
Departement «     Franstalige Gemeenschapsmateries     »  

De belangrijkste opdracht van het departement "Franstalige Gemeenschapsmateries" is
de  uitvoering  van  het  beleid  inzake  Franstalige  gemeenschapsmateries  binnen  de
gemeente Anderlecht. In die zin ondersteunt het alle initiatieven die betrekking hebben op
de mensen die in Anderlecht wonen en werken, of het nu gaat om cultuur, toerisme of
school.

1. Dienst "Onderwijs"  

De dienst Onderwijs leidt de scholen als geheel tijdens en buiten de schooltijd::

beheert de werving en de loopbaan van leraren;
beheert de verschillende subsidies;
zorgt voor de follow-up van de implementatie van de nieuwe regelgeving;
zorgt voor de logistiek van de scholen en werft de medewerkers aan;
zorgt voor de opvolging van leerkrachten en directeuren met betrekking tot de 
implementatie van pedagogische praktijken;
analyseert de sterke en zwakke punten van de instellingen om beheersplannen op te 
stellen;
ontwikkelt innovatieve onderwijsprojecten;
garandeert de kwaliteit van de buitenschoolse opvang van de leerlingen na de lesuren en 
tijdens de schoolvakanties.

2. Dienst "Gemeentelijke centra voor jonge kinderen"

De belangrijkste opdracht van de deze dienst is om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de Anderlechtse bevolking op het gebied van de opvang voor jonge kinderen (0-3 
jaar), volgens het gemeentelijke en gewestelijke beleid voor de "vroege kinderjaren". Deze
missie is verdeeld in verschillende componenten:

– De dienst moet ervoor zorgen dat de kinderdagverblijven voor iedereen toegankelijk
zijn, door voldoende plaatsen beschikbaar te stellen en deze op een eerlijke en 
objectieve manier toe te wijzen.

– Het doel van de dienst is ook om kwaliteitsvolle zorg te bieden, in geschikte 
faciliteiten, te voorzien van geschikt lesmateriaal, door het bevorderen van 
socialisatie, zelfstandigheid en respect voor het ritme van het kind. 

– Het bevorderen van de collectieve gezondheid: de dienst maaltijden aanbiedt die 
aangepast zijn en die de psychomotorische ontwikkeling van het kind bevordert.

– Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het onderhouden van de 
samenwerking met het ONE, in overeenstemming met de administratieve en 
pedagogische normen.

– Ten slotte heeft de dienst als missie om te zorgen voor een doeltreffende 
coördinatie met de verschillende soorten opvang.

3. Dienst  "Cultuur”
A) Toerisme
De dienst "Toerisme" is onderverdeeld in twee assen:

Toerismebureau
Het toerismebureau spitst zich toe op het publiek, zoals: het maandelijkse programma van 
rondleidingen, tentoonstellingen, evenementen.



In het kader van ons maandelijkse programma "Anderlecht Découvertes" - "Ontdek 
Anderlecht", biedt de dienst een tiental rondleidingen en wandelingen per jaar.

Dienst Toerisme 
De dienst Toerisme beheert de samenwerking met de Brusselse toeristische netwerken en
operatoren: 

– opvolging van en deelname aan de acties van het gewestelijk orgaan "Visit 
Brussels" en ondersteuning van de toeristische actoren die actief zijn in Anderlecht 
om de ontwikkeling van het aanbod te stimuleren;

– ontwikkeling van een “geheugen”, d.w.z. inventarissen, interviews, onderzoek om 
de geschiedenis van het erfgoed en de natuurgebieden te (her)opbouwen door 
middel van het verzamelen van brochures;

– de plaatsing van QR-codes op toeristische attracties om de toegang tot 
erfgoedkennis in Anderlecht te veralgemenen;

– de levering en het beheer van sociale platforms en de gemeentelijke website.

B) Franstalige bibliotheek

De prioriteit van de Franstalige bibliotheek is de promotie van boeken, lezen, verhalen 
vertellen en spelen op het hele grondgebied van de gemeente.

Om dit te bereiken, hebben we een breed scala aan terugkerende en eenmalige 
activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijdsgroepen.

Het doel van dit programma is om onze vaste lezers kwalitatief hoogwaardig gratis 
entertainment te bieden, maar ook om onze deuren te openen voor verenigingen en het 
publiek dat niet aanwezig kan zijn.

Anderzijds zijn er 3 afdelingen toegankelijk voor onze gebruikers: de volwassenenafdeling,
de jeugdafdeling en de speelgoedbibliotheek.

C) Musea
De gemeentelijke musea zorgen voor het behoud van het erfgoed van het Erasmushuis en
het Begijnhof (beschermde gebouwen en collecties) en hun toegankelijkheid voor een zo 
groot mogelijk aantal mensen. Ze verwelkomen het publiek (particulieren, gezinnen, 
schoolkinderen, toeristen), organiseren educatieve activiteiten en activiteiten (conferenties,
concerten, tentoonstellingen, renaissancefeesten) en nemen deel aan evenementen 
(Erfgoeddag, Open Monumentendagen, Nocturne van de Brusselse musea, enz.). 

D) Monumenten en Landschappen
De dienst  "Monumenten en Landschappen" staat in voor het behoud, de bescherming en 
de valorisatie van het architecturaal, historisch en monumentaal erfgoed van Anderlecht, in
het bijzonder het "kleine erfgoed" (sierelementen van gevels), door middel van 
sensibiliseringscampagnes, tentoonstellingen en publicaties. Zij werkt aan een 
fotografische archiefcollectie (Archieven van het Anderlechtse erfgoed). De dienst neemt 
ook deel aan grote evenementen zoals de Open Monumentendagen en werkt samen met 
andere culturele en museale instellingen. 


