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Realisaties voorbije 
legislatuur 2014 - 2019

• DBFM-programma Scholen van Morgen voor 
1,5 miljard euro

• Principiële goedkeuring 550 miljoen euro 
voor nieuw projectspecifiek DBFM-
programma

• Reguliere middelen voor scholenbouw op 
een hoog niveau geplaatst

• Inhaalbeweging scholenbouw



Realisaties voorbije 
legislatuur 2014 - 2019

• Reguliere middelen uitgebreid 
met:

• Capaciteitsmiddelen

• BTW-verlaging naar 6%

• Klimaatfondsmiddelen

• Nieuw subsidiestelsel: 
Huursubsidies gesubsidieerd 
onderwijs



Nieuw stelsel 
Huursubsidies

• 1ste Oproep in 2017 met 35 toegekende

huursubsidies

• 2de Oproep in 2018 met 77 toegekende

huursubsidies

• In totaal 6.806 bijkomende plaatsen

• Ruim 236 miljoen euro investeringsvolume

• Begrotingsopmaak 2019 bijkomende ruimte tot 15,2 miljoen 
euro

• 3e Oproep huursubsidies loopt nu (tot 15/01/2019) 

• Er wordt circa 350 miljoen euro in de markt geplaatst



Enkele kerncijfers

• De afgelopen drie jaar is er 
meer dan 2 miljard euro 
geïnvesteerd

• In bijna elke gemeente in 
Vlaanderen en Brussel 
werden nieuwe 
schoolgebouwen of grondige 
renovaties gerealiseerd

• Antwerpen: 260 miljoen euro

• Kortrijk: 114 miljoen euro

• Gent: 114 miljoen euro



Masterplan Scholenbouw

• Vlaamse regering blijft 
inzetten op 
schoolinfrastructuur

• Structurele aanpak van 
modernisering en uitbreiding

• Verschillende methodieken

• Projectspecifieke DBFM-
schoolbouwprojecten

• Huursubsidies

• Asbestverwijdering

• Energiebesparende 
infrastructurele werken

• Projecten rond 
openstellen 
schoolinfrastructuur



Kostenefficiëntie 
bestaat in vele 

gedaantes

• Van ontwerp zoals de vorm van het gebouw…

• …of compactheid via materiaalkeuzes,

• En een goede budgetopvolging

• Komt men naadloos bij

• Duurzaamheid

• Onderhoudsvriendelijkheid

• Energiezuinigheid



Schoolinfrastructuur 
als leeromgeving

• Input, sturing en deskundigheid architect

• Visie op ontwikkeling onderwijs, ook in de 
toekomst



Aandachtspunten 
voor de toekomst

• Ervaringsuitwisseling tussen

• Schoolbesturen als bouwheer

• Eindgebruikers (leerkrachten 
en leerlingen)

• Mensen en bedrijven die 
infrastructuur realiseren

• Warme oproep om constructief 
mee te denken en flexibele 
oplossingen aan te reiken zonder 
kostplaatje uit het oog te verliezen

• Aandacht voor multifunctionele 
schoolinfrastructuur


