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Situering 

Ter voorbereiding van een masterplan scholenbouw vroeg de minister van Onderwijs op 10 

februari 2015 om advies over de problematiek van de schoolinfrastructuur en de verschillende 

aspecten hierrond. De minister legt daarbij enkele concrete vragen voor zoals de verhouding 

tussen capaciteitsmiddelen en reguliere middelen, de verhouding tussen middelen via 

standaardprocedures en middelen via uitzonderingsprocedures, de al dan niet verplichte 

mogelijkheden tot net- en niveauoverstijgende samenwerking, de vereenvoudiging van sectorale 

regelgeving, de harmonisatie van sectoroverstijgende regelgeving en procedures inzake 

schoolinfrastructuur, de uitdagingen inzake multifunctionaliteit, multi-inzetbaarheid en 

medebeheer van schoolgebouwen, de pistes voor alternatieve financiering. Het stond de Vlor vrij 

om al dan niet op deze vragen te focussen en om eventueel bijkomende aandachtspunten aan te 

halen. 

De Vlor vertrekt in dit advies van de resultaten van recent overleg en studiemateriaal. De 

inzichten uit zijn advies over de uitdagingen voor de onderwijsinfrastructuur (2010), zijn 

strategische verkenning Hoogste tijd voor capaciteit (2014), zijn themafiche voor de 

regeringsformatie over capaciteit en onderwijsinfrastructuur (2014), zijn opmerkingen over de 

doelstellingen van scholenbouw in zijn advies over de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 (2014) 

vormen de basis om de minister te adviseren over welke cruciale elementen het te ontwikkelen 

masterplan volgens de stakeholders in onderwijs lijnen moet uitzetten1. De aangehaalde 

concepten, zoals de multifunctionaliteit van schoolgebouwen, worden in dit advies niet opnieuw 

beschreven. De Vlor benoemt vooral de prioriteiten en urgenties waarvoor in het masterplan 

aandacht nodig is.  

1 Onderwijsinfrastructuur is een topprioriteit   

De resultaten van de schoolgebouwenmonitor, gegevens uit conditiemetingen en de bevindingen 

van de inspectie over de conditie van de schoolgebouwen in Vlaanderen, laten er geen twijfel 

over bestaan. Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om te garanderen dat alle leerlingen en 

onderwijspersoneel vandaag én morgen in een veilige en gezonde omgeving school kunnen lopen 

of hun job uitoefenen. De samenleving mag niet aanvaarden dat leerlingen geen plaats zouden 

vinden of dat leerlingen en personeel veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s lopen.  

In zijn memorandum voor de legislatuur 2014-2016 schoof de Vlor heel bewust de 

capaciteitsproblematiek als allereerste en grootste uitdaging naar voren. De raad adviseerde de 

aantredende Vlaamse regering om in deze kwestie geen tijd te verliezen en meteen van start te 

gaan met het ontwikkelen van een lange termijnvisie. 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad (2014). Hoogste tijd voor capaciteit. Hefbomen voor een duurzaam, structureel en strategisch 

beleid voor onderwijs capaciteit. Een strategische verkenning. Leuven: Acco; Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 

Advies over de uitdagingen voor de onderwijsinfrastructuur, 29 april 2010; Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 

14 fiches voor de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering, 22 mei 2014; Vlaamse Onderwijsraad, Algemene 

Raad. Advies over de beleidsnota Onderwijs 2014-2019, 27 november 2014. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitdagingen-voor-de-onderwijsinfrastructuur
http://www.vlor.be/capaciteit
http://www.vlor.be/capaciteit-en-onderwijsinfrastructuur
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-beleidsnota-onderwijs-2014-2019
http://www.vlor.be/memorandum
http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-uitdagingen-voor-de-onderwijsinfrastructuur
http://www.vlor.be/themafiches
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-beleidsnota-onderwijs-2014-2019


 

 

 

 

3 

2 Vertrekken van een brede en duurzame visie op 
schoolinfrastructuur en capaciteit  

De Vlor is dan ook tevreden over het initiatief van een masterplan scholenbouw. Dat moet 

toelaten de ‘sense of urgency’ inzake de toestand van de schoolgebouwen en de 

capaciteitstekorten te combineren met een duurzame, strategische en structurele aanpak.  

De raad verwacht dat het plan de krijtlijnen op een hoog macrobeleidsniveau zal vastleggen en 

tegelijk een aantal operationele doelen zal omvatten. Het verankeren van een onderliggende 

visie vindt de raad heel belangrijk voor dit masterplan. Het moet een kader scheppen om 

vervolgens operationele doelen te bepalen. Heel wat specifieke uitdagingen, zoals het 

wegwerken van de achterstand in de schoolinfrastructuur, kunnen in een masterplan als cruciale 

operationele doelen opgenomen worden, maar ze worden best aangepakt vanuit een duurzaam, 

structureel en strategisch beleid.2 Hierbij dient ook rekening gehouden met de objectiveerbare 

verschillen tussen netten en moet de grondwettelijk gewaarborgde keuzevrijheid van ouders 

bewaakt worden. 

De strategische verkenning van de Vlor over onderwijscapaciteit, bevat heel wat 

aanknopingspunten om deze visie in het masterplan krachtig te formuleren. De platformtekst van 

de verkenning vraagt aandacht voor demografische evoluties, schoolinterne factoren, 

onderwijskundige ontwikkelingen en voor de sociale rol van scholen. In de lijn daarvan vraagt de 

Vlor om de doelen van het masterplan breed te formuleren en zeker niet te beperken tot het 

‘creëren van voldoende plaatsen’.  

De stakeholders in onderwijs zijn vragende partij voor een globale, Vlaanderen-brede visie op 

onderwijsinfrastructuur. Onderwijsplanning moet deel uitmaken van een integrale planning 

waarin ook ruimtelijke ordening, verkeersbeleid, woonbeleid, sociaal beleid een plaats hebben. 

Het masterplan moet de aanzet zijn voor een debat over ‘maatschappelijk vastgoed’ en het 

belang van intersectoraal denken daarover. We staan voor de uitdaging om twee perspectieven 

met elkaar te verbinden: maatschappelijke verwachtingen en de persoonlijke ambities van de 

bouwheer (zie verder punt 9 over multifunctionaliteit). Dat zal de sleutel zijn om verder te groeien. 

3 Een helder financieel kader is noodzakelijk 

Een masterplan schoolinfrastructuur veronderstelt uiteraard een duidelijk financieel kader. Dat 

moet niet alleen tegemoet komen aan de nood aan meer middelen. Het masterplan kan ook 

nieuwe lijnen uitzetten op het vlak van planning, financieringsmechanisme en -procedures.   

3.1 Budgettaire inhaalbeweging blijft dringend en noodzakelijk 

De Vlor beklemtoont opnieuw de noodzaak van een structurele verhoging van de reguliere 

financiering bestemd voor onderhoud, modernisering en (ver)nieuwbouw van 

schoolinfrastructuur. Gelet op de toestand van onze schoolgebouwen is deze verhoging niet 

                                                                                                                                                                     

2 Voor de verdere uitwerking van deze visie-elementen, zie Vlaamse Onderwijsraad (2014). Hoogste tijd voor capaciteit, p. 

16-21. 

http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
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alleen noodzakelijk, ze is ook erg dringend. Zowel voor het GO! als voor het gesubsidieerd 

onderwijs is er nog altijd sprake van een structurele achterstand in de financiering en 

subsidiëring van onderwijsinfrastructuur.  

3.2 Werken met budgettaire meerjarenplanning  

De vraag naar meer middelen moet gekoppeld worden aan een meerjarenplanning. Er is in het 

masterplan ook een investeringsplan nodig dat inspeelt op de verschillende levensfases van een 

gebouw: onderhoud, modernisering, vernieuwbouw, nieuwbouw. Een integraal meerjarenplan op 

macro-niveau zal scholen ook lokaal de kans geven planmatiger te werken (zie verder bij punt 6).  

3.3 De kostprijs onder controle houden 

De budgettaire inhaalbeweging zal maar effect hebben, wanneer tegelijk de kostprijs per m² 

onder controle gehouden wordt. Die staat nu onder druk. Vooreerst is er de stijgende kostprijs 

van de materialen en de verscherping van de bouw- en energienormen die de prijs per m² doen 

stijgen. Zo bepaalt de Europese richtlijn over energieprestaties van gebouwen dat vanaf 2019 

alle nieuwe schoolgebouwen bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. Bovendien zijn er 

onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen die een toename van het aantal m² per 

leerling wenselijk/noodzakelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de pedagogisch-geïnspireerde 

vraag naar meer vaklokalen of de pedagogisch gemotiveerde verlaging van de splitsingsnorm 

voor kleuterklassen. De school van de toekomst vraagt niet enkel een aaneenschakeling van 

klassen en gangen, maar flexibele ruimtes voor zowel individueel werken als samenwerken. De 

school van de toekomst is een innovatief totaalconcept waarbij de opzet is om een performante, 

duurzame en gebruiksvriendelijke leer- en werkomgeving te creëren (inclusief de buitenruimtes, 

speelplaats en andere voorzieningen).  

Om in deze omstandigheden de kostprijs onder controle te houden, zullen we met zijn allen 

moeten streven naar (1) een kritische afweging van nieuwe reglementering en een nieuwsoortige 

reglementering die meer ruimte laat om een gewenste output te realiseren, eventueel ook ter 

vervanging van bestaande reglementering en naar (2) een optimalisering van de bezettingsgraad 

van de onderwijsinfrastructuur. Dat laatste moet in de eerste plaats gebeuren binnen de 

onderwijsfunctie van een gebouw. Daarnaast kan buitenschools gebruik gestimuleerd worden en 

(zie verder bij 9 over multifunctionaliteit). Alleen op die manier kunnen we eenzelfde 

onderwijsaanbod op een kleinere oppervlakte (en dus goedkoper) realiseren.  

Nog in verband met de kostprijs is aankoop van gronden in regio’s met een capaciteitsprobleem 

een knelpunt. Daar is immers het aanbod laag en de prijs zeer hoog.  

3.4 Kritische analyse van het financieringsmechanisme 

Een budgettaire inhaalbeweging gaat best gepaard met een kritische analyse van het huidige 

financieringsmechanisme. De principes van dit mechanisme zijn vastgelegd in Onderwijsdecreet 

II (1990) en zijn afgestemd op de macro-behoeften van die tijd. Intussen leidden tal van nieuwe 

onderwijskundige en maatschappelijke trends tot bijkomende infrastructuurbehoeften. We 

denken bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen (behoefte aan server-lokalen), 

ontwikkelingen op het vlak van leerlingenbegeleiding (vraag naar consultatieruimtes in de school 

zelf), toenemende levensbeschouwelijke diversiteit (vraag naar vaklokalen voor de 
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levensbeschouwelijke vakken), nieuwe ambten in het basisonderwijs (impliceren een vraag naar 

een werkplek voor de titularissen ervan), … 

Daarnaast werd in het financieringsmechanisme in 1990 geen rekening gehouden met de kosten 

verbonden aan het (eigenaars)onderhoud van de scholen dat conform de decretale verplichting 

van een zakelijk recht om in aanmerking te komen voor subsidies, ten laste valt van het 

schoolbestuur. Voor het gefinancierd onderwijs zijn daarvoor onvoldoende middelen voorzien, 

voor het gesubsidieerd onderwijs ontbreken die totaal. Bovendien werd de bij decreet geplande 

5-jaarlijkse evaluatie niet uitgevoerd en opent de discussie over het eigenaarsonderhoud ook de 

discussie over het statuut van het eigendomsrecht van schoolgebouwen.   

Een actualisering van de becijfering in Onderwijsdecreet II dringt zich dan ook op. 

De Vlor is bovendien vragende partij om de manier waarop de besteding van de middelen 

beoordeeld wordt, kritisch te bekijken. Complexere (en daardoor duurdere) manieren van 

bouwen, kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van de infrastructuur zodat er minder 

bijkomende oppervlakte gerealiseerd moet worden. Op dit ogenblik echter kan het gefinancierd 

onderwijs hier niet van afwijken, en voor het gesubsidieerd onderwijs zou een dergelijke manier 

van bouwen niet langer belemmerd moeten worden door inperking van het subsidiebedrag (zie 

ook verder bij 5 over doelmatige regelgeving en bij 3.5 over de verschuiving naar 

‘huisvestingslogica’). 

3.5 Alternatieve financiering onderzoeken in overleg met 

onderwijsstakeholders  

De Vlor vindt het wenselijk dat in het kader van het masterplan alternatieve bronnen van 

financiering onderzocht worden, maar plaatst daarbij twee belangrijke voorafgaande 

kanttekeningen:  

¬ Dit proces mag de aandacht niet afleiden van het feit dat daarmee slechts een fractie van 

de reële noden gelenigd wordt (zie hoger bij 3.1); 

¬ Infrastructuurprojecten dienen uiteindelijk één centraal doel, met name ‘goed onderwijs’ 

mogelijk maken. In de zoektocht naar alternatieve financiering moet het perspectief van 

de scholen zelf sturend zijn. Het uittekenen van concepten, procedures, trajecten kan niet 

uitsluitend door financiële experts en technici gebeuren, onderwijsexperts moeten van bij 

het begin betrokken worden.  

 

De raad geeft volgende aanbevelingen en aandachtspunten mee voor het onderzoek naar 

alternatieve financiering: 

¬ De raad bevestigt de noodzaak om de BTW voor scholenbouw en vernieuwbouw van 21 op 

6 % te brengen (scholen moeten op dezelfde voorwaarden kunnen rekenen als instellingen 

die onder het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

(VIPA) vallen. 
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¬ DBFM is geen goede oplossing indien een DBFM-operatie louter ingegeven wordt door een 

ESR-neutrale debudgetteringsdoelstelling.3 De Vlor is niet gekant tegen DBFM op zich, 

maar ziet het eerder als een piste voor investeringen op termijn, dan als een snelle 

oplossing voor acute huisvestingsproblemen. In bepaalde omstandigheden kan een PPS-

structuur op lokaal niveau, waarin wordt samengewerkt met andere partners, wel een 

meerwaarde bieden. Dé sleutel om van PPS een succesverhaal te maken is dat op lokaal 

niveau (gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal) verschillende voorzieningen, uit 

verschillende sectoren, met verschillende actoren, samen een infrastructuurproject 

uitbouwen, ingebed in een omvattender plan van ruimtelijke ordening. Een voorwaarde 

waar het masterplan een antwoord zou kunnen op bieden, is de aanstelling van een 

(lokale) onafhankelijke projectregisseur en het installeren van een deskundig en 

empathisch ‘bouwteam’. 

¬ Bij het zoeken naar alternatieven moeten we van een investeringslogica evolueren naar 

een huisvestingslogica die rekening houdt met de totale jaarlijkse kost die nodig is voor 

de kwaliteitsvolle huisvesting van een onderwijsfunctie. Niet alleen de 

basisinvesteringskost moet in rekening gebracht worden, maar wel de totale 

levenscycluskost inclusief onderhoud, (energie)verbruik, vervangingskost of 

herbestemmingskost. Dat schept meer ruimte voor andere waarden: multifunctionaliteit, 

inbedding in de buurt, openstelling van gebouwen … (zie verder 9 bij ‘multifunctionaliteit’). 

¬ Het gebruik van infrastructuurmiddelen voor het huren van gebouwen of lokalen kan in 

sommige situaties een goede oplossing zijn voor tijdelijke problemen door stijgende 

leerlingenaantallen. Het laat toe om snel plaatsen bij te creëren door een of meer lokalen 

bij te huren. In bepaalde situaties kunnen besturen zelfs besluiten tot het huren van een 

gebouw voor de huisvesting van de hele school.  

De piste van de huursubsidie is echter niet zonder risico. In beide gevallen hebben scholen 

ook op lange termijn garanties nodig voor een kwaliteitsvolle huisvesting aan een 

betaalbare prijs. Er is in elk geval een antwoord nodig op de vraag welk perspectief 

schoolbesturen in een systeem van huursubsidies hebben, wanneer ze geconfronteerd 

zouden worden met opzeg van huur of met een vermindering of schrapping van de 

huursubsidie. Voor de subsidiërende overheid zelf is het belangrijk dat een systeem van 

huursubsidies de facto niet leidt tot subsidiëring van de private huisvestingsmarkt.   

¬ Er kan onderzocht worden of en hoe financiering van schoolgebouwen kan worden 

meegenomen in de investeringsprojecten waarbij Vlaanderen een beroep doet op 

Europese middelen. 

¬ Het masterplan moet inspelen op gewijzigde regelgeving op het vlak van 

energieprestaties. Dat kan een element zijn van de budgettaire dimensie in het 

masterplan. Niet alleen vanuit het perspectief dat strengere normen scholenbouw duurder 

maken, maar evenzeer vanuit het perspectief van mogelijke terugverdieneffecten van 

energiezuinigheid. 

¬ Incentives om op het vlak van schoolinfrastructuur op te gaan in geoptimaliseerde 

(bestuurs)gehelen kunnen middelen doen verschuiven zodat op dat bestuursniveau 

specialisten (of een multidisciplinair team waarin ook plaats is pedagogisch-

onderwijskundige dimensie) ter beschikking komen voor masterplanning, facility 

management, kwaliteitsvolle projectbegeleiding. Daarin kan onder meer aandacht zijn 

                                                                                                                                                                     

3 ESR-neutraliteit (ESR = Europees Stelsel van Rekeningen) betekent dat een PPS-constructie geen impact mag hebben 

op het begrotingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid. 
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voor participatieve trajecten (zie ook verder bij 6). Deze piste mag echter geen extra 

middelen kosten; het planningsproces mag zeker geen investeringsmiddelen voor de 

infrastructuur zelf opslorpen. 

¬ De piste om financiële stromen vanuit andere overheidssectoren dan onderwijs te 

benutten wordt verder uitgewerkt (zie punt 9 over multifunctionaliteit). 

4 Een breed kwaliteitsconcept voor nieuwbouw, renovatie, 
onderhoud van schoolinfrastructuur  

De Vlor verwacht dat het masterplan duidelijke lijnen uitzet voor de kwaliteit van 

schoolinfrastructuur, maar koppelt de realiseerbaarheid daarvan uiteraard aan de 

beschikbaarheid van middelen.   

Er ligt best een omvattend en breed kwaliteitsconcept ten grondslag aan de doelen van het 

masterplan op het vlak van nieuwbouw, renovatie, onderhoud van schoolgebouwen. Naast het 

voorzien van voldoende plaatsen, zijn er heel wat andere kwaliteitscriteria voor schoolgebouwen 

op basis waarvan doelen voor het masterplan bepaald kunnen worden. Denken we bijvoorbeeld 

aan veiligheid, hygiëne, gezondheid, comfort en energiezuinigheid, maar ook aan de 

belevingswaarde, toegankelijkheid, levensduur, afstemming met het pedagogisch project van de 

school en multifunctionaliteit.4 Deze brede benadering zal ook eisen stellen aan de meetbaarheid 

en de opvolging van de doelen van het masterplan (zie punt 13 over kennisbeleid).  

5 Doelmatige regelgeving ontwikkelen  

Bij de planning van nieuw beleid vraagt de Vlor aan de overheid om zuinig te zijn met bijkomende 

reglementering en om de opportuniteit van bestaande regelgeving kritisch te onderzoeken. Er zijn 

voorbeelden van bouwnormen die in de feiten tot contraproductieve effecten leiden. Zo kan een 

te strikte interpretatie van een akoestische norm leiden tot ongewenste aanpassingen van de 

plannen, met een pedagogisch kwaliteitsverlies tot gevolg: waar initieel een moduleerbare wand 

was voorzien om twee klasjes te laten samenwerken, of om werkplekken te creëren in een 

circulatieruimte … wordt soms onder invloed van de norm beslist een vaste stenen muur te 

bouwen. 

De raad vraagt om goed af te wegen wat het doel is van een bepaalde norm. De huidige 

regelgeving beschrijft te veel het pad om een doel te bereiken en laat weinig of geen ruimte om 

doelen op een alternatieve manier te realiseren (bv. rond akoestiek, brandveiligheid, 

luchtkwaliteit, toegankelijkheid). Het masterplan biedt een kans om creatief na te denken over  

                                                                                                                                                                     

4 Zie Vlaamse Onderwijsraad (2014). Hoogste tijd voor capaciteit, p. 36-37. 

http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
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een ander type van reglementering, gebaseerd op het post hoc evalueren van output.5 Deze 

alternatieve benadering geeft de scholen meer vrijheid en verlegt de focus naar zelfevaluatie.  

De raad vraagt in verband met bouwnormering ook specifiek naar afstemming met 

beleidsdomeinen van resp. Erfgoed (voor premies, beheersplannen, …) en Ruimtelijke ordening 

Vlaanderen (voor vergunningen) over de interpretatie van de normen in functie van de 

basiskwaliteit. 

6 Inzetten op beleidsvoerend vermogen van scholen  

De keuze voor een brede visie op kwaliteit hoeft ook niet noodzakelijk te leiden tot extra 

regelgeving. Voor vele van de hoger genoemde kwaliteitscriteria kunnen scholen 

gesensibiliseerd, gestimuleerd, gefaciliteerd worden door de overheid. Dat vergt van hun kant wel 

voldoende beleidsvoerend vermogen. Schoolbesturen en directies moeten gestimuleerd worden 

tot het ontwikkelen van een visie op het pedagogisch-onderwijskundig belang van een 

kwaliteitsvol schoolgebouw.  

Het masterplan moet er dus ook op wijzen dat meer en betere schoolgebouwen niet alleen meer 

financiële middelen vereisen, maar dat er ook een kwaliteitsvol planningsproces op schoolniveau 

voor nodig is. Directies moeten responsief kunnen omgaan met tal van uitdagingen (zoals de 

eisen voor schoolinfrastructuur die voortvloeien uit het M-decreet, of uit het verhogen van het 

welbevinden van leerlingen en personeel). We hebben nood aan daadkrachtige en professionele 

besturen die kwaliteitsvolle planningsprocessen kunnen opzetten. Schoolbesturen moeten visie 

kunnen ontwikkelen voor de lange termijn, een strategie kunnen formuleren voor het onderwijs 

van de toekomst en dat vertalen naar een strategisch bouwbeleid. Daarvoor moeten ze ook meer 

lange termijngaranties krijgen over de middelen (zie ook hoger bij 3.2 over het belang van 

meerjarenplanning op macroniveau). 

Vanuit dit perspectief kan het masterplan niet los gezien worden van ontwikkelingen op het vlak 

van bestuurlijke optimalisatie. Het is belangrijk om op bovenschools niveau specifieke expertise 

op langere termijn op te bouwen (versus een ‘once-in-a-lifetime-project) en in te zetten om de 

planningsprocessen goed uit te voeren. Dit sluit aan bij wat hoger al werd gesteld over de rol van 

een lokale regisseur en het installeren van een ‘bouwteam’ (zie 3.5). 

7 De synergie tussen beleidsniveaus stimuleren 

Het masterplan moet er zich rekenschap van geven dat een beleid voor scholenbouw op 

verschillende niveaus tegelijk plaatsvindt: op Vlaams, op gemeentelijk, op bovenschools en op 

individueel schoolniveau, tot zelfs op klasniveau. Het masterplan moet er op letten dat de 

voorgestelde maatregelen de synergie tussen deze niveaus versterken. Er is een constant proces 

van uitwisseling tussen deze niveaus nodig. 

                                                                                                                                                                     

5 We kunnen hiervoor verwijzen naar het concept van ‘post occupancy evaluation’ dat onder meer de OESO ontwikkelde 

om (school)gebouwen te evalueren: “Post Occupancy Evaluation involves systematic evaluation of opinion about 

buildings in use, from the perspective of the people who use them. It assesses how well buildings match users’ needs, 

and identifies ways to improve building design, performance and fitness for purpose”. Zie 

http://postoccupancyevaluation.com/ 

http://postoccupancyevaluation.com/
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Generieke doelen mogen op een zo hoog mogelijk (Vlaams) niveau liggen. Maar om het beleid 

effectief en efficiënt te maken, is vervolgens op elk van de onderliggende niveaus een 

planningsproces nodig. Idealiter kunnen inrichtende machten het beleid inzake infrastructuur en 

capaciteit voor elke school opzetten vanuit een strategische planning. Dergelijke planning 

verrekent ook elementen van het bovenschools niveau, houdt rekening met planning /doelen van 

andere scholen en zelfs van instellingen uit andere sectoren. Dat vereist alvast transparantie van 

al deze plannen: een zicht op wie waarmee bezig is (om bijvoorbeeld te vermijden dat twee nabij 

gelegen scholen elk bezig zijn met het bouwen van een sporthal). Op dit punt is er zeker nog 

marge voor verbetering. 

8 Een netoverstijgende aanpak waar haalbaar en wenselijk, 
een netspecifiek beleid waar nodig 

Niet alleen moet het masterplan rekening houden met verschillende bestuursniveaus; het moet 

ook tegemoet komen aan verschillen tussen netten. In het kader van het masterplan kan alvast 

bekeken worden welke van deze verschillen objectiveerbaar en relevant zijn in het kader van 

schoolinfrastructuur.  

Voor een aantal topics is een netgebonden aanpak noodzakelijk. Voor andere thema’s is een 

netoverstijgend beleid haalbaar en wenselijk. Het masterplan moet op beide kunnen inspelen. 

Een paar voorbeelden: 

¬ Het gegeven dat we globaal in Vlaanderen te maken hebben met een verouderd 

patrimonium (cf. de scholengebouwmonitor) geldt over de netten heen. 

¬ De kwestie van de wachtlijsten vergt een netgebonden beleid. Er zijn verschillen tussen 

het GO! en het gesubsidieerd onderwijs, maar ook binnen het gesubsidieerd onderwijs en 

tussen vrij en officieel onderwijs moeten we rekening houden met verschillen in de wijze 

waarop aanvragen/wachtlijsten ontstaan en beheerd worden.  

¬ Netten verschillen structureel van elkaar op het vlak van eigendomsverhoudingen. 

¬ Globaal bestaat over netten/koepels heen een bereidheid om de multifunctionaliteit te 

versterken. Maar in de uitwerking daarvan dient opnieuw rekening gehouden met 

verschillen tussen netten. In het officieel gesubsidieerd onderwijs verloopt openstelling 

van gebouwen of multifunctionaliteit volgens een andere logica dan in het vrij 

gesubsidieerd onderwijs: een lokale overheid die een schoolgebouw in eigendom heeft, zal 

dat gebouw wellicht gemakkelijker openstellen voor het realiseren van prioriteiten uit 

andere beleidsdomeinen en kan eventueel ook van daar uit personeel inzetten voor het 

beheer en het toezicht (zie hieronder punt 9 over multifunctionaliteit). 

9 Multifunctionaliteit versterken 

In zijn strategische verkenning over capaciteit zette de Vlor al enkele lijnen uit voor 

multifunctionaliteit van schoolgebouwen. Ook al zal deze piste aan slechts een klein deel van de 

actuele problemen van infrastructuur en capaciteit tegemoet komen, toch vindt de raad dat het 

masterplan de kans moet grijpen om multifunctionaliteit van schoolgebouwen te versterken 

vanuit een omvattende visie.  
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9.1 Begripsverheldering nodig 

Om te beginnen biedt het masterplan een gelegenheid om een helder begrippenkader te 

ontwikkelen rond multifunctionaliteit. Begrippen als ‘openstelling’, ‘multi-inzetbaarheid’, 

‘combineerbaarheid’, ‘brede school’ en ‘multifunctionaliteit’ lopen sterk over in elkaar, maar de 

betrokken actoren, scholen en andere partners, herkennen dat niet altijd zo.6 Voor een goed 

begrip en een zorgvuldige communicatie is het noodzakelijk om begrippen te verhelderen. Er is 

immers een breed gamma van invullingen van multifunctionaliteit mogelijk: van partners die 

samen bouwen, over partners die gebouwen delen, tot partners die occasioneel samenwerken. 

Elk van deze vormen heeft zijn karakteristieken. Inrichtende machten moeten kunnen bepalen 

welk type van multifunctionaliteit lokaal haalbaar en wenselijk is.  

9.2 Een ambitieus stimuleringsbeleid met zin voor realiteit 

Als kernidee voor het ontwikkelen van een beleid voor multifunctionaliteit wil de Vlor meegeven 

dat alle scholen de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik in overleg met potentiële partners 

moeten onderzoeken. Lokale overheden kunnen hierbij een faciliterende rol spelen. De overheid 

moet wel erkennen dat er op lokaal individueel schoolniveau verschillen zijn in uitvoering en 

haalbaarheid. Verder moet het masterplan tegemoet komen aan de complexiteit die gepaard 

gaat met samenwerking (zie ook verder in 9.6). Het moet gaan om een samenwerkingsverband 

met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Multifunctionaliteit moet een 

meerwaarde realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling.  

Voor de overheid betekent dat dat er een evenwichtige mix van stimulerende, faciliterende en 

regelgevende maatregelen ontwikkeld wordt. 

9.3 Multifunctionaliteit gaat in twee richtingen 

De Vlor vindt dat multifunctionaliteit van schoolgebouwen als tweerichtingsverkeer gezien moet 

worden. De school levert een dienst aan andere sectoren in de samenleving en de school wordt 

beter ondersteund door andere sectoren om zijn opdracht inzake gelijke onderwijskansen waar 

te maken. Een pleidooi voor multifunctionaliteit gaat uit van een visie op de school als knooppunt 

van pedagogische én sociale relaties.   

Om dit tweerichtingsverkeer te realiseren, moeten onderwijspartners enerzijds lokaal een goed 

zicht krijgen op de vragen/noden van de partners uit andere sectoren waarmee ze kunnen 

samenwerken en anderzijds nagaan op welke wijze deze partners kunnen bijdragen tot het 

realiseren van bredere maatschappelijke verwachtingen en gelijke onderwijskansen.7 

Multifunctionaliteit moet verschillende perspectieven integreren: de algemene maatschappelijke 

verwachtingen, de lokale behoeften op het vlak van publieke infrastructuur en de persoonlijke 

ambities van de bouwheer. 

                                                                                                                                                                     

6 Dit noopt trouwens ook tot een kritische interpretatie van de cijfers uit de schoolgebouwenmonitor inzake 

‘buitenschools gebruik’. 
7 Zie daarvoor de nota van de Verenigde Verenigingen van 22 april 2015: Delen van schoolinfrastructuur: hoe doe je dat? 

En waarom niet? Drempels en voorstellen voor het optimaal delen van schoolinfrastructuur. Geraadpleegd op 23 april 

2015 op http://www.deverenigdeverenigingen.be/component/k2/item/839-slim-delen-van-schoolinfrastructuur. 

http://www.deverenigdeverenigingen.be/component/k2/item/839-slim-delen-van-schoolinfrastructuur
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9.4 Randvoorwaarden voor beheer bewaken 

Aan het versterken van de multifunctionaliteit zijn randvoorwaarden gebonden, voornamelijk op 

het vlak van beheer: sleutelbeheer, toezicht, verzekeringen, aansprakelijkheid, … Dat vergt een 

gepaste omkadering voor een instantie die hier een regierol opneemt. Het onderwijspersoneel en 

de besturen mogen er in elk geval geen hinder en zeker geen taakverzwaring door ondervinden. 

Ook dient men alert te zijn voor een mogelijke impact van buitenschools gebruik op 

buurtbewoners (geluid, verkeersdrukte, …). Communicatie, overleg en goede afspraken hierrond 

zijn noodzakelijk.  

Daarnaast heerst er ook een bezorgdheid voor de fiscale gevolgen van de openstelling zoals de 

vrijstelling van registratierechten en patrimoniumtaks. Die vrijstellingen zijn immers essentieel 

gekoppeld aan de onderwijsfunctie. 

9.5 Architecturale aanpassingen promoten die multifunctionaliteit 

faciliteren 

Soms zijn relatief gemakkelijke architecturale aanpassingen aan bestaande gebouwen 

voldoende om openstelling mogelijk te maken. Deze aanpassingen gaan dan vooral over de 

circulatie en de zonering in gebouwen. Een doordacht onderscheid tussen private, semipublieke 

en publiek zones faciliteert multifunctionaliteit. Op die manier kan een ander veelgenoemd risico 

vermeden worden, met name dat op de duur niemand zich nog echt ‘thuis’ voelt in een 

schoolgebouw. Voor leerlingen, zeker voor jonge leerlingen, is het belangrijk dat er in het 

schoolgebouw strikt private ruimtes zijn waar een huiselijk sfeer gecreëerd kan worden.  

Let wel: dergelijke her-zonering is voor oude gebouwen veel minder evident. De Vlor ziet hier 

echter wel een duidelijk spoor voor toekomstig beleid dat bij elk nieuwbouwontwerp impliceert 

dat de beheersmatige aspecten van openstelling van schoolgebouwen voor andere organisaties 

mee in rekening worden gebracht. De raad beseft echter dat niet alle projecten zich voor 

openstelling lenen (functioneel-inhoudelijk, qua context) en dat er een mogelijkheid moet 

bestaan om per project de afweging te maken.  

Een andere valkuil dient vermeden. Een stimulus voor multifunctionaliteit mag er de facto niet 

toe leiden dat inrichtende machten gestimuleerd worden om vooral in te zetten op die lokalen die 

zich daar beter toe lenen (zoals turn- of sportzalen), en dat er daardoor relatief minder aandacht 

is voor de lokalen waarin het onderwijsleerproces plaatsvindt en die zich net daardoor minder 

lenen tot openstelling.  

9.6 Specifieke aandachtspunten voor samenwerking in het kader van 

multifunctionaliteit  

De Vlor vindt het erg belangrijk dat het masterplan op een of andere manier scholen stimuleert 

als zij voor infrastructuur wensen samen te werken met andere partners. Op dit ogenblik zijn er 

nog teveel factoren die die samenwerking afremmen.   
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9.6.1 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen van verschillende niveaus en 

onderwijssectoren 

Het masterplan moet zeker pistes openen voor samenwerking tussen basis- en secundair 

onderwijs, maar evengoed tussen secundair onderwijs en cvo’s of hogescholen, en voor 

samenwerking waarbij dko een partner is.  

Deze kwestie heeft ook te maken met meerjarenplanning. Denk bijvoorbeeld aan de 

capaciteitsdruk die in de nabije toekomst op het secundair onderwijs zal komen te liggen. Ook 

voor dit type van samenwerking zal lokaal bekeken moeten worden wat mogelijk is. En ook dit 

punt hangt nauw samen met bestuurlijke optimalisatie.  

Een aandachtspunt in dergelijke samenwerking is dat partners uit verschillende onderwijsniveaus 

op voet van gelijkheid met elkaar afspraken kunnen maken, dat ‘kleine’ spelers niet weggeduwd 

worden wat hun infrastructuurnoden betreft. 

Verder zal rekening gehouden moeten worden met verschillen in regelgeving. Zo genereren 

instellingen dko en cvo via hun leerlingen/cursisten geen middelen voor infrastructuur in de 

toepassing van Onderwijsdecreet II, ondanks het formele engagement dat de overheid aanging 

bij het Decreet volwassenenonderwijs van 15 juli 2007 en waardoor vanaf 1 januari 2008 het 

volwassenenonderwijs zou opgenomen worden bij de berekening van de middelen voor 

infrastructuur. Dat geldt ook voor internaten en clb. Dat leidt de facto tot een verschil tussen 

netten: de ratio ‘aantal leerplichtscholen/aantal academies’ of ‘aantal leerplichtscholen/aantal 

cvo’s’ verschilt per net. Dat maakt verschil voor de beschikbaarheid van middelen voor 

infrastructuur. Alle instellingen die decretaal een beroep kunnen doen op infrastructuurmiddelen, 

zouden best opgenomen worden in de regelgeving inzake financiering/subsidiëring van 

gebouwen. Dus ook hier geldt de generieke aanbeveling om te streven naar een maximale 

bezettingsgraad en de nood aan een specifieke uitwerking per net, per regio. 

Ook dient rekening gehouden met verschuivingen in de onderwijsvraag. In cvo- en dko-

instellingen worden steeds meer opleidingen overdag aangeboden en dat heeft uiteraard impact 

op de mogelijkheid voor het delen van gebouwen met leerplichtscholen. 

9.6.2 Samenwerking tussen netten: lokale opportuniteiten uitklaren 

De kwestie van de multifunctionaliteit roept ook de vraag op of openstelling ook over netten heen 

mogelijk is. Dat kan zeker voor infrastructuur die minder de eigenheid of het pedagogisch project 

belichaamt, zoals een sporthal. Er bestaan goede voorbeelden van verregaande netoverstijgende 

samenwerking rond infrastructuur. In dit soort projecten is er waakzaamheid voor het behoud van 

de identiteit, wat zich vooral toont in de inrichting van klaslokalen. Het is belangrijk dat de 

‘cultuur’ van een gebouw, een lokaal bewaard blijft. De Vlor pleit in deze niet voor een 

verplichting maar om een stimulerende aanpak.  

Kan samenwerking tussen netten ook tegemoet komen aan het gemeenschappelijk streven van 

overheid en schoolbesturen om leegstand te vermijden en om de onderwijsbestemming van 

schoolgebouwen niet verloren te laten gaan? Het masterplan kan onderzoeken of het 

voorkooprecht hiervoor een geschikte piste is. De raad signaleert alvast verschillende 

aandachtspunten: 
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¬ Algemeen is men het eens over het feit dat het niet wenselijk is dat schoolgebouwen leeg 

staan. 

¬ Het probleem van leegstand mag echter niet overroepen worden. In die zin zal een 

oplossing ervan maar beperkte impact hebben op het capaciteitstekort in onderwijs. 

¬ Het probleem van leegstand moet lokaal bekeken worden. De raad vindt het niet wenselijk 

om daarvoor op Vlaams niveau regels op te leggen.   

¬ Samenwerking tussen scholen van verschillende netten is mogelijk, maar net zoals voor 

andere vormen van samenwerking het geval is, moet lokaal bekeken worden of en hoe de 

juridische en organisatorische randvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden.   

¬ Daarnaast zijn er ook emotionele randvoorwaarden: de naam (en de ‘herkomst’) van een 

school kan nog lange tijd in de perceptie van ouders en leerlingen verbonden blijven met 

het gebouw; mogelijks blijft dat keuzeprocessen van ouders en leerlingen beïnvloeden.  

9.6.3 Samenwerking tussen sectoren: afstemming van regelgeving  

Multifunctionaliteit omvat uiteraard ook samenwerking tussen scholen en instellingen uit andere 

sectoren (zie ook hoger bij 9.3). Dat vergt in elk geval een betere afstemming van regelgeving van 

verschillende sectoren. Het feit dat er verschillende bouwnormen bestaan per sector is een 

ernstige hindernis voor samenwerking. Er is ook afstemming nodig in subsidiestromen, 

procedures en termijnen. Een recente studie i.o.v. het Team Stedenbeleid bevat een oplijsting 

van mogelijke hinderpalen inzake multifunctioneel bouwen vanuit een samenwerking van 

partners uit verschillende sectoren.8 De studie vermeldt voorbeelden van knelpunten rond 

exclusief gebruik/bestemming en subsidiëring (subsidies voor infrastructuurwerken stellen vaak 

een exclusief recht voor de subsidie-aanvrager centraal of een exclusieve bestemming van de 

infrastructuur); financiële verdeelsleutels (vaak berekend op oppervlaktes, zonder rekening te 

houden met bezetting of slim ruimtegebruik); financiering en initiatiefnemerschap 

(initiatiefnemers hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf subsidies aan te vragen, wat soms 

leidt tot complexe juridische constructies).  

9.7 Voorbeelden van goede praktijk verspreiden 

Het masterplan houdt er best rekening mee dat nogal wat scholen niet vertrouwd zijn met of 

negatieve ervaringen hebben met openstelling en daardoor weinig bereidheid vertonen om daar 

verder in te gaan. De overheid zou daar gepast kunnen op inspelen door voorbeelden van goede 

praktijk te documenteren en te verspreiden. Het is ook zinvol dat de overheid zou nagaan 

waarom openstelling niet (meer) gebeurt, om van daaruit hefbomen aan te reiken voor 

verbetering. 

                                                                                                                                                                     

8 IdeaConsult i.s.m. Publius (2012). Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: 

uitdagingen en knelpunten voor het beleid. Eindrapport. In opdracht van Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team 

Stedenbeleid (http://www.thuisindestad.be/sites/default/files/Eindrapport%20multifunct%20infra_0.pdf).  

http://www.thuisindestad.be/sites/default/files/Eindrapport%20multifunct%20infra_0.pdf


 

14 

10 Zijn er bijkomende objectieve criteria mogelijk voor het 
bepalen van rangorde voor infrastructuurwerken? 

De Vlor is erg terughoudend om bijkomende objectieve criteria vast te leggen om de rangorde 

van aanvragen tot financiering/subsidiëring te bepalen. We bevinden ons op dit ogenblik immers 

in een periode van schaarste en feitelijk dwingt dit alle actoren tot een overlevingsstrategie in 

afwachting van meer middelen. In deze strategie primeert de vraag naar de ‘juiste’ verhouding 

tussen enerzijds het noodzakelijke behoud/onderhoud van de bestaande gebouwen en 

anderzijds de even noodzakelijke onderwijskundig geïnspireerde vernieuwing van het 

scholenpatrimonium. 

Het allereerste objectief moet zijn de wachtlijsten korter te maken. Prioritering via objectieve 

criteria leidt niet tot vermindering van de totale behoefte aan investeringen. Bovendien ziet de 

raad geen objectieve criteria die zonder meer geschikt zijn om dossiers te rangschikken zonder 

ook te kijken naar de specifieke context van de projecten. De ratio ‘aantal dossiers/aantal 

projecten dat jaarlijks van start kan gaan’ (ca. 30 à 40/2000) is van die aard dat er op een zeer 

diep niveau informatie verzameld zou moeten worden om een relevant onderscheid tussen de 

projecten te maken en ze op basis daarvan te rangschikken. Een bijkomend bezwaar tegen het 

gebruik van objectieve criteria is dat sommige projecten op die manier door de rangschikking het 

risico lopen ‘nooit’ aan de beurt te komen.  

 

11 Lijnen uitzetten voor tijdelijke oplossingen van tijdelijke 
behoeften 

In zijn strategische verkenning pleitte de Vlor voor een duurzaam capaciteitsbeleid dat in staat is 

om schokken op te vangen en nieuwe ontwikkelingen te integreren op verschillende domeinen 

(zoals onder meer demografie en stedelijke ontwikkeling). Het beleid geeft idealiter ook een 

flexibel antwoord op toename of krimp van leerlingenaantallen. Het masterplan kan dus lijnen 

uitzetten om toekomstgericht na te denken over omgaan met pieken in het capaciteitstekort.9 

Maar de Vlor is van oordeel dat het masterplan ook moet voorzien dat er voor tijdelijke behoeften 

een tijdelijke oplossing mogelijk is. In die context pleit de raad voor een centrale netoverstijgende 

regie voor modulaire systeembouw. Een andere tijdelijke oplossing kan gezocht worden in het 

huren van andere locaties om een bepaalde piek op te vangen (bijvoorbeeld huren van 

kantoorgebouwen). Hier past dan wel weer een waarschuwing: kantoorgebouwen zijn niet zonder 

meer geschikt om een onderwijsfunctie in te huisvesten. 

 

  

                                                                                                                                                                     

9 Voor de verdere uitwerking van een duurzame en flexibele aanpak van verschuivingen in capaciteit zie Vlaamse 

Onderwijsraad (2014). Hoogste tijd voor capaciteit, p. 18-19. 

http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
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12 Aandacht voor specifieke doelgroepen/sectoren 

De Vlor vraagt om in het masterplan, dat weliswaar focust op basis- en secundair onderwijs, 

specifiek aandacht te ontwikkelen voor capaciteitsvraagstukken in het buitengewoon onderwijs 

(basis en secundair), voor de clb-sector, voor de dko-instellingen, voor het volwassenenonderwijs 

en voor internaten. 

Specifiek voor het secundair onderwijs zal het masterplan rekening moeten houden met het 

gegeven dat er al vanaf 2017 een ernstig capaciteitsprobleem voorspeld wordt. 

Regionaal gezien verdient de situatie in Brussel gerichte aandacht.10 Het masterplan kan 

voorzien in kanalen voor samenwerking met de Franse Gemeenschap en met de Brusselse 

instellingen, van waaruit oplossingen voor de financieringsproblematiek gezocht kunnen worden. 

 

13 Nood aan een kennisbeleid voor scholenbouw en 
capaciteit  

De strategische verkenning van de Vlor gaat uitgebreid in op het belang van een geïntegreerd 

monitoring- en prognosebeleid en op de knelpunten die er op dat vlak nog bestaan. Iedereen is 

het eens over het belang van betrouwbare en valide data inzake schoolgebouwen. 

De raad verwacht veel van de capaciteitsmonitor die op dit ogenblik in ontwikkeling is en op korte 

termijn beschikbaar zal zijn. Hij hoopt dat hiermee de fluctuerende (en complexe) onderwijsvraag 

in kaart gebracht en voorspeld kan worden. Het masterplan zou een operationeel plan moeten 

omvatten voor het inzetten van de monitor (planning, timing, …). Daarbij dient een werkbaar 

evenwicht gevonden tussen prognoses op centraal niveau en lokale prognoses.11 

Aanvullend bij de schoolgebouwmonitor, vraagt de Vlor aan de overheid om een 

behoefteberekeningsinstrument te ontwikkelen voor bestaande schoolinfrastructuur dat zicht 

biedt op de kostprijs van infrastructuurbehoeften. Het instrument moet toelaten in te schatten 

welk budget er jaarlijks nodig is om het gebouwenpark te onderhouden en periodiek te 

vernieuwen. Voor de planologische verwerking staan de GIS-data alvast ter beschikking.    

Tegelijk moet men alert blijven voor mogelijke problemen verbonden aan het bepalen van 

indicatoren. Alleen al de inschatting van de omvang van het patrimonium is niet evident en hangt 

af van hoe men ‘oppervlakte’ bepaalt.   

  

                                                                                                                                                                     

10 Voor de verdere uitwerking van een specifieke aanpak voor Brussel, zie Hoogste tijd voor capaciteit, p. 49-50. 
11 Voor meer informatie over de verwachting t.a.v. een capaciteitsmonitor, zie Vlaamse Onderwijsraad (2014). Hoogste 

tijd voor capaciteit, p. 23-24. 

http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
http://www.vlor.be/publicatie/hoogste-tijd-voor-capaciteit
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Tot slot vraagt de raad om een (digitaal) platform voor uitwisseling van kennis uit te bouwen en 

actueel te houden: onderzoeksgegevens, gegevens van monitoring, goede praktijken, resultaten 

van post-occupancy-evaluaties, enz. kunnen op die manier voor alle betrokken actoren 

beschikbaar worden. Dat is een belangrijk element in het versterken van de professionaliteit die 

op alle beleidsniveaus noodzakelijk is.  

 

 

 

Mia Douterlungne                    Harry Martens 

administrateur-generaal                 voorzitter 

 


