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Mondelinge vraag van de h. Toussaint: Workshops programmeren in Ukkel. 

 
De h. Toussaint vermeldt de 3de editie van Brussels Digital Week - de digitale wereld voor iedereen 

toegankelijk maken - die in Brussel wordt georganiseerd van 19 tot 29 oktober 2017. 
 
Er wordt een ware explosie vastgesteld van programeercursussen om software, apps of websites te 

kunnen ontwerpen. De workshops "Coder Dojo" wil jongeren van 7 tot 18 jaar de basis meegeven en hebben 
al veel succes in Vlaanderen. Deze kennis is essentieel voor later omdat dit een pluspunt zal zijn in een we-
reld die steeds meer digitaler wordt. 

 
Hij vraagt of er in Ukkel al dergelijke cursussen gegeven worden buiten het privéonderwijs en of de 

gemeente initiatieven zal ondersteunen door o.a. lokalen ter beschikking te stellen. De gemeente zou op die 
manier jongeren mooie kansen kunnen bieden om een actieve rol te spelen in de digitale wereld.  

 
De voorzitter antwoordt dat Ukkel het voortouw zal nemen hierin dankzij een privaat initiatief. Het 

bestuur zal bekijken of de gemeente een bijkomend initiatief kan nemen. 
 
Schepen Biermann antwoordt dat er naar zijn weten geen cursussen door openbare instellingen wor-

den gegeven in Ukkel. Deze cursussen kunnen al op jonge leeftijd gegeven worden, zoals in het kader van de 
bijschoolse activiteiten. Hiervoor kunnen gebouwen van de gemeente of gemeentelijke vzw's ter beschikking 
gesteld worden. Het gemeentehuis beschikt ook over een informatielokaal waar cursussen gegeven kunnen 
worden. 

 
Er zou een interessante samenwerking gevormd kunnen worden tussen de gemeente en école 42. Via 

stages kan de gemeente bijdragen aan de opleiding van de leerlingen en deze leerlingen kunnen hun digitale 
kennis inzetten ten bate van de gemeente en dus de Ukkelaar. 

 
Schepen Maison antwoordt dat de Fédération Wallonie-Bruxelles voorstander is van systematische 

programeercursussen in scholen.  
 
Het college besteedt jaarlijks 60.000 à 70.000 euro voor de financiering van externe personen in scho-

len, zoals in het kunstonderwijs. Schepen Maison had voorgesteld om deze cursussen te geven maar het lijkt 
niet zo eenvoudig te zijn om goede lesgevers te vinden. Dit project zou opnieuw gelanceerd moeten worden 
uit pedagogisch opzicht om de kennisverwerving aan te moedigen. Veel gemeentescholen beschikken bo-
vendien al over het gepaste materiaal. 


