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Agenda
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Deel 1: presentatie

• Brede school in Brussel

• Verduurzamingstraject

• Q&A

Deel 2: bevraging in Break-out rooms

• Kernopdracht Brede School

• Doelgroep

• Netwerk
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• Een duurzaam samenwerkingsverband tussen 
actoren uit verschillende sectoren, waaronder één 
of meerdere scholen

• die samenwerken aan een brede leer- en 
leefomgeving tijdens de schooluren en in de vrije 
tijd, in de buurt en op school;

• met als doel maximale ontwikkelingskansen 
bieden;

• voor kinderen en jongeren die schoollopen in 
een Nederlandstalige school in Brussel, met 
bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in 
armoede

Brede School



Brede School Brussel

• 29 Brede Scholen

• Actief in 15 gemeenten

• Gesubsidieerd door de 
VG en VGC voor 
1.270.000 EUR

• Ondersteuning vanuit 
het OCB
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Geografische spreiding

• In 4 gemeenten geen Brede School: Ganshoren, 
Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Sint-Lambrechts-
Woluwe

• In Brussel en Anderlecht zijn minder dan de helft 
van de Nederlandstalige scholen opgenomen in een 
netwerk Brede School.

• In 10 gemeenten zijn alle Nederlandstalige scholen
opgenomen in een netwerk Brede School
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Soorten Brede Scholen in BXL

1. Nestmodel: een 
samenwerking tussen 
1 school en de buurt

2. Campusmodel: een 
nauwe samenwerking 
met alle partners die 
een site delen

3. Webmodel: een 
samenwerking tussen 
meerdere scholen en 
de buurt
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Impact werking

• Bereik leeftijdsgroep kinderen
• Aantal partners in het netwerk
• Taken coördinator
• Mogelijkheden op vlak van verdieping binnen het schools 

kader
• Mogelijkheden op vlak van cofinanciering
• …
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Het soort model en het type van lokale inbedding 
(werkgeverschap en lokale standplaats) heeft een 
impact op:



Uitdagingen

• Veel kinderen en jongeren worden nog niet bereikt

• Nood aan een duidelijker opdrachtenkader

• Werkgeverschap en statuut voor de coördinatoren is
heel divers

• Nood aan een duurzaam beleidskader en 
duurzame financiële ondersteuning

• Betrokkenheid en verankering van de werking van 
een Brede School binnen een school
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Uitgangspunten hervorming

• Brede Scholen worden duurzaam en structureel 
ondersteund

• Elke school kan op termijn deel uitmaken van 
een netwerk Brede School

• Brede School als hefboom voor kinderen en jongeren 
in kansarmoede

• Coördinatoren krijgen een meer eenvormig statuut

9



Uitgangspunten hervorming

• Een helder opdrachtenkader voor Brede School

• Brede School creëert via een duurzaam netwerk van 
partners een brede leer- en leefomgeving

• Brede Scholen zijn netwerken waar meerdere scholen
deel van uitmaken

• Brede School voor een diversiteit aan 
leeftijdsgroepen
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Hervorming

• Werking van Brede 
Scholen optimaliseren, 
verduurzamen en 
uitbreiden

• Via inspraakmomenten
tot een gedragen model 
voor de toekomst van 
Brede School komen
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Verduurzamingstraject

1. Brede 
Inputfase

2. Verdiepingsfase

3. Modelkeuze
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Stakeholders

Politiek & 
administratie (A)

Doelgroep van de 
Brede School (B)

Middenveld (C)

Schepenen Selectie van kinderen, 
tieners en gezinnen in 
kansarmoede

Coördinator Brede 
School 

Collegeleden en 
kabinetten VGC

Selectie van kinderen Partners binnen de 
bestaande 
stuurgroepen 

VGC Algemene 
Directies en Entiteiten

Selectie van tieners Werkgevers

VG Vlaams minister 
van Brussel

Selectie van ouders Selectie van 
leerkrachten

Andere 
overheidsinstanties

VGC adviesraden
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Brede inputfase

Januari Mei- juni Juli- augustus

Kennismakingsgesprekken met 
alle brede scholen & definiëren 
uitgangspunten van de 
hervorming

Start participatietraject: 
bevraging van brede 
schoolcoördinatoren, 
leidinggevenden,
stuurgroepen en schepenen

Input verwerken 

in rapport



Keystakeholders

1. Schepenen
(mondeling overleg)

2. Leidinggevenden van de coördinatoren (online 
individuele bevraging)

3. Coördinatoren (online individuele bevraging + 
groepsbevraging)

4. Stuurgroepen (online individuele bevraging + 
groepsbevraging)
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Resultaten:
Opdrachten Brede School

Kernopdrachten Brede school:

1. Netwerk creëren

2. Breed leren

3. Toeleiden
naschools aanbod

Kerntaken coördinator brede 
school:

1. Netwerk 
ontwikkelen

2. Werking bewaken

3. Helikoptervisie
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Armoedeopdracht: integrale aanpak, uitwerking van 
een gedeelde visie met alle partners. 



Resultaten: Werkgeverschap en 
personeelsbeleid

• Werkgeverschap:

1. Individuele bevraging: voorkeur lokaal

2. Groepsbevraging: voorkeur centraal

• Lokale standplaats: voorkeur voor het GC

Belangrijkste voorwaarden: onafhankelijkheid, 
neutraliteit, flexibiliteit, lokale aansturing en 
standplaats
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Resultaten:
Netwerkontwikkeling

• Ideaal werkbaar aantal
scholen: ongeveer 5

• Belangrijke variabele: aantal 
leerlingen met SES-
kenmerken

• Ook uitbreiden naar 
secundair onderwijs
– Vergt andere aanpak en 

expertise, meer personeel en 
meer budget

• Geografische spreiding op 
basis van wijken
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Verdiepingstraject

september oktober november

Terugkoppeling key 
stakeholders

Focusgroepen met kinderen, 
jongeren, gezinnen 
(in kansarmoede) en 
leerkrachten

Adviesraden 
bevragen
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Modelkeuze

december februari maart

Voorstellen/modellen 
uitwerken

Voorstellen en 
modellen aftoetsen 
bij key stakeholders

Model 
afkloppen
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Vragen voor Adviesraad

1. Wat zijn de kernopdrachten van een Brede School? En kan 
Brede School een verschil maken voor gezinnen 
in kansarmoede?

2. Tot welke leeftijdsgroepen moet Brede school zich richten?

3. Wat maakt volgens jou een sterk Brede School-netwerk?
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Vragen?


