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Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het project samen naar school 

 
Heel wat ouders van verschillende Nederlandstalige scholen in Brussel en voornamelijk in 

Molenbeek vinden dat de positieve effecten van het project ‘Samen naar School’ minder 

zichtbaar zijn sinds het initiatief werd overgenomen door het Onderwijscentrum Brussel 

(OCB). De initiële doelstelling van dit project was om ouders te laten kennismaken met 

scholen in de buurt die ze niet goed kennen. 

Door de promotie van deze scholen ( door infoavonden en schoolbezoeken te organiseren) 

hebben we in het verleden, bij het opstart van dit project kunnen vaststellen dat het aantal 

inschrijvingen van Nederlandstalige kinderen in een buurtschool steeg en dat de sociale mix 

in de verschillende Nederlandstalige scholen steeds meer een goede weerspiegeling gaf 

van de diversiteit van de woonwijk.  Een goede sociale mix is trouwens de beste garantie 

voor een gelijke kansen-onderwijs. Het project werd niet enkel in Molenbeek uitgevoerd 

maar ook in andere gemeenten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Dit raakt ook aan de bredere problematiek van capaciteitsproblemen en 

concentratiescholen. Veel (Nederlandstalige) ouders willen hun kinderen naar dezelfde 

scholen sturen waardoor daar grote tekorten ontstaan. Het is dus belangrijk ook de andere 

scholen actief te promoten. Vaak helpt het als mensen in groep kennis kunnen maken met 

een school waar ze misschien eerst niet aan dachten. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 Hoe werkt dit project op dit moment?  

 Hoeveel Nederlandse scholen nemen deel aan het project samen naar school in 

Brussel? 

 Hoe worden de verschillende scholen die deelnemen aan dit project door OCB 

ondersteund? 

 Beschikt de collegelid over recente cijfers van het aantal Nederlandstalige kinderen 

die ingeschreven zijn in de verschillende Nederlandstalige concentratiescholen in 

Brussel?  

 Werd het project samen naar school sinds het initiatief werd overgenomen door OCB 

reeds geëvalueerd?  

 

Hilde Sabbe 


