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Interpellatie van de h. Minet: Privéscholen in Ukkel. 

 
De h. Minet wil het hebben over de plaats van het privéonderwijs in Ukkel naar aanleiding van de in-

stallatie van de "Bogaerts International School". In de Franse gemeenschap gaan 10.00 van de 247.760 leer-
lingen (van -18-jaar) naar een privéschool. Sommige scholen leveren uitstekend werk, vooral bij jongeren die 
omwille van allerhande problemen anders weinig kans op slagen zouden hebben. 

 
De h. Minet heeft toevallig de privéschool "Estim" ontdekt die leerlingen met leerproblemen een al-

ternatieve onderwijsvorm wil aanbieden, in de lijn van o.a. Decroly, Montessori en Freinet. Er blijkt echter op 
heden maar 1 leerling ingeschreven te zijn in deze school. 

 
Een privéschool wordt nog altijd als elitair en duur aanzien (€ 12.000 tot € 20.000 per jaar). In het ge-

west zijn er bovendien privéscholen waarvan het diploma niet erkend wordt. Deze scholen zijn toegelaten 
maar mogen zich niet "universiteit", "hogeschool" e.d. noemen. Ze hebben vooral succes bij buitenlandse 
studenten die er een niet-gehomologeerd diploma krijgen. 

 
De "Bogaerts International School" zou gevestigd worden in het "Domaine de Latour de Freins" (een 

gebouw van meer dan 6.000 m² met 62.800 m² park errond). De school voert momenteel gesprekken met 
privépartners om de lokalen te verhuren tijdens dagen/uren waarop er geen lessen zijn. Kan Ukkel een over-
eenkomst met deze school sluiten om lokalen te huren voor sociale, culturele of sportieve activiteiten? 

 
De h. Minet wil graag een volledige lijst van de privéscholen in Ukkel en wenst te weten of de ge-

meente overeenkomsten met deze scholen heeft afgesloten, in het bijzonder met de school "Estim". 
 
Schepen Maison zal de raadsleden deze lijst bezorgen. Ze heeft contact gehad met de school Estim 

waar nu twee leerlingen ingeschreven zijn. De gemeente is echter niet bevoegd om deze school specifieke 
ondersteuning te verlenen. 

 
Voor de schepen zou het beter zijn om leerlingen die zich moeilijk in het traditionele onderwijs kunnen 

integreren toch op te nemen in het klassiek onderwijs en niet in een aparte school te stoppen. Hiervoor is 
uiteraard bijzondere ondersteuning en subsidiëring nodig en de Fédération Wallonie-Bruxelles heeft in juni 
een decreet goedgekeurd rond deze integratie van leerlingen met bijzondere moeilijkheden.  

 
De school "Estim" wil dergelijke leerlingen opvangen maar kent nog weinig succes omdat de school 

geen erkenning heeft en ouders zelf voor alle kosten moeten opdraaien. Deze leerlingen worden beschouwd 
als leerlingen in thuisonderwijs zodat ze toch examens kunnen afleggen om een gehomologeerd diploma van 
de Franse gemeenschap te bekomen. Ze zal de minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap interpel-
leren over de toestand van de school Estim. 

 
De "Bogaerts International School" ligt op een terrein dat afhangt van het OCMW van Brussel-Stad dus 

de gemeente is hiervoor niet bevoegd. De schepen is wel voorstander van het eventuele gebruik van hun 
lokalen maar dit staat momenteel nog niet op de agenda. 

 
Schepen Cools geeft aan dat de diensten Stedenbouw en Milieu het dossier "Domaine de Latour de 

Freins" van nabij hebben opgevolgd. Los van de opvoedkundige intenties van de school zelf is het goed dat 
dit terrein opnieuw bezet wordt om verloedering van het gebouw tegen te gaan. Er zijn contacten met de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen rond de eventuele aanleg van moestuintjes die 
aan de bewoners verhuurd kunnen worden. 


