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Vraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor
Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: De organisatie en terbeschikkingstelling van studieruimtes voor studenten in
Brussel
___________________________________________________________________________
Mijnheer het collegelid,
Dat de coronacrisis ook een zware impact heeft op de organisatie van het onderwijs, staat buiten
kijf. Ook voor de vele studenten in het hoger onderwijs is het verre van evident om zich te
kunnen concentreren op hun studies. Niet iedereen beschikt thuis over de geschikte
voorzieningen om te kunnen studeren, waardoor heel wat studenten uiteenlopende vormen van
studieruimtes (zoals bibliotheken of jeugdhuislokalen) opzoeken.
Ook in Brussel, dat zichzelf met meer dan 100.000 ingeschreven studenten in het hoger
onderwijs cijfermatig gezien de grootste studentenstad van het land mag noemen, is het
uiteraard van belang dat studenten onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen studeren.
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
Kan u toelichten welke financiële, logistieke en/of personele steun er vanuit de VGC
voorzien wordt in het kader van het aanbieden van studieruimtes aan studenten in Brussel?
Hoeveel gebouwen van de VGC en/of partnerorganisaties worden ter beschikking gesteld van
dit soort initiatieven? Zo ja, kan u toelichten om welke locaties het gaat en hoeveel studenten
hiervan gebruikmaken?
Welke rol voorziet u hieromtrent voor Brik? Welke samenwerking en welke afspraken
werden hieromtrent vastgelegd tussen hen en de VGC? Hoe evalueren zij het succes van het
nieuwe platform Study Spaces (https://studyspaces.brik.be/)?
Hebt u hieromtrent reeds een omzendbrief opgemaakt richting de partners van de VGC
met betrekking tot de inrichting van studieruimtes voor blokkende studenten, of meegewerkt
aan een dergelijke omzendbrief vanuit de Vlaamse Gemeenschap? Zo ja, kan u de inhoud
hiervan toelichten, alsook de respons van de betrokken partners?
Beschikt u over cijfers die kunnen duiden hoeveel studenten er de afgelopen
academiejaren gebruik hebben gemaakt van deze studieruimtes? Kan u deze cijfers opsplitsen
naargelang de onderwijsinstelling, het geslacht, de studierichting en de taalrol waartoe de
studenten in kwestie behoren? Welke evolutie kan u duiden in deze cijfers? Welke evaluatie
maakt u op omtrent het succes van de openbare studieruimtes die tijdens de afgelopen
academiejaren en examenperiodes werden opengesteld? Op welke manier onderzoekt u of het
totale aantal beschikbare plaatsen in overeenstemming is met de noden van de studenten?
Kan u in het bijzonder toelichten hoe de aangeboden steun georganiseerd zal worden
met het oog op de komende eindexamenperiode? Welke specifieke maatregelen worden
daaromtrent ondernomen? Is er sprake van een uitbreiding van het totale aantal aangeboden
plaatsen in vergelijking met vorige blokperiodes?

Op welke manier pleegt u hieromtrent overleg met uw collega’s uit de Gemeenschappen
die bevoegd zijn voor Onderwijs en met het gewestelijk niveau? Op welke manier wordt
hieromtrent gestreefd naar een breed gedragen beleid dat alle studenten in Brussel een stille
studieruimte zou kunnen aanbieden? Welk aanvullend overleg wordt hieromtrent specifiek
gepleegd met de Vlaamse Gemeenschap?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

