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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De oplossing voor basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem 

_________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Op 23 maart kwam het positieve nieuws dat basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem 

toch kan openblijven. GO! Scholengroep Brussel neemt de Openveldsite van de basisschool 

over, die op honderd meter van de huidige containerklasjes ligt. De leerlingen en leerkrachten 

kunnen op termijn terecht in een nieuw schoolgebouw, geïntegreerd in de nabijgelegen 

basisschool Zavelberg van het GO!. De VGC zou de financiering van het project grotendeels 

op zich nemen aan een totale kost van ongeveer 6,5 miljoen euro.  

 

We zijn als N-VA verheugd dat er een oplossing is gevonden voor de leerlingen en leerkrachten 

van deze jonge basisschool. Gezien de hoge vraag naar Nederlandstalige onderwijscapaciteit in 

Brussel is deze uitkomst zeker en vast een goede zaak. Tegelijkertijd blijven we ons vragen 

stellen bij de rol en de houding van de gemeente in dit verhaal. Zelfs toen de VGC in januari 

bereid was om enkele miljoenen euro’s op tafel te leggen, was er bij burgemeester Joël Riguelle 

niet veel enthousiasme te bespeuren om De Knapzak te redden. Het lijkt ons dat het optreden 

en engagement van het gemeenschapsonderwijs in dit dossier duidelijk een doorslaggevende 

rol heeft gespeeld. Hopelijk kan de minister klaarheid schenken in de totstandkoming van deze 

beslissing.  

 

Hoe dan ook toont deze saga nog maar eens aan dat eigen gemeenschapsinstellingen voor 

Vlamingen in Brussel op zijn zachtst gezegd geen overbodige luxe zijn. Nederlandstalig 

onderwijs faciliteren en inrichten, is een gedeelde verantwoordelijkheid, ook van de gemeenten, 

maar dat blijken ze nog steeds al te vaak te vergeten. Andere voorbeelden vinden is niet 

moeilijk, kijk maar naar de zoveelste aankondigingen van nieuwe gemeentescholen in Elsene 

en Sint-Joost-ten-Node waarrond heel wat onduidelijkheid hangt. Het is dan ook enorm 

belangrijk dat wij ons eigen netwerk en onze eigen instellingen hebben om de noden van 

Brusselse Vlamingen en zij die aansluiting bij het Nederlands zoeken te behartigen, daar waar 

andere overheden het laten afweten. De keerzijde van de medaille is weliswaar dat het de 

gemeenten wel enorm gemakkelijk gemaakt als de VGC en het gemeenschapsonderwijs indien 

nodig toch in de bres springen en de kosten op zich nemen.  

 

Een ander, typerend dossier is dat van het studiemateriaal dat door de gemeente Sint-Jans-

Molenbeek tijdens de lockdown alleen werd verspreid onder de leerlingen van de Franstalige 

scholen. Voor de Nederlandstalige scholen werd niets voorzien, omdat die scholen volgens de 

burgemeester “al over voldoende studiemateriaal beschikken”. Dat kan maar lokale besturen 

worden geacht inspanningen te doen voor beide doelgroepen. Het kan niet zijn dat er in andere 

dossiers geen geld is voor het Nederlandstalig onderwijs, als de gemeente voortdurend tegemoet 

moet komen om de financiële leemtes van de Franstalige Gemeenschap op te vullen.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 



 Hoe is deze uitkomst precies tot stand gekomen en wat was de rol van de VGC en de 

gemeente in dit verhaal? 

 

 

 Hoeveel plaatsen waren er oorspronkelijk gepland in het nieuwe schoolgebouw van 

basisschool Zavelberg en hoeveel extra plaatsen komen er nu bij om de leerlingen van 

basisschool De Knapzak mee op te vangen? 

 

 Kunt u verduidelijken hoe dit project in zijn geheel gefinancierd wordt? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


