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Inleiding
Er zijn naar schatting 20.000 schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel, goed voor een oppervlakte van 16.6 km2.
Demografische ontwikkelingen en de beperkte ruimte in Vlaanderen en Brussel zetten aan tot het effectief delen van
schoolinfrastructuur. Maar ook de budgettaire context dwingt ons om de geïnvesteerde scholenbouwmiddelen zo
efficiënt mogelijk in te zetten en zo goed mogelijk te laten renderen.
Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Masterplan scholenbouw goed1. Het Masterplan
Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een integraal beleidsplan voor de aanpak van
schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Het plan wil een antwoord bieden op de huidige noden en de
uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel. Eén van de nieuwe accenten is dat
schoolgebouwen vlotter voor verschillende doeleinden moeten kunnen worden gebruikt, vooral ook buiten de
schooluren, in het weekend en tijdens vakanties.
Het bevorderen van multifunctionele schoolgebouwen, medegebruik en het openstellen van kwalitatieve
schoolinfrastructuur is een belangrijke opdracht voor AGION. In het voorbije jaar werden er zowel vanuit de
Vlaamse Overheid als vanuit het middenveld verschillende initiatieven georganiseerd om multifunctionele
schoolinfrastructuur te stimuleren.
De geldende regelgeving binnen Onderwijs maakt heel veel mogelijk voor multifunctioneel gebruik van
schoolinfrastructuur. Vandaag stelt een groot aantal scholen zich al open voor buitenschools gebruik. We denken
dan misschien spontaan aan het delen van sportinfrastructuur, maar gedeeld gebruik kan veel verder gaan dan
louter sportaccommodatie. Polyvalente ruimtes, leslokalen en speelplaatsen, bieden bijvoorbeeld ook veel
mogelijkheden tot delen.
De Vlaamse Overheid wil gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur maximaal stimuleren. Dit doen we nu reeds en
zullen we ook in de toekomst op verschillende manieren blijven doen. Zowel op vlak van subsidiëring als op vlak van
sensibilisering en regelgeving.
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een studie waarbij 14 nieuwe projecten van multifunctionele
onderwijsinfrastructuur in detail werden bestudeerd. Met dit onderzoek willen we leren uit de praktijk en
multifunctioneel gebruik nog meer faciliteren.

Wat betekent multifunctionele onderwijsinfrastructuur?
Een schoolgebouw is multifunctioneel wanneer het multi-inzetbaar en/of combineerbaar en aanpasbaar is.
• Multi-inzetbaar: meervoudig gebruik van een schoolgebouw waarin een ruimte afwisselend door verschillende
gebruikers gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: een sportzaal in een school die lokale sportverenigingen op
weekavonden gebruiken en tijdens de schooluren voor de turnles gebruikt wordt.
• Combineerbaar: er worden meerdere functies gekoppeld aan een schoolgebouw. Bijvoorbeeld: een
kinderopvang op het gelijkvloers en basisonderwijs op de eerste verdieping.
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Vlaamse Regering: Conceptnota Masterplan Scholenbouw
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• Aanpasbaar: een zekere flexibiliteit van de ruimte waardoor die aanpasbaar is aan verschillende activiteiten,
vandaag en in de toekomst. Dit kan door ruimtes intelligent te schikken zodat ze schakelbaar, inwisselbaar of
uitbreidbaar worden, door structuren te voorzien die verschillende functies kunnen hebben (een trap als
circulatie en als tribune), door aangepast meubilair, voldoende bergruimte, enzovoort.
Multifunctionele onderwijsinfrastructuur zijn onderwijsgebouwen die zich dus openstellen voor andere functies,
activiteiten en gebruikers dan louter de onderwijsfunctie en -activiteiten die dagelijks in het gebouw worden
georganiseerd tijdens schooluren en bedoeld zijn voor de leerlingen van de school.

Stand van zaken in Vlaanderen
Vandaag is onderwijsinfrastructuur al in vele steden en gemeenten toegankelijk buiten de schooluren. Desondanks
blijft het aantal uren multifunctioneel gebruik van onderwijsinfrastructuur vaak slechts beperkt.
Schoolinfrastructuur heeft gemiddeld 50 beschikbare uren per week in schoolperiodes, buiten de normale
schooluren. De resultaten uit de schoolgebouwenmonitor, editie 2013, wijzen op gemiddeld 18u per week
buitenschools gebruik.
De huidige regelgeving voor onderwijsinfrastructuur is omschreven in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de
onderwijswetgeving (de Schoolpactwet2) en het zogenaamde Normenbesluit.3 De regelgeving voor
onderwijsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap is heel beperkt en geeft veel vrijheid aan bouwheren,
schoolbesturen, architecten en andere actoren om goede en kwalitatieve schoolinfrastructuur te realiseren. Het
Normenbesluit bevat maximale fysische en financiële normen voor de subsidiëring maar legt niet op hoe er moet
gebouwd worden; hoeveel m² per leerling moet worden voorzien. Van de fysische normen kan ook een afwijking
gevraagd worden aan de Commissie van Deskundigen. In tegenstelling tot andere beleidssectoren, legt het
beleidsdomein onderwijs derhalve geen specifieke bouwnormen op. Er zijn dan ook geen eigen bouwfysische of
technische normen voor scholenbouw die de realisatie van multifunctionele gebouwen kan bemoeilijken.

Subsidiemogelijkheden voor multifunctionele onderwijsinfrastructuur
De inrichtende machten of schoolbesturen van onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s uit de gesubsidieerde vrije
en officiële sector kunnen voor hun investeringen in hun onderwijspatrimonium een beroep doen op AGION. Voor
de instellingen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest werkt AGION daarnaast ook samen met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Scholen die deel uitmaken van het gemeenschapsonderwijs, zijn onderhevig aan de
financiële regelgeving van het GO!.
Bouwheren kunnen multifunctionele projecten realiseren ongeacht de subsidieprocedure. Dit kan zowel via de
standaardprocedure als via de andere procedures.
Verschillende subsidieprocedures moedigen vandaag al expliciet het realiseren van multifunctionele
onderwijsinfrastructuur aan. Bijvoorbeeld: de procedure ‘werken in samenwerking met een andere subsidiërende
overheid’, de huursubsidies en alternatieve financiering via publiek-private samenwerking (DBFM).
Daarnaast heeft AGION ook al procedures zoals de aankoop, werken na aankoop en de eerder vermelde
huursubsidies, die het mogelijk maken dat gebouwen die voorheen geen onderwijsbestemming hadden, kunnen
gebruikt worden voor onderwijs.
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Er wordt vaak nog gesproken over de Schoolpactwet maar het onderwijs in Vlaanderen is uiteraard een Vlaamse bevoegdheid waarbij door
opeenvolgende decreten wijzigingen worden aangebracht aan het juridische kader.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen
en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 9 november 2007)
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De financiële en fiscale impact van multifunctionaliteit
a. Kostprijs
Een vaak gehoorde stelling is dat multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur een hogere kostprijs
veroorzaakt. De praktijk leert dat dit niet zo hoeft te zijn. Vergelijkend kostprijsonderzoek van de DBFM-scholen
met gemeenschapsgebruik en zonder gemeenschapsgebruik, toont dat de bouwkost ongeveer hetzelfde is. Een
bepalende factor voor de kosten is in welke mate er bij aanbesteding van een nieuwbouwproject rekening
gehouden wordt met multifunctioneel gebruik. Idealiter wordt de bezettingsmatrix van een school volledig
ingevuld vóór aanbesteding van het project. Het vroegtijdig detecteren van de noden en potentiële partners en
gebruikers is dus cruciaal.
Scholen die hun bestaande infrastructuur een multifunctionele invulling geven, kunnen een andere benadering
volgen om de kostprijs van multifunctionaliteit te beperken. Als er infrastructurele aanpassingen moeten
gebeuren kunnen scholen beroep doen op de geldende subsidieprocedures. Voor wat betreft exploitatie of
beheer kunnen scholen samenwerken met partners zoals lokale besturen. Een intensiever gebruik van de
infrastructuur vereist ook onderhoud. Deze onderhoudskosten kan de school verrekenen in de vergoeding die de
school kan vragen voor het gebruik van de infrastructuur.
Scholen passen best een kostendekkend huurtarief toe om te vermijden dat werkingsmiddelen voor onderwijs
rechtstreeks aan het gebruik door derden worden besteed.

b. Rechtspersonenbelasting
Onderwijsinstellingen zijn meestal onderworpen aan de rechtspersonenbelasting in plaats van de
vennootschapsbelasting. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat een onderwijsinstelling geen verrichtingen van
winstgevende aard mag uitvoeren. Multifunctionele onderwijsinfrastructuur beoogt geen winstoogmerk. Dit
impliceert dat de onderwijsinstelling normaal gezien aan de rechtspersonenbelasting kan onderworpen blijven.
Het schoolbestuur neemt de vrijwaring van de rechtspersonenbelasting best in acht wanneer de huurtarieven
worden bepaald.

c. Vrijstelling van onroerende voorheffing
Scholen genieten een vrijstelling van onroerende voorheffing van onroerende goederen bestemd voor onderwijs.
Deze vrijstelling blijft behouden als scholen buiten de normale lestijden hun schoolgebouw openstellen voor
derden. Ook openstelling gedurende een beperkte tijdsperiode tijdens de lestijden hoeft geen probleem te zijn,
zolang de onderwijsbestemming maar behouden blijft. De essentie is dat de schoolgebouwen in hoofdzaak voor
didactische doeleinden moeten gebruikt worden. Ook scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen
onder bepaalde voorwaarden hun gebouwen openstellen met behoud van vrijstelling van onroerende
voorheffing.

d. BTW
Openstelling van onderwijsinfrastructuur wordt op fiscaal vlak vaak op basis van artikel 18 van het btw-wetboek
als een btw-plichtige dienst gezien. Als de btw-plichtige activiteiten van een onderwijsinstelling niet hoger zijn
dan 25.000 euro per jaar (excl. btw), kan de vrijstelling kleine ondernemingen aangevraagd worden.4 Dit moet
vóór aanvang van de btw-plichtige activiteit gebeuren. Als de btw-plichtige activiteiten van een
onderwijsinstelling hoger zijn dan 25.000 euro per jaar (excl. btw), wordt de onderwijsinstelling gemengd btwplichtig.5

e. 6% btw-tarief
Het verlaagde btw-tarief (6%) bestemd voor werken in onroerende staat aan gebouwen die bestemd zijn voor
onderwijs dat vrijgesteld is van btw, blijft van toepassing bij gemengd gebruik, voor zover het gebouw
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor aan btw vrijgesteld onderwijs. Wordt het gebouw voor meerdere doeleinden
gebruikt, dan blijft het verlaagd btw-tarief van toepassing zolang het gebouw maar hoofdzakelijk gebruikt wordt
4
5

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling
Gemengd BTW-plichtig betekent dat er zowel activiteiten worden uitgevoerd die onderworpen zijn aan BTW, als activiteiten die zijn vrijgesteld
van BTW.
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voor vrijgesteld onderwijs. Er is dus geen probleem als bijvoorbeeld het schoolgebouw na de schooluren en
tijdens de vakanties gebruikt wordt door verenigingen of particulieren.

De projecten
AGION onderzocht 14 multifunctionele scholenbouwprojecten die zich in verschillende fases bevinden, van
‘ontwerpfase’, ‘bouwfase’ tot en met de fase ‘in gebruik’. Drie projecten zijn een DBFM-project. Acht van de 14
projecten zijn al in gebruik. Omdat we ook veel kunnen leren van projecten die zich vandaag in ontwerp- of
bouwfase bevinden, hebben we zes projecten in deze twee fases onderzocht.

Conclusies voor de praktijk
a. Benutten van beschikbare ruimte en kwalitatieve infrastructuur
Onderwijsinfrastructuur die buiten de schooluren, in weekends en in vakantieperiodes onbenut blijft, is jammer.
Vandaag is er nood aan infrastructuur en ruimte. Onze onderwijsinfrastructuur biedt heel wat opportuniteiten
om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte en kwalitatieve infrastructuur.

b. Een regelgevend kader zonder hinderpalen
Het regelgevend kader voor onderwijsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap geeft veel vrijheid aan
bouwheren, schoolbesturen, architecten en andere actoren om goede en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur te
realiseren. Onderwijs legt geen sectorspecifieke bouwvoorschriften op. De huidige onderwijsregelgeving laat veel
toe om een multifunctionele invulling mogelijk te maken. Zo kan elke ruimte in een schoolgebouw opengesteld
worden en is er ook permanente huisvesting van andere voorzieningen mogelijk op het terrein van het
schoolgebouw of in het schoolgebouw zelf, zoals sport-, zorg-, welzijn-, jeugd- en cultuurvoorzieningen.

c. Multi-inzetbaar, combineerbaar en aanpasbaar
Een schoolgebouw is multifunctioneel wanneer het multi-inzetbaar en/of combineerbaar en aanpasbaar is. Multiinzetbaar verwijst naar het meervoudig gebruik van een schoolgebouw waarin verschillende gebruikers een
ruimte afwisselend gebruiken. Bijvoorbeeld: lokale sportverenigingen maken na de schooluren gebruik van de
sportzaal in een schoolgebouw, de plaatselijke muziekacademie geeft muziekles in de klaslokalen van een
basisschool, … Multifunctionele schoolinfrastructuur kan ook combineerbaar en aanpasbaar zijn. Combineerbaar
betekent dat er meerdere functies gekoppeld zijn aan een schoolgebouw. In Vlaanderen zijn er vandaag een
groeiend aantal gebouwen die zowel onderwijs als bijvoorbeeld een crèche combineren. Aanpasbaarheid verwijst
ten slotte naar een zekere flexibiliteit van de ruimte waardoor die aanpasbaar is aan verschillende activiteiten of
functies. Een centrale brede trap kan bijvoorbeeld dienst doen als tribune of een ruimte kan bewust weinig
vaststaande elementen omvatten om de concrete invulling vandaag en in de toekomst zo flexibel mogelijk te
houden. Tijdens de realisatie en organisatie van multifunctionele onderwijsinfrastructuur wordt een school
ongetwijfeld geconfronteerd met uitdagingen die bijvoorbeeld met de verschillende sectorale reglementeringen
te maken hebben of de praktische organisatie in het delen van infrastructuur. Dit is sterk projectafhankelijk en
hangt volledig samen met een aantal kritische succesfactoren die leiden tot concrete praktijkaanbevelingen.

d. Aanbevelingen
1. Stel uw onderwijsinfrastructuur open
Multifunctioneel gebruik van onderwijsinfrastructuur biedt een grote meerwaarde aan onze samenleving. Het
beantwoordt de nood aan ruimte en kwalitatieve infrastructuur. Maximaliseer multifunctioneel gebruik in ruil
voor kostendekkende vergoedingen.

2. Engagement en motivatie
De aanwezigheid van één of meerdere sterk geëngageerde en gemotiveerde sleutelfiguur(en) draagt bij tot
een vlotte realisatie.
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3. Denk multifunctioneel vanaf het prille begin
Neem multifunctionaliteit en de doelstellingen op vlak van multifunctioneel gebruik vanaf het begin (bij
projectdefinitie) mee in het project. Denk na over de gewenste bouwtechnische ingrepen die multifunctioneel
gebruik faciliteren (zie verder). Wees u bewust van de geldende regelgeving, ook in de andere domeinen zoals
sport en welzijn. Denk ook na over het beheer en de organisatie van de multifunctionele infrastructuur.

4. Haal inspiratie uit goede voorbeelden
Bezoek of raadpleeg andere multifunctionele projecten in binnen- en eventueel ook buitenland. Leer uit de
ervaringen. Dit rapport en de Wegwijzer van de Verenigde Verenigingen over het slim delen van
schoolinfrastructuur helpen graag met het aanreiken van inzichten op basis van voorbeelden uit de praktijk.

5. Maak een lange termijn plan
Om een kwaliteitsvol project te realiseren is een langetermijnplanning cruciaal. Dit betekent de toepassing
van een toekomstgerichte kijk. De infrastructuur moet geschikt zijn voor het onderwijs en gebruik vandaag,
maar best ook voor ontwikkelingen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

6. Ga na welke subsidies mogelijk zijn
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden die bijdragen aan de realisatie van multifunctionele
infrastructuur. De subsidies situeren zich zowel binnen Onderwijs als binnen andere beleidsdomeinen zoals
Sport, Welzijn, Cultuur, Werk, Omgeving. Multifunctionele infrastructuur kan ook mogelijk gemaakt worden
via een combinatie van verschillende subsidies, zoals AGION (Onderwijs) en VIPA (Welzijn) of AGION
(Onderwijs) en Omgeving (Erfgoed, OVAM).

7. (Bouw)technische elementen die multifunctioneel gebruik faciliteren
Een gebruiksvriendelijk toegangscontrolesysteem, aparte ingang, zonering of compartimentering zodat
bedoelde ruimtes kunnen afgesloten of opengesteld worden voor derden, (afsluitbare) bergruimte,
toegankelijke keuken/refter of cateringfaciliteiten, parkeerfaciliteiten, tijdgestuurd ventilatieprogramma,
verlichting met bewegingssensor, … Als het gaat om bestaande onderwijsinfrastructuur is het belangrijk om
een grondige kosten-batenanalyse te maken in het beslissingsproces over (bouw)technische maatregelen.

8. Ga ook zelf actief op zoek naar partners
Ga na welke (infrastructurele) noden er zijn in de omgeving en zoek potentiële partners. Afhankelijk van de
beoogde doelstellingen, kunnen deze partners het project ook mee financieren. Het gaat bijvoorbeeld om
partners op het vlak van sport, wonen, welzijn, cultuur,… Als meerdere partners samen bouwen kan het
interessant zijn om dit onder de vorm van ‘gedeeld bouwheerschap’ te doen. Deze juridische constructie
wordt courant gebruikt en helpt de complexiteiten van multi-bouwheerschap oplossen.

9. Vraag hulp voor het beheer
Het uitbesteden van praktische taken aan bijvoorbeeld lokale besturen of een coördinator (deeltijds/voltijds)
reduceert de werklast voor directieleden en medewerkers van de school. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het
verhuren van de infrastructuur en de administratieve opvolging ervan.

10. Haal de psychologische barrière weg
Wees bewust van de betekenis die multifunctioneel gebruik van de onderwijsinfrastructuur heeft voor de
lokale gemeenschap en motiveer dit bij de betrokkenen.

11. Betrek partners en gebruikers inhoudelijk in het project
Luister ook naar de stem van partners en gebruikers die relevante inzichten kunnen aanleveren, zoals over de
inrichting van de ruimtes.

12. Maak duidelijke afspraken op papier met alle betrokken partijen
Goede afspraken vermijden potentiële problemen.

13. Durf vertrouwen geven aan anderen
Als er een duidelijk afsprakenkader bestaat, kan er gerust vertrouwen gegeven worden aan anderen.
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14. Communiceer met alle betrokkenen
Een goede en open communicatie met alle betrokkenen, van gebruiker tot buurtbewoner, is cruciaal.
Organiseer communicatie-acties om te informeren. Communiceer tijdig. Laat eventuele ergernissen niet
evolueren in problemen door goed en op tijd te communiceren.

15. De realisatie van multifunctionele onderwijsinfrastructuur is een groeiproces
Een goede voorbereiding is goud waard. Leer uit de ervaringen.

16. Multifunctioneel gebruik betekent niet noodzakelijk ‘veel meer werk’
Alles hangt samen met de manier waarop het georganiseerd wordt. Ook scholen die geen hulp krijgen van
een externe beheerder kunnen een goed functionerende openstelling of multifunctioneel gebruik van hun
infrastructuur realiseren, zonder een ongewenste belasting van het eigen takenpakket.

17. Heeft u vragen?
Neem contact op met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) via info@agion.be.

Conclusies voor het beleid
a. Sectorale bouwvoorschriften en normen screenen
Multifunctionele onderwijsinfrastructuur omvat méér dan enkel het beleidsdomein Onderwijs. Het kan gaan om
een combinatie van Onderwijs met Sport, Welzijn, Cultuur, Omgeving, Werk, ... De onderwijsregelgeving legt
alvast geen eigen bouwtechnische normen of vereisten op. Er wordt ook niet opgelegd welke lokalen aanwezig
dienen te zijn en bijgevolg evenmin welke minimum oppervlakte de verschillende ruimten dienen te hebben om
voor subsidie in aanmerking te komen. Het is aanbevelenswaardig dat elk beleidsdomein zijn eigen
bouwvoorschriften en infrastructurele regelgeving bestudeert om na te gaan of de eigen regelgeving moet
blijven gelden en of het multifunctioneel gebruik faciliteert. Beleidsdomeinen kunnen beslissen om hun
regelgeving aan te passen om zo een meer flexibele invulling van infrastructuur mogelijk te maken.
Er kunnen zonder twijfel zeer goede redenen zijn om specifieke sectorale normen op te leggen. Maar deze
vaststelling neemt niet weg dat kan nagegaan worden of in uitzonderlijke gevallen afwijkingen mogelijk zijn
indien multifunctionaliteit tot gevolg zou hebben dat onredelijk hoge kosten moeten gemaakt worden om aan
die sectorale eisen te voldoen, zonder dat uiteraard afbreuk wordt gedaan aan elementaire veiligheids-,
gezondheids- en kwaliteitsvereisten.
In dit verband kan erop gewezen worden dat voor schoolinfrastructuur een Commissie van Deskundigen
afwijkingen kan toestaan op de fysische en financiële normen die op schoolgebouwen van toepassing zijn.

b. Sensibiliseren en infomeren
Alle mogelijke organisatoren moeten zich bewust zijn van het nut en de meerwaarde van multifunctionaliteit en
multifunctioneel gebruik. Dit kan bereikt worden door sensibilisering. Deze sensibilisering is niet enkel gericht
naar onderwijsinstellingen, maar ook naar lokale besturen en voorzieningen in andere domeinen zoals welzijn,
sport, werk, cultuur en wonen. Er kunnen gerichte sensibiliseringscampagnes gebeuren.
De realisatie van meer multifunctionaliteit en specifiek ook buitenschools benutten van onderwijsinfrastructuur
vereist dat alle mogelijke organisatoren ook goed geïnformeerd zijn over de betekenis, mogelijkheden en
gevolgen van multifunctioneel gebruik. Hiervoor kunnen concrete acties ondernomen worden die de nodige
informatie via de gebruikelijke communicatiekanalen alomvattend en duidelijk communiceert naar de doelgroep.
De acties kunnen beleidsdomeinoverschrijdend zijn en samenwerkingen tussen onderwijs en andere domeinen
stimuleren.
Voor schoolgebouwen en andere publieke infrastructuur kunnen initiatiefnemers soms een beroep doen op
verschillende subsidies op Vlaams en lokaal niveau. Door een goede samenwerking en afstemming tussen de
subsidiërende entiteiten kan al heel veel gerealiseerd worden. Elke entiteit zou specifiek kunnen inzetten op een
vast aanspreekpunt die beleidsdomeinoverschrijdend dossiers kan opvolgen om een vlotte projectrealisatie van
samenwerking tussen verschillende domeinen te faciliteren. Zo ontstaat er een gedragen netwerk binnen de
Vlaamse overheid die initiatiefnemers van multifunctionele infrastructuur optimaal ondersteunt en vanuit ieders
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expertise en kennis meedenkt over het vlotte welslagen van projecten. Dit is een eenvoudige kwestie van
samenwerking.
Naast het actief verstrekken van algemene informatie over de betekenis, mogelijkheden en gevolgen, heeft de
praktijk nood aan specifieke informatie voor wie multifunctioneel gebruik organiseert of van plan is om te
organiseren. In deze studie kwam bijvoorbeeld meermaals aan bod dat de scholen geen juridische expertise in
huis hebben en bijgevolg niet goed weten hoe ze contracten voor openstelling moeten vormgeven, waar ze
rekening mee moeten houden, bij wie ze terecht kunnen voor vragen omtrent de uitvoering van multifunctioneel
gebruik, enzovoort.
Praktijkvoorbeelden kunnen sterk motiverend en inspirerend werken. Dit rapport wil hier concreet toe bijdragen.
Er kan onderzocht worden hoe een netwerk best kan worden vormgegeven om de scholen die geïnteresseerd zijn
of plannen hebben om multifunctioneel te bouwen, nog meer in contact te brengen met scholen die reeds
ervaring hebben.
Multifunctionele onderwijsinfrastructuur veronderstelt ook contacten en samenwerking met verschillende
actoren: bv. gemeente, verenigingen, bedrijven, andere instellingen. Het is dus van belang dat men elkaar kan
vinden en opportuniteiten kan ontdekken. Men gaat best na welke platforms of mogelijkheden er zijn om dus
“vraag en aanbod” zo goed mogelijk om elkaar af te stemmen. Soms zal de gemeente reeds een soort regierol
vervullen, soms zal dit op een andere manier georganiseerd zijn, of het kan ook gebeuren dat er lokaal nog niet
zo’n afstemmingsmogelijkheid is.
Tijdens de voorbije jaren werden al eerste inspanningen geleverd om multifunctionele onderwijsinfrastructuur te
onderzoeken en hierover te informeren. Hier kan verder op gebouwd worden. Zo kunnen alle
subsidiemogelijkheden extra worden benadrukt in de communicatie naar het onderwijsveld, bijvoorbeeld via
folders, een aparte webpagina omtrent multifunctionaliteit. Via een praktijkgerichte handleiding kan AGION de
geïnteresseerde initiatiefnemers nog meer op weg helpen bij het vormgeven en realiseren van hun project.

c. Voorrang aan multifunctionele projecten
In de context van beperkte ruimte in Vlaanderen en de grote historische behoeften inzake scholenbouw biedt
multifunctionele onderwijsinfrastructuur een antwoord op de vraag van andere voorzieningen, lokale besturen,
verenigingen en buurtbewoners naar ruimte en kwalitatieve infrastructuur. De budgettaire schaarste zorgt
ervoor dat subsidieaanvragers rekening moeten houden met wachtlijsten. Het is aanbevelenswaardig om
voorrang te verlenen aan multifunctionele projecten bij alle beleidsdomeinen en de snelheid en het ritme van
subsidiëring aan te passen als er meerdere overheden als subsidiërende partij samenwerken, zoals gemeenten,
provincies, VIPA, AGION, onroerend erfgoed, …). Voor wat betreft onderwijs vereist dit geen aanpassing van
decreten of besluiten en past AGION dit al toe.
Daarnaast is “de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter van de te huren infrastructuur” één van de
selectiecriteria voor het toekennen van huursubsidies. Momenteel voorziet het desbetreffende Besluit van de
Vlaamse regering niet in een bepaalde rangorde of een bepaald gewicht van de zeven criteria op basis waarvan
de rangschikking van de ingediende huursubsidieaanvragen plaatsvindt. Men kan ervoor opteren om een weging
van de criteria op te nemen, waarbij het criterium over de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter
zwaarder zou doorwegen dan enkele of alle overige criteria.

d. Subsidiemogelijkheden uitbreiden
Vandaag kunnen onderwijsinstellingen voor hun infrastructuur beroep doen op verschillende subsidieprocedures
bij AGION. Het type subsidieprocedure is afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of
verbouwingswerken. Subsidieprocedures die vandaag al expliciet het realiseren van multifunctionele
onderwijsinfrastructuur aanmoedigen zijn: de procedure ‘werken in samenwerking met een andere subsidiërende
overheid’ (voor het vrij gesubsidieerd onderwijs), de huursubsidies en alternatieve financiering via publiekprivate samenwerking (DBFM).
Ook subsidies voor (bouw)technische ingrepen die zich richten op het faciliteren van vlot multifunctioneel
gebruik, zoals een subsidie voor de aankoop en installatie van een toegangscontrolesysteem, kunnen nu reeds
verkregen worden binnen het bestaande subsidiekader van AGION, bijvoorbeeld via de verkorte procedure in het
geval van het vrij gesubsidieerd onderwijs.
Maar naast deze bestaande mogelijkheden kunnen nog aanvullende voorstellen worden geformuleerd waar
meestal decretale wijzigingen voor nodig zijn en waarbij men uiteraard goed overlegt met de onderwijsactoren.
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Specifieke faciliterende ingrepen subsidiëren
Er zou nog extra kunnen ingezet worden op het faciliteren van multifunctioneel gebruik van bestaande
schoolgebouwen door gerichte specifieke subsidiëring voor een bepaald budget voor faciliterende
infrastructuurwerken die specifiek bijdragen tot de openstelling. Vergelijkbaar met eerdere initiatieven voor
het openstellen van schoolsportinfrastructuur, kan men op die manier nog een ruimere openstelling
nastreven dankzij kleinere technische ingrepen.

Engagementsverklaring en monitoring
Schoolbesturen van schoolinfrastructuur die zich leent tot openstelling voor de gemeenschap (refters,
polyvalente zalen, turnzalen, … ) zouden bereid moeten zijn om hun ruimtes open te stellen. Vooraleer AGION
een subsidie toekent, zouden scholen een verklaring kunnen ondertekenen waarin hun intentie tot
multifunctioneel gebruik wordt opgenomen. Als schoolinfrastructuur dankzij een aanzienlijke
overheidsinvestering kan gerealiseerd worden, zou men er mogen van uitgaan dat het openstellen een
standaardreflex wordt waarbij het niet zozeer als een hinderpaal moet worden gezien, maar juist wel als
bron van opportuniteiten voor de scholen zelf. Hierbij dient dan ook een gepaste opvolging te gebeuren van
de daadwerkelijke openstelling van de infrastructuur.
Met een eenvoudige jaarlijkse rapportering over het multifunctioneel gebruik naar AGION kan de Vlaamse
Overheid actuele inzichten hebben over de openstelling van schoolinfrastructuur.

Beheersubsidie openstelling
Tegelijk kan ook gedacht worden aan andere subsidies dan bouwsubsidies. Een forfaitaire subsidie die de
openstelling van de betoelaagde gebouwen faciliteert behoort tot de mogelijkheden. Dergelijke subsidie kan
bijdragen in de kosten die gepaard gaan met de openstelling (bv. een beheerder die het multifunctioneel
gebruik na de schooluren coördineert).
Scholen hebben vaak niet enkel een bekommernis over de bouwtechnische consequenties, maar vooral ook
over praktische zaken die meer te maken hebben met het beheer van de openstelling. Om hiervoor een extra
impuls te geven, zou een mogelijkheid kunnen zijn om opnieuw via subsidiepiste specifieke
projectondersteuning te betoelagen naar de geïnteresseerde school toe. Zo kan men een extra duwtje in de
rug geven om de soms initiële koudwatervrees te overwinnen.

Verruiming toepassingsgebied subsidies
Aan de bestaande subsidiemogelijkheden voor de realisatie van (multifunctionele) onderwijsinfrastructuur
kunnen er duidelijke voorwaarden omtrent multifunctioneel gebruik gekoppeld worden, zoals een minimum
aantal uren buitenschools gebruik van de infrastructuur en een minimum aan ruimte die wordt opengesteld.
Voor de reeds bestaande specifieke procedure voor samenwerking (bv. VIPA, Onroerend Erfgoed, gemeente)
zou het toepassingsgebied kunnen verruimd worden naar samenwerking met private actoren, waarbij dan
naast de school één of meerdere initiatiefnemers of rechtspersonen mee investeren in het schoolgebouw.
Deze aanpassingen werken drempelverlagend bij het indienen van subsidieaanvragen in het kader van
multifunctionaliteit. Zoals vermeld, vereist dit geen aanpassing van decreten of besluiten. Ook kunnen bij deze
procedure eventueel aparte of extra subsidies worden voorzien.

Afwijking terugvordering subsidies
In de Schoolpactwet wordt momenteel bepaald dat er een terugvordering van de subsidies gebeurt bij
verkoop of wijziging van bestemming. Het verstrekte subsidiebedrag wordt teruggevorderd van de
inrichtende macht, verminderd met 1/20 per jaar dat het gebouw werd aangewend voor de bestemming. Uit
hoofde van de schaarste aan beschikbare onderwijsgebouwen in bepaalde regio’s wordt soms gesteld dat het
aangewezen is om deze bestemmingstermijn van 20 jaar te verhogen. Voor nieuwbouw zou deze termijn
meer kunnen worden afgestemd op de functionele levensduur van het gebouw. Gezien de noden in
schoolinfrastructuur en de capaciteitsproblematiek, is het belangrijk te waken over de onderwijsbestemming
van de middelen die geïnvesteerd worden in schoolinfrastructuur. Ook het parlement hecht hier belang aan.
Het is ook ingegeven door de gedachte van het vrijwaren van een duurzame investering in schoolgebouwen.
Deze regeling staat het openstellen van schoolinfrastructuur niet in de weg, of evenmin het bouwen van een
school met combinatie van andere functies zoals bv. kinderopvang. Maar als een schoolgebouw binnen de 20
jaar van bestemming zou veranderen, dan zal dit volgens de vigerende wetgeving leiden tot de geschetste
terugvordering.
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Men zou kunnen overwegen om decretaal in de mogelijkheid te voorzien dat voor een bepaalde termijn en
rekening houdend met de aard van de bestemmingswijziging, in uitzonderlijke gevallen kan afgeweken
worden van de principiële terugvordering.
Aanvullend zou men een bijkomende optie voor de terugvordering ten aanzien van de inrichtende macht
kunnen voorzien, door middel van een andere mechanisme zodat er toch zeker een financiële compensatie is
voor de geïnvesteerde subsidies door AGION zodat de investeringsmiddelen voor schoolgebouwen niet
verloren gaan. Louter bij wijze van voorbeeld: als een schoolgebouw een welzijnsbestemming zou krijgen, zou
er kunnen gekeken worden of vanuit Welzijn een financiële compensatie naar AGION mogelijk is.

Gezamenlijke premieaanvraag
Indien men een multifunctioneel project wil realiseren waar verschillende partners bij betrokken zijn, zal men
soms de voorkeur geven aan de aanduiding van één bepaalde initiatiefnemer die de trekker is voor het
project en de nodige stappen onderneemt naar één of meerdere overheidsinstanties. Wat
schoolinfrastructuur betreft, kent AGION als aanspreekpunt de inrichtende macht. Dit vloeit voort uit de
Schoolpactwet. Het is ook enkel aan de inrichtende macht dat de subsidies worden toegekend. Dit zal voor
het merendeel van zelfs zeer complexe projecten met eventueel verschillende partners en bestemmingen, geen
onoverkomelijk probleem vormen op voorwaarde van goede afspraken tussen de partners. Maar in het kader
van het extra faciliteren van multifunctionele projecten zou er eventueel kunnen nagedacht worden dat in de
plaats van het zeer specifieke begrip “inrichtende macht”, gezocht wordt naar een ruimer begrip of
aanknopingspunt waarbij uiteraard nog steeds van prioritair belang is dat er voldoende zekerheid is over de
duurzame onderwijsbestemming van de toegekende middelen voor schoolgebouwen. Indien deze mogelijke
piste verder overwogen wordt, is het aangewezen om dit te overleggen met de onderwijsactoren.

Wat vindt u terug in het rapport?
Het rapport bestaat uit zeven hoofdstukken. De inleiding omvat een contextschets, gevolgd door hoofdstuk 2 dat de
betekenis van multifunctionele onderwijsinfrastructuur en de huidige stand van zaken in Vlaanderen beschrijft. De
regelgeving, huidige initiatieven, praktijkvoorbeelden en inzichten uit bestaande studies komen uitvoerig aan bod.
Daarnaast is er aandacht voor beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingen zoals Onderwijs en Sport, Onderwijs
en Welzijn, Onderwijs en Werk. Hoofdstuk 3 bespreekt de 14 onderzochte projecten. Hoofdstuk 4 geeft de
onderzoeksresultaten weer, gevolgd door conclusies voor praktijk en beleid in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 en 7 omvat
de referenties en bijlagen.
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