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Oversocialisering Brusselse jongeren - Overleg
In de commissie Brussel van 11 januari 2012 stelde ik enkele vragen over de religieuze oversocialisering bij Brusselse jongeren. Hierbij antwoordde de minister onder meer dat een specifieke aanpak van
het salafisme in de eerste plaats start bij het opnemen van een actieve regierol door het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. Op dat moment vond de minister dat dit onvoldoende gebeurde.
Ondertussen is er een nieuwe Brusselse minister-president, over wie de minister reeds meegaf dat hij
inzake onderwijs wél de nodige regierol wil opnemen. Daarom ben ik alvast benieuwd in hoeverre
Brussels minister-president Vervoort dit ook inzake een specifieke aanpak van het salafisme wenst te
doen.
1. Heeft de minister rond de aanpak van religieuze oversocialisering bij Brusselse jongeren ondertussen aan de tafel gezeten met de andere betrokken Brusselse partijen? Gebeurde dit op initiatief van
de Brusselse minister-president? Welke concrete initiatieven worden gepland? Op welke manier
zal de Vlaamse Gemeenschap ondersteunen?
2. Is de minister van oordeel dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een actieve regierol wil opnemen inzake dit thema?
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Minister-president Rudi Vervoort heeft herhaaldelijk publiek en persoonlijk te kennen gegeven dat hij
een voorstander is van een sterkere regierol voor de Brusselse Regering om die grootstedelijke uitdagingen het hoofd te bieden waarvoor een nauwe samenwerking tussen Gewest en Gemeenschappen
nodig is op het vlak van dataverzameling en analyse, en op het vlak van sturing van het aanbod.
Specifiek rond de problematiek van overgesocialiseerde jongeren zijn nog geen initiatieven genomen.
De term wordt door de Franstalige collega’s ook niet gebruikt. De prioriteit voor de Brusselse Regering ligt in dit verband vandaag bij de oprichting van een Brussels Observatorium voor Veiligheid en
Preventie.
In afwachting van een Brussels initiatief, heb ik niet stilgezeten. Zo zijn er deze legislatuur concrete
afspraken gemaakt met de Minister van Leerplichtonderwijs van de Franse Gemeenschap, het parket
in Brussel en de politiediensten mbt leerplichtcontrole. Afspraken die evenwel voor de concretisering
afhankelijk zijn van de noodzakelijke informatisering van de inschrijvingen in het Franstalig onderwijs. Zo hebben we de oprichting van een opleiding islamleerkracht mogelijk gemaakt, en hebben de
inspecteurs-adviseurs Islam het thema radicalisering centraal gesteld op twee studiedagen in november 2013, waarop 600 islamleerkrachten aanwezig waren. Ik heb in het verlengde van die studiedagen
de opdracht gegeven om rondetafels te organiseren in vier centrumsteden met directeurs secundair
onderwijs. En het gemeenschapsonderwijs stelde drie pedagogische begeleiders aan die leraren moeten
ondersteunen rond de problematiek van radicalisering.
U weet ook dat ik als Minister van Jeugd een JOP monitor heb laten uitvoeren in Brussel, waarin ook
een vraagstelling opgenomen werd mbt radicalisering van jongeren. Ik heb gesprekken gevoerd met
Minister Huyttebroeck, bevoegd voor Jeugd in de Franse Gemeenschap en de Cocof, om een gemeenschappelijke JOP monitor te ontwikkelen om een totaalbeeld te krijgen van het welbevinden van Brusselse jongeren. Maar net die vraagstelling bleek een struikelblok om dit wetenschappelijk onderzoek
samen te voeren. Ik betreur dat.

