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Interpellatie van mevr. Fraiteur: Gespecialiseerd onderwijs in Ukkel en de creatie van territoriale pools door de 
Federatie Wallonië-Brussel. 

 
Mevr. Fraiteur herinnert eraan dat de regering van de Federatie Wallonië-Brussel in december ll. in 

eerste lezing een decreet heeft goedgekeurd betreffende de hervorming van het bijzonder onderwijs door de 
oprichting van territoriale pools (70 pools voor de federatie en 6 voor Brussel). 

 
Het doel van deze hervorming is scholen inclusiever maken, een nieuwe kijk krijgen op handicap en 

verschillen en de grondslagen leggen voor een tolerantere en solidaire samenleving door elke leerling een 
gepaste opleiding aan te bieden. De territoriale pools zouden structuren zijn die verbonden zijn aan een school 
voor gespecialiseerd onderwijs, een "hoofdschool" genoemd, met multidisciplinaire teams die kinderen met 
speciale behoeften opvangen in het gewone onderwijs. Dit systeem zou worden ingevoerd vanaf september 
2021.  

 
Wat is het standpunt van het college over dit project? Zal de gemeente één van de 6 territoriale pools 

worden die voor Brussel zijn gepland? Zo ja, welke school wordt dan als hoofdschool gekozen? Welke stappen 
moeten er worden ondernomen? Wat zijn de voor- en nadelen van erkenning als territoriale pool? 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat het decreet over territoriale pools nog in behandeling was. Op basis 

van de elementen in de voorontwerpen is het college voorstander om in Ukkel een territoriale pool op te richten. 
Het Ukkelse gemeenteonderwijs beschikt reeds over deskundigheid op dit gebied met het Institut communal 
professionnel des Polders (ICPP) en de school Merlo. Een nauwe samenwerking was mogelijk dankzij de functie 
van integratiecoördinator, verkregen vanwege de relevantie van de dossiers die door deze scholen werden 
ingediend.  Als Ukkel als territoriale pool wordt erkend, zou het ICPP de "hoofdschool" worden, terwijl het zijn 
samenwerking met de school Merlo zou behouden.  

 
Aangezien echter in totaal min. 12.400 leerlingen bij de samenwerkingsverbanden moeten zijn 

ingeschreven om een territoriale pool te vormen, is het belangrijk te zoeken naar scholen of inrichtende machten 
die eraan willen meewerken. De meeste samenwerkingsverbanden die Ukkel tot nu toe tot stand heeft kunnen 
brengen zijn met scholen van de Franse Gemeenschapscommissie of scholen in Anderlecht die hebben 
aangekondigd dat ze zich bij de FGC-pool zullen aansluiten. De dienst van de schepen onderhandelt om andere 
inrichtende machten samen te brengen, zoals het onafhankelijk gesubsidieerd vrije onderwijs waarmee reeds 
wordt samengewerkt.  

 
Het is echter moeilijk om een volledig dossier samen te stellen zolang de precieze bewoordingen van het 

decreet niet gekend zijn. De voor morgen geplande vergadering op initiatief van de Conseil de l’enseignement des 
communes et des provinces zal ongetwijfeld duidelijk geven.  

 
Het voordeel van een territoriale pool is dat kinderen met speciale behoeften niet alleen in het 

gespecialiseerd onderwijs maar ook in het gewoon onderwijs kunnen worden opgevangen, wat inclusie 
bevordert. Het gemeenteonderwijs had al enige ervaring met dit soort ondersteuning. De schepen hoopt dat 
Ukkel een van de 6 territoriale pools in Brussel wordt die vanaf september 2021 operationeel zouden moeten zijn. 

 
 


