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Leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel interviewden schepen 
Labsir over zijn werk en privéleven. Zie foto’s. 
 

GESPREKJE TUSSEN LEERLINGEN EN SCHEPEN LABSIR  
 
Leerlingen uit de OKAN- klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) van het 
Busleyden Atheneum campus Nekkerspoel oefenden hun Nederlandse taal en 
kennis van politiek op een heel bijzondere manier: een ontmoeting met 
schepen Abdrahman Labsir. “In het kader van de lessen burgerschap waren 
onze leerlingen maar wat blij dat schepen Labsir inging op hun vraag naar een 
interview. Zo kregen zij de unieke kans om in het stadhuis te komen en hun 
vragen aan de schepen te stellen”, zegt Kwinten Stevens, lesgever aan 
anderstalige nieuwkomers in de OKAN-klas van BA-campus Nekkerspoel. 
 
In het kader van de eindtermen burgerschap leren alle leerlingen van Busleyden 
Atheneum Campus Nekkerspoel over de gemeente, politiek en verkiezingen.  
 
Voor de leerlingen in de OKAN-klassen is dit niet evident: de meesten van hen 
wonen nog maar sinds twee of drie jaar in België. Tekst en uitleg over de 
ingewikkelde Belgische politiek is voor hen taaie leerstof.  
 
Ze waren daarom zeer blij dat schepen Labsir inging op hun vraag om hem te mogen 
interviewen.  
 
“In het stadhuis vuurden de leerlingen een half uur lang vragen af. Over zijn taken als 
schepen maar ook over zijn privéleven. Schepen Labsir nam uitgebreid de tijd om 
een antwoord te geven. Iedereen kwam enthousiast buiten. Niemand die nu nog zal 
vergeten wat een schepen is en wat hij doet. Dat Abdrahman Labsir, behalve een 
schepen met een takenpakket, ook een geweldig sympathieke en getalenteerde 
mens is, hebben ze eveneens ontdekt.” 
 
Leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel volgen een 
praktijkgerichte opleiding. “Elke week hebben ze één dag praktijkvakken op school, 
drie dagen stage op de werkvloer en een dag algemene vakken, naast Engels ook 
“Project Algemene Vorming” waarbinnen de lessen burgerschap vallen”, zegt 
Kwinten Stevens. 
 
Voor de journalist:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kwinten Stevens, tel: 015 55 55 61. 

 
 


