.1 - 1.3.3 - 2.7.1 - 2.7.2 - 3.1.4) 

Ronde van Brussel:  

Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne leerkracht in Brussel; Beeldvorming Brussels onderwijs | Campagne Brussels onderwijs; 
Beeldvorming lerarenberoep | Campagne herwaardering lerarenberoep; Aanwerving van leerkrachten | Oplossing voor het lerarentekort; 
Welbevinden van leerkrachten | Activiteiten voor leerkrachten; Lerarenopleiding | Kwalitatieve uitstroom lerarenopleiding; Lerarenopleiding | 
Aandacht voor (Brusselse) grootstedelijke context; Lerarenopleiding | Aangepast traject voor zij-instromers; Startende leerkrachten | 
Aanvangsbegeleiding; Ondersteuning door OCB; Professionalisering van leerkrachten; 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Opmaken van een actieplan 
lerarentekort op basis van input 
Ronde van Brussel voor scholen, 
lerarenopleidingen, werkgroep 
onderwijs en Vlaams Actieplan 

December 2021 -  Intern: OCB 

Extern: scholen, 
werkgroep onderwijs, 
lerarenopleidingen 
Brussel, VG 

Opmaak van een actieplan 
dat aanpasbaar is aan de 
noden van de scholen 

Crisishulp bieden aan scholen die 
een acuut lerarentekort hebben  

Vanaf oktober 2021 

 

Binnen de beschikbare 
personeelskaders 

Intern: OCB, VGC-
onderwijsinstellingen 

Extern: VG, ONW, 
studenten, scholen 

Overzicht van crisishulp 
door verschillende 
groepen per schooljaar 
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Ontwikkelen van een 
matchingstool tussen scholen en 
potentiële LK 

Vanaf december 
2021 

Raming 2022: 6.040 
EUR incl. btw 

Extern: Giveaday Ontwikkeling van pagina 
op tool. 

Overzicht gebruik van tool 

 

Aanbod OCB versterken en 
uitbreiden  

1. Aanvangsbegeleiding voor 
startende LK 

2. Ontwikkelen van specifieke 
aanvangsbegeleiding voor zij-
instromers 

3. Ontwikkelen van een 
opleiding tot stadsleerkracht 

4. Ontwikkelen van een 
voortraject voor scholieren 
die kiezen voor 
lerarenopleiding 

5. Activiteiten voor studenten 
i.f.v. lesgeven in Brussel 

6. Aanbodgestuurde werking 
voor studenten 

1. Lopend 
2. Voorbereiding 

vanaf oktober 
2021 

3. Opstart vanaf 
februari 2022 

4. Opstart 
aanbod vanaf 
juli 2022 

5. Lopend 
6. Vanaf 

september 
2022 

 

Binnen enveloppe OCB Intern: OCB 

Extern: 
Lerarenopleidingen 

 

Project Teach for Brussels: 

1. Verderzetting project in 
secundair 

2. Uitbreiding project naar 
basisonderwijs 

1. Lopend 
2. Opstart 

pilootproject 
vanaf 
september 
2022 

SO: 125.000 EUR en 
naar uitbreiding 
250.000 EUR 

Intern: OCB 

Extern: Teach for 
Belgium, 
lerarenopleidingen 

Jaarlijks overzicht van 
aantal kandidaten en 
scholen die deelnemen 
aan traject 

Project Baobab: Brusselaars krijgen 
de kans om te studeren en werken 
tegelijkertijd 

Lopend sinds 2017 
(voorbereiding) en 
2019 
(daadwerkelijke 
opstart project) 

Jaarlijks 160.000 EUR Intern: OCB 

Extern: EVA BXL 

Jaarlijks overzicht van de 
vooruitgang van de 
kandidaten in scholen en 
op studievlak. 
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Community-vormende (en 
informerende) activiteiten voor 
leerkrachten: 

1. Verderzetting huidige 
initiatieven 

2. Uitbreiding naar zij-
instromers en studenten 

1. Januari – Juni 
2022 
(geplande 
activiteiten: 
Film, 
Stadsfestival 
OCB, After 
Work Drink, 
Avond van 
het NOB) 

2. Mogelijkheden 
tot 
uitbreiding 
onderzoeken: 
voorjaar 2022 

After Works: jaarlijks 
20.000 EUR 

 

Onderwijsavond 
jaarlijks 135.000 EUR 

 

 

Intern: OCB 

Extern: The Oval Office 

Aantal activiteiten en 
aanwezigen  

Scholieren laten kennismaken met 
het beroep van leerkracht: 

1. Leerkrachtenberoep 
integreren in 
studiekeuzeproject JOBX 

2. Uitbreiding project Talent for 
Teaching naar alle scholen 

1. Vanaf 
december 
2021 

2. 2021-2022: 
project in 8 
scholen 
2022-2023: 
project in alle 
scholen 

1. Jaarlijks 10.000 
EUR  

2. Jaarlijks max. 
5000 EUR 
 

Intern: OCB 

Extern: Teach for 
Belgium, Capital 

Aantal scholieren dat 
deelneemt aan JOBX en 
Talent for teaching 

Belangrijkste risico’s 

Lerarentekort 

Instroom studenten 

Beeldvorming Brussel 
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4 De VGC werkt actief aan de positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

De beeldvorming omtrent lesgeven Brussel dient positief te zijn teneinde voldoende gemotiveerd personeel aan te trekken en te behouden. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  3.1 We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

ADOV voert een gerichte 
communicatie naar de 
verschillende doelgroepen over het 
onderwijs- en vormingsaanbod. 

1. Doorlopend 

2. Specifieke linken met 
de 
leerkrachtencampagne 
(zie punt 6) 

Jaarlijks ± 
500.000 EUR 

Intern: AOV, OCB, 
Communicatiedienst 

Extern: Communicatiebureaus 
(raamovereenkomst met TOO) 

Monitoring 
bezoekcijfers, 
leescijfers via 
Google Analytics 

Organisatie van 
waarderingsactiviteiten en –
campagnes voor leerkrachten: Dag 
van de Leerkracht, #leerkrachtBXL... 

 Doorlopend: 
verschillende activiteiten 
en campagnes per jaar 

Jaarlijks +- 
200.000 EUR 

Intern: AOV, OCB, 
Communicatiedienst 

Extern: Communicatiebureaus 
(raamovereenkomst met TOO) 

Monitoring aantal 
deelnemers en 
tussentijdse 
evaluaties 

Ondersteuning DKO voor de 
communicatie over het aanbod via 
de nieuwe website dko.brussels en 
andere initiatieven 

Doorlopend  Intern: AOV en dienst communicatie 

Extern: SDKO 

Monitoring 
bezoekcijfers, 
leescijfers via 
Google Analytics 

Opstart van GeneratieBXL: 
communicatiecampagne en 
ondersteuningstraject rond 
studiekeuze en talentontwikkeling  

Voorbereiding: december 
2021 –  
Opstartfase 1: september 
2022  

2021-2022: 
180.000 EUR  

Intern: OCB, AOV, communicatiedienst  
Extern: TOO, 
diverse partnerorganisaties …  

 

Belangrijkste risico’s 

Voldoende middelen 

Algemene beeldvorming omtrent Brussel 
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5 De VGC voorziet in kwaliteitsvolle speelpleinwerking  
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

 De vraag naar kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding in Brussel is hoog voor kleuters en lagereschoolkinderen.  

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP: 

2.5 De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op 
2.5.4. 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking 
met  

Indicatoren 

De VGC organiseert speelpleinen, 
in samenwerking met de scholen, 
verspreid over het gewest. 

Doorlopend Zie meerjarenplan 2021-
2025 

Intern: OCB 

Extern: scholen 

Aantal werkingen – capaciteit 
op basis van aantal 
weekplaatsen 

Het Onderwijscentrum Brussel 
ondersteunt de speelpleinen op 
basis van een kwaliteitscharter 
met bijzondere aandacht voor 
speelkansen, taalstimulering, 
ouderbetrokkenheid en inclusie 

Doorlopend  - Verslaggeving overleg 
administratie - OCB 

Het OCB ondersteunt de 
speelpleinen bij het begeleiden 
van inclusiekinderen door 
aanreiken van tips en tricks 

Doorlopend   Aantal kinderen met extra 
zorgnoden dat deelneemt aan 
de speelpleinwerking/ verslag 
overleg WG Inclusie en 
administratie 

Het OCB ondersteunt de 
speelpleinen bij het gebruik van 
het Nederlands als speel- 
knuffeltaal door het aanleveren 
tips en tricks 

Doorlopend 

 

  Verslaggeving overleg WG 
Speelpleinen, ondersteuners en 
administratie 
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Het OCB ondersteunt de 
speelpleinen in het bieden van 
speelkansen voor kinderen door 
observatie op het speelplein en 
het aanreiken van feedback, tips 
en tricks 

Doorlopend 

 

  Verslaggeving overleg WG 
Speelpleinen, ondersteuners en 
administratie 

 

Via het project “Spelen met Taal” 
wordt er extra aandacht besteed 
aan het belang van het gebruik 
van het Nederlands als speel- en 
knuffeltaal 

 

2021-2022  Intern: OCB 

 

Verslaggeving overleg WG 
Speelpleinen en administratie 

 

Om te kunnen beantwoorden 
aan de stijgende vraag naar 
(hoofd)animatoren met de juiste 
competenties zal er in de 
komende jaren worden 
samenwerkt met een externe 
partner.  

 Vanaf 1 januari 
2022 

 56.000 EUR (2022)  Extern: VDS Aantal ingevulde plaatsen op 
speelpleinwerkingen door 
stagiairs 

Overzicht aangeboden 
vormingen op 
vormingsmomenten 

Het aantal deelnemers op de 
extra animatorcursus op vraag 
van VGC tijdens herfstvakantie 

 

Belangrijkste risico’s 

Voldoende medewerking van scholen en schoolbesturen  

Voldoende kwaliteitsvolle (hoofd)animatoren 
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6 De VGC wil de schooluitval en de ongekwalificeerde uitstroom laten dalen door een passend 
begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te ondersteunen, binnen en buiten de school 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Er waren herhaaldelijk verschillende signalen en hulpvragen van scholen met een relatief grote groep risicojongeren die zich in een 
verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie bevinden. Ook tijdens de gesprekken van de Ronde van Onderwijs, kwamen crisisopvang 
en ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen uitvoerig en vaak aan bod. Om deze doelgroep perspectieven op groei en 
ontwikkeling te blijven bieden, is een versterking nodig van de begeleiding en de expertise, in de meest brede zin van het woord. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.1 Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs 
1.1.4 - 1.1.5  

2.3 Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 
2.3.2  

3.2 We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken 
3.2.3 

 

Ronde van Brussel: Aanpak gedragsproblemen op school 

Leerkrachten maken zich vaak zorgen over hoe ze gedrags- en emotionele problemen op school kunnen opvangen.  
Laat scholen hun visie en goed practices met elkaar delen. 
Faciliteer crisisopvang op school. 
Versterk de ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen, bv. door (middelen voor) een vaste ondersteuner op school voor het 
opvangen van crisissen op school. 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking 
met  

Indicatoren 

Opstart van 5 proeftuinen met time-in op 
de school waar aandacht is voor jongeren 
in verontrustende gedrags -en 
opvoedingsproblemen 

Jan 2021 – aug 2024 

 

673.000 EUR 
(schooljaar 21-22) 

735.000 EUR per 
schooljaar (schooljaar 

Extern: 5 scholen 

 

Er is een concreet 
plan van aanpak 
per school. De Drop-
out wordt verkleind 
en de uitsluitingen 
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22-23 en 23-24) 

 

vermeden. 

Expertise wordt 
gedeeld. 

Abrusco voorziet in een preventief en 
remediërend aanbod om de leerlingen die 
dreigen uit te vallen op school, prioritair 
terug aansluiting te doen vinden bij hun 
reguliere schoolloopbaan en/of 
doorstroom naar opleiding en 
arbeidsmarkt te faciliteren 

Meerjarenovereenkomst 
2021-2025 

Doorlopend 

435.000 EUR Intern: WGG 

Extern: vzw Abrusco 

Overzicht van de 
acties van Abrusco 
(zie JAP) 

Abrusco bouwt in samenwerking met vzw 
het Neerhof, jeugd- en gezinsboerderij van 
de VGC. Een kwaliteitsvol aanbod voor 
leerlingen uit het basisonderwijs en meer 
specifiek een aanbod dat dagbesteding in 
een groene omgeving mogelijk maakt.  

Te bepalen 55.000 EUR Extern: vzw Abrusco, 
vzw Neerhof 

 

 

In de strijd tegen schooluitval richt vzw 
Triptiek richt KANS Centraal Meldpunt 
Brussel in. 

 

Doorlopend 155.000 EUR Extern: vzw Triptiek Jaarverslag en 
adviesrapport met 
overzicht van 
aantal 
aanmeldingen, 
trajecten, 
aanbieders, … 

De VGC zorgt ervoor dat scholen en 
organisaties gebruik kunnen maken van de 
subsidies van het gewest: 

- PSV 
- PBSB 
- GO4Brussels – Strategie 2030 

Doorlopend  Extern: Dienst 
Scholen van 
perspective.brussels, 
gemeenten, scholen, 
Abrusco, LIFT brussel, 
CVO Brussel 

Overzicht van de 
scholen die deze 
subsidies 
ontvangen 

Belangrijkste risico’s 
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Middelen van verschillende overheden 

Door andere factoren toch meer schooluitval (vb. corona) 
 

7 Ronde van Brussel voor scholen 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

In 2020 namen 345 Brusselse leerkrachten en directies deel aan de Ronde van Brussel voor Onderwijs, het participatietraject van de VGC 
voor schoolteams. De VGC gaat aan de slag met de vele aanbevelingen.  

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

4.4 Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk 
4.4.2 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Organiseren van sessies waarbij 
de schoolteams in gesprek gaat 
met minister Gatz 

Februari – 
december 2020 

144.270,02 EUR 

 

Extern: 

Deelnemende schoolteams 
Bridgeneers 

 

- Verslagen van de 
sessies 

- Verwerking in 
magazine 

 

Online enquête waarbij 
schoolteams die niet deelnamen 
ook hun ideeën en 

April 2020 Zie boven Extern: 

Bridgeneers 

- Enquêteresultaten 
- Verwerking in 

magazine 
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bekommernissen kunnen delen  

Opmaak van een magazine als 
verslag van de resultaten en het 
verloop van de Ronde van 
Brussel voor het brede 
onderwijsveld  

 Februari 2021 26.787 EUR Extern: 

Bridgeneers 

- Magazine ‘De Ronde 
van Brussel’  

- Distributie naar het 
brede onderwijsveld 
via drukwerk en via 
onderwijsinbrussel.be  

Opvolging van de acties die 
verband houden of resulteren uit 
de aanbevelingen van de Ronde 
van Brussel 

 Vanaf september 
2021 

 -  - - Opvolgingstool ADOV 
- Periodieke 

verslaggeving aan het 
kabinet Gatz 

Tussentijdse communicatie over 
de acties die verband houden of 
resulteren uit de aanbevelingen 
van de Ronde van Brussel 

 Vanaf januari 2022  -  - - Actualisatie op 
onderwijsinbrussel.be  

Opmaak van een publicatie als 
overzicht van de acties in 2021-
2025 die verband houden of 
resulteren uit de aanbevelingen 
van de Ronde van Brussel 

 2024-2025  Te bepalen Te bepalen - Publicatie 

Distributie naar het brede 
onderwijsveld via 
drukwerk en via 
onderwijsinbrussel.be 

Belangrijkste risico’s 

Veranderende noden door lerarentekort en corona. 
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8 Ronde van Brussel voor opleiding 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

In het najaar van 2021 en begin 2022 vindt “Brussel aan de slag”, de Ronde van Brussel voor de opleidingssector plaats. Binnen dit 
participatietraject van VGC willen we de noden en uitdagingen binnen de opleidings- en tewerkstellingssector in kaart brengen. In een 
volgende fase gaat VGC binnen haar flankerende bevoegdheid aan de slag met de aanbevelingen uit de sector. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

4.4 Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk 
4.4.2 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Organiseren van sessies waarbij de 
opleidingssector in gesprek gaat 
met de minister 

Sept – okt 2021  68.619 EUR Intern:  

Extern: Opleidingssector, 
Bridgeneers, Tracé Brussel 

Verslag en aanbevelingen 
uit de sessies 

Online enquête waarbij actoren die 
niet geselecteerd waren voor de 
sessies ook hun ideeën en 
bekommernissen kunnen delen  

Sept – dec 2021 Zie boven Extern: Opleidingssector, 
Bridgeneers, Tracé Brussel 

Kwalitatieve samenvatting 
van de verzamelde 
gegevens 

Organiseren van een sessie voor 
werkgevers en institutionele 
partners waarbij de noden en 
aanbevelingen die uit de sessies met 
de opleidingssector voorgelegd 
worden 

Jan 2021 Zie boven Extern: werkgevers, 
institutionele partners, 
Bridgeneers, Tracé Brussel 

 

Verslag en aanbevelingen 
uit deze sessie 

Opmaak van een magazine als 
verslag van de resultaten en het 
verloop van de Ronde van Brussel 
voor het brede opleidingsveld 

 

Maart 2022 Nog te bepalen Extern: Bridgeneers, Tracé 
Brussel 

- Magazine 
- Distributie naar het 

brede opleidingsveld via 
drukwerk, Onderwijs in 
Brussel en Tracé Brussel 
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Opvolging van de acties die verband 
houden of resulteren uit de 
aanbevelingen van de Ronde van 
Brussel voor opleiding 

 

Vanaf maart 
2022 

 -   - Opvolgingstool ADOV 
- Periodieke 

verslaggeving aan het 
kabinet Gatz 

 

Tussentijdse communicatie over de 
acties die verband houden of 
resulteren uit de aanbevelingen van 
de Ronde van Brussel voor opleiding 

 

Vanaf januari 
2023 

-  - Actualisatie op 
onderwijsinbrussel.be 

 

Opmaak van een publicatie als 
overzicht van de acties in 2021-2025 
die verband houden of resulteren 
uit de aanbevelingen van de Ronde 
van Brussel voor opleiding 

2024-2025  Nog te bepalen  - Publicatie 

- Distributie naar het 
brede opleidingsveld via 
drukwerk, 
onderwijsinbrussel.be 
en Tracé Brussel 

Belangrijkste risico’s 

Door Corona: vertraging 
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9 De VGC biedt ondersteuning bij het uitvoeren van het Vlaams inschrijvingsdecreet 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

De VGC ondersteunt de concrete uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsrecht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het LOP Brussel 
Basisonderwijs en het LOP Brussel Secundair Onderwijs -samenwerkingsverbanden tussen de scholen en onderwijspartners- zijn decretaal 
bevoegd en verantwoordelijk voor de realisatie van en communicatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. De VGC biedt hierbij 
ondersteuning, o.a. door het voeren van een campagne om ouders te informeren. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.1 Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs 
1.1.8  

4.1 Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan 
4.1.2 

Ronde van Brussel:  

Evalueer het inschrijvingsbeleid | Keuze voor Nederlandstalig onderwijs 
Evalueer het inschrijvingsbeleid | Communicatie naar en begeleiding van ouders 
Communicatie met ouders | Verbindende communicatie 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

De Nederlandstalige scholen in 
Brussel ondersteunen bij de realisatie 
van de aanmeldings- en 
inschrijvingsprocedure voor 2022-
2023.  

Inzet: personele, logistieke, financiële 
middelen voor  

- Technische realisatie (software + 
hosting) 

- Informatiecampagne 
- Hulp aan ouders 

 Juli 2021 – juli 
2022 

 175.000 EUR Intern:  

VGC-IT 

VGC-Communicatie 

VGC-Facilitair Beheer 

 

Extern: 

LOP Brussel BaO  

LOP Brussel SO 

Realdolmen Inetum 

Level 27 

- Up and running 
aanmeldings- en 
inschrijvingssoftware 

- Uitgerolde 
informatiecampagne 

- (Alternatieve) 
infomomenten en 
groepsbezoeken voor 
ouders 

- Overzicht helpende 
partners  

- Toolkit voor helpende 
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- Bemanning helpdesk The Oval Office 

BRUZZ 

Akira Translations 

partners 

De Nederlandstalige scholen in 
Brussel ondersteunen bij de realisatie 
van de aanmeldings- en 
inschrijvingsprocedure vanaf 2023-
2024, wanneer het nieuwe 
inschrijvingsrecht in voegen treedt. 

       

Migratie van de website 
inschrijveninbrussel.be naar Drupal 8: 
inhoudelijke en technische 
herstructurering van de huidige 
website (op basis van een 
gebruikersonderzoek) 

 Januari – 
oktober 2022 

 13.000 EUR Intern:  

VGC-Communicatie 

 

Extern: 

LOP Brussel BaO  

LOP Brussel SO 

Ausy 

(The Oval Office) 

- Gebruikersonderzoek 
- Nieuwe Drupal 8-

website staat online 

Belangrijkste risico’s 

Timing nieuw inschrijvingsdecreet 

Blijven capaciteitsprobleem 

Inbreng middelen en mankracht VG 
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10 De VGC ondersteunt het taalbeleid en bouwt mee aan meertaligheid 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een lange geschiedenis van omgaan met meertaligheid in de grootstedelijke, multiculturele en 
diverse context. De VGC beschouwt meertaligheid in Brussel zonder meer als een rijkdom. Ze biedt kansen voor inwoners en bezoekers van 
de stad. Tegelijkertijd blijft de meertaligheid belangrijke uitdagingen met zich meebrengen.  

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

3.3 We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars 
3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.5 

Ronde van Brussel:  

Meertaligheid | Projecten rond meertaligheid op school 
Meertaligheid | Meertalig onderwijs 
Taal en meertaligheid | Ondersteuning bij meertaligheid 
Taal en meertaligheid | Taalbeleid 
Uitwisseling en expertisedeling | Samenwerking en uitwisseling tussen scholen 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking 
met  

Indicatoren 

Actualisatieoefening visietekst 
taalbeleid: Houdt de visietekst en het 
referentiekader taalbeleid stand in 
het huidige wettelijke kader en de 
actuele beleidskaders, gezien de 
hernieuwde focus van de huidige 
VGC-beleid op meertaligheid?  

 April – mei 2021  - Intern: - 

Extern: - 

Gedragen visie doorheen de 
organisatie en 
toepasbaarheid in het 
werkveld 

Deskundigheid en kennis rond 
meertaligheid bundelen en ontsluiten 
voor het onderwijsveld via 
www.brusselvoltaal.be 

 Vanaf januari 2021   50.000 EUR Intern:  

Onderwijscentrum 
Brussel  

VGC-Communicatie 

- Website staat online 
- Website wordt actueel 

gehouden 
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Extern: 

Bridgeneers 

Beleidsdomein overschrijdend 
overleg rond taalbeleid: 
actualisatieoefening, delen van 
goede praktijken, ontwikkelen van 
interne FAQ rond taalbeleid 

 Vanaf oktober 2021   - Intern: 

CJS 

WGG 

Communicatie 

Stedelijk Beleid 

Personeel & HRM 

DLA 

- Plaatsgevonden 
overlegmomenten + 
verslagen 

- Overzicht + 
communicatie rond 
praktijkvoorbeelden 

- FAQ taalbeleid 

Projecten rond meertaligheid op 
scholen stimuleren 

Vanaf september 2022 ? Intern: 

Onderwijscentrum 
Brussel  

Extern: 

Scholen  

- Subsidiereglement 
- Toekennen van subsidies 

voor projecten 
meertaligheid op scholen 

Blijvend verkennen van 
mogelijkheden en opportuniteiten 
om de uitwisseling van leerkrachten 
tussen de taalgemeenschappen te 
ondersteunen 

 Vanaf januari 2021  - Intern: 

Onderwijscentrum 
Brussel  

Extern: 

Schoolbesturen 

- … 

Tweetalige lerarenopleiding Gestart in 2016 - 
planning per 
academiejaar (2021-
2022, 2022-2023...) 

2021-2022: 123.000 
euro – volgende 
academiejaren 
wellicht 
vergelijkbaar 
budget (tenzij grote 
projectwijzigingen) 

Intern: 

Onderwijscentrum 
Brussel  

Extern: 

Erasmushogeschool 
Brussel en Haute 
Ecole Franciso Ferrer 

 

- Jaarlijks te herbekijken, 
maar speelt zeker mee: 
Aantal inschreven 
studenten voor de 
betrokken 
lerarenopleidingen/opties 
van de EhB en van de 
HEFF, en uitstroom van 
afgestudeerde studenten 
2TLO naar het Brussels 
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onderwijs 

Kostprijsverlagende actie zodat de 
drempel verlaagt voor scholen om 
tolken in te zetten bij moeilijke 
gesprekken met 
ouders/leerlingen/studenten over 
met gevoelige of complexe 
onderwerpen, of gesprekken met 
verstrekkende gevolgen. 

Gestart in maart 2021 
bij wijze van proef, 
continuering in 2022 
(en verder) na evaluatie 

Per kalenderjaar: 
geraamd op 15000 
euro 

Extern: 

Vzw Brussel Onthaal 

 

- Aantal uitgevoerde 
tolkbeurten voor 
onderwijsinstellingen 

 

Het Huis van het Nederlands zorgt 
voor de kwaliteitsondersteuning van 
het NT2aanbod, voor de 
ontwikkeling en ondersteuning van 
leer- en oefenkansen op maat van de 
Brusselse doelgroep, voor de 
ondersteuning en begeleiding van 
het N-netwerk bij het openstellen 
van hun aanbod voor een meertalig 
publiek 

Meerjarenovereenkomst 
2021-2025 

621.000 
euro/kalenderjaar 

 - Overzicht van de acties 
van het Huis van het 
Nederlands 

Ligo Brusselleer sensibiliseert, deelt 
zijn expertise en ondersteunt 
Brusselse overheden en het N-
netwerk bij het openstellen van hun 
aanbod en dienstverlening naar 
laaggeletterde Brusselaars.  

Ligo Brusselleer ontwikkelt zelf en 
i.sm het N-netwerk een aanbod op 
maat van laaggeletterde Brusselaars 

Meerjarenovereenkomst 
2021-2025 

457.000 
euro/kalenderjaar 

 - Overzicht van de acties 
van Ligo Brusselleer 

Belangrijkste risico’s 

Omwille van leerkrachtentekort is er meer aandacht voor kerntaken 
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11 De VGC voert de strijd tegen armoede op 
 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

In Brussel groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin in armoede. Deze kinderen krijgen thuis minder ontwikkelingskansen dan anderen, maar 

ook op school ondervinden ze hierdoor problemen. Ze kunnen niet mee op uitstap, ze hebben geen boeken, ze kunnen hun huiswerk niet 

maken omdat ze geen toegang hebben tot een laptop of ze zijn niet in staat om de richting te kiezen die ze willen omdat hun ouders het 

niet kunnen betalen. Financiële moeilijkheden zijn ook (deels) de oorzaak van minder goed scoren op verschillende indicatoren van 

schoolsucces. Financiële moeilijkheden leiden onder meer tot vaker blijven zitten, vaker uitstromen zonder diploma, minder vaak studies 

aanvatten in het hoger onderwijs (Welzijnsbarometer 2020, Diversiteitsbarometer Onderwijs van Unia). 

Maar armoede is meer dan een gebrek aan financiële middelen alleen, het heeft ook sociale en emotionele gevolgen. Leerkrachten kunnen de 

armoedeproblematiek op zich vaak niet oplossen, maar gaan wel dagelijks met deze kinderen en jongeren aan de slag, Zij kunnen hen een 

gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven. Een leerkracht die in jou gelooft, kan voor een individueel kind een groot verschil maken! 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP: 

Armoede loopt als een rode draad doorheen alle doelstellingen, actieplannen en acties van het SMJP. Soms wordt armoede expliciet vermeld, 

vaker wordt het gezien als een evident onderdeel van het beleid. 

 

Algemeen:  
4.3. De strijd tegen armoede voeren we op. 

 

OCB:  
1.1 Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs 

1.1.1 

 

Schoolonkosten kwetsbare gezinnen:  
2.3 Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 

4.3 De strijd tegen armoede voeren we op 

4.3.3 
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Zomerscholen: 
2.5 De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op  

2.5.5 

 

Taalondersteuning Nederlands in het Hoger Onderwijs:  
2.7 Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuniteiten 

2.7.1  

 

Leesomgeving:  
5.3 Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed 

5.3.6 

 

KABP:  
4.3 De strijd tegen armoede voeren we op 

4.3.4 

 

Connect:  
2.3 Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 

2.3.2 

 

Ronde van Brussel: 

OCB: A4.2 

Schoolonkosten kwetsbare gezinnen: A4.3-3 

Taalondersteuning Nederlands in het Hoger Onderwijs: A5.1-3 of A3.1-2 

Stimulerende leesomgeving: A5.1-3 

KABP: actie Onderwijs (website ‘communiceren met ouders’) valt onder A8.3 

Connect: A4.3-5, A6.1, A6.2, A8.2 
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Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Extra aandacht voor 
armoedesensitief werken 
binnen OCB: OCB-
ondersteuners volgen een 
train-the-trainer opleiding bij 
vzw Krijt om scholen beter te 
kunnen ondersteunen rond 
het uitwerken van een 
armoede-en kostenbeleid op 
school. 

Opleiding: 2021  Intern: OCB 

Extern: vzw Krijt 

-Aantal OCB ondersteuners 
dat de opleiding volgt. 

-Aantal scholen dat begeleid 
wordt rond armoede-en 
kostenbeleid op school 

E-inclusie van Brusselaars 
versterken door subsidies voor 
ICT-materialen aan instellingen 
van het N-volwassenonderwijs. 

 Juli ‘21 - oktober ‘21 

 

 138.425 EUR Extern: CVO en 
Brusselleer 

Aantal ICT-
uitrustingsmaterialen  

E-inclusie van Brusselaars 
versterken door het 
ondersteunen van de 
ontwikkeling van Digibanken 
voor Brusselaars in een traject 
naar werk via een 
projectoproep van de VG, de 
VGC werkt actief mee. 

November 2021: 
aanvraag voor een 
voortraject door Tracé 
bij de VG 

Januari – april 2021: 
voortraject uitvoeren 

Indienen 
implementatietraject bij 
VG 

Uitvoeren 
implementatietraject 

 

   Extern: Tracé Brussel en 
de partners waar ze mee 
zal samenwerken 

- Aanvraag voor een 
voortraject bij de VG 

- Aanvraag voor een 
implementatietraject 
bij de VG 

- Registratie van 
bereik van 
doelpubliek  

Tegemoetkomen aan het 
financiële aspect van armoede 
door het subsidiereglement 
‘schoolonkosten kwetsbare 

Sept ‘20 - dec ‘21 

Nieuw reglement vanaf 
2022 

2021: 750.000 EUR 

2022: 750.000 EUR? 

2023: 750.000 EUR? 

Extern: VG (subsidies 
2021 via de VG) 

-Subsidiereglement 

-Aantal scholen dat subsidie 
aanvroeg 
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gezinnen’. 

 

 -Evaluatie subsidiereglement 

-opstellen nieuw reglement 
in 2022 

Organisatie van open 
Zomerscholen voor leerlingen 
met leervertraging waarbij een 
intensieve begeleiding van 2 
weken resultaat kan 
opleveren. 

 

Vanaf zomer 2021 2021: 34.600,01 
EUR 

Volgende jaren: 
afhankelijk van 
aantal deelnemers 

 

Extern: de scholen Aantal inschrijvingen voor 
de Zomerscholen 

Subsidies voor Odisee en 
Erasmushogeschool Brussel 
om 
taalondersteuningsprojecten 
te ontwikkelen voor kwetsbare 
studenten uit de graduaats- en 
lerarenopleidingen.  

 

Gestart in januari 2020 - 
nu planning per 
academiejaar 

2021-2022: 100.000 
EUR per instelling – 
volgende 
academiejaren 
wellicht een 
vergelijkbaar budget 

Extern: Odisee en 
Erasmushogeschool 

-Aantal studenten die 
ondersteund worden 

-Slaagpercentages van de 
ondersteunde studenten 

-Begeleidingen van de 
studenten op werk- en 
stageplaatsen 

-Professionaliserings-
initiatieven voor docenten 

-Ontwikkeling van een 
digitaal 
taalondersteuningsplatform 

Ondersteuning van het 
leesbeleid op scholen door 
‘subsidies voor een 
stimulerende leesomgeving op 
school’. 

 

 

September 2020 – 
december 2021 

365.000 EUR Intern:  

Onderwijscentrum 
Brussel 

Extern: 

FIX vzw 

 

- Subsidiereglement 
- Overzicht van de 

scholen die een subsidie 
ontvingen 

ADOV werkt mee aan de 
opmaak van het VGC 

2021-2025 KABP: jaarlijks 
220.500 EUR 

Intern: AD WGG, AD CJS 
en de ondersteunende 

-Het KABP 2021-2025 
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Kinderarmoedebestrijdingsplan 
2021-2025 (doelstelling 
kleuterparticipatie) en het 
VGC-armoedeplan 2021-2025 

(waarvan 65.000 EUR 
voor Onderwijs) 

directies -Het VGC armoedeplan 2021-
2025  

Connect: werken aan 
ouderbetrokkenheid en 
doorverwijzen van kwetsbare 
ouders naar de welzijnssector 

Gestart in 2017, 
verderzetting tijdens 
deze legislatuur 

Jaarlijks 70.000 EUR Intern: OCB 

Extern: vzw I-Mens, 
deelnemende scholen 

-Aantal scholen met 
ondersteuning 

-Aantal contacten met 
ouders per school 

Belangrijkste risico’s 

- Wegvallen subsidies van de VG voor het subsidiereglement ‘Schoolonkosten kwetsbare gezinnen’. Nog twee jaar eenmalige middelen 
VGC. 

- Digibanken: afhankelijk van toekenning subsidies vanuit de VG 
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12 De VGC richt extra buitengewoon onderwijs in waar nood aan is en richt een schoolaanvullend, 
schoolvervangend en integraal aanbod in voor leerlingen met specifieke zorgnoden 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Het onderwijsaanbod is helaas nog niet volledig afgestemd op de behoeften van de Brusselaars en de maatschappij. De VGC heeft de 
opdracht om andere besturen te stimuleren om het nodige aanbod in te richten of zelf een passend aanbod te voorzien. Voor buitengewoon 
onderwijs richt VGC zelf ook aanbod in. Gezien de beperkingen van leerlingen niet op school stoppen, voorziet VGC ook een aanbod voor 
leerlingen waarvoor onderwijs tijdelijk moeilijk loopt, alsook een aanbod naar de leerlingen hun context, om zo een meer integraal 
antwoord te bieden op noden van de leerlingen en hun onderwijskansen te vergroten. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.2 De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken 
1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3  

Ronde van Brussel:  

Ondersteuningsaanbod van (welzijns)organisaties | Versterkt en laagdrempeliger aanbod (welzijns)organisaties Crisisopvang en aanpak 

gedragsproblemen | Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Extra capaciteit basisonderwijs type 
BA/2/3/9 met 25 tot 50 plaatsen  

 

Januari 2022 - 
Juni 2025 

 

  

Raming bouwkost 
4.000.000 EUR 

Recurrente kosten te 
bepalen 

Intern: G&P 

Extern: CLB’s, andere 
schoolbesturen en 
scholen 

  

Extra capaciteit in nieuw 
schoolgebouw 

 

Inrichten van dagbesteding op de 
onderwijscampussen. 

Samenwerking met 
contextbegeleidingsdiensten waarbij 
gezinsbegeleiders standplaats hebben 
op de onderwijscampussen. 

  

Januari 2022 - 
Juni 2025 

 

  

Raming bouwkost 
4.000.000 EUR 

Recurrente kosten te 
bepalen 

 

  

Intern: G&P, WGG 

Extern: werkveld WGG, 
CLB’s. 

 

  

Extra diensten in 
bijkomende infrastructuur 
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Schoolnabije samenwerking met 
therapeuten en paramedici die hun 
praktijkruimten op de 
onderwijscampussen hebben. 

Residentieel aanbod met 1 leefgroep 
GES. 

Belangrijkste risico’s 

Mogelijkheid (mede-)financiering recurrente uitgaven door beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin nodig. 

Realisatie extra infrastructuur nabij de schoolcampussen. 

Gemeenschappelijke visie over de verschillende beleidsniveaus en instellingen. 
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13 De expertise over de aanpak van gedragsmoeilijkheden wordt verder ontwikkeld, gevaloriseerd en 
breder ingezet in het werkveld van het Brussels Nederlandstalig onderwijs 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

De VGC als inrichtende macht is een unieke aanbieder van type 3- onderwijs binnen zowel het basis- als secundair onderwijs in Brussel, en 
biedt zo een antwoord op het toenemend aantal leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden in de klas. Daarnaast bieden we met 
ons ondersteuningsnetwerk ondersteuning aan het gewoon onderwijs voor deze doelgroep en is ons centrum voor leerlingenbegeleiding een 
nauwe partner in het type 3- onderwijs.  

Als aanbieder is het belangrijk dat de VGC zich eveneens kan profileren als expert binnen het onderwijs aan deze doelgroep. Ondanks dat de 
VGC-onderwijsinstellingen dagelijks aan hun professionalisering werken, stoten ook zij op moeilijkheden en stellen ze vast dat hun expertise 
soms nog ontoereikend is. Dit maakt dat er nood is aan een duidelijk beleid en visie over het onderwijs aan deze specifieke doelgroep. Dit 
start bij de VGC als inrichtende macht die kan zorgen voor de nodige randvoorwaarden. Prioriteit geven aan deze doelgroep betekent ook 
antwoord bieden aan een luide maatschappelijke nood. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

1.2 De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken  

1.2.1 - 1.2.4 - 1.2.5  

Ronde van Brussel:  

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen | Externe begeleiding bij gedragsproblemen 

Ondersteuning door onderwijspartners | CLB 

Ondersteuning door onderwijspartners | leersteuncentra 

 Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Netoverschrijdend aanbod van De 
Meander 

 Vanaf januari 
2022 

25.000 EUR Intern: Zaveldal 

Extern: Scholengroep Brussel, 
Stad Brussel en Sint-Goedele 

Leerlingen uit alle netten 
in het NOB kunnen beroep 
doen op het aanbod voor 
wie dit nodig is. 

Continuering project PAika 
waarbij de middelen verhoogd 

September 2022 WGG: 59.000 EUR 

Deel ADOV te 

Intern: WGG 

Extern: PAika 

Het aantal bilans en de 
aanwezigheid van de 
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worden om tegemoet te komen 
aan de stijging in aanmelding en 
gezien het grote preventieve en 
curatieve effect.  

bekijken kinderpsychiater voor de 
drie CLB’s, Zaveldal en 
Kasterlinden is voldoende. 

Banaba Erasmushogeschool Vanaf september 
2024 

Later te bepalen Intern: Zaveldal en 
Kasterlinden 

Extern: Erasmushogeschool 

Studenten kunnen een 
Banaba buitengewoon 
onderwijs volgen met 
specialisatie gedrags- en 
emotionele stoornissen. 

Expertisecentrum  Vanaf 2023 Later te bepalen Intern: Kasterlinden, ONW en 
Zaveldal 

Extern: externe begeleiding 

Kasterlinden, Zaveldal en 
ONW versterken hun 
outreachend aanbod naar 
het Brusselse 
onderwijsveld: LSCI, NA/GV, 
Golden Circle, 
Traumasensitief lesgeven, ... 

Het project RailZ van Zaveldal 
wordt gecontinueerd met een 
uitgebreider aanbod. 

Vanaf 2022-2023 Later te bepalen Intern: Zaveldal Het deeltijds aanbod van 
15u wordt opgetrokken 
naar ten minste 20u per 
week. 

De doelgroepwerking van type 3 in 
Kasterlinden is inhoudelijk en 
organisatorisch versterkt. 

Vanaf 2022-2023 50.000 EUR Intern: Kasterlinden Aanstelling voltijdse 
coördinator en een gericht 
vormingsbeleid. 

Er is op Kasterlinden passend 
onderwijs voor leerlingen met 
gedragsmoeilijkheden over de 
doelgroepen heen. 

Vanaf 2023-2024 Niet van toepassing Intern: Kasterlinden BuBaO 
en Kasterlinden BuSO 

Nieuwe 
Autoriteit/Geweldloos 
Verzet is geïmplementeerd 
in de volledige 
campuswerking. 

CLB N-Brussel zet in op een 

verhoging van de expertise in 

gedragsmoeilijkheden op school. 

Vanaf 2022-2023 Niet van toepassing Intern: CLB N-Brussel 

Extern: CLB Brussel GO! 

Er is samen met het GO! 
een preventief actieplan 
voor fase 0 en 1, en er is 
een gericht vormingsbeleid. 
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De proefprojecten van ONW voor 
de GEMS-doelgroep worden 
bestendigd en zo veel als mogelijk 
verankerd.   

Vanaf 2022-2023 Later te bepalen Intern: Kasterlinden De projecten voor het 
basisonderwijs worden 
gecontinueerd en er vindt 
een uitbreiding plaats naar 
het secundair onderwijs. 

Er is een kruisbestuiving tussen de 
VGC-onderwijsinstellingen waarbij 
expertise rond deze doelgroep 
wordt uitgewisseld en versterkt. 

Vanaf 2022-2023 Niet van toepassing Intern: Zaveldal, Kasterlinden, 
ONW, CLB N-Brussel 

Er vinden 
intervisiemomenten plaats. 

Belangrijkste risico’s 

De verschillende snelheden van elke onderwijsinstelling vraagt een andere investering (tijd, financieel).  

De verschillende projecten mogen elk hun eigenheid niet verliezen. 

Er dient steeds voldoende gedragenheid te zijn bij elke onderwijsinstelling of deelwerking voor het te doen slagen van de doelstellingen. 

De complexiteit van deze doelgroep maakt het een uitdaging om een passend aanbod in te richten. 
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14 De VGC werkt met al haar diensten efficiënt zodat professionals uit de VGC-Onderwijsinstellingen zich 
kunnen focussen op hun kernopdrachten 

 

Reden/probleemstelling om prioriteit te geven 

Als organiserend bestuur is het belangrijk om ervoor te zorgen dat directies met hun team zich kunnen richten op hun kerntaken, namelijk 
het voeren van een pedagogisch beleid en personeelsbeleid. Het onderwijslandschap kent een toenemende complexiteit. De efficiëntie van 
de onderwijsinstellingen gaat voor op de efficiëntie van de ondersteunende directies. Hiervoor worden ondersteunde processen binnen een 
partnermodel zo afgestemd dat ze gericht zijn om kernopdrachten optimaal uit te voeren. Een klantgestuurde aanpak naar de 
onderwijsinstellingen vraagt een integrale verandering. Het creeren van optimale werkomstandigheden voor onze medewerkers is de norm. 

Verwijzing naar Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en Ronde van Brussel 

SMJP:  

7.1 De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer 
7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.6  

7.2 Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers 
7.2.3 

7.3 ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie 
7.3.1 

7.4 We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium 
7.4.2 - 7.4.4  

7.5 We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht 
7.5.1 

Doelstellingen Timing Middelen Samenwerking met  Indicatoren 

Binnen de organisatie van de 
VGC en haar 
onderwijsinstellingen moeten 
beslissingen op het juiste 
functionele niveau genomen 
rekening houden met het 
subsidiariteitsprincipe.  

Vanaf 1 september 
2023 

 

 

 

 

Voor betalend advies. 

Later te bepalen. 

 

 

 

Intern: DLA 

Extern: Andere besturen 
als inspiratie, externe 
consultancy 

 

 

Aangepaste 
delegatieregeling ter 
versterking van het 
beleidsvoerend vermogen 
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Implementatie van een 
aangepast financieel 
beheersmodel dat rekening 
houdt met de werking van een 
onderwijsinstellingen.  

  

Vanaf 1 september 
2023 

 

 

  

Later te bepalen. 

  

Intern: DLA, FBA 

Extern: externe 
consultatcy, VVSG 

 

  

Systeem dat aansluit bij 
dagelijkse werking van 
onderwijsinstelling. 

 

 Het VGC-personeelsbeleid is 
toegepast en aangepast aan de 
operationele werking van de 
onderwijsinstellingen.  

 

Het aanbod voor de 
administratie dat ook een 
meerwaarde is voor de 
personeelsleden in een 
onderwijsstatuut en wordt ook 
voor deze doelgroep 
toegankelijk.   

 

  

Vanaf 1 september 
2022 

 

 

 

Vanaf 1 september 
2023 

  

Niet van toepassing 

 

 

 

 

Niet van toepassing 

  

Intern: PHRM, DLA 

Extern: SGR8 GO!, 
vakorganisaties 

 

 

Intern: PHRM, IPA 

Extern: IDEWE 

 

  

Functiebeschrijvingen, 
instellingsgebonden 
opdrachten, 
evaluatiereglement, 
arbeidsreglement 
aangepast aan 
onderwijsdecreet ter 
stimulering van 
ontwikkeling van 
medewerkers 

 

Welzijnsbeleid 
(absenteïsme, re-integratie, 
arbeidsgeneeskunde, 
initiatieven 
draagkracht/veerkracht) 

De onderwijsinstellingen 
beschikken over een aangepaste 
onderwijsinfrastructuur en 
facilitaire dienstverlening om de 
doelstellingen te bereiken en het 
beleid is er zo op gericht opdat 
leerkrachten, leerlingen en 
andere bezoekers minimaal 
worden blootgesteld aan risico’s. 

  

Vanaf 1 september 
2022 

 

 

 

Vanaf 1 januari 
2023 

  

Bezoldiging IPA 

 

 

 

Niet van toepassing 

 

 

  

Intern: IPA 

Extern: IDEWE 

 

 

Intern:  IPA, G&P, PHRM 

Extern: IDEWE 

 

 Aanstelling 
preventieadvies aangepast 
aan hiërarchische lijn 

 

Integrale opvolging 
Bewoonbaarheid, 
veiligheid, hygiëne via 
SharePoint 
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Vanaf 1 januari 
2023 

Niet van toepassing Intern:  G&P, Facility 

Extern:  

 

SLA-afspraken ter 
verduidelijking 
dienstverlening G&P, 
Facility voor 
onderwijsinstellingen 

De onderwijsinstellingen 
beheersen de processen op 
efficiënte wijze, communiceren 
gericht intern en extern en 
beschikken over adequate 
hardware, software en hardware 
om dit mogelijk te maken. 

 

 

Vanaf 1 september 
2022 

 

 

 

Vanaf 1 januari 
2023 

 

Later te bepalen 

 

 

 

Niet van toepassing 

 

Intern: ICT 

Extern: leveranciers 

 

 

Intern: ICT 

Extern: leveranciers 

 

 

Platformoptimalisatie 
zowel in keuze als gebruik 

 

 

Integratie ondersteuning 
netwerk onderwijs (evt. in 
samenwerking met GO!). 

SLA-afspraken ter 
verduidelijking 
dienstverlening ICT voor 
onderwijsinstellingen 

Belangrijkste risico’s 

Actiebereidheid en prioriteitsbepaling tot (integrale) verandering bij alle ondersteunende diensten van de VGC ter ondersteuning van de 
kernprocessen van de onderwijsinstellingen. 

 
 

 


