LOP BRUSSEL BASISONDERWIJS
Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel – 02 553 30 20- lop.brussel@vlaanderen.be

Persbericht 30 april 2021
Een plaats op een Nederlandstalige basisschool blijft gewild in Brussel.
In maart konden geïnteresseerde ouders hun kind aanmelden om aanspraak te maken op plaats in het
Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel voor het volgende schooljaar. In totaal werden 6.301
dossiers ingediend. Dat zijn er ongeveer evenveel (+38 dossiers, of +0,6%) ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Omwille van de coronamaatregels werd in 2020 de aanmeldingsperiode verlengd,
met een grote stijging van het aantal aanmeldingsdossiers tot gevolg. Indien die volledige periode in
rekening wordt gebracht dan werden 587 dossiers minder aangemeld. De vraag om een plaats
overtreft nog steeds ruimschoots het momenteel beschikbare aanbod.
Ouders die een dossier indienden, kregen vandaag te horen of hun kind volgend jaar kan starten in
één van de scholen die ze kozen. Voor de ouders van 2.766 kinderen was dit antwoord positief. Van
het totaal aantal kinderen (inclusief de vooraf aangemelde broers en zussen) die een plaats kregen
toegewezen kan 84% terecht in zijn 1ste schoolkeuze en 96% kan terecht in één van de drie eerste
opgegeven scholen.
Voor een grote groep, 3.535 kinderen, werd momenteel echter geen plaats gevonden. Ondanks een
verhoging van de capaciteit - er kwamen dit jaar 506 plaatsen bij (en ook de afgelopen jaren werd de
capaciteit al fors opgetrokken) - blijft het tekort groot. Eerder dit jaar werd ook al een groot aantal
broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van onderwijspersoneel aangemeld
voor een plaats in dezelfde school als hun broer of zus. Over alle leerjaren kunnen 355 kinderen niet
naar dezelfde school als hun broer of zus, wegens plaatsgebrek.
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Op zijn minst twee nuances zijn van belang wat betreft het plaats-tekort. Enerzijds zitten er ook heel
wat ‘schoolveranderaars’ in de pool van de aanmeldingen. Doorgaans is dat het geval voor ongeveer
1 op 3 onder hen. Het gaat dan om leerlingen die nu al op school zitten en in het aanmeldsysteem
opgenomen worden omdat ze van school willen veranderen. Dat lukt in heel wat gevallen ook.
Wanneer deze kinderen inschrijven in de nieuwe school, komt hun huidige plaats opnieuw vrij.
Anderzijds betekent een negatief antwoord op dit ogenblik niet dat de betrokken kinderen helemaal
niet meer aan de bak geraken. “We volgen elk jaar de groep kinderen die een negatief bericht krijgen
verder op en zien dat de meesten uiteindelijk toch een plaats vinden,” zegt Joost Vaesen, voorzitter van
het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs. “Wanneer we terugblikken op de aanmeldingen
voor schooljaar 2020-2021, stellen we vast dat van de 3952 kinderen die aanvankelijk geen plaats
hadden, 70% toch terug te vinden is in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel of Vlaanderen. 24%
heeft een plaats in het Franstalig onderwijs en 1% volgt privéonderwijs of onderwijs in het buitenland.
Er bleef echter een groep van minstens 5% of 204 kinderen over die geen school gevonden hebben
hoewel zij ruim op voorhand alle nodige stappen ondernamen om hun kind in te schrijven. Daarnaast
is er ook nog een groep van 103 kinderen die we niet konden bereiken en waarvan we niet weten of ze
een school gevonden hebben. De meeste van die niet-ingeschreven kinderen waren aangemeld voor de
onthaalklas en de eerste twee kleuterklassen. Tegelijkertijd vragen deze cijfers om aandacht want al in
het kleuteronderwijs ontstaan sociale drempels die later mogelijk inwerken op een sociale
onderwijskloof.”
Het LOP roept daarom op om te blijven investeren in extra plaatsen. De nood aan plaatsen is het hoogst
in de onthaalklas, de 1ste kleuterklas en in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Brusselstad en Anderlecht. Capaciteitsuitbreiding in aangrenzende gemeenten zou ook het nodige soelaas
kunnen bieden omdat de nood aan plaatsen de grenzen van de gemeenten overstijgt. Het LOP Brussel
Basisonderwijs neemt in die optiek ook deel aan een werkgroep ‘data’ die door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie werd geïnitieerd en die onder meer tot doel heeft om de capaciteit te
monitoren en het beeld ervan te verfijnen. De bijzondere ruimtelijke en stedenbouwkundige context
van Brussel vergemakkelijkt evenwel capaciteitsuitbreiding niet. Daarom vraagt het LOP Brussel
Basisonderwijs blijvende aandacht voor en een continuering van de aangepaste ondersteuning om dit
proces te faciliteren.
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