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Interpellatie van de h. Desmet: Inschrijvingen basisonderwijs. 
 

De h. Desmet herinnert eraan dat de ouders van Ukkelse kinderen, geboren in 2015, per brief van 1 
september werd ingelicht over de inschrijvingen in het basisonderwijs. Er zijn hierbij enkele problemen aan 
het licht gekomen. 

De brief is veel te laat aangekomen bij de ouders, soms pas begin oktober! 
Na te hebben vermeld dat kinderen van een broer of zus die reeds naar een gemeenteschool gaat 

voorrang krijgen, geeft het document aan dat inschrijvingen voor de andere Ukkelse kinderen zullen plaats-
vinden vanaf 14 oktober vanaf 8 uur tot 31 december. Veel ouders wisten namelijk helemaal niet dat er erg 
weinig plaatsen beschikbaar waren, hetgeen niet in de brief vermeld werd! Op 14 oktober waren er nauwe-
lijks of zelfs geen plaatsen meer vrij in sommige scholen! Ouders die op de hoogte waren, hebben gekam-
peerd voor de school om bij de eersten te kunnen zijn. Veel ouders hebben dan ook geen inschrijving kunnen 
krijgen! 

Waarom hebben de basisscholen niet allemaal volgens hetzelfde principe gehandeld? 
Waarom wordt een dergelijke toestand aanvaard? Niet alle ouders hebben de kans om vanaf 8 uur 's 

morgens aanwezig te zijn en minstens 48 uur voor de schoolpoort te kamperen! 
De h. Desmet stelt voor dat er vermeld wordt dat de plaatsen erg beperkt zijn waardoor ouders niet 

de indruk krijgen dat inschrijvingen mogelijk zijn tussen 14 oktober en 31 december. Zou een callcenter nut-
tig zijn voor een beter beheer van de inschrijvingen? 

 
Schepen Maison geeft toe dat de brief inzake het basisonderwijs later dan gewoonlijk werd ver-

stuurd. Dit kwam echter door voorzorgen, genomen door de gemeentesecretaris, om te voldoen aan de pri-
vacywetgeving. Schepen Maison is van mening dat de gemeente het best mogelijke systeem toepast, reke-
ning houdend met bestaande parameters, en omdat er in Ukkel geen grote toevloed is in de gemeentescho-
len. Enkel twee of drie scholen hebben te maken met een verzadiging, aldus een klein percentage, want er 
zijn geen rijen van honderd personen voor de scholen. 

Schepen Maison is van mening dat de brief geen paniek moet zaaien door te vermelden dat de plaat-
sen erg beperkt zijn. De ouders kunnen bovendien bij de school van hun keuze de nodige inlichtingen inwin-
nen. Op het ogenblik dat het gemeentebestuur alle betrokken ouders aanschrijft, spreekt het voor zich dat zij 
ook een inspanning leveren. De ouders worden erover ingelicht dat een afspraak maken een inschrijving niet 
als dusdanig vergemakkelijkt en dat er voor sommige scholen hoe dan ook files zijn. Er zijn nu eenmaal min-
der plaatsen dan aanvragen. 

Volgens schepen Maison is een callcenter geen optimale oplossing want sommige ouders kunnen 
een hele dag telefoneren of derden hiervoor inschakelen om meer kansen te hebben. Online inschrijvingen, 
zoals van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap, zijn evenmin optimaal en hiervoor is een investering van 
meer dan € 100.000 vereist. Aangezien het maar om enkele scholen gaat, is een dergelijke uitgave ongepast. 

Dit betekent uiteraard niet dat het college niet wil investeren in het gemeenteonderwijs. Schepen 
Maison geeft aan dat het college het aantal klassen in de école de Saint-Job heeft verdubbeld, naar het voor-
beeld van de scholen Merlo en Eglantiers. Het systeem wou de eerste drie maanden reserveren voor Ukkelse 
kinderen en vanaf 1 januari andere kinderen nog de kans geven. Dit kan inderdaad de indruk geven dat er 
voldoende capaciteit is en het college zal nadenken over een eventuele kortere inschrijvingsperiode in over-
leg met de pedagogische inspecteur. 


