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Groter aanbod studiezalen van het OCMW van de Stad Brussel 

Brussel, 13 november 2019 – Meer dan een jaar na hun oprichting worden de studiezalen van het 
OCMW van de Stad Brussel nog steeds druk bezocht. Bij elke examenperiode komen enkele 
honderden studenten er hun examens voorbereiden, en ze blijven terugkomen. Gezien het succes 
van dit initiatief, heeft het OCMW het aanbod voor de studenten willen uitbreiden. Voor de 
komende examensessie worden er drie nieuwigheden gelanceerd: een langere openingsperiode, 
een nieuwe studiezaal midden in de Modelwijk en nieuwe workshops in samenwerking met de Pôle 
académique de Bruxelles om de slaagkansen op school te vergroten. De zalen openen terug de 
deuren vanaf 15 november.   

Een te kleine of te luidruchtige woonsituatie, een kamer delen met broers en zussen, een bibliotheek 
die overvol zit of die zich te ver van huis bevindt… Het is niet altijd eenvoudig om de examens in 
optimale omstandigheden voor te bereiden. Goede schoolprestaties zijn nochtans essentieel voor de 
ontwikkeling en de zelfontplooiing van jongeren, vooral wanneer ze in armoede leven. Het is daarom 
dat het OCMW, dat via de cel Studenten jaarlijks meer dan 2.500 jongeren begeleidt, in 2018 heeft 
besloten om studiezalen te openen in verschillende buurten in Brussel. Tijdens elke examenperiode 
bezoeken honderden studenten deze zalen. Ze zijn uiterst tevreden over het comfort en de diensten 
die gratis aangeboden worden: wifi, computers en printers, koffie, fruit en water, maar ook ruime 
openingstijden (van maandag tot zaterdag, van 9u tot 21u, feestdagen inbegrepen) en 
studiebegeleiding indien gewenst. "Gezien het succes van de studiezalen van het OCMW heb ik ons 
aanbod op korte termijn willen uitbreiden. Tijdens deze examenperiode zullen de zalen al vanaf 
midden november de deuren openen. In samenwerking met de Lakense Haard zal er ook een nieuwe 
zaal geopend worden midden in de Modelwijk in Laken. Daarnaast geeft een nieuwe samenwerking 
met de Pôle académique de Bruxelles ons de gelegenheid om een gratis workshop “Verhoog  je 
slaagkansen” aan te bieden. Deze zal gegeven worden door professionelen uit de Brusselse 
hogescholen en universiteiten die het OCMW willen ondersteunen bij dit initiatief”, aldus Karine 
Lalieux, Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel. 

Tijdens deze examenperiode zullen er 250 plaatsen beschikbaar zijn, verspreid over verschillende 
buurten: een studiezaal in de Vijfhoek (Spiegelstraat 7), een zaal in Neder-Over-Heembeek 
(Bruynstraat 225) en een studiezaal en een zaal die voorbehouden is aan groepswerk in Laken (Emile 
Bockstaellaan 114). Deze zalen openen de deuren van 15 november tot 31 januari, of 3 weken meer 
dan de examenperiode van januari 2019. Zo kunnen de studenten nog vroeger beginnen met hun 
voorbereidingen. De nieuwe studiezaal van de Modelwijk (lokaal 15) zal toegankelijk zijn van 15 
november tot 15 januari.  

Deze vervroegde opening geeft onder andere de gelegenheid om workshops te organiseren in 
samenwerking met de Pôle académique. Er zullen verschillende thema’s aangekaart worden die vooral 
interessant zijn voor studenten die van het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs overgaan: 
tijdsbeheer, nota’s nemen, concentratie en memoriseren, ontcijferen van examenvragen, enz. 
Inschrijven voor deze workshops kan via 02/563.66.51 of sallesdetudes@cpasbxl.brussels.   

Toegang tot de zalen gebeurt ter plaatse op vertoon van de studentenkaart.  
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