8
Interpellatie van de heer Jef Van Damme tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter
bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het
project  “samen  naar  school  in  de  buurt”
In 2009 nam interpellant Jef Van Damme in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek het initiatief
tot het opstarten  van  het  project  ‘Samen naar school in de buurt’.  Het doel van dit project was
van concentratiescholen, via infoavonden en schoolbezoeken, weer gemengde scholen maken
en Nederlandstalige ouders er toe aan zetten in groep hun kind in te schrijven in een
buurtschool. Dergelijk project bestond al geruime tijd in Antwerpen en was succesvol.
Gestart met 6 scholen, zien we ondertussen dat het project verspreid is over het hele Brusselse
hoofdstedelijk gewest en werd overgenomen door de VGC. De spreker kan dit alleen maar
toejuichen. Hoe meer ouders er worden aangezet om hun kind in te schrijven in een
kwaliteitsvolle school bij hen in de buurt, hoe meer de schoolpopulatie een weerspiegeling
wordt van diezelfde buurt. ‘Samen  naar  school  in  de  buurt’  wilde  op  die  manier een sociale,
culturele en talige mix binnen de leerlingenpopulatie brengen.
In de jaren na de start werd het project, met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, uitgebreid naar andere gemeenten en werd het initiatief
overgenomen door het Onderwijscentrum Brussel. De klemtoon lag eind vorige legislatuur
ook niet meer enkel op concentratiescholen maar had zich fors uitgebreid. Elke Brusselse
school kon meestappen in het project. In een aantal scholen lukte dit, in andere niet. Het is
nuttig dat het project wordt herwerkt en voortgezet, met steun van de VGC en de Vlaamse
Gemeenschap. De klemtoon lag in de vorige legislatuur op het informeren van het brede
publiek en richtte zich naar alle Brusselse scholen, en veel minder op de initiële bedoeling, nl.
focussen op het opzet om de concentratiescholen weer meer gemengd te maken.
In het regeerakkoord van juli 2014 is een kentering merkbaar en wordt beschreven dat het
College zich opnieuw expliciet wil richten op het meer gemengd maken van de
concentratiescholen. Toch werd er een algemene oproep verspreid (flyer) met betrekking tot
dit project, waarin er geen expliciete melding wordt gemaakt van de concentratiescholen. Het
regeerakkoord werd op dit punt nog niet uitgevoerd. Misschien was het te kort dag.
Hoe zal de collegevoorzitter concreet  te  werk  gaan  om  het  project  ‘samen  naar  school  in  de  
buurt’  te  laten  focussen  op  concentratiescholen?   Welke stappen zal hij hiervoor ondernemen?
Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat alle voorbereidingen  voor   het   project   ‘Samen
naar school in de buurt’   inzake de aanmeld- en inschrijfprocedure die nu gestart is, werden
getroffen in het voorjaar van 2014. Toen werd het concept vastgelegd, waarbij de focus ligt op
het informeren van alle ouders, zodat zij een weloverwogen schoolkeuze kunnen maken voor
hun kinderen. ‘Samen   naar   school   in   de   buurt’   is   een   project   waarbij   ouders   geïnformeerd  
worden over de scholen in de buurt, met de bedoeling een goede mix te krijgen in die
basisscholen.
De huidige situatie, de capaciteitsproblematiek én de regels van het laatste inschrijvingsdecreet, zijn immers  zo  dat  ‘samen  in  een  school  inschrijven’  niet  meer mogelijk is. Om die
redenen bleek uit een evaluatie van het project dat in een meerderheid van de scholen die
deelnamen aan het project, niet het beoogde effect werd bereikt, namelijk het verhogen van
het aantal Nederlandstalige kinderen.
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Door ouders op een correcte manier te informeren, verkleinen we wel de drempel om in te
stappen  in  een  ‘concentratieschool’. We brengen ouders ook nog steeds met elkaar in contact.
Dit  jaar  zullen  er  in  december  op  5  locaties  in  Brussel  ‘ontmoetingsmomenten’  plaatsvinden,
waar ouders de scholen en elkaar kunnen leren kennen. Hiermee komen we dus al zeker
tegemoet aan de doelstelling in het bestuursakkoord.
Momenteel zijn we nog volop bezig met de uitvoering van de activiteiten van deze aanmelden inschrijfprocedure. In het voorjaar van 2015 starten de voorbereidingen voor de volgende
aanmeld- en inschrijfprocedure. Op dat moment werken we een methodiek uit om na te gaan
hoe we ons meer kunnen richten op concentratiescholen. Uiteraard zullen het inschrijvingsdecreet en de hervormingen van de Vlaamse Gemeenschap hier een belangrijke impact
hebben.
De collegevoorzitter besluit dat hij proefondervindelijk vaststelde dat het aantrekkelijk maken
van concentratiescholen voor alle leerlingen samenhangt met het aanbieden van optimale
onderwijsinfrastructuur. Hij staaft dit met 3 voorbeelden, 1 uit elk net.
De gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee was een concentratieschool met 400
kinderen hoofdzakelijk van Turkse oorsprong, tot op het ogenblik dat de school infrastructureel picobello in orde gezet was. Sedertdien werd de school veel gemengder, vanaf de
onthaalklassen. Dit resulteert later in meer gemengde kleuterklassen en leerjaren.
De vrije school Sint-Ursula werd afgebroken en kreeg een gloednieuw gebouw in
samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester. De school telde quasi allemaal kinderen van
Marokkaanse oorsprong. Deze school is nu opnieuw meer gemengd.
Het 3de voorbeeld is de school De Kleurdoos, gelegen in hartje Brussel en behorend tot het
gemeenschapsonderwijs. De school werd bijna gesloten, maar herpakte en biedt nu onderwijs
aan kinderen van alle kleuren en is zeer gemengd.
Optimale infrastructuur draagt zeker bij tot het aantrekken van sterke directies en gemotiveerde leerkrachtenteams, die maken dat een school uitstraling heeft en tof is. Dit leidt er toe
dat ouders er graag hun kinderen inschrijven, ongeacht de buurt van de school en welke ook
hun kleur is. Blijkbaar stappen mensen over een aantal vooroordelen als dit wordt
aangeboden.
Zopas vergaderde collegevoorzitter Guy Vanhengel met de huidige beleidsverantwoordelijken
van Sint-Jans-Molenbeek en benadrukte hij dat het project, opgestart door voormalig schepen
Jef Van Damme, verder kan uitgewerkt worden als er snel voortgang wordt gemaakt met de
geplande bouw van een nieuwe school in Sint-Jans-Molenbeek. De collegevoorzitter
moedigde het bestuur aan om het dossier snel af te handelen met het oog op het pedagogisch
effect dat er mee samenhangt.
Commissievoorzitter Bruno De Lille merkt op dat sedert de recentste inschrijfperiode De
Kleurdoos voor het eerst als 1ste keuzeschool wordt opgegeven door ouders. Voordien was dat
niet het geval. Dan was De Kleurdoos 2de of 3de keuze.
Interpellant Jef Van Damme vindt het positief dat de beleidsverantwoordelijken van SintJans-Molenbeek door de collegevoorzitter worden aangepord om een nieuwbouw te realiseren
en o.m. zo  verder  gestalte  te  geven  aan  het  project  ‘Samen  naar  school  in  de  buurt’.  
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Het is essentieel dat de VGC een goede communicatie opzet die gericht is op alle ouders. Een
goed geïnformeerde ouder is er 2 waard. Belangrijk is dat de ouders correct de inschrijfprocedure volgen en bewust gemaakt worden dat er naast 2 of 3 gehypte scholen, tal van
andere kwaliteitsvolle Nederlandstalige scholen in Brussel zijn. De spreker is het niet
helemaal eens met de collegevoorzitter. Nieuwe of vernieuwde infrastructuur kan gedeeltelijk
een motor zijn om een bepaald publiek aan te trekken om tot een meer gemengde situatie te
komen. We moeten ook realistisch zijn. Niet alle scholen met een verouderde infrastructuur
kunnen in een keer gerenoveerd worden, dat is een werk dat nog een lange tijd in beslag zal
nemen. Er zijn veel scholen die heel wat te bieden hebben, ondanks het feit dat ze niet in de
allernieuwste infrastructuur gehuisvest zijn. Ook voor die scholen moeten er mogelijkheden
zijn om te diversifiëren. De volledig gerenoveerde Vier Winden school bijvoorbeeld kende al
een beginnende leerlingenshift voor met de renovatie werd aangevangen. De VGC vormde
een belangrijke hefboom in dit dossier, waarvoor dank. De spreker kijkt uit naar de nieuwe
initiatieven van het voorjaar 2015.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel voegt nog toe dat het complexe dossier van de Vier
Winden school stilaan kan afgerond worden.
***

