
Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen
Versterken gelijke onderwijskansen en toegang tot NL onderwijs (flankerend onderwijsbeleid)

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.
De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt expertise over onderwijs in een diverse en meertalige omgeving (urban 
education), met ruimte voor ondersteuning en professionalisering.
De VGC neemt initiatieven om alle leerlingen tijdens de schooluren een brede, participatieve en interactieve 
leeromgeving te bieden via samenwerking met externe partners
De VGC neemt initiatieven om de overgangen in de onderwijsloopbaan van leerlingen vlotter te laten 
verlopen.
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.
De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en investeert in de bouw en de 
verbouwing van scholen. We willen in deze legislatuur minimum twee nieuwe campussen voor basis- en 
secundair onderwijs realiseren in samenwerking met partners.
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.
De VGC biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet.

Wegwerken blinden vlekken NL onderwijs
De VGC werkt aan de uitbouw van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor 
leerlingen met specifieke zorgnoden op basis van de resultaten en de aanbevelingen uit het te voeren 
onderzoek.
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.
De VGC zorgt voor beter en meer inclusief onderwijs via de uitbouw van het Ondersteuningsnetwerk 
Kasterlinden en stemt de werking af op de andere ondersteuningsmogelijkheden voor het Nederlandstalig 
onderwijs.

Leerkansen en levenslang/levensbreed leren
Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling via specifieke 
trajecten en diverse vormen van leren en werkervaring
Met de steun van de VGC biedt het volwassenenonderwijs een passend aanbod aan leerders om hun 
maatschappelijke positie te versterken.
Leerders kunnen rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding en advies op maat
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

Aantrekken (Brussels) talent in N-netwerk en ondersteuning
We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We 
maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zij-instromers en 
(startende) zorgprofessionals.
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 zijinstromers.
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.
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Engagement naar waarde schatten
Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad

Voldoende ruimte voor kinderen en jongeren
Dialoog met kinderen en jongeren
Focus op kinderen en jongeren in kwestbare situaties

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.

Toegang tot kinderopvang en gezinsondersteuning
We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit door de lokale werking 
van het Huis van het Kind Brussel te versterken.
We stimuleren projecten rond gezinsondersteuning om meer aan de behoeften van gezinnen met jonge 
kinderen te kunnen beantwoorden.

Afstemmen tussen opvangaanbod en vrije tijdsaanbod + lokale regierol voor opvangaanbod
De VGC werkt aan meer afstemming en aan een betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en 
opvangaanbod. We stemmen de verschillende initiatieven van het vakantieaanbod meer op elkaar af, om 
een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
De VGC ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod met jaarateliers, vakantieateliers en een uitgebreid 
beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren
De VGC ondersteunt en bevordert de kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse en binnenschoolse 
opvang.
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 voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.
We moedigen Brusselse jongeren aan om als animator aan de slag te gaan. We ondersteunen hen met 
competentieontwikkeling, omkadering en vorming

Hervormen brede-schoolwerking voor groter bereik
We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede 
scholen.
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.
We zorgen voor een structurele ondersteuning van de brede scholen en hun coördinatoren

Brussels als studentenstad vol opportuniteiten
De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode. 
De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de 
stad.

We bouwen mee aan een meertalig Brussel
Bekendheid en uitstraling open NL netwerk
Ondersteunen kennis en gebruik NL

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.
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.
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.

Ondersteunen meertalige taalontwikkeling

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



We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met 
meertaligheid in en buiten de school.
Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling
De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.
Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.
De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het 
werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.

We betrekken alle Brusselaars bij vormgeven beleid en aanbod
NL-aanbod spreekt meer inwoners aan

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

Versterken samenleven in superdiversiteit
Opvoeren strijd tegen armoede

De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met 
hun perspectief.
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.
We nemen geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan en stellen daarvoor een 
kinderarmoedebestrijdingsplan op.

Samen maken van Brussel met burgers en organisaties NL netwerk
Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich verbonden voelen

Samenbrengen van Brusselaars in stad en buurt
Ouderen maken mee de stad
Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed

De Brusselse N-bibliotheken vormen samen één geïntegreerd zichtbaar bibliotheeknetwerk dat inzet op 
innovatieve publiekswerking. Muntpunt geeft samen met het brede N-netwerk vorm aan zijn 
informatieopdracht.
Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van 
het lezen.

Gemeenschapscentra als plekken om de stad vorm te geven
De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke 
bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.

Duurzame stadsontwikkeling
We versterken de sociale cohesie in Brusselse wijken. We werken mee aan de voorbereiding en de 
uitvoering van Duurzame Wijkcontracten, ondersteunen geïntegreerde wijkwerkingen en werken 
stadsvernieuwingsprojecten mee uit.
We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo 
verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.
We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en 
onderzoekscentra in de academische wereld.

Brussel zorgt en beweegt
Sport brengt Brusselaars bij elkaar
Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn

Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. 
Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.

Opsporen en aanvullen leemtes sportaanbod
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.
Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp 
worden voorbereid op het volwassen leven.
De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of 
ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.

Zorg komt dichterbij



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

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid
Planning en uitvoering organisatiebeheer
Personeels- en HRM-beleid
ICT

We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket
VGC-patrimonium

We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van 
bouwprojecten en bouwprocessen.

Financieel beheer
We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBC-
cyclus uit en voeren het uit.


