
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG Beleid 
16/10/2020 @ Kuumba 

 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Aline Nyirahumure, Anastasia Luyckx, Asher Serrana, 

Jonas Merckx, Marthe Jans, Naomi Costrop, Wauter Temmerman  

 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen, Neal Raes, Cem Aydogan 
 
VERONTSCHULDIGD: Ajar Bentaha, Ayo Saelens, Charlotte Vandermeersch, Helle Arfaoui, 

Johanna Stoffels, Karlien Leroux, Kelly De Leuze, Kirsten Meerts, Liselotte Vanheukelom,  

Pieter Gijssels 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 19/06/2020 en 04/09/2020 worden goedgekeurd. 

2. Situering Orkest(re) Festival Babel – Sint-Niklaasinstituut Anderlecht 

Het Sint-Niklaasinstituut Anderlecht zit voor dit project in een samenwerking met verschillende 

organisaties. Het project is een meertalig festival waarbij het Sint-Niklaasinstituut Anderlecht de 

Nederlandse kant zal invullen. De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze mee gaan oefenen. In 

een 2de fase wordt er na de schooluren verder gewerkt. Naast de afspraken in het kader van het 

festival worden er, in samenwerking met De Rinck nog andere toonmomenten georganiseerd. 

Dit project is met de deadline van 5 februari en heeft toen een positief advies gekregen van de 

jeugdraad. Het advies van de jeugdraad luidde als volgt: 

“De jeugdraad vindt het positief dat een onderwijsinstelling hun leerlingen wil uitdagen om 

ook buiten de school(m)uren creatief aan de slag te gaan. Er ligt terecht een zeer sterke 

nadruk op meertaligheid en het leren kennen van Brussel. Hoewel de focus duidelijk op de 

eigen leerlingen ligt, hoopt de jeugdraad dat de deelnemers niet in die hoedanigheid worden 

aanzien. De jeugdraad suggereert om deze activiteiten op termijn ook open te stellen voor 

een breder publiek. Het wordt positief ervaren dat de financiering van het totale project zeer 

divers is. Het gevraagde bedrag is in verhouding tot de specifieke activiteiten van de 

aanvrager. De methode is niet zo uitgewerkt in het dossier, maar de jeugdraad vertrouwt er 

op dat deze niet schools zal zijn. De jeugdraad wordt graag op de hoogte gehouden van het 

verdere verloop van het project. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies.” 

Dit project is door de dan geldende maatregelen omtrent COVID-19 niet kunnen doorgaan en heeft 

als gevolg geen subsidies toegekend gekregen. 

De totale projectkost bedraagt 50.350 EUR waarvan de organisatie 3.450 EUR bij de VGC aanvraagt 



3. Advies op Orkest(re) Festival Babel – Sint-Niklaasinstituut Anderlecht 

De jeugdraad blijft bij haar  advies van eerder dit jaar, maarbetreurt wel dat de organisatie niet aan 

de slag is gegaan met de feedback die werd gegeven: 

De jeugdraad vindt het positief dat een onderwijsinstelling hun leerlingen wil uitdagen om ook buiten 

de school(m)uren creatief aan de slag te gaan. Er ligt terecht een zeer sterke nadruk op meertaligheid 

en het leren kennen van Brussel. Hoewel de focus duidelijk op de eigen leerlingen ligt, hoopt de 

jeugdraad dat de deelnemers niet in die hoedanigheid worden aanzien. De jeugdraad suggereert om 

deze activiteiten op termijn ook open te stellen voor een breder publiek. Het wordt positief ervaren 

dat de financiering van het totale project zeer divers is. Het gevraagde bedrag is in verhouding tot de 

specifieke activiteiten van de aanvrager. De methode is niet zo uitgewerkt in het dossier, maar de 

jeugdraad vertrouwt er op dat deze niet schools zal zijn. De jeugdraad wordt graag op de hoogte 

gehouden van het verdere verloop van het project.  

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies.  

4. Situering Samen op het podium – vzw Orfeo Project 

De vzw slaagt de handen in elkaar met School de Muziekladder en hun oudercomité. Met dit project 

werkt de vzw samen met jongeren aan een artistiek project om te tonen op een schoolfeest. De 

jongeren bepalen zelf welke workshops er worden gegeven en rond welke thematiek wordt gewerkt. 

 

De totale projectkost bedraagt 5.600 EUR waarvan de organisatie 4.200 EUR bij de VGC aanvraagt. 

5. Advies op Samen op het podium – vzw Orfeo Project 

De jeugdraad vindt het spijtig dat het project niet vertrekt vanuit een vraag van kinderen en 

jongeren. De doelgroep en doelstellingen zijn duidelijk omschreven. Het project is niet open voor 

jongeren buiten de school om aan deel te nemen. 

Er worden geen samenwerkingen aangehaald met het reeds bestaande jeugdweefsel in Brussel. De 

focus van het project ligt op het toewerken naar een schoolfeest. Het is voor de jeugdraad niet 

duidelijk hoe de organisatie kwetsbare jongeren zal bereiken. 

De jeugdraad is van mening dat dit project zich volledig binnen de werking van de school bevindt. De 

jeugdraad baseert zich hiervoor op het toewerken naar het schoolfeest, de doelgroep en de 

initiatiefnemer. De jeugdraad ziet een link met de lokale brede school voor naschoolse activiteiten. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. 

6. Situering Levensdraad – vzw ARTHIS – BELGISCH-ROEMEENS CULTUREEL HUIS 

Het doel van dit project is om mensen met verschillende achtergronden (leeftijd, cultuur, socio-

economische situatie, taal …) samen te brengen en met elkaar te laten uitwisselen. Om dit te 

realiseren stelt de vzw een parcours op met als afsluiter een figurentheatervoorstelling met 

draadpoppen.  



Om dit project te realiseren werkt de organisatie samen met verschillende partners over 

verschillende sectoren heen. Zo staan er in de samenwerkingen BOP (Brussels ouderenplatform), 

Huis van het Kind in Anderlecht, Gemeenschapscentrum Maalbeek en andere. 

Doorheen het traject zullen de deelnemers verschillende workshops (aankleding draadpoppen, Decor 

en scenografie …) voorgeschoteld krijgen en bezoek gaan op verschillende locaties (bv het Brusselse 

Marionettentheatervan Toone). Iedere activiteit wordt gepromoot. Deelnemers kiezen zelf aan 

welke activiteiten ze deelnemen. 

De totale projectkost bedraagt 16.000 EUR waarvan de organisatie 10.000 EUR bij de VGC aanvraagt. 

7. Advies op Levensdraad – vzw ARTHIS – BELGISCH-ROEMEENS CULTUREEL HUIS 

De jeugdraad is positief over dit project. De doelstellingen zijn duidelijk omschreven. De doelgroep 

van het project is zeer breed. De jeugdraad raadt aan om de methodieken af te stemmen op de 

verschillende doelgroepen. Wat werkt voor ouderen werkt niet automatisch voor jongeren en vice 

versa.  

De opzet van het project is vernieuwend en experimenteel. De jeugdraad vindt het positief dat er 

samenwerkingen over verschillende sectoren heen worden aangegaan. Dit zorgt voor een 

gedragenheid bij de verschillende organisaties en doelgroep die elke organisatie bereikt. 

De jeugdraad geeft aan dat de methode te weinig concreet wordt toegelicht in het dossier. Dit zorgt 

ervoor dat de jeugdraad geen concreet advies kan geven of de begroting correct is opgesteld. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 

8. Varia 

23/10 is het de dag van de jeugdbeweging met brooddozen voor ontbijt on the go op 3 locaties. 

Namelijk JH De Branding in Jette, Centraal Station en See U in Elsene. Spring eens langs. 

De jeugdraad gaat online verder. 

Voor extra ontsmettingsmateriaal kan je een kijkje nemen op 

https://www.iriscare.brussels/nl/2020/06/12/iriscare-breidt-levering-beschermingsmateriaal-uit-

naar-andere-brusselse-instellingen 

STAY SAFE 

Volgende vergadering(en): 

Gezamenlijke adviesraad  10/11 om 18u30 @ virtuele web 

WG Beleid  18/12 om 10u00 @ ? (waarschijnlijk virtuele web) 

https://www.iriscare.brussels/nl/2020/06/12/iriscare-breidt-levering-beschermingsmateriaal-uit-naar-andere-brusselse-instellingen
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