
 

 

Datum van indiening; 8 december 2021 

 

Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het ter beschikking stellen van studieruimten voor studenten gedurende de 

blokperiodes 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

De blokperiode en de kerstexamens naderen langzaam. Zoals elk jaar zullen duizenden 

studenten zich naar soms geschikte en soms minder geschikte plaatsen haasten om zich op hun 

examens te concentreren. 

 

Zowel studenten van het hoger onderwijs als studenten uit het secundair onderwijs gaven in een 

recent onderzoek aan, dat gerealiseerd werd door Perspective Brussels, nood te hebben aan 

meer rustige studieplekken in Brussel. Zoals u ziet, mijnheer het collegelid, neemt de vraag 

naar studieruimten bij onze studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortdurend toe. 

 

Daarom zal de RVG, zoals de voorgaande blokperiodes, haar deuren openen gedurende de 

kerstvakantie en de blokperiode om een aantal covidsafe plaatsen te voorzien voor deze 

studenten. Het is maar een bescheiden bijdrage, maar als openbare instelling moeten wij het 

goede voorbeeld geven.  

 

Bijkomend zou ik graag willen weten hoe men vanuit de VGC ervoor kan zorgen om 

permanente stille studieruimten ter beschikking stellen voor leerlingen uit het hoger en 

secundair onderwijs die thuis de rust, noch de ruimte hebben om geconcentreerd de online 

lessen te kunnen volgen en te studeren? In samenwerking met Brik is er vandaag al een aanbod 

aan study spaces op verschillende locaties in Brussel. De vraag is of dit volstaat. 

 

In Vlaanderen werken verschillende overheden samen om tijdens de examenperiodes 

studieruimten ter beschikking te stellen. Ook in Brussel kunnen we veel realiseren als we het 

patrimonium van verschillende overheden combineren. En dat zonder al te veel kosten. Een 

andere mogelijkheid is om nauw samen te werken met onze Nederlandstalige scholen met het 

oog op de organisatie van studieruimten binnen hun schoolvoorzieningen, en dit zelfs na 18u00.  

 

Vandaar mijn vragen: 

 

- hoeveel studieruimten worden vandaag door/via de VGC ter beschikking gesteld? 

 

- voldoet dit aanbod aan de vraag? 

 

- welke uitbreidingsmogelijkheden ziet u? Zou het kunnen via de scholen? Werkt u 

hiervoor samen met andere Brusselse overheden? Ziet u andere mogelijkheden? 

 

- welk budget voorziet u voor studieruimten?  

 

 

Fouad Ahidar 


