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Interpellatie van de heer Gilles Verstraeten tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Het gemeentelijk basisonderwijs in Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 

Geacht collegelid, 

We hebben hier al erg vaak discussies gevoerd over het capaciteitsgebrek in het Nederlandstalig 

onderwijs en over de oorzaken daarvan. De N-VA is, zoals bekend, voorstander van een verdere 

uitbreiding van de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is echter ook 

belangrijk om te blijven benadrukken dat het voorzien in onderwijs in Brussel een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van meerdere overheden. Naast de Vlaamse en Franse Gemeenschap, 

is er een derde en zeer belangrijke actor actief als facilitator én als inrichtende macht, maar wel 

een die soms uit het oog verloren wordt: de Brusselse gemeenten. 

Die gemeenten bekleden een unieke positie omdat zij de mogelijkheid hebben om zowel 

Nederlandstalige als Franstalige scholen op te richten. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

kent een toenemende populariteit en aantrekkingskracht. Het zou dan ook logisch zijn dat de 

gemeenten in hun plannen voor capaciteitsuitbreiding hiermee rekening houden en dus volop 

investeren in Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs. 

Aangezien helaas enkel de Stad Brussel secundair onderwijs inricht, ligt de focus van deze 

vraag op het basisonderwijs. We moeten vaststellen dat meerdere gemeenten hun 

verantwoordelijkheid ten aanzien van Nederlandstalig basisonderwijs niet hebben opgenomen. 

En als ze dat zogezegd wel doen, komen ouders en kinderen later mogelijks toch voor 

voldongen feiten te staan, getuige de in november aangekondigde sluiting van basisschool De 

Knapzak in Sint-Agatha-Berchem. Volgens de informatie die uw voorganger gaf op 8 februari 

2019, bieden vandaag 12 van de 19 Brusselse gemeenten Nederlandstalig basisonderwijs aan. 

Elsene, Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde doen dat 

niet.  

Vandaag voorzien de gemeenten in ongeveer 50% van de totale capaciteit van het Franstalig 

basisonderwijs, maar slechts in 25% van het Nederlandstalig basisonderwijs. Vele gemeenten 

verkiezen te investeren in het Franstalig basisonderwijs, dat is duidelijk. Zo heeft Oudergem, 

waar dus geen Nederlandstalige basisschool is, tijdens de vorige legislatuur het aantal plaatsen 

in het Franstalig gemeentelijk basisonderwijs verdubbeld.  

Maar ook in gemeenten die Nederlandstalig basisonderwijs voorzien, is de situatie soms 

problematisch. Een mooi voorbeeld is de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Uw voorganger 

stelde op 8 februari 2019 dat Sint-Lambrechts-Woluwe plannen koesterde om het 

Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs uit te breiden. Ik stel me de vraag of dit geen loze 

beloftes zijn. Zeker als je weet dat zelfs de huidige Nederlandstalige gemeentescholen 

verwaarloosd worden. Zowel in basisschool De Klimop als in de Prinses Paoloschool moeten 

grote renovatiewerken gebeuren. Terwijl er veel geld vloeit naar de volledige renovatie en 

uitbreiding van Frantalige scholen, krijgen de 2 Nederlandstalige basisscholen maar net genoeg 

investeringen zodat ze niet dicht moeten om veiligheidsredenen.  

 

 



 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Wanneer zullen basisschool De Klimop en de Prinses Paoloschool volledige 

gerenoveerd worden, opdat de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt? 

- Heeft Sint-Lambrechts-Woluwe volgens u oprechte plannen om een nieuwe 

Nederlandstalige gemeentelijke basisschool op te richten? 

- Op welke manier probeert u bij de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe aan te 

dringen voor meer actie? 

- Zijn er het afgelopen half jaar bij de VGC-administratie aanvragen van Brusselse 

gemeenten ingediend voor nieuwe capaciteitsuitbreidingen of voor de constructie van 

nieuwe Nederlandstalige gemeentescholen bijgekomen? Zo ja, uit welke gemeenten zijn 

die dan afkomstig? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


