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Preambule  

De Inrichtende Macht van de Stad Brussel 

• Franstalig en Nederlandstalig  

• 2de Inrichtende Macht van FWB 

• meer dan 22.000 leerlingen in het verplicht onderwijs (meer dan 38.000 in totaal, sociale 

promotie, hoger en kunstonderwijs bijgerekend) 

• meer dan 5.000 agenten 

• 124 gebouwen  

• Functioneringsbudget 2014 : 43,5 M€ 

• Investeringsbudget 2014 : 42 M €  

 

� Onze Inrichtende Macht houdt in : 

o 50% van het schoolaanbod op het territorium van de Stad Brussel  

o 10% van het schoolaanbod van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 

Demografische evolutie over de Stad Brussel 

 

Sinds 10 jaar is de schoolpopulatie van de Stad Brussel al gegroeid met quasi 10%. 

Projectie van IBSA (Institut Bruxellois de statistique et d’analyse) : 

Leeftijd (jaar) 2012 2020 

 Toeneming tussen 

2012-2020 

Toeneming tussen 

2012-2020 in % 

3-5  7.311 8.091 780  10 % 

6-11  12.003 14.711 2.708 22 % 

12-17  10.668 12.397 1.729 16 % 

 Totaal 29.982 35.199 5.217  / 5.700* 17 % 

 

Tegen 2018: toeneming van 5.200 kinderen met de leerplichtleeftijd op het territorium van de 

Stad. 

* Volgens de Dienst Demografie van de Stad Brussel is de toeneming nog belangrijker geschat en zou 

deze zich verheffen tot 5.700 kinderen met de leerplichtleeftijd. 

Onze uitdagingen :  

1) Extra plaatsen creëren 

2) Voldoende kwaliteitspersoneel aanwerven (leerkrachten, opvoeders, 

administratieve agenten, onderhoudsagenten)  
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1. De creatie van extra plaatsen  

 

Van nu tot 2020 zal de Stad Brussel zowat 4.700 extra plaatsen binnen haar 

netwerk creëren, wat meer dan 90% van de noden inhoudt om te beantwoorden aan de 

demografische uitdaging. 

Deze toeneming van plaatsen zal meer dan 100 M€ investering nodig hebben, 

waarvan 22 M€ voorzien is in het budget van 2014. 

Overigens wordt elk jaar zowat 12 M € geïnvesteerd in vernieuwingswerken, 

onderhouds- en uitrustingswerken van onze schoolgebouwen. 

 

Annexe 2 : uitbreidings-, renovatiewerken en nieuwe scholen. 

Grote projecten Onderwijsniveau  Totaal 2020 Opening 

Horticulteurs FR kleuterschool 240 Sept. 2017 

Horticulteurs FR lagere school 432 Sept. 2017 

Croix de Feu FR kleuterschool 312 Sept. 2017 

Croix de Feu FR lagere school 576 Sept. 2017 

Magnolias  FR lagere school 144 Sept. 2014 

Heembeek  FR lagere school 144 Sept. 2014 

Jardin aux Fleurs FR kleuterschool 144 Sept. 2014 

Léon Lepage FR lagere school 96 Sept. 2014 

Héliport FR kleuterschool 68 Sept. 2015 

Marguerite Yourcenar FR middelbare school 600 Sept. 2012 

Cogge FR kleuterschool 85 Sept. 2017 

Six jetons FR lagere school 48 Sept. 2016 

Steyls  FR lagere school 216 Sept. 2015 

NOH "Chemin vert" FR middelbare school 456 Sept. 2015 

Bockstael FR  middelbare school 96 Sept. 2016 

Bockstael FR  lagere school 144 Sept. 2016 

Tivoli FR  lagere school 120 Sept. 2016 

Koningin Astridschool 

(Donderberg) NL  kleuterschool 62 Sept. 2015 

Koningin Astridschool NL  lagere school 136 Sept. 2020 

Karel Buls NL  middelbare school 132 Sept. 2020 

Wittouck NL  kleuterschool 72 Sept. 2020 

Wittouck NL  lagere school 136 Sept. 2020 

Nieuwe basis  * NL  kleuterschool 96 Sept. 2018 

Nieuwe basis  * NL  lagere school 144 Sept. 2018 

* in aanwinst    

Totaal van de gecreëerde 

plaatsen :  4.699  
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2. Scholen in dienst van de lokale economie en van de werkgelegenheid 

 

Het meerjarig investeringsplan zal van nu tot 2020 bijdragen tot de creatie van volgende directe 

banen : 

 

 

 

 

 

 

De link tussen de schoolinstellingen, de economische ontwikkeling en de integratie speelt dus een   

sleutelrol. De ontwikkeling van de scholen als leefgebied ligt in de lijn van verschillende 

perspectieven: 

� Doen opleven of oprichten van een economisch leven in de wijken door de creatie van banen 

in de nabijheid   

� De milieu-impacten die gekoppeld gaan met de verplaatsingen beperken 

� Een lokale dynamiek creëren door projecten op te stellen van coherente vestigingen met de 

wijkidentiteiten  

� De schoolinfrastructuren en – uitrusting aan de bevolking van de wijk (sportzaal, culturele 

zaal,…) toegankelijk maken 

 

Het is dus gepast om werving- en benoemingsstrategieën te ontwikkelen van dit personeel volgens 

de nabijheidscriteria, wat een optimale ontwikkeling van de wijk toelaat. Dit territoriale beheer van 

werving en benoeming zal toelaten: 

� Om de creatie van banen door de groeikern te optimaliseren die de school vormt  

� Om de identiteit te versterken van de wijken en de schoolprojecten te ontwikkelen door zich 

in het lokale weefsel op te nemen. 

� Om de lokale mobiliteit te optimaliseren 

� Om de aanwezigheid te verbeteren dankzij een beter gevolg van de agenten uit de betrokken 

wijken. 

 

 

Wat het onderwijzend personeel betreft, zet de Stad de ondernomen acties voort in het kader van 

haar anti-tekortplan, voornamelijk door de studies te promoten met een pedagogisch karakter en 

door het beroep van leerkracht op te waarderen (zie annexe 1). 

 

208  leerkrachten 
41  opvoeders 

13  administratieve agenten 
42  onderhoudsagenten 
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ANNEXE 1 : ANTI-TEKORTPLAN VOOR HET ONDERWIJZEND PERSONEEL  

Sinds enkele jaren doen de tekorten aan leerkrachten zich voelen, in Fédération Wallonie-Bruxelles, 

en verschillende redenen werden opgespeld om dit uit te leggen : de rarefactie van het aantal 

studenten die de studies met pedagogische karakter omarmen, de vele vroegtijdige vertrekken op 

pension te wijten aan de omgekeerde leeftijdspiramide in het onderwijs, en,  eveneens het verlaten 

van het beroep van leerkracht binnen de eerste vijf werkjaren.  

Twee essentiële assen werden geïdentificeerd voor de beheersing van dit probleem: de noodzaak 

om promotiecampagnes te organiseren rond de studies met pedagogisch karakter en de promotie, 

de steun en de opwaardering van het beroep van leerkracht. 

Het departement van het Openbaar onderwijs leidt sinds 2011 diverse acties:  

 

 

1) Promotie van pedagogische studies 

 

- Organisatie van informatiesessies bij leerlingen van het zesde middelbaar met als resultaat 

een toeneming van 41 inschrijvingen (academiejaar 2011-2012 : 544 studenten ; 

academiejaar 2012-2013 : 595 studenten) -> bij het hervatten van schooljaar 2013, meer dan 

het tekort, behalve leerkrachten Nederlands 

- De participatie aan jobbeurzen 

- De organisatie van een jobbeurs ter attentie van onze eigen studenten 

 

2) Steun en opwaardering van het beroep van leerkracht 

 

- Enquêtes over de tevredenheid van de agenten van het Openbaar Onderwijs en over de 

gebruikers 

- Peetschap van de pas aangekomen nieuwelingen 

- Organisatie van samenbundelende evenementen (jaarlijks onthaal van de nieuwe 

personeelsleden, ceremonie voor de gepensioneerden, enz.)   

- Organisatie van een onthaaldag van de nieuwe aangeworvenen met presentatie van het 

educatief en pedagogisch project, van het Departement van het Openbaar onderwijs, enz. 

- Creatie van een nieuwe internetwebsite voor het openbaar Onderwijs : uitwisselen van 

pedagogische hulpbronnen en informatie.   

- …    
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ANNEXE 2 : RENOVATIE-, UITBREIDINGSPLANNEN EN NIEUWE SCHOLEN 

 

            

Ecole 

 

 


