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Meer dan 780 jongeren maakten deze winter gebruik van de 

studieruimten van het OCMW van de Stad Brussel 
 

Brussel, 5 februari 2019 – Sinds mei 2018 stelt het OCMW van de Stad Brussel tijdens blokperiodes 
in verschillende wijken van de stad studieruimten ter beschikking aan jongeren ouder dan 16. Deze 
ruimten – voorzien van wifi en informaticamateriaal – zijn gratis toegankelijk van maandag tot en 
met zaterdag tussen 9 en 21u. Verspreid over de Vijfhoek, Laken en Neder-Over-Heembeek 
voorzag het OCMW 200 plaatsen om te studeren. 782 studenten schreven zich in met een record 
aantal bezoeken van 6520. Een regelrecht succes, en het bewijs dat de formule aanspreekt bij de 
jongeren. 
 
« Heel wat jongeren hebben moeite om een geschikte plek te vinden om te studeren. Daarom besliste 
het OCMW van de Stad Brussel iets minder dan een jaar geleden om tijdens de blokperiode in 
verschillende wijken studieruimten in te richten»,  legt OCMW-Voorzitster Karine Lalieux uit. « Deze 
winter stelden we opnieuw gedurende twee maanden 200 plaatsen ter beschikking in het 
stadscentrum, Laken en Neder-Over-Heembeek. Meer dan 780 jongeren werden er opgevangen en 
omkaderd. Een echt succes voor het OCMW, dat zo aan iedereen dezelfde slaagkansen wil bieden. 
Huisvesting, omgevingsgeluiden en promiscuïteit kunnen ervoor zorgen dat studenten falen. Dit is 
vooral zo bij de meest kwetsbare jongeren. Onze studieruimten willen dan ook een gratis oplossing 
bieden in de buurt», voegt de OCMW-Voorzitster toe.  
 
Deze winter konden studenten terecht in de studieruimten van Sociale Antenne Spiegel (centrum), 
Antenne Stefania in Laken alsook de polyvalente zaal van de Bruynwijk in Neder-Over-Heembeek. De 
studieruimten, die voorzien zijn van wifi en informaticatmateraal, zijn bedoeld voor studerende 
jongeren ouder dan 16. De Studentencel van het OCMW voorziet pedagogische begeleiding voor wie 
hierom vraagt. Er wordt tevens fruit, water en koffie aangeboden. In elke zaal staan twee personen 
in voor de begeleiding. 

 
Wat cijfergegevens over de bezoekers deze winter 

 
In totaal tekenden we in de 3 studieruimten tijdens deze twee maanden 6520 bezoekers op, waarbij 
elke jongeren gemiddeld 5 maal terugkeert (20 % van hen komen meer dan 8 keer en sommigen zelfs 
tot 33 keer terug). Een record sinds de lancering van het initiatief, en een bewijs van de trouwheid 
van de bezoekers, gezien het aantal eenmalige bezoeken daalt. 27 % van de ingeschreven personen 
bezocht al een studieruimte tijdens een vorige examensessie. 27 % wordt overigens geholpen door 
het OCMW. De hoogste bezoekersaantallen werden opgetekend tijdens de schoolvakanties, waarin 
de studiezalen deze winter hoofdzakelijk werden bezocht door studenten uit het hoger onderwijs. 
Van de 782 ingeschrevenen woont de helft op het grondgebied van de Stad Brussel (54 %), 32 % in 
het Brussels Gewest (zij studeren voor het grootste deel in scholen op het grondgebied van de Stad 
Brussel), 11 % woont in Vlaanderen en 3% in Wallonië. Resultaten van een tevredenheidsonderzoek 
tijdens de sessie tonen aan dat de jongeren erg tevreden zijn over de geboden dienstverlening.  
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