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Betreft:

Uitvoering masterplan Infrastructuur Brussels
Kunstonderwijs – oprichting van een stuurgroep

Deeltijds

Het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs (hierna DKO) bestaat uit elf academies, verdeeld over
verschillende inrichtende machten, met elk een zeer uniek profiel. Het Brussels DKO kampt al
jarenlang met een problematische situatie qua infrastructuur (o.a. op het vlak van
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne). Gebouwen en lokalen zijn sterk verouderd, niet aangepast
aan hedendaagse stedenbouwkundige normen noch aan de noden die de verschillende disciplines
vereisen. Lokalen worden vaak gedeeld met o.a. het leerplichtonderwijs. Zelden zijn lokalen voor
exclusief gebruik. Een evenwichtige visie rond gedeeld en exclusief gebruik ontbreekt echter.
Ruimtes zijn daarnaast ook te krap en staan uitbreiding in de weg.
Er was bijgevolg nood aan een objectief beleidsvoorbereidend instrument met een oplijsting en
analyse van de infrastructurele pijnpunten van het Brussels DKO. Hiertoe formuleerde de derde
strategische doelstelling van de beleidsbrief Brussel 2017-2018 de volgende beleidsdoelstelling:

“Zoals ik onder OD 3.4 reeds vermeld heb, wil ik de komende jaren blijven investeren in het Brussels
Deeltijds Kunstonderwijs, onder andere met het Vlaams Brusselfonds. Ik zal het initiatief nemen
om samen met het SDKO (Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel) een
masterplan “infrastructuur Brussels Deeltijds Kunstonderwijs” op te stellen. Ik bekijk dan samen
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en andere overheden de mogelijkheden en de
planning voor gerichte infrastructuurinvesteringen in de Brusselse academies.”
Begin 2018 werd dan ook een overheidsopdracht uitgeschreven en in het najaar van 2018 werd
het ‘Infrastructuurplan Brussels Deeltijds Kunstonderwijs’ afgeleverd door de opdrachthouder. Het
bijhorende onderzoek liep gedurende vijf maanden en werd gevoerd op basis van plaatsbezoeken
aan de elf academies en interviews met directies, inrichtende machten en bevoegde instanties.
Het plan omvat een grondige analyse van de bestaande infrastructuur in zijn huidige toestand.
Het plan stelt ook mogelijke scenario’s voor renovatie of nieuwbouw voor op basis van de huidige
noden en behoeften, zowel op korte als langere termijn. In sommige gevallen volstaan
aanpassingen aan bestaande infrastructuur, voor andere gaat het om diepgaandere renovatie tot
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volledige nieuwbouw. Elk scenario biedt een mogelijke piste, maar dient verder uitgediept te
worden. Het infrastructuurplan kan geraadpleegd worden op de website van de Coördinatie
Brussel: http://brussel.vlaanderen.be/beleidsstukkenbrussel.html.
Teneinde het infrastructuurplan concreet uitvoering te geven, zal een stuurgroep opgericht
worden, waarbij de vertegenwoordiger van de Vlaamse Minister bevoegd voor Brussel het
voorzitterschap op zich neemt, bijgestaan door de administratie Coördinatie Brussel. Verder zullen
uitgenodigd worden om als effectief lid deel uit te maken van de stuurgroep : AGION, het
Departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, de onderwijskoepels KOV en
OVSG en het onderwijsnet GO!, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Cultuur en Onderwijs), het
SDKO. In functie van concrete dossiers kunnen andere betrokken actoren of deskundigen zoals de
Vlaamse en Brusselse Bouwmeester uitgenodigd worden.
De stuurgroep zal op basis van het infrastructuurplan prioriteiten bepalen inzake
infrastructuurdossiers en fungeert ook als overlegplatform tussen de betrokken actoren. Het
polyvalent en multifunctioneel gebruik van ruimtes zal hierbij trouwens steeds een aandachtspunt
zijn bij het te voeren beleid. Het SDKO is als vzw een prioritaire partner van het beleid rond DKO
in Brussel. De opdrachten van het SDKO zijn bepaald in een beheersovereenkomst met de Vlaamse
Gemeenschap en het SDKO krijgt hiervoor een jaarlijkse werkingssubsidie. Naast deelname aan de
stuurgroep, zal het SDKO vanuit zijn opdracht optreden als facilitator bij concrete infrastructurele
dossiers. De stuurgroep kan ook breder overleg plegen, bijvoorbeeld over inhoudelijke kwesties
die het algemeen beleid van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel betreffen.
De stuurgroep zal zo snel mogelijk worden opgericht en voor een eerste keer samengeroepen.
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
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