WORD EEN
MULTIFUNCTIONELE SCHOOL
TIPS EN TRICKS

www.agion.be

GA VOOR
MULTI-INZETBAAR

Meervoudig gebruik van een schoolgebouw
door verschillende gebruikers

COMBINEERBAAR

Meerdere functies in een schoolgebouw

AANPASBAAR

School: Hardenvoort Antwerpen Foto © AGION

Flexibiliteit van de ruimte, aanpasbaar aan
verschillende activiteiten, vandaag en in de toekomst

STUDIE VAN AGION
Schoolgebouwen van de toekomst zijn multifunctioneel in gebruik. AGION onderzocht 14 nieuwe projecten
van multifunctionele onderwijsinfrastructuur en formuleerde 15 praktische aanbevelingen.
Lees hier het volledige rapport www.agion.be/onderzoek-multifunctionele-onderwijsinfrastructuur

ONZE AANBEVELINGEN
1

Stel uw onderwijsinfrastructuur open

2

Engagement en motivatie

3

Denk multifunctioneel vanaf het prille begin

4

Haal inspiratie uit goede voorbeelden

5

Maak een planning op lange termijn

6

Ga na welke subsidies mogelijk zijn

7

(Bouw)technische elementen die multifunctioneel gebruik faciliteren

8

Ga ook zelf actief op zoek naar partners

9

Vraag hulp voor het beheer

10 Haal de psychologische barrière weg
11

Betrek partners en gebruikers inhoudelijk

12 Maak duidelijke afspraken op papier met alle betrokkenen
13 Durf vertrouwen geven aan anderen
14 Communiceer met alle betrokkenen
15 De realisatie van multifunctionele onderwijsinfrastructuur is een groeiproces

LAAT U INSPIREREN

GAZOMETERSITE SINT-RITASCHOOL
SINT-TRUIDEN
De site omvat een mix van
verschillende publieke functies:
een basisschool, een muziekschool, de stedelijke dienst jeugd
en de dienst evenementen, een
jongerencampus met fuifzaal en
feestzaal, een welzijnscampus,
een ondergrondse parking en
vijftien appartementen.

de gezamenlijke leraarskamer en
zorglokalen.
De overige ruimtes zoals speelplaats,
keuken, refter en sportzaal zijn
toegankelijk voor multifunctioneel
gebruik of openstelling voor andere
gebruikers.

De speelplaats, de klaslokalen en
de diverse andere lokalen zijn
tijdens de schoolvakanties de
centrale locatie voor de ontwikkeling
van een integrale en nieuwe
vakantiewerking van alle stedelijke
vrijetijdsdiensten.

Ruimte delen is het uitgangspunt van de ontwikkeling van de
Gazometersite.
Het schoolgebouw is het hart van
de site. De basisschool en de stedelijke academie delen de klaslokalen,
het onthaal, het secretariaat,
de opslagruimtes, directiebureaus,

Foto’s © Luc Kempeneers

WIST U DAT ...

1

de ruimte in Vlaanderen beperkt is en
dat Vlaanderen ruim 19 miljoen m2 schoolinfrastructuur telt?

2

62% van de scholen al toegankelijk zijn voor andere
functies en gebruikers binnen en buiten de schooluren, maar
dat het aantal uren multifunctioneel gebruik nog vaak
beperkt is (gemiddeld 17u per week)?

3

multifunctioneel gebruik en openstelling
veel verder kan gaan dan sportaccommodatie?

MUZIEK EN DANS

YOGA

WORKSHOPS

VERGADERINGEN
KINDEROPVANG

...

FEESTEN

LAAT U INSPIREREN

’T PIEPELKE BILZEN
De school ligt tussen twee sociale
woonwijken. Het project is ontstaan
uit een samenwerking tussen het
schoolbestuur en de stad.
Het schoolgebouw vormt de kern
van de buurt en de sporthal wordt
buiten de schooluren voor allerlei
activiteiten opengesteld. Ook de
refter wordt buitenschools gebruikt.
Boven de sporthal is er een lokaal
voor de buurtwerking.
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Onder de passerelle van de school
is er een wandelpad dat de twee
woonwijken verbindt.
Het voorplein dient als parking en
ontmoetingsplein met banken
en bomen.

LAAT U INSPIREREN

BASISSCHOOL ’T ZANDHOFJE
ZANDHOVEN
Een kleine school, midden in een
dorp en omgeven door groen.
Vandaag wordt zo goed als het
volledige schoolgebouw opengesteld buiten de schooluren.
Klaslokalen, de polyvalente zaal,
de refter/keuken, de sportzaal,
het sportterrein en de speelplaats
kunnen na schooltijd gebruikt
worden voor andere activiteiten.
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Er vinden verschillende sportactiviteiten plaats, maar ook
toneel voor mindervalide
kinderen, typlessen, voor- en
naschoolse opvang,
evenementen, …

WIST U DAT ...
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het openstellen van uw infrastructuur niet automatisch
meer werk en/of hogere kosten betekent?
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6

€

5

de regelgeving binnen Onderwijs heel veel mogelijk maakt
voor multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur?

er subsidiemogelijkheden zijn?

€
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HARDENVOORT ANTWERPEN
Een passieve brede schoolcampus,
met bijzondere aandacht voor
flexibel en creatief omgaan met
schaarse ruimte in een stedelijke
context.
De campus huisvest een grote kleuter- en lagere school en een volledig
nieuwe middelbare school.
Op de site bevinden zich ook
partners van de scholen in
verschillende gebouwen met
multifunctioneel ruimtegebruik: de
buitenschoolse kinderopvang,
de wijkafdeling van de Stedelijke
Academie en een jongerenvereniging. De sportzalen en de
refter worden ook voor andere
gebruikers en functies opengesteld.
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STADSGEBOUW MELOPEE
GENT
Het gebouw huisvest op vijf verdiepingen een school, een crèche,
een buitenschoolse kinderopvang, het Muzische LeerThuis
en een buurtsporthal.
In het hart van het gebouw staat
een brede trap die als tribune
dienst kan doen. Vanuit de bar op
het bovenste verdiep is er uitzicht
op het sportveld. De school
functioneert volgens het principe
van de Brede School. Organisaties
uit verschillende sectoren kunnen
van het gebouw gebruik maken
om bij te dragen aan de brede
ontwikkeling van kinderen en
jongeren, zowel op school als in
de vrije tijd. Bijzondere aandacht

gaat naar de wisselwerking
tussen de verschillende functies
in het gebouw. Ook bewoners
van de wijk kunnen van de infrastructuur genieten. Ze kunnen
gebruik maken van de sporthal, en
ook de refter en de vergaderzaal
kunnen als gemeenschapsruimte
dienst doen. Het Stadsgebouw
speelt op die manier een
belangrijke sociale rol in de wijk.

Foto’s © XDGA en Maxime Delvaux.

MEER INFO?
Neem een kijkje op de website
www.agion.be/multifunctionele-schoolinfrastructuur
Contacteer het Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs via

V.U.: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

info@agion.be
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