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Interpellatie van de heer Jef Van Damme tot de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en
Studentenzaken, betreffende de Vlaamse besparingen op het flankerend
onderwijsbeleid.

Interpellant Jef Van Damme wijst er op dat Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits
(CD&V), op 4 december 2014 aankondigde dat een groot deel van de middelen waarmee
steden zelf een onderwijsbeleid kunnen ontwikkelen, geschrapt worden.
Vijfendertig steden krijgen een jaarlijks bedrag voor het zogenaamd flankerend onderwijsbeleid dat vooral wordt geïnvesteerd in projecten tegen spijbelen, huiswerkbegeleiding en
initiatieven voor allochtone leerlingen. In Brussel gaan deze intens gebruikte middelen naar
projecten   binnen   de   vzw   ‘Voorrangsbeleid Brussel’.   Nu   wordt   een besparing van 10%
aangekondigd en wordt het bedrag evenzeer niet geïndexeerd.
Voorrangsbeleid Brussel is een belangrijke partner van het Onderwijscentrum Brussel. Bij de
oprichting van het OCB in 2008, kregen VBB en OCB de opdracht hun bestaande werking
functioneel op elkaar af te stemmen.
Beide organisaties hebben namelijk dezelfde taak. Zij ondersteunen scholen bij projecten rond
taalvaardigheid, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid. Ook in de
ondersteuning naar de schooldirecties toe wordt samengewerkt. Daarnaast is er regelmatig
directieoverleg tussen de 2 entiteiten en de organisatie van gezamenlijke vormingsmomenten
voor de medewerkers.
Op het terrein hoort de interpellant positieve klanken over het werk in de scholen. Voor hen is
het niet altijd duidelijk of de onderwijsondersteuner vanuit het OCB of het VBB komt. Dit
toont aan hoe goed de organisaties samenwerken of hun taken gelijklopend zijn.
Elke besparing op het VBB zal dan ook raken aan het functioneren van het Onderwijscentrum. Sp.a is dan ook ongerust over welke invloed dit zal hebben op de werking naar de
scholen toe, en hoe deze besparingen zullen opgevangen worden.
Wat zal de impact zijn van de besparing op het flankerend onderwijs voor het onderwijscentrum? Is de collegevoorzitter hierover al in overleg gegaan met het VBB en het OCB? Zo
ja, wat zijn de resultaten van dit overleg?
VGC-raadslid Paul Delva deelt de bezorgdheid van collega Van Damme, maar wenst toch
een nuancering aan te brengen. De middelen die worden voorzien voor 2015 zijn dezelfde als
deze die werden ingeschreven in 2014, wanneer de eenmalige middelen die voormalig
Vlaams minister Pascal Smet inschreef in 2014 niet meegerekend worden. Het zijn die
eenmalige middelen van 2014 die niet terugkeren in 2015. Dat is toch iets anders dan wat de
collega stelt.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel beantwoordt de interpellatie.
Het   ‘Decreet   betreffende   het   flankerend   onderwijsbeleid’   uit   2007   gaat   enerzijds   over   de  
sociale voordelen in het onderwijs (toezicht, leerlingenvervoer, kosten zwembadbezoek, enz.)
en anderzijds over projecten flankerend onderwijsbeleid die steden en gemeenten kunnen
indienen bij de Vlaamse Gemeenschap en waarvoor ze subsidies kunnen krijgen. Brussel is
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bicultureel  onderwijs  hier  mee  gesubsidieerd  werden,  is  dit  sinds  het  ‘Onderwijsdecreet  XXII’  
van 2012 niet meer het geval. De middelen voor VBB vzw worden nu vastgelegd binnen het
hoofdstuk   ‘Ondersteuning   Taalbeleid’   van   het   ‘Decreet   betreffende   de   kwaliteit   van   het  
onderwijs’.   Binnen  dit   decreet   voerde  de   Vlaamse  Gemeenschap  ook  een  lineaire  besparing  
door. De subsidie bedroeg in 2014, 1.344.000 euro, voor 2015 is 1.218.000 euro begroot, een
daling van 10%.
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC en VBB hebben dezelfde doelstellingen.
De VGC nam in haar Bestuursakkoord 2014-2019 het engagement op om de goede
functionele samenwerking tussen het OCB en VBB op het vlak van de ondersteuning van het
basisonderwijs, bij voorkeur te verankeren in een structurele samenwerking. In 2012 besliste
de Vlaamse Gemeenschap VBB te subsidiëren tot en met het schooljaar 2014-2015. De VGC
is gesprekken begonnen met de Vlaamse Gemeenschap, ook op 10 december 2014 kwam dat
aan bod, om de huidige inspanningen te bestendigen en om de subsidies toe te kennen aan de
VGC in functie van de versterking van de bestaande netoverschrijdende structuur.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel herhaalt en benadrukt wat hij ook in de discussies in de
Raad van 5 december 2014 heeft gezegd: het werk van het OCB is zeer belangrijk – alle
raadsleden zijn daar ook van overtuigd – en daarom zal de VGC de komende jaren blijven
investeren in het OCB. Zo zal het OCB haar opdracht kunnen blijven uitvoeren: het vergroten
van de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Tussen OCB en VBB is er toch een wezenlijk verschil. VBB is een vzw. OCB is een
ambtelijk aangestuurd orgaan dat integraal deel uitmaakt van de administratie (maar fysiek
elders is gehuisvest dan de administratie) en hergroepeerde verschillende vzw’s die in het
verleden werkzaam waren op het terrein van onderwijsondersteuning.
Interpellant Jef Van Damme vraagt of de 45 scholen die vandaag door VBB begeleid
worden, nog op deze dienstverlening zullen kunnen rekenen in de toekomst? 10% besparingen
zou kunnen betekenen dat er slechts 40 scholen zullen worden begeleid. Zijn er afspraken
tussen OCB en VBB over de overname van een aantal scholen?
Vervolgens vraagt de interpellant of een fusie tussen OCB en VBB tot de mogelijkheden
behoort.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt geen indicatie te hebben over waar de 10%
minder middelen zich zal laten voelen. Er zijn verschillende mogelijkheden. De 45 scholen
blijven in begeleiding, maar de iets minder intensief zodat de besparingen over alle scholen
verdeeld worden. Of er kan bespaard worden op werkingskosten of personeelskosten. Het is
aan VBB om dit te bepalen. Over de overname van een aantal scholen zijn vooralsnog geen
afspraken gemaakt.
Wat de vraag over de fusie tussen OCB en VBB betreft, antwoordt de collegevoorzitter open
te staan voor alles, behalve voor het omvormen van OCB naar een vzw. Dat is uitgesloten.
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