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Studiezalen van het OCMW: meer dan 600 studenten ingeschreven
voor de tweede zittijd
Brussel, 18 september 2019 – Voor de tweede zittijd zijn er tussen 1 augustus en 6
september 619 jongeren komen studeren in de studiezalen van het OCMW van de Stad
Brussel. Van maandag tot zaterdag (feestdagen inbegrepen) en van 9u tot 21u waren er drie
zalen of 200 plaatsen beschikbaar in de verschillende wijken: in de Vijfhoek, in Laken en in
Neder-Over-Heembeek. Deze studievoorziening werd vorig jaar voor het eerst gelanceerd
om aan jongeren de mogelijkheid te bieden om in goede omstandigheden te studeren.
Sinds 2018 opent het OCMW van de Stad Brussel tijdens de examenperiodes verschillende
zalen op het gemeentelijk grondgebied. “Deze zalen zijn gratis beschikbaar voor jonge
Brusselaars die ouder zijn dan 16 jaar en die ingeschreven zijn in het middelbaar of in het hoger
onderwijs. De zalen bieden een ruim studeercomfort: dicht bij huis, ruime openingsuren, gratis
wifi, gratis toegang tot computers en printers, fruit, koffie en water en indien gewenst is er
pedagogische begeleiding die aangeboden wordt door de cel studenten van het OCMW”, legt
Karine Lalieux, Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel uit. Het OCMW wil aan jongeren
de kans bieden om in goede omstandigheden te studeren. Dit geldt vooral voor jongeren die
in een kwetsbare leefomgeving wonen en die thuis hun examens niet optimaal kunnen
voorbereiden (lawaai, te weinig plaats, enz.). “We willen hen helpen om hun studies succesvol
af te ronden. Goede schoolprestaties zijn namelijk van essentieel belang voor de ontwikkeling
en de zelfontplooiing van de jongeren en zijn bepalend voor hun toekomst” zegt Karine Lalieux.
Naast het thuisprobleem hebben de jongeren ook te maken met plaatsgebrek in de
gebruikelijke studeerplaatsen, die overvol zitten tijdens de examenperiode. Het is daarom dat
het OCMW 200 bijkomende plaatsen heeft gecreëerd. Aya (19 jaar, 1ste bachelor psychologie)
is een studente die gebruik heeft gemaakt van de zalen: “Ik ben in de zalen van het OCMW
gaan studeren tijdens de examenperiodes van juni en van augustus. Dit heeft me enorm
geholpen want het is er kalm en dat is vooral waar ik nood aan had, samen met beschikbare
plaats, de nodige uitrusting en goede openingsuren. Kortom, het is een aangename omgeving
die stimulerend werkt om te studeren. Ik heb deze plaats aan verschillende vrienden
aangeraden”.
De cijfers
Deze zomer hebben er zich 619 studenten ingeschreven die samen voor een totaal van 3246
bezoeken hebben gezorgd. De frequentie was het hoogste tussen 12 en 24 augustus, de
periode net voor de examens. De eenmalige bezoeken zijn afgenomen en de meerderheid van
de jongeren kwam 3 tot 5 keer per maand langs, sommigen zelfs meer dan 10 keer. Dit toont
aan dat het publiek trouw blijft aan de zalen, een tendens die al in juni vastgesteld werd. 55%
woont op het grondgebied van de Stad. 29% zijn jongeren die geholpen worden door het
OCMW. 84% van de ingeschrevenen zijn jongeren van het hoger onderwijs, die vaker met een
tweede zit te maken hebben. De zaal met het grootste aantal bezoekers is net zoals in juni
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zaal Bruyn in Neder-Over-Heembeek. Daarnaast heeft het OCMW op vraag van de jongeren
een zaal geopend die gewijd is aan groepswerken. Deze bevindt zich naast de studiezaal in
Laken en werd eveneens frequent bezocht.
Jongeren die de studiezalen omkaderen
Deze zomer werden de zalen omkaderd door studenten die geholpen worden door het OCMW
en door personen onder contract art. 60 in het kader van hun professionele inschakeling. De
studenten werden gekozen op basis van hun interesse in het domein van de jeugd en het
onderwijs (toekomstige studenten, opvoeders,…). Yassine (21 jaar, 1ste bachelor opvoeder)
legt uit: “Als student ben ik vooral naar zaal Bruyn in Neder-Over-Heembeek gegaan. Ik was
enorm tevreden over de aangeboden diensten. Het is mede dankzij deze studiezaal dat ik
geslaagd ben. De sterke punten van deze zaal zijn de locatie, het materiaal dat ter beschikking
wordt gesteld en de werksfeer die je stimuleert om alles te geven om te slagen. Daarna heb ik
de zalen bezocht als jobstudent en heb ik mogen meegenieten van het succes van mijn
studiegenoten. Ik zou er graag opnieuw werken”. Yassine maakt deel uit van de ongeveer
2.000 jongeren die elk jaar begeleid worden door de cel Studenten van het OCMW.
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