
De eerste ‘Scholen van Vlaanderen’ 

 

Gemeente School Onderwijsvorm Oppervlakte 

Bornem vzw Katholieke Scholen Groot-

Bornem 

Secundair onderwijs + 3.629 m² 

Antwerpen Koninklijke Balletschool  Secundair onderwijs + 7.229 m² 

Antwerpen Stedelijke Kleuterschool De Musjes  Basisonderwijs  + 5.011 m² 

Merksem Lucerna College Secundair onderwijs + 10.296 m² 

Vosselaar  Gemeentelijke Basisschool Centrum Basisonderwijs  + 2.716 m² 

Mortsel  Gesubsidieerd Technisch Instituut en 

Jenaplanschool Lieven Gevaert 

Secundair Onderwijs  

Basisonderwijs 

+ 13.523 m² 

Antwerpen KOCA Secundair Onderwijs Buitengewoon 

Onderwijs 

+ 8.578 m² 

Brasschaat GO! Technisch Atheneum  Secundair onderwijs + 5.000 m² 

Sint-Pieters- 

Woluwe 

Sint-Jozefscollege Secundair onderwijs + 3.070 m² 

Sint- 

Pieters- 

Woluwe 

GO! Campus Sint-Pieters-Woluwe Secundair onderwijs + 7.200 m² 

Huizingen  Gemeentelijke Basisschool Basisonderwijs + 5.130 m² 

Zaventem Kunstacademie  Deeltijds 

Kunstonderwijs 

+ 3.977 m² 

Vilvoorde  TechnOV Secundair onderwijs + 4.834 m² 

Vilvoorde  Stedelijke Basisschool Kinderkoppen Basisonderwijs + 4.123 m² 

Vilvoorde GO! Technisch Atheneum De Brug  Secundair onderwijs + 8.300 m² 

Poperinge Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord, en Dans 

Stedelijke Academie voor Beeldende 

Kunst 

Deeltijds 

Kunstonderwijs 

+ 4.681 m² 

Tielt Stedelijke Academie Muziek en 

Woord 

Deeltijds 

Kunstonderwijs 

+ 8.130 m² 

Zonnebeke Gemeentelijke School De Regenboog Basisonderwijs + 1.667 m² 

Brugge Ter Groene Poorte  

Internaat Elckerlyc 

Internaat Huyze Komvest 

Secundair onderwijs 

Internaat 

+ 7.704 m² 

Zwevegem Kunstacademie  Deeltijds 

Kunstonderwijs 

+ 3.454 m² 

Bilzen Instituut Katholiek Secundair 

Onderwijs 

Technisch Instituut Sint-Jozef 

Secundair onderwijs + 15.556 m² 

Genk  Provinciale School De Wissel Buitengewoon + 7.500 m² 



Onderwijs 

Koersel  Stedelijke basisschool  Basisonderwijs + 3.885 m² 

Aalst GO! TechniGO Campus Voorstad Secundair onderwijs + 5.000 m² 

Sint-Niklaas GO! Campus Noord  Secundair onderwijs + 9.300 m² 

Sint-Gillis- 

bij- 

Dendermonde 

Stedelijke Basisschool De Toverboon Basisonderwijs + 2.775 m² 

Kaprijke De Kap(r)oenen  Basisonderwijs + 2.041 m² 

 

 

 

Extra detailinformatie 

 

Antwerpen  

 

1) Stedelijke Kleuterschool De Musjes 

Autonoom Gemeentebedrijf, Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

 

Kleuterschool ‘De Musjes’ gaat uitbreiden tot een volledige basisschool (tweestroom) met een 

oppervlakte van 4.505m ² nieuwbouw. Het bestaande schoolgebouw zal afgebroken worden en 

het toekomstig schoolgebouw komt op ongeveer dezelfde plek. Het stedelijk Onderwijs wil haar 

scholen maximaal openstellen. Dat doet ze door haar gebouwen na de schooluren ter beschikking 

te stellen aan buurtbewoners, verenigingen of particulieren, om zo een echte plek in het sociale 

weefsel van de stad in te nemen. 

 

2) Koninklijke Balletschool  

Autonoom Gemeentebedrijf, Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

 

De Koninklijke Balletschool Antwerpen is momenteel gehuisvest in de Stadschouwburg in 

Antwerpen. Het bestaande gebouw vertoont gebreken op vlak van bandveiligheid, is sterk 

verouderd en kampt met betonrot. De combinatie met de beperkte esthetische uitstraling van het 

gebouw en het ontbreken van een duidelijk zichtbare toegang voor de Balletschool maakt dat de 

kwaliteit van deze locatie ondermaats is. In projectgebied “Nieuw Zuid” werd ruimte gereserveerd 

voor de nieuwbouw van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Op dit perceel kan een 

schoolgebouw van 7.582 m² vloeroppervlakte gerealiseerd worden. De nieuwe locatie biedt 

tevens een antwoord op de ambitie van het AG Stedelijk Onderwijs om het leerlingenaanbod uit 

te breiden tot 164 leerlingen. Van zodra de nieuwe locatie geschikt is voor breed gebruik, wordt 

deze maximaal open gesteld voor verhuur. Specifiek voor dit project zijn er reeds lopende 

samenwerkingsverbanden (vzw jeugd en dans, Junior Ballet Antwerp, dansschool arabesque, 

Opera Ballet Vlaanderen,…) Deze samenwerkingsverbanden zullen verder gezet worden op de 

nieuwe locatie en eventueel worden uitgebreid naar deelteijds kunstonderwijs. Tevens is het de 



intentie van de school om de dansstudio met tribune/theaterzaal open te stellen voor derden/de 

buurt buiten de schooluren en op momenten dat de school zelf geen voorstellingen organiseert. 

 

3) BuSO KOCA Secundair Onderwijs 

vzw KOCA 

 

KOCA Secundair Onderwijs te Antwerpen biedt onderwijs aan voor jongeren met specifieke 

onderwijsbehoeften met een communicatieve beperking. Zij mikken op de afbraak van de 

bestaande oude schoolgebouwen om er een nieuwbouw te realiseren met bijhorende 

omgevingswerken. In meerdere te slopen gebouwen is asbest aanwezig. Hiervan werden reeds 

asbestinventarissen opgesteld. De speelplaats en turnzaal/sporthal worden buiten de lesuren 

gebruikt door het Multi Functioneel Centrum MFC, dit steeds onder begeleiding van vaste 

opvoeders/begeleiders. September 2021 startte de school via Kunstkuur een 3-jarige 

samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van Hoboken. De armoedewerking van 

KOCA vzw organiseert op regelmatige basis kookworkshops voor beperkt budget in de leskeukens 

van de richting grootkeukenmedewerker. 

 

4) Lucernacollege Merksem 

Middenschool Lucerna Antwerpen, Inrichtende Macht Lucerna 

 

Voor de vrije Nederlandstalige school Lucerna Collega te Antwerpen gaat men een nieuwbouw 

realiseren (ongeveer 10.000m²).  

 

5) OLVP Secundaire School Bornem – Bovenbouw 

vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem 

 

Het project heeft betrekking op Onze-Lieve-Vrouw Presentatie – Secundair, bestaande uit 

Middenschool en Bovenbouw te Bornem. De school bestaat uit verschillende gebouwen, 

waaronder de projectsite die zich aan de oostzijde van het schoolterrein bevindt waar nu nog de 

kleuterschool gehuisvest is. Deze kleuterschool zal op korte termijn verhuizen naar een naburige 

nieuwbouw. De bedoeling is om de kleuterschool af te breken en op deze plaats een nieuwbouw 

te realiseren als nieuwe vleugel van de bestaande school. De nieuwe kleuterschool heeft indirect 

invloed op de beoogde capaciteitsuitbreiding in de secundaire school. Er kunnen dan ook nieuwe 

studierichtingen aangeboden worden. De multifunctionaliteit van de nieuwbouw is voornamelijk 

gebaseerd op het openstellen van de sportzaal, en het naastliggende sportveld. 

6) Gesubsidieerd Technisch Instituut Mortsel  

Jenaplanschool Lieven Gevaert, Lokaal bestuur Mortsel 

 

Het GTI is een school die jongeren op weg helpt naar een job of hogere studies, vanuit een 

doorgedreven STEM-expertise en een sterke wil om innovatief en probleemoplossend te werken 

met de leerlingen. Het studieaanbod bevat de domeinen natuurwetenschappen, mechanica-

elektriciteit, koeling en warmte, en bouw.   Het bouwproject omvat de afbraak van een aantal 



sterk verouderde gebouwen en een zeer grondige verbouwing (vernieuwbouw) van enkele andere 

bestaande gebouwen.  Er zal ook aandacht zijn voor andere maatschappelijke functies en flexibel 

gebruik van deze nieuwe school door een blijvend gedeeld gebruik van infrastructuur voor sport 

en alle andere mogelijke activiteiten in de vrije tijd, de aanwezigheid van een nieuw en flexibel 

inzetbaar open leercentrum dat naschools kan gebruikt worden door bijvoorbeeld verenigingen, 

maar ook door andere lokale partners. Deze opportuniteiten worden nog versterkt door de 

nabijheid van een groene zone en de goede bereikbaarheid, wat de gehele site alleen maar 

aantrekkelijker maakt om er buitenschools tijd door te brengen.    

 

7) Gemeentelijke Basisschool Centrum Vosselaar 

Gemeentebestuur Vosselaar 

 

De gemeentelijke basisschool Centrum te Vosselaar gaat een deel van de schoolbouwen afbreken 

om meer ruimte te geven aan de Konijnenberg (een waardevolle duin met landschappelijke 

bescherming). Daarnaast gaat men een deel van de gebouwen behouden om deze een 

totaalrenovatie te geven. De nieuwbouw gebouwen die worden toegevoegd zullen hierop 

aansluiten. De bestaande gebouwen bezitten een goede detaillering, vriendelijke gevels - kortom 

ze passen in het dorpsgezicht. Het is belangrijk dat de uitbreidingen en de nieuwe gebouwen ook 

passen binnen dit dorpsgezicht. Van de nieuwbouwgehelen wordt gevraagd dat ze ook een rijke 

detaillering bevatten, materialen die goed verouderen, ... Op dit ogenblik wordt de school 

maximaal gebruikt na de schooluren, zo is er oa een samenwerkingsovereenkomst met de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Turnhout. 

 

8) GO! technisch atheneum Brasschaat 

Gemeenschapsonderwijs 

 

De paviljoenen in slechte staat worden vervangen en er wordt een bijkomend volume gebouwd 

voor het secundair onderwijs, zodat de leerlingen van BuSO OV4, nu gehuisvest in Schoten, 

geïntegreerd kunnen worden op deze site. Er wordt ook een nieuwe basisschool gebouwd op dit 

domein voor GO! basisschool Toverbos. Zo kan het volledige domein Lage Kaart worden verkocht, 

waar vandaag basisschool Toverbos is gehuisvest, samen met een leegstaand beschermd 

monument (een voormalig sanatorium door architect Leon Stynen). Oppervlakte van het project: 

5.000 m². 

 

Vlaams-Brabant 

 

9) Gemeentelijke Basisschool Huizingen 

Gemeentebestuur Beersel 

 

GBS Huizingen bestaat uit 2 gebouwen. Één gebouw bestaat uit de lagere school en de 

administratie, terwijl het andere gebouw de kleuterschool omvat. Alle gebouwen zijn verouderd 



en erg energieonvriendelijk, waardoor het schoolbestuur kiest voor een nieuwbouwproject 

waarbij alle bestaande gebouwen (de bestaande kleuterschool en de lagere school) worden 

afgebroken. Het nieuwbouwproject zal bestaan uit 3 verbonden gedeelten: de kleuterafdeling, de 

lagere school en een centraal administratief gedeelte, waarmee ze het warme en gemoedelijke 

karakter van de school optimaal willen behouden. Dit project wordt ingepland op het perceel waar 

de huidige lagere school staat. Er worden 4 klas overschrijdende lokalen met een uitbreekzone 

voorzien in de nieuwbouw. Deze lokalen zullen gebruikt worden voor muzische vorming, 

technologie, kooklessen,…en  andere. Deze ruimtes zullen gedeeld gebruikt worden door de 

school, lokale verenigingen, naschoolse kinderopvang en andere,… 

 

10) TechnOV 

Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzw 

 

De huidige TSO-BSO TechnOV school bestaat uit 3 vleugels. De bedoeling is om vleugel A en B af 

te breken en hiervoor een nieuwbouw in de plaats te zetten. De Zenne loopt net achter de school. 

Hierdoor zijn de huidige gebouwen gebouwd op paalfunderingen. Dit zal vermoedelijk dus ook 

nodig zijn voor de nieuwbouw. De sportzaal, refter met keuken, en de klaslokalen kunnen worden 

opengesteld voor gebruik door derden. 

 

11) Stedelijke Basisschool Kinderkoppen Vilvoorde  

Stad Vilvoorde 

 

De huidige school bestaat uit verschillende gebouwen die sterk verouderd zijn, waardoor men een 

nieuwbouw wenst te realiseren. Het bouwprogramma van het nieuwbouwproject voorziet in een 

volledige afbraak van de bestaande school en realisatie van een nieuwe dubbele basisschool met 

8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. Het is de bedoeling om de schoolinfrastructuur in te 

zetten voor breed gebruik, volgens de principes van ‘slim delen’. Omwille van het specifieke 

gebruik zal er een lokaal voor beeldende en muzische vorming voorzien worden, dat gedeeld kan 

worden met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en met de Stedelijke Academie 

voor Beeldende Kunsten Jan Portaels. 

 

12) Kunstacademie Zaventem 

Gemeentebestuur Zaventem 

 

De kunstacademie te Zaventem is momenteel gehuisvest in verschillende gebouwen die 

aanvankelijk niet bedoeld waren om kunstonderwijs te organiseren. Bedoeling is om het 

kunstonderwijs aan te bieden op één centrale campus. Momenteel wordt de academie gehuisvest 

in het een gedeelte aan de W. Lambertstraat ( het hoofgebouw) en in bijgebouwen aan de 

Rustoorddreef. De Nieuwbouw van de academie in de Rustoorddreef komt op de plaats van het 

afgebroken gedeelte van 1.410m², uitgebreid met aansluitende koer, groenzone en parkings die 



zich nu voor de gebouwen situeren. Hiervoor worden de academiegebouwen met uitzondering 

van het gebouw Beeldende Kunst, afgebroken.  

 

13) GO! Technisch Atheneum Campus De Brug Vilvoorde 

De leerlingencijfers van GO! technisch atheneum campus De Brug evolueerden de laatste jaren in 

stijgende lijn. De onderwijsvorm met het meeste aantal leerlingen is BSO, gevolgd door TSO. De 

school is ook gestart met het studieaanbod Kunst en Creatie.  Dit project heeft een uniek karakter 

door de nadrukkelijke samenwerking die het beoogt met VDAB. Die samenwerking betekent een 

grote troef voor de verdere positionering en versterking van het imago van Campus De Brug in de 

regio. Oppervlakte van het project: 8.300 m². 

 

Limburg  

 

14) Stedelijke Basisschool Koersel 

Stadsbestuur Beringen 

 

Het bouwproject van de stedelijke basisschool Koersel omvat een totale nieuwbouw-realisatie van 

het lager onderwijs-gedeelte met een totaal bouwvolume van 3.280 m² verdeeld over 3 drie lagen 

(gelijkvloers en 2 verdiepingen). De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op de huidige schoolsite 

waarbij de oude schoolinfrastructuur volledig zal worden afgebroken. De huidige speelplaats van 

de lagere school is momenteel grotendeels verhard met enkele mooie, waardevolle inheemse 

bomen. Er wordt gestreefd om deze zeker te behouden. De nieuwbouw zal een multi-gebruik 

karakter hebben zodat clubs en verenigingen een uitvalsbasis hebben voor hun werking. 

 

15) Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs en Technisch Instituur Sint-Jozef Bilzen 

KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt vzw 

 

In dit project wordt een  volledige nieuwbouw campus gerealiseerd van 15.556 m2² die de twee 

huidige BSO-TSO scholen en de centrale diensten van de scholengemeenschap KSO Sint-Jozef 

Bilzen-Hoeselt omvat. De drie huidige sites krijgen een nieuwe locatie op een projectsite te Bilzen.  

Beide scholen bieden TSO- en BSO-onderwijs aan in zeer diverse richtingen. Het gaat dan om de 

studiedomeinen: economie & organisatie, maatschappij & welzijn, STEM en taal & cultuur. In die 

domeinen zullen in totaal 13 studierichtingen worden aangeboden en dat in de drie finaliteiten 

(doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit).  Al deze richtingen 

hebben uiteraard hun specifieke infrastructuur (ateliers, sportinfrastructuur, …) nodig, met 

daarnaast ook de reguliere lokalen.   Omwille van de ligging, de goede toegankelijkheid en de 

nabijheid tot enerzijds het stadscentrum en anderzijds tal van stedelijke diensten,  moet de 

nieuwe locatie als een ontmoetingsplek voor burgers uit alle deelgemeenten en omgeving 

fungeren. Het feit dat het gaat om een volledig nieuwe site in een zone die de mogelijkheid biedt 



om een totaalconcept op te zetten waarin vanaf het prille begin maximaal met die sociale, 

culturele en sportieve behoeftes rekening wordt gehouden biedt zeker mogelijkheden.  

 

 

16) Provinciale School voor BuSO De Wissel Genk 

Provincie Limburg 

 

Op de huidige campus worden 4 opleidingsvormen aangeboden in verschillende gebouwen. De 

bedoeling is om met dit project 1 campus te maken voor deze verschillende opleidingsvormen.  

 

 

West-Vlaanderen 

 

17) Brood-en banketbakkerijschool en hotel-en slagerijschool Ter Groene Poorte Brugge 

Instituut voor Voeding vzw, Internaat Elckerlyc en Internaat Huyze Komvest 

 

Het project omvat een volledige nieuwbouw voor de Brood-en banketbakkerijschool Ter Groene 

Poorte, de Hotel-en slagerijschool Ter Groene Poorte en een internaat. De bestaande gebouwen 

met alle bijgebouwen op de projectsite worden daarbij volledig afgebroken, wat de volledige site 

vrij maakt voor de realisatie van een nieuwbouw. Door dit project worden alle functies van zowel 

de scholen als de internaten op hetzelfde domein ondergebracht.  6 oude gebouwen en kleine 

paviljoentjes worden  afgebroken en samengebracht in één groter centraal gebouw.  Er wordt 

uitgegaan van het principe van multifunctioneel gebruik van lokalen: een prioriteit voor zowel de 

dagschool en internaat als voor externen.  Daarnaast wordt er aansluitend aan de nieuwbouw ook 

nagegaan of nieuwe samenwerkingen op deze locatie tot de mogelijkheden kan behoren. 

 

18) Stedelijke Academies voor  Beeldende Kunst, Muziek, Woord en Dans Poperinge 

Stadsbestuur Poperinge 

 

Dit plan gaat uit van de (ver)nieuwbouw van de stedelijke kunstacademie (maakt deel uit van de 

eerste bouwfase op de Vroonhofsite). In deze fase gebeurt er een simultane (ver)nieuwbouw van 

zowel de stedelijke kunstacademie als een podiumzaal (met foyer, vergaderlokalen enz.), incl. een 

ondergrondse parking en omliggende groenzone en bovengrondse parking. Het hele project 

optimaliseert het gedeeld gebruik. Een ruim deel van de gebouwen wordt gemengd gebruikt. Er 

zijn diverse les- of vergaderlokalen, zowel door kunstacademie, dienst cultuur, als verenigingen te 

gebruiken. Ook de buitenterreinen zijn multifunctioneel. Speeltoestellen zijn er voor zowel de 

kinderen van de kunstacademie als (toevallige) bezoekers.  

 

 

19) Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Tielt 

Stad Tielt 

 



Het project omvat de nieuwbouw met uitbreiding voor de Stedelijke Academie voor Muziek en 

Woord (SAMW) en de Stedelijke Kunstacademie (SKAT). De bedoeling is om de voorzieningen die 

nu op verschillende locaties gelegen zijn te centraliseren op 1 nieuwe locatie in Tielt, namelijk op 

de zogenaamde Tiltexsite.  De nieuwe muziek- en woordacademie verenigt onder haar dak 

verschillende functies. Enerzijds is er het onderwijzend karakter (de lessen muziek en woord). 

Anderzijds wil de academie ook haar publieke verantwoordelijkheid nemen. Concerten en 

optredens vinden plaats in de concertzaal, toneelzaal of jazzstudio. Het publieke deel van het 

gebouw bestaat uit: concertzaal, toneelzaal, jazzstudio, tentoonstellingsruimte (zie 

kunstacademie) foyer en inkomhal. De administratieve functies zitten gebundeld in de 

administratieve HUB, met onthaal, secretariaat, burelen, vergaderzaal, leraarslokaal en keuken.   

 

 

20) Gemeentelijke Basisschool De Regenboog Zonnebeke  

Gemeentebestuur Zonnebeke 

Het bouwproject omvat een nieuwbouw voor de lagere school de Regenboog te Geluveld. De 

kleuterafdeling is, door het toegenomen aantal leerlingen, te klein geworden en de gebouwen van 

de lagere afdeling zijn verouderd en niet meer aangepast aan hedendaagse onderwijsnormen. Het 

bouwproject betreft enkel de nieuwbouw voor de lagere afdeling. De bestaande gebouwen 

zouden volledig afgebroken worden teneinde er een nieuwe school te realiseren. Tijdens de 

bouwfase zal het gemeentebestuur een tijdelijke school oprichten in de omgeving van de 

kleuterafdeling en het gemeentelijk ontmoetingscentrum. 

 

21) Kunstacademie Zwevegem 

Gemeentebestuur Zwevegem 

 

Het project omvat een nieuwbouwproject voor kunstacademie Zwevegem, die deeltijds 

kunstonderwijs aanbiedt. De projectsite situeert zich in het gehucht Kappaert, momenteel in volle 

expansie met nieuwe verkavelingen. Er komt een masterplan met als doel de realisatie van een 

creatieve onderwijs-en vrijetijdscampus. Voor het realiseren van een nieuwbouwproject voor 

deeltijds kunstonderwijs komen meerdere locaties op de site in aanmerking. Op iedere mogelijke 

locatie is afbraak van een bestaand gebouw noodzakelijk. 

 

Oost-Vlaanderen 

 

22) Gemeentelijke Basisschool De Toverboon, Sint-Gillis-bij-Dendermonde 

Gemeentebestuur Dendermonde 

 

Omwille van de slechte staat van de huidige schoolgebouwen wenst men deze te slopen en een 

nieuwbouw realiseren. Het project omvat ook lokalen voor nevenfuncties. (bureau en 

spreeklokalen wijkinspecteurs, lokalen onthaalouders/crèche, wijkwerking. 

 

23) Vrije Basisschool De Kap( r )oenen Kaprijke 



vzw Katholieke Scholen Regio Kaprijke-Lembeke 

De nieuwbouw kan gerealiseerd worden op een vrijstaand terrein naast de bestaande gebouwen. 

Een oud gebouw op de site zou afgebroken moeten worden omdat een deel ervan niet meer 

gebruikt mag worden en het geheel niet meer brandveilig is. De nieuwbouw kan gebouwd worden 

terwijl de leerlingen nog les krijgen in de oude gebouwen. De school heeft een rijke historiek van 

samenwerking en verhuur van de sporthal aan sportverenigingen, clubs en de gemeente. Dit 

wensen ze te behouden in de nieuwbouw. 

 

 

24) GO! TechniGO! campus Voorstad Aalst 

Gemeenschapsonderwijs  

 

In dit project worden drie verschillende problematieken aangepakt: het garanderen van de 

basiskwaliteit en verduurzamen van een van de gebouwen; het overschot aan ruimte op de 

campus Voorstad -TechniGO!; het tekort aan ruimte op de site van het GO! Atheneum en hun 

basisschool Aalst. Totale oppervlakte van het project: 5.000 m². 

 

 

25) GO! campus Noord Sint-Niklaas 

Gemeenschapsonderwijs  

 

Alle huidige gebouwen, met uitzondering van het gebouw van de basisschool, worden afgebroken 

of verkocht. Er wordt een compacte en duurzame nieuwbouw gerealiseerd. Op het nieuwe 

domein gaan verschillende instellingen nauw samenwerken en worden de richtingen van het 

regulier en het duaal aanbod op elkaar afgestemd. Het wordt hierdoor gemakkelijker om door te 

stromen of over te stappen van duaal leren naar het regulier onderwijs en andersom. Momenteel 

is het Forum Da Vinci gevestigd op de Parklaan in Sint-Niklaas. De instelling zal deels verhuizen 

naar de Noordlaan. Op beide locaties zal zowel het deeltijds onderwijs als het regulier secundair 

onderwijs aanwezig zijn. Op de Parklaan worden de richtingen Talen, Wetenschappen, Economie 

en Kunst ondergebracht en op de Noordlaan komt een campus Sport, Welzijn, Voeding en 

Gezondheid. Casa Da Vinci, de eerste graad Freinet b-stroom zal verhuizen van de Noordlaan naar 

Villa Da Vinci, waar een Freinet campus wordt gerealiseerd. Oppervlakte van dit project: 9.300 m². 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

26) Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe  

vzw Sint-Goedele Brussel 

 

Er wordt een volledige nieuwbouw beoogd op de huidige site en daarnaast wenst men een verdiep 

bij te bouwen op een bestaand gedeelte van de school. Tot slot zou een gebouw dat momenteel 

de sportzaal omvat, afgebroken worden om het binnengebied wat meer vrij te maken en groene 



ruimte te voorzien. De sportzaal en polyvalente ruimten zullen naschools gebruikt kunnen worden 

door externen. Er zijn lopende samenwerkingsovereenkomsten met de VGC, bijvoorbeeld een 

samenwerking met D’Broej, die jongeren uit Brusselse wijken ruimte bieden om hun talenten te 

ontplooien. Zo helpen ze hen aan ruimte om sport/speelkampen te organiseren. 

 

 

27) GO! Campus Sint-Pieters-Woluwe 

Gemeenschapsonderwijs 

 

Dit project beoogt het verbeteren van de infrastructuur op het domein en het aanvullen, 

renoveren en aanpassen van de bestaande oppervlakte. Paviljoenen en tijdelijke units worden 

afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Het betonskelet gebouw wordt energetisch 

gerenoveerd en kan heringericht worden. Deze werken komen ten goede aan de kwaliteit van de 

leeromgeving, zowel bouwkundig als pedagogisch. Oppervlakte van dit project: 7.200 m². 

  

 


