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‘Brussel is wat we delen’, het Bestuursakkoord 2019-2024, bevat de grote lijnen van het 
VGC-beleid voor de volgende vijf jaar. 
 
Met deze beleidsverklaring geven we het startschot voor het eerste jaar van die nieuwe 
legislatuur. We belichten ook een aantal nieuwe initiatieven. De concrete uitwerking volgt 
met de begrotingsoefening 2020 én met de voorbereiding van het meerjarenplan en de daaraan 
gekoppelde meerjarenbegroting, -investeringsplan en -personeelsplan 2021-2025. 
 
Het komende jaar staat in het teken van de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan 
2021-2025. We willen dit eerste jaar onder meer gebruiken om de stem te horen van de 
Brusselaars, burgerbewegingen, organisaties en lokale besturen. In de aanloop naar het 
meerjarenplan besteden we in het bijzonder aandacht aan inclusie en betrekken we een zo 
divers mogelijk publiek. De VGC zorgt in 2019-2020 dus voor een sterk en ambitieus 
participatietraject. Met het invoeren van een meerjarenplan willen we ook de omslag maken 
naar een nog meer transversale overheid. 
 
De VGC is een kleine maar wendbare overheid die flexibel inspeelt op maatschappelijke 
veranderingen, die kansen grijpt en die het hoofd wil bieden aan de grote Brusselse 
uitdagingen. De vijf transversale thema’s van het bestuursakkoord vormen de rode draad voor 
deze beleidsverklaring. Samen met onze vele partners en vanuit onze bevoegdheden werken 
we aan een stad voor alle Brusselaars. De Vlaamse Gemeenschap en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn en blijven daarbij essentiële partners. 
 
 

*** 
 

1. Stad op kindermaat 
 
Een stad op kindermaat is goed voor iedereen. Dat geldt niet alleen bij de inrichting van de 
publieke ruimte, maar evengoed bij het gemeenschapsbeleid van de VGC. Aan die stad op 
kindermaat bouwen we de komende jaren vanuit de verschillende beleidsdomeinen van de 
VGC: kinderopvang en gezinsondersteuning, onderwijs, jeugdbeleid, speelpleinwerking… 
Voor een kindvriendelijk beleid gaan we ook buiten de landsgrenzen spieken. Samen met 
Vlaamse steden, gemeenten en middenveldorganisaties trekken we met de jeugdsector naar 
childfriendly Leeds om inzichten op te doen voor het strategische meerjarenplan. 
 
Kansen om te groeien 
 
Kinderopvang geeft kansen om te groeien. Voor de goede zorg en opvang van de jongste 
ketjes lanceren we een nieuwe uitbreidingsronde in de kinderopvang voor baby’s en peuters. 
We gaan in dialoog met Vlaanderen voor nieuwe afspraken rond het uitbreidingsbeleid van 
Kind en Gezin in Brussel en de integratie van het nieuwe contingent GECO’s. Het komende 
jaar zetten we in op de bouw van nieuwe kinderdagverblijven. We verwachten openingen van 
nieuwe gebouwen voor kinderdagverblijf Bambino in Sint-Jans-Molenbeek, kinderdagverblijf 
De Boomhut in Sint-Lambrechts-Woluwe, IBO De Buiteling in Sint-Gillis (Ecam-site), IBO 
De Puzzel Leopold I in Jette en kinderdagverblijf Comenius in Koekelberg. 
 
Met nieuwe, gemengde projecten kinderopvang en gezinsondersteuning willen we Brusselse 
gezinnen bereiken. We geven prioriteit aan plaatsen waar de noden het hoogst zijn en waar de 
afgelopen tijd kindplaatsen verschoven zijn. Zo is er het project rond kinderdagverblijf Arion 
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in Sint-Jans-Molenbeek (inclusief Huis van het Kind), waar een cofinanciering is voorzien via 
het duurzaam wijkcontract ‘Rondom Westpark’, het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en de VGC. Ook de werking en subsidiëring 
van het Huis van het Kind Brussel wordt geëvalueerd en bijgestuurd om een meer en beter 
afgestemd lokaal gezinsondersteunend aanbod te ontwikkelen.  
 
We zetten de eerste stappen tot een betere afstemming van het aanbod van naschoolse en 
buitenschoolse opvang. We willen een voldoende groot aanbod dat kwaliteitsvol, toegankelijk 
en betaalbaar is. Een betere afstemming en samenwerking tussen het bestaande aanbod moet 
ook zijn fysieke vertaling vinden. In de aanloop naar een nieuw investeringsplan staat het 
principe van multifunctionele infrastructuur centraal. Op die manier komen er nieuwe 
cofinancieringsprojecten voor kinderopvang van baby’s en peuters, bijkomende locaties voor 
buitenschoolse kinderopvang en fysieke locaties voor het Huis van het Kind. 
 
Alle Brusselse kinderen verdienen kansen om te groeien. Om kinderdagverblijven beter te 
ondersteunen in hun armoedebeleid, starten we een ondersteuningstraject op de werkvloer 
rond kansarmoede, in samenwerking met TAO Armoede en het Lokaal Loket Kinderopvang. 
‘Opgroeien in Brussel’ breidt de doelgroep van haar ondersteuningsaanbod uit naar 
kinderoppasdiensten en de medewerkers plus partners van het Huis van het Kind Brussel. Zo 
versterken we het gezinsondersteunend aanbod. 
 
Goede schoolinfrastructuur voor meer leerlingen 
 
We verwachten de komende jaren nog steeds een toename van het aantal leerlingen in ons 
onderwijs. We blijven dus investeren in de uitbreiding van de capaciteit en de bouw van 
nieuwe scholen. We doen dat samen met de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende schoolbesturen. 
 
In het basisonderwijs starten dit jaar nog de werken in Champagnat en De Kriek Schaarbeek, 
De Puzzel Vorst, het Sint-Pieterscollege Jette en Innova Anderlecht. We bouwen verder aan 
de campussen van St. Michel in Sint-Jans-Molenbeek, Porta 1030 in Schaarbeek en ronden de 
werken af van campussen als Comenius in Koekelberg en Rouppe in Stad Brussel. 
 
Voor renovatiewerken kunnen scholen al jaren rekenen op FIX vzw. Die vzw geeft daarmee 
laaggeschoolde werkzoekenden opleiding én praktijkervaring, die ze later kunnen inzetten op 
de reguliere arbeidsmarkt. Dat project breiden we uit, met een multi-inzetbaar team voor 
kleine, dringende werken, waardoor het aantal cursisten en de dienstverlening voor de scholen 
worden uitgebreid. 
 
Het succes van ‘Energiezorg op School’ en ‘Buitenspel’ wordt verdergezet. We blijven in 
2019 inzetten op energiezuinige scholen en de creatie van krachtige speelomgevingen.  
 
Gezocht: gemotiveerde leerkrachten 
 
Voor goed onderwijs heb je voldoende sterke leerkrachten nodig. We willen samen met 
andere overheden en het werkveld zoeken naar gepaste maatregelen, die het beroep van 
leerkracht aantrekkelijker maken en de waardering voor het vak vergroten. Maar ondertussen 
blijven we niet bij de pakken zitten.  
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Via aangepaste communicatie en afspraken met de lerarenopleidingen, ook in Vlaanderen, 
plaatsen we het lerarenberoep extra in de kijker en maken we studenten lerarenopleiding 
warm voor een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. We zetten acties op om 
scholieren en studenten te laten kiezen voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep en 
leveren inspanningen om zij-instromers aan te trekken.  
 
Startende leerkrachten kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding door het 
Onderwijscentrum Brussel. Er zal extra aandacht komen voor een krachtig aanvangs- en 
personeelsbeleid op elke school, aan het versterken van leernetwerken, motivatie en 
professionalisering. 
 
Via alternatieve leerroutes om leerkracht te worden, zorgen we voor meer diversiteit in de 
Brusselse schoolteams. We blijven onze schouders zetten onder het ‘baobab-project’, waarbij 
Brusselaars een combinatie van een werk- en kwalificatietraject volgen, dat leidt naar een job 
als kleuteronderwijzer. 
 
Voor de Brusselse lerarenopleidingen start het Huis van het Nederlands, na een ronde van 
gesprekken en analyse, met een concreet traject om leerkrachten in opleiding 
taalondersteuning op maat te kunnen bieden. Het Huis voorziet ook in de ontwikkeling van 
oefenkansen voor leerkrachten in opleiding. 
 
Ruimte voor jong Brussels talent 
 
We maken meer ruimte vrij voor jong Brussels talent. Volgend jaar bestaat À Fonds vijf jaar. 
Samen met de verschillende partners zetten we het talent van de Brusselse jongeren extra in 
de verf. We starten ook een project om erfgoed met jonge generaties te beleven. Zo kijken 
kinderen en jongeren met het project ‘Buurten met Erfgoed’ met een frisse blik naar schatten 
in hun buurt.  
 
Samen met de gebruikers en zaalbeheerders werken we het fuifzalenplan verder uit. Midden 
oktober opent Pilar, de cultuurtoren aan de VUB. De opening van de multifunctionele 
eventruimte Buda Brussels is voorzien in het voorjaar. De nieuwe fuiflocatie van Recyclart 
kende ondertussen al een eerste goede zomer. 
 
 
2. Brussel als co-city: een cultuur van betrokkenheid en participatie 
 
Net zoals in andere Europese steden ontstaan in Brussel aan sneltempo nieuwe 
burgerinitiatieven die mensen samenbrengen en het bestaande middenveld versterken. 
Burgers die mee beleid willen maken en vormen: dat zijn uitgestoken handen die we graag 
aannemen. Elke inwoner die zich engageert, is een extra stap naar een sterk en gedragen 
beleid. 
 
De stad mee maken 
 
Het komende jaar gebruiken we om te luisteren naar de Brusselaars, om zo het toekomstige 
beleid van de VGC te voeden, te inspireren en te co-creëren. Bij de opmaak en uitvoering van 
het strategisch meerjarenplan staan inspraak en participatie centraal. We versterken daarbij 
participatie, beleidsadvisering en actief burgerschap van een diverse groep Brusselaars.  
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De principes uit het bestuursakkoord en het toekomstig strategisch meerjarenplan geven mee 
vorm aan de convenanten die we met onze partnerorganisaties afsluiten. Via een participatief 
traject en vanuit een sterk geloof in de organisaties maken we onze partners mede-eigenaar 
van het VGC-beleid. 
 
We genereren meer draagvlak voor grote infrastructuurprojecten door gebruikers en 
stakeholders vooraf te betrekken bij de lokale uitdagingen en de vormgeving van het project. 
 
Kinderen en jongeren beschouwen we als volwaardige burgers. We betrekken hen dan ook 
voortdurend bij het beleid. We ronden het onderzoek rond gebruikersparticipatie in de 
buitenschoolse kinderopvang af. ‘Opgroeien in Brussel’ biedt vanaf 2020 een introductie-
traject ‘Geef kinderen een stem’ voor IBO’s aan.  
 
Brussel is de grootste studentenstad van het land, en een derde van het aantal studenten, 
ongeveer 35.000, is ingeschreven in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. We 
willen deze studenten extra kansen geven om hun ding te doen in Brussel en zo bij te dragen 
tot een stad die actieve, creatieve en ondernemende jonge mensen aantrekt en bindt. Daartoe 
evalueren we de huidige subsidiekaders en zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking 
met de Franstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en studenten-
organisaties. 
 
De VGC hernieuwt de overeenkomsten met haar 22 gemeenschapscentra. Dit is een geschikt 
moment om samen afspraken te maken en rollen uit te klaren. De blik van de Brusselaar, de 
gebruiker, is hierbij van groot belang. De gemeenschapscentra werken ook verder aan kunst in 
co-creatie. In drie centra start een traject dat eind 2020 tot concrete resultaten moet leiden. De 
gemeenschapscentra ontpoppen zich verder als ankerpunt voor diverse verenigingen, 
collectieven, burgers, scholen… 
 
Alle Brusselaars mee 
 
Sommige burgers vinden vanzelf hun weg naar de overheid, andere zijn nog altijd te weinig 
vertegenwoordigd binnen de VGC-sectoren. We zoeken naar manieren om alle Brusselaars 
mee te krijgen. 
 
Zo volgen we de resultaten van het inspiratietraject ‘Superdiversiteit N Brussel’ verder op, in 
eerste instantie door de betrokken sectoren en relevante ondersteuningspartners samen te 
brengen en hun specifieke kennis en expertise nog sterker in te zetten. Op die manier willen 
we de nodige competenties voor werken in superdiversiteit – binnen de VGC en bij 
Nederlandstalige organisaties en beroepskrachten in Brussel – versterken. 
 
We nemen initiatief om de leefwereld van minderjarige en jongvolwassen nieuwkomers in 
Brussel zichtbaar te maken en hun sociale integratie te versterken. We evalueren de 
toepassing van het reglement ‘Plug into Brussels’. We zetten sterker in op nieuwe netwerken 
en een positieve beeldvorming van het samenleven in diversiteit. 
 
Bij de samenstelling van de adviesorganen van de VGC streven we naar meer diversiteit en 
een betere afspiegeling van de Brusselse samenleving. We monitoren jaarlijks de 
samenstelling van deze adviesraden. 
 
We versterken en verfijnen het armoedebeleid, in nauwe dialoog met het werkveld. 
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De VGC zal ook middelen en instrumenten inzetten voor empowerment via cultuur, kunsten 
en educatieve praktijken. Kunst beleven en maken, blijkt een adequate methode om mensen 
deel te laten nemen aan de stedelijke maatschappij. Dit blijft dan ook de methode voor ons 
armoedebeleid binnen het beleidsdomein ‘Cultuur’. 
 
Het instrument ‘Paspartoe’ kunnen we nog gebruiksvriendelijker en meer op maat aanwenden 
om participatie aan vrije tijd te ondersteunen. De VGC zal in samenwerking met Muntpunt, 
de gemeenschapscentra en een aantal vormings- en onderwijsinstellingen begeleidende 
maatregelen en activiteiten uitwerken die de drempelverlagende toegang tot cultuur 
ondersteunen. De uitbreiding van ‘Paspartoe’ in een aantal sportclubs, op de speelpleinen en 
in de bibliotheken zorgt voor een verbreding en diversifiëring van het aanbod. 
 
Werkprocessen en producten binnen cultuur, jeugd en sport worden meer op maat van mensen 
in armoede gemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn daarbij cruciaal. We willen dat meer mensen 
uit kansengroepen deelnemen aan het beweeg- en sportaanbod. We werken hier intensief aan 
via de lokale sportantennes in Nieuwland en Comenius, met laagdrempelige communicatie en 
promotie van de Mia-Paspartoe en via toeleidingstrajecten vanuit sociale organisaties naar 
sport. 
 
Een gezonde stad zorgt voor iedereen 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de uitgesproken sociaal-economische 
ongelijkheden weerspiegeld in grote verschillen op vlak van gezondheid. De strijd tegen deze 
ongelijkheden gaan we aan op alle beleidsdomeinen. De VGC tekent een charter ‘Gezond 
Lokaal Bestuur’, naar analogie van de ‘Gezonde Gemeente’-charters in Vlaanderen. Dat is 
een engagementsverklaring om te werken aan health in all policies.  
 
Gezondheidspromotie is een essentieel onderdeel van preventie. De VGC zet een jaar lang 
specifiek in op het terugdringen van sedentair gedrag. 
 
De VGC stelt zich op als actieve partner om Vlaamse decreten op maat van Brussel uit te 
voeren. We treden in overleg met de Vlaamse Regering over de invoering van het decreet 
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in Brussel. We vertrekken 
hierbij vanuit de noden van Brusselaars met een (vermoeden van) beperking en stemmen het 
VGC-beleid daarop af. Bijzondere aandacht gaat naar het gebruikersperspectief en de dialoog 
met andere overheden. 
 
We schuiven sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven naar voren die 
geestelijke gezondheid bespreekbaar maken (zoals lotgenotencontact en herstelacademie). 
 
In samenwerking met het Huis voor Gezondheid stimuleert de VGC multidisciplinaire 
eerstelijnspraktijken om opleidings- en stageplaatsen en peter- of meterschappen voor starters 
aan te bieden. De VGC neemt in het kader van de Vlaamse campagne ‘Ik-ga-ervoor’ mee 
initiatieven om jongeren (en zij-instromers) te motiveren om te kiezen voor een zorgopleiding 
of -carrière in Brussel. 
 
Kansenrijk en zorgbreed onderwijs 
 
We blijven inspanningen leveren om het onderwijs aantrekkelijk te maken en jongeren langer 
binnen de school te houden, om zo vroegtijdige schooluitval terug te dringen. Met de 
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oprichting van Kans, Centraal Meldpunt Brussel, werd vorige legislatuur reeds een 
belangrijke stap gezet in een preventieve of remediërende aanpak van leerlingen die dreigen 
uit te vallen. We breiden het begeleidingsaanbod voor deze jongeren uit. We zetten nieuwe 
alternatieve leertrajecten in gang vanuit de interesses en de mogelijkheden van de jongere. 
 
De VGC is met haar eigen onderwijsinstellingen een belangrijke inrichter van onderwijs in 
Brussel. Via netoverschrijdende samenwerkingen vullen we hiaten in het onderwijsaanbod en 
bereiken we met ons buitengewoon onderwijsaanbod leerlingen met een zware of complexe 
problematiek. 
 
Voor Brusselse jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs met gedragsproblemen, 
onderzoeken we op welke wijze we specifieke opvang en begeleiding kunnen voorzien, zodat 
er intensief en integraal kan gewerkt worden om maximale leerwinst te boeken in functie van 
een succesvolle deelname in de maatschappij.  
Ook in het reguliere onderwijs zal meer aandacht gaan naar gedragsproblemen van kinderen, 
zodat alle leerlingen kunnen rekenen op de beste ontwikkelingskansen. Dit vraagt om verdere 
professionalisering van leraren en een doorgedreven ondersteuning. 
Ook in de omgang met armoede willen we scholen steunen om nog net dat ietsje beter te 
doen. De expertise van het OCB over armoede en onderwijs zetten we om in een toegankelijk, 
praktisch hulpmiddel om leerkrachten rond dit thema verder te professionaliseren. We zetten 
in op de betrokkenheid en ondersteuning van ouders om de kloof tussen onderwijs en 
kwetsbare gezinnen te verkleinen. En we werken verder aan een goed communicatiebeleid. 
 
Een stad om in te leven 
 
Het najaar van 2019 wordt het seizoen van de vrijetijdsartiesten. ‘Landjuweel’ maakt van 
Brussel het podium voor theatermakers uit Vlaanderen en Brussel. Met de wedstrijd ‘Brussels 
Bijou’ wagen nog meer theatermakers, muzikanten, choreografen, dansers, of andere soorten 
podiumveroveraars hun kans. 
 
De kracht en de impact van het verenigingsleven of burgerinitiatieven is niet te onderschatten. 
Goede praktijken inspireren de Brusselaars. In 2020 organiseren Vormingsplus Citizenne en 
Bral samen met de VGC een trefdag zodat sociaal-cultureel werkers uit verenigingen en 
gemeenschapscentra, vrijwilligers, actieve burgers, studenten elkaar leren kennen, inspireren 
en bruggen slaan.  
 
Voor sport werken we verder aan een kwaliteitsvol Nederlandstalig sportaanbod in diverse 
contexten. Voor de sportclubs zetten we samen met de sportfederaties specifiek in op het 
verruimen van de disciplines die in clubverband kunnen beoefend worden. Daarnaast tekenen 
we ook een kader voor de professionele ondersteuning van doorgroeiclubs uit. Bijzondere 
aandacht zal gaan naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde binnen de 
sportclubwerking. 
 
Ook deze zomer bereikten de Brusselse speelpleinen opnieuw meer kinderen en jongeren. We 
zetten verder in op het aanbod en de goede omkadering van de speelpleinen. Omdat elk kind 
recht heeft op een kwalitatief vrijetijdsaanbod, blijven we investeren in de toegankelijkheid 
van het reguliere aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. Voor kinderen en 
jongeren met complexe problematieken zoeken we naar manieren om een kwalitatief aanbod 
op maat te ontwikkelen. 
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We zetten in op brede ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren. De 29 brede 
scholen hebben zich de voorbije jaren stevig ingebed in Brussel. We vernieuwen de komende 
maanden het traject rond de hervorming van de Brede School met de opstart van een nieuwe 
task force. 
 
In het najaar 2019 starten er in een aantal gemeenschapscentra verbouwingswerken: zo wordt 
de theaterzaal van de VK verbouwd waarmee open ruimte gecreëerd wordt in het hartje van 
Sint-Jans-Molenbeek. In het Elzenhof wordt ook de zolder omgebouwd tot een polyvalente 
ruimte en een kunstenwerkplaats, naast de noodzakelijke verbouwing van het onthaal, de 
keuken, de buitenruimte en de stookplaats. Ook GC De Markten en GC WaBo krijgen een 
infrastructurele aanpassing. We blijven investeren in voldoende kwalitatieve vrijetijds-
infrastructuur. 
 
 
3. De VGC, partner van de Brusselaar 
 
Samenwerken behoort tot het DNA van de VGC. We stellen ons dan ook uitdrukkelijk op als 
een overheid die inzet op samenwerking en dialoog, zowel met Vlaanderen als met partners 
binnen en buiten Brussel.  
 
Dichtbij de Brusselaar  
 
Als kleine overheid dichtbij de Brusselaar blijven we investeren in een klantvriendelijke, 
toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening en communicatie. De VGC screende heel 
wat van haar communicatieproducten in een traject rond doelgroepencommunicatie. Dit vormt 
het vertrekpunt om met nieuwe methodieken en vormingen de communicatie te verbeteren. 
 
Maar niet enkel in haar communicatie zet de VGC in op nabijheid. Ook in de verschillende 
beleidsdomeinen is nabijheid en toegankelijkheid een belangrijk streven. De VGC ondersteunt 
de lokale dienstencentra en de diensten voor gezinszorg om hun buurtgerichte basiswerking te 
versterken. Het nieuwe woonzorgdecreet vormt hierbij een belangrijke leidraad. De VGC gaat 
de dialoog aan met de Vlaamse overheid, de lokale dienstencentra en de thuiszorgorganisaties 
met als doel de dienstverlening dichter bij de Brusselaars te brengen. Alle lokale 
dienstencentra actief in Stad Brussel (LDC Anker, LDC Forum en LDC De Harmonie) 
verhuizen dit jaar naar hun vernieuwde infrastructuur. Daarnaast opent het Centrum 
Ambulante Revalidatie Brussel in het najaar van 2019 feestelijk haar deuren op een nieuwe 
locatie. 
 
Binnen het lokaal sociaal beleid zetten we acties op om het welzijnsnetwerk rond 
Nederlandstalige scholen te versterken. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
Brussel lanceert met de steun van de VGC haar pop-up JAC-werking in de Brusselse 
Nederlandstalige scholen. Op maat van de Nederlandstalige scholen werken onderwijs en 
welzijn aan een flexibel ondersteuningsmodel om hulpvragen van kwetsbare ouders op te 
vangen. 
 
Bouwstenen voor een innovatieve aanpak 
 
Met het Onderwijscentrum Brussel blijven we onverminderd ondersteuning bieden aan 
scholen en onderwijsteams. De focus ligt op de effectieve ondersteuning op het terrein. We 
willen nog meer aandacht besteden aan diversiteit, creativiteit en nieuwsgierigheid van 
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kinderen en jongeren en ervoor zorgen dat zij een meer prominente rol in het onderwijs 
krijgen. 
 
We geven maximale ruimte aan vernieuwende leervormen en leermethoden en zorgen voor 
vernieuwend lesmateriaal. De Tienerschool, Educare en duaal leren worden verder uitgerold, 
we onderzoeken nieuwe pistes van talentonderwijs en stemmen schoolgebouwen af op de 
actuele pedagogische noden. 
 
Ook digitalisering van de leefwereld van de school vormt een belangrijk ingrediënt in de 
strategie om het onderwijs opnieuw aantrekkelijk te maken. In 2019 nog subsidieert de VGC 
scholen om ICT-materiaal voor educatieve doeleinden aan te kopen of te leasen. De 
DATABUZZ start haar rondgang en maakt leerlingen via state-of-the-art technische tools 
warm voor STEM-richtingen. Beide projecten dragen bij tot datageletterdheid, mediawijsheid, 
ICT- en informatievaardigheden van de leerlingen.  
 
Samenwerken met andere overheden 
 
De VGC neemt haar rol op als matchmaker in een ingewikkeld maar dynamisch werk- en 
institutioneel veld. We maken projecten mogelijk, verbinden en ondersteunen. De Vlaamse 
Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hierin onze belangrijkste partners. 
 
De VGC ondersteunt het lokale cultuurbeleid in Brussel verder. Zo krijgen de gemeenten 
ondersteuning in de opmaak van het cultuurbeleidsplan en verzamelen de schepenen van 
lokaal cultuurbeleid regelmatig om af te stemmen en ervaringen uit te wisselen. Ook het 
netwerk van Brusselse Nederlandstalige bibliotheken blijven we ondersteunen. We maken 
werk van nog meer gebruiksvriendelijkheid. Samen met de Vlaamse overheid rollen we ook 
in Brussel het eengemaakt bibliotheeksysteem verder uit. Samen met de Brusselse gemeenten 
werken we aan uniformere tarieven en reglementen. 
 
Het Vlaamse kunstenveld staat voor de belangrijke uitdaging van een nieuwe structurele 
ronde voor erkenning en subsidiëring van de Vlaamse overheid. Dit biedt kansen op een 
hernieuwde dialoog met de Vlaamse overheid en ook met de andere gemeenschappen binnen 
ons gewest. Centraal staat onze visie op de landschapstekening voor kunsten in Brussel en de 
verdere evolutie van dit dynamische veld. De creativiteit van de kunstenaar waarderen en 
ondersteunen we ten volle. De VGC zal rond deze nieuwe structurele ronde informatie- en 
coachsessies aanbieden voor Brusselse organisaties.  
 
Met de Erfgoedbank bezit de VGC een belangrijke hefboom om burgers, en vooral ouderen, 
te bereiken met een nieuwe werking. Hun kennis en verhalen worden bewaard in een 
duurzaam en gedeeld platform. Dankzij de Erfgoedbank verbinden we mensen, voorwerpen 
en verhalen in de verschillende wijken in Brussel. Samen met lokale partners erkennen en 
benutten we deze vrijwilligerswerking. Verschillende nieuwe gemeenten en gemeenschappen 
zijn enthousiast om mee op de boot te springen en tijdens de komende periode een 
erfgoedbankwerking op te starten.  
 
 
4. Nederlands bevorderen in een meertalig Brussel 
 
We bouwen verder aan een open en gastvrij Nederlandstalig netwerk van diensten en 
voorzieningen in een meertalige omgeving. Meertaligheid beschouwen we als een troef. 
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Het komende jaar zetten we in op een versterkte samenwerking rond taalbeleid met de 
Brusselse gemeenten. In 2019 voerde het Huis van het Nederlands, op vraag van de VGC, 
gericht promotie rond het aanbod voor gemeentebesturen en gemeentelijke administraties. In 
oktober 2019 worden acties opgezet met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Stad Brussel en 
Elsene. Verschillende gemeenten zijn kandidaat voor langlopende taalbeleidstrajecten in 
samenwerking met het Huis van het Nederlands. We bekijken of die trajecten kunnen starten. 
 
Een rijke en stimulerende taalomgeving 
 
Meer dan 75% van de Brusselse scholieren is meertalig. In de basisschool zelfs meer dan 90% 
van de kinderen. Taal vormt daarom ook een belangrijk aandachtspunt binnen het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
Het Nederlands blijft de eerste en de gemeenschappelijke taal in het Nederlandstalig 
onderwijs. Daarnaast stellen we vast dat er al heel wat aandacht en openheid is ten aanzien 
van meertaligheid. Zo bieden het Meertalig Atheneum Woluwe (Sint-Pieters-Woluwe) en het 
GO! Atheneum (Etterbeek) nu al sommige vakken in een andere taal aan. Vanaf dit schooljaar 
2019-2020 doen Campus Comenius (Koekelberg) en Atheneum GO for Business (Sint-Jans-
Molenbeek) dat ook. We volgen ook projecten als STIMOB, talensensibilisering, functioneel 
meertalig leren… op de voet. 
In september 2020 verlaten de eerste onderwijzers de tweetalige lerarenopleiding, een 
samenwerkingsverband tussen een Nederlandstalige en een Franstalige lerarenopleiding.  
 
We willen nog extra ruimte geven aan nieuwe initiatieven, onder intensieve begeleiding van 
het OCB. Werken op maat van de diverse leerlingenpopulatie is het uitgangspunt: heel veel 
aandacht voor de ontwikkeling van de schooltaal Nederlands, respect voor thuistalen én extra 
kansen voor het verwerven of ontwikkelen van het Frans en het Engels via vormen van 
meertalig onderwijs.  
Het Huis van het Nederlands Brussel blijft een belangrijke partner in de ondersteuning van 
opleidingen in Brussel die hun taalbeleid willen uitwerken en onderbouwen. Dit geldt zowel 
voor grote opleidingscentra als de CVO’s of Syntra, als voor kleinere opleidingsinitiatieven. 
Vanuit de opgebouwde ervaring van het Huis van het Nederlands worden 
ondersteuningstrajecten op maat voorzien.  
 
In twee kinderdagverblijven start het Huis van het Nederlands in samenwerking met VDAB 
voor het eerst een taalcoaching ‘Nederlands op de werkvloer’. Op die manier wil de VGC de 
kinderbegeleiders ondersteunen om aan de taalvoorwaarden van Kind en Gezin te voldoen. 
 
 
5. Een duurzame transitie voor de VGC 
 
De VGC draagt bij aan de omslag naar een meer duurzame stad. Bij de uitwerking van het 
strategisch meerjarenplan 2021-2025 gebruiken we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties als toetssteen.  
 
In het najaar starten we een traject voor een groen-blauw en productief netwerk in een aantal 
Brusselse centrumwijken, in samenwerking met buurtorganisaties, gemeenschaps-
voorzieningen en deskundige partners. We voorzien gebouwen, publieke ruimtes en 
omheiningen van uiteenlopende installaties om de korte voedselketen en de biodiversiteit in 
de stad te bevorderen. Via dit pilootproject willen we de link leggen tussen 
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gemeenschapsvoorzieningen en de buurt, en werken we aan de sociale cohesie in de stad. Ook 
binnen het ondersteuningsaanbod ‘Opgroeien in Brussel’ breiden we vormingen rond ‘groen 
in de kinderopvang’ uit naar ‘duurzame kinderopvang’.  
 
Voor toekomstige investeringen werken we een ambitieus energie- en renovatiebeleid uit. GC 
De Vaartkapoen en GC Elzenhof worden verbouwd en ontplooien hun activiteiten op 
alternatieve locaties (Manchestersite in Sint-Jans-Molenbeek, Fritz Toussaintkazerne in 
Elsene).  
 
 

*** 
 
 
Brussel beweegt. Samen met de Brusselaars zetten we koers naar een duurzame, gezonde en 
inclusieve stad. Als kleine, vernieuwende overheid is de VGC de eerste bondgenoot van 
mensen, groepen en middenveldorganisaties die de stad vooruit doen gaan. 
 
Met het College van de VGC werken wij aan een stad die kansen biedt aan haar inwoners. 
Een stad waarin elke Brusselaar kan groeien. Wij blijven bouwen aan een Brussel waar je 
beroep kan doen op kwaliteitsvol onderwijs en goede zorgvoorzieningen. Een Brussel waar 
iedereen de vrijheid en de mogelijkheid heeft om cultuur te beleven en aan sport te doen.  
 
De VGC is een belangrijke schakel in Brussel, omdat we aanwezig zijn in die levensdomeinen 
waar leren, zorgen, inspireren en verbinden elke dag vorm krijgen. De VGC is een overheid 
die mee de toekomst van de Brusselaars maakt. We zijn ervan overtuigd dat alleen een beleid 
dat tot stand komt in dialoog en dat gedragen wordt door burgers, middenveldorganisaties en 
de diverse overheden, een antwoord kan bieden op de uitdagingen in onze grootstad.  
 
Graag vragen wij uw vertrouwen voor deze beleidsverklaring. 
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De collegeleden,  

 

Collegevoorzitter bevoegd voor Begroting en Financiën, Welzijn, Gezondheid, Gezin, 
Stedelijk Beleid, Armoede, Gelijke Kansen, Brede School, Speelpleinen, Patrimonium, 

Facility, Investeringsbeleid, Media en Communicatie 
 

Elke VAN DEN BRANDT 
 
 
 

Collegelid bevoegd voor Onderwijs, Scholenbouw en Ambtenarenzaken 
 

Sven GATZ 
 
 
 

Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Muntpunt en 
Etnisch-culturele minderheden 

 
Pascal SMET 

 
 

 


