Datum van indiening: 22 september 2021
Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
De Vlaamse Regering en de VGC blijven jaarlijks miljoenen investeren in het Brussels
Nederlandstalig onderwijs en nemen hun verantwoordelijkheid. Maar alleen naar Vlaanderen
kijken om in de nood aan meer Nederlandstalig onderwijs te voorzien, is gemakkelijk. Ook de
gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid als facilitator én als inrichtende macht van het
onderwijs in Brussel. Het blijft een spijtige vaststelling dat 7 van de 19 gemeenten (Elsene,
Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde) geen
Nederlandstalig basisonderwijs aanbieden, zeker gezien de toegenomen populariteit ervan.
Enerzijds, begrijpen we dat het in een dichtbebouwde stedelijke omgeving als bv. Sint-Gillis
moeilijk is om geschikte gebouwen te vinden. Anderzijds, is het ook niet ongewoon dat
sommige gemeentebesturen op de rem staan voor het uitvaardigen van bouwvergunningen aan
Nederlandstalige scholen, waardoor heel wat Vlaams geld onbenut blijft. Ook bestaat er in
bepaalde gemeenten stilaan een traditie om bij het begin van de legislatuur een nieuwe
Nederlandstalige basisschool aan te kondigen, maar die belofte niet na te komen. Zo kondigden
de gemeenten Elsene en Sint-Joost-ten-Node begin 2020 wederom de komst aan van
respectievelijk een 1ste en 2de Nederlandstalige basisschool. Ik heb over elk dossier in 2020 een
schriftelijke vraag ingediend. In de antwoorden lees ik dat voor beide dossiers overleg heeft
plaatsgevonden met de Diensten van de VGC, uw kabinet en de Onderwijsvereniging van
Steden en Gemeenten (OVSG). De gemeente Elsene heeft middelen in haar begroting 2020
voorzien voor de voorbereiding van een infrastructuurdossier en zou een aantal scenario’s
afwegen. Helaas hebben we sindsdien niets meer gehoord over deze nieuwe school. Dat geldt
ook voor de nieuwe meertalige basisschool in Sint-Joost-ten-Node. Reeds van het begin rezen
vele vragen op, over de financiering en zeker over de pedagogische invulling. De
Nederlandstalige schepen maakte namelijk duidelijk dat het ook een Franstalige school met een
Nederlands taalbad kon worden. Ook zei de schepen toen dat de komst van de school “wellicht
niet meer voor deze legislatuur is”. Niet hoopgevende elementen dus. Hopelijk kunt u ons een
stand van zaken geven in beide dossiers.
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft wel 2 Nederlandstalige basisscholen (Prinses
Paolo en Klim Op) maar laat die aan hun lot over. De VGC staat klaar met geld en expertise
voor de renovatie en uitbreiding van de huidige campus maar de gemeente kijkt de andere kant
op. Dit terwijl de klassen van Klim Op al jaren in containers huizen en de leerlingen van de
Prinses Paolaschool nog steeds les volgen in het onveilige schoolgebouw. Dit situatie is zo erg
dat de erkenning van de scholen al verschillende keren in gevaar kwam.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
Wat is het status quo in de 6 gemeenten zonder Nederlandstalige gemeentelijke
basisschool? Zijn er plannen of projecten lopende? Zo niet, bent u van plan om samen te zitten
met deze gemeenten over deze problematiek?

Hoe zit het met de aangekondigde nieuwe gemeentescholen in Sint-Joost-ten-Node en
in Elsene?
Kunt u een stand van zaken geven omtrent basisschool Prinses Paola in SintLambrechts-Woluwe? Heeft er nog overleg met de gemeente plaatsgevonden? Wordt er
nagedacht om de scholen aan de gemeente te onttrekken en aan een andere inrichtende macht
over te dragen?
Hartelijk dank voor uw antwoorden!
Met de meeste hoogachting,
Gilles Verstraeten

