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Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

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

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs in Sint-Lambrechts-Woluwe 
 

Geacht collegelid, 

We hebben het in de Raad al eerder gehad over de verantwoordelijkheid van de gemeenten als 
facilitator én als inrichtende macht van het onderwijs in Brussel. Het blijft een spijtige vaststelling dat 
twaalf van de negentien gemeenten geen Nederlandstalig (basis)onderwijs aanbieden, zeker gezien de 
toegenomen populariteit ervan. Vandaag voorzien de gemeenten in ongeveer 50 % van de totale 
capaciteit van het Franstalig basisonderwijs, maar slechts in 25 % van het Nederlandstalig 
basisonderwijs. Het mag duidelijk zijn dat vele gemeenten verkiezen te investeren in het Franstalig 
onderwijs. 

Doch ook in gemeenten die wél in Nederlandstalig basisonderwijs voorzien, is de situatie vaak 
problematisch. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Wij blijven 
noodkreten ontvangen over de erbarmelijke staat van de basisschool Prinses Paola en de 
buitengewoon lagere school Klim Op. De situatie is zo schrijnend dat de erkenning van de scholen al 
verschillende keren in gevaar kwam. Wegens de omstandigheden huizen de klassen van Klim Op 
vandaag in containers terwijl de leerlingen van de Prinses Paolaschool nog steeds in het gebouw les 
krijgen, maar nu een verdieping hoger waar de lokalen van de Klim Op school vroeger waren.  

Zoals de minister aangaf tijdens het vorige debat hierover op 31 januari 2020, ontving de VGC in 
augustus 2018 een raming voor een project waarbij de bestaande campus zou gerenoveerd en 
uitgebreid worden. Naast een verdubbeling van de Prinses Paolaschool en de renovatie van de school 
Klimop, voorzag de gemeente in het inkantelen van de wijkafdelingen, de integratie van 
sportterreinen, een Nederlandstalige bibliotheek, een muziekschool, het jeugdhuis of het 
kinderdagverblijf Roodebeek, een ondergrondse parking en een conciërgewoning. Op zich is dat een 
goede zaak, maar tweeënhalf jaar later moeten we opnieuw concluderen dat er geen schot in de zaak 
komt, ondanks het aanbod van de VGC om mee te investeren.  

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaf recentelijk nog te kennen dat er geen 
nieuwe subsidieaanvraag werd ingediend. De deadline van de vorige aanvraag -die in 1996 (!) werd 
ingediend- verviel in 2018. Zich richten naar het gemeentebestuur voor duidelijkheid omtrent dit 
dossier zoals dat laatst in 2019 is gebeurd, levert niets op. Het is duidelijk dat de gemeente geen belang 
hecht aan deze scholen. Intussen zitten de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders met de handen 
in het haar.  

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Kunt u een stand van zaken geven over dit dossier? Heeft u samengezeten met de gemeente 

hierover? 

- Zijn er in 2020 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! 
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Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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