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46 miljoen euro voor nieuwbouw of renovatie van scholen in 
Vlaanderen  

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand zo’n € 46 miljoen in meer dan 
100 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. “We investeren daar waar de noden het 
grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Weyts. “In deze 
regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. 
Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.” 

 

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, 

stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze 

regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de 

investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan.  

Weyts investeerde in de laatste maand van 2020 via het Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs (AGION) ruim € 46 miljoen in maar liefst 107 scholenbouwprojecten over gans 
Vlaanderen.  

Gemeentelijke Basisschool Het Klaverbos in Hemiksem kan rekenen op € 3,8 miljoen voor een 

nieuwbouwproject en omgevingswerken. In het West-Vlaamse Deerlijk realiseren Gemeentelijke 

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Kim, Gemeentelijke Basisschool voor 

Buitengewoon Onderwijs – Sancta Maria en de Gemeentelijke Lagere school met € 3,4 miljoen 

een nieuwbouw, verbouwingswerken, eerste uitrusting en omgevingswerken. Vrije Basisschool - 

Sint-Stanislascollege in Antwerpen ontvangt € 3 miljoen capaciteitsmiddelen voor het uitbreiden 

van de basisschool. Het Stedelijk Lyceum Pestalozzi II en het Stedelijk Lyceum Cadix voeren met € 

2,6 miljoen een totaalrenovatie uit. WICO en het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef in 

Pelt verkrijgen een eerste schrijf van € 2,5 miljoen voor een nieuwbouw en renovatiewerken op 

de campus St-Maria.  

 

 

 



Overzicht per provincie 

 

Provincie Aantal projecten Bedrag 

Antwerpen 37 €15.975.978 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  4 € 2.488.441 

Limburg  10 € 6.118.659 

Oost-Vlaanderen  23 € 10.928.527 

Vlaams – Brabant  10 € 3.704.535 

West – Vlaanderen  23 € 6.999.940 

Totaal vastgelegde 

schoolbouwsubsidies (december 

2020)   

107 € 46.216.080 

 

Contact: Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19 


