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Meer kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur in West-Vlaanderen 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft in februari via het Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs (AGION) geïnvesteerd in tientallen scholenbouw- en renovatieprojecten in 
Vlaanderen. Concreet werd er vorige maand ruim 600.000 euro geïnvesteerd worden in 26 
projecten in de provincie West-Vlaanderen. “Wij bouwen elke dag aan een betere 
onderwijskwaliteit voor onze leerlingen”, zegt Weyts. “Die onderwijskwaliteit krikken we mee op 
door gericht te investeren in onze scholenbouw. De nieuwbouwprojecten in deze investeringsgolf 
geven plaats aan ruim 3.000 leerlingen.” 
 
Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, 
stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze 
regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de 
investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan. Een nooit geziene 
investering die de grootste noden binnen voornamelijk het secundair onderwijs moet ledigen. 
 
Weyts investeert deze maand via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 
ruim € 10 miljoen in bijna 150 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. In totaal zullen met 
enkel de nieuwbouwprojecten ruim 3.000 leerlingen gebruik kunnen maken van gloednieuwe 
schoolinfrastructuur. 
 

1 West-Vlaamse school krijgt een subsidie van meer dan €100.000. In Kuurne renoveert Vrije 

Basisschool Sint-Katrien met 101.000 het sanitair en HVAC, het klaslokaal en het vergaderlokaal.  

 

11 scholen krijgen een subsidie van minder dan €100.000 (en meer dan € 10.000), dat gaat dan 

concreet om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair.  

 
 
Contact: Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19 
 
 
 
 
 
 
 



Overzicht investeringen provincie West-Vlaanderen 
 
Subsidie Onderwijsinstelling  

FusieGemeente 
Beschrijving Werken 

€ 
74.399,08 

Vrije Basisschool Heuvelland afkoppelingsplicht nav rioleringswerken en 
de nodige aanpassingen 

€ 
50.711,22 

Vrije Lagere School Spes- 
Nostra 

Kortrijk Het betreft werken na aankoop. Het dossier 
omvat de grondige restauratie en 
herbestemming van het gebouw en het 
volledige perceel.  

Vrije Lagere School Spes- 
Nostra 

Kortrijk Het betreft werken na aankoop. Het dossier 
omvat de grondige restauratie en 
herbestemming van het gebouw en het 
volledige perceel.  

€ 
101.662,61 

Vrije Basisschool Sint-Katrien Kuurne renovatie, sanitair en HVAC klaslokaal en 
vergaderlokaal 

€ 
10.236,17 

Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne verbouwingswerken sanitair 

€ 
13.234,68 

Vrije Basisschool 't Brugske 
Dadizele 

Moorslede vervangen CV-ketel 

€ 
20.499,26 

Vrije Basisschool 
Mandelbloesem 

Oostrozebeke nieuwbouw en verbouwingswerken 

€ 
16.439,77 

Vrije Basisschool Arkorum 02- 
Mozaïek 

Roeselare betonrot: verwijderen en herstellen 

€ 
14.903,73 

Klein Seminarie Roeselare verwijderen asbesthoudende vloer in de 
sportzaal 

€ 
14.804,50 

Vrije Lagere School Arkorum 
09- Sint-Jozef 

Roeselare Het bestaande sanitair blok wordt volledig 
afgebroken. Op de dezelfde plaats wordt een 
nieuw sanitair opgetrokken met een 
gescheiden ruimtes voor jongen en meisjes, 
een afgescheiden ruimte met toilet voor 
leerkrachten en een sanitaire voorziening 
voor mindervaliden. De aanpalende 
scheidingsmuur met buur wordt over hele 
lengte van het nieuwe sanitair op geijke 
hoogte gebracht. 

€ 
99.568,82 

Klein Seminarie Roeselare scheiden rioleringsstelsel van regenwater op 
de zone speelplaats 

€ 
94.356,37 

Vrij Technisch Instituut Tielt Energetisch renoveren van een 
schoolgebouw 

€ 
75.677,57 

Vrije Basisschool - 't Nieuwland Tielt Asbestverwijdering  

 
Kleinere herstellingswerken 
 

€ 374,77 Vrije Kleuterschool Kuurne 

€ 488,80 Vrije Basisschool - Sint-Lode-wijkscollege - afd. Zandstraat Brugge 

€ 589,30 Vrije Basisschool 't Veld Meulebeke 

€ 619,60 Vrije Basisschool Capucienen Ieper 

€ 675,34 Vrije Kleuterschool - Sint-Lutgardis Meulebeke 

€ 1.025,80 Internaat Noord Roeselare 

€ 1.605,96 Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius Anzegem 

€ 1.685,51 Vrije Basisschool De Bunderboog Moorslede 



€ 2.009,57 Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort 

€ 2.753,48 Vrije Basisschool St-Michiel Kuurne 

€ 3.022,55 Vrije Basisschool Arkorum 18 -Sint-Lodewijk Roeselare 

€ 3.353,94 Vrije Basisschool-De Stapsteen Zedelgem 

€ 4.555,91 Vrije Basisschool - De Kleine Prins Menen 

€ 4.635,90 Guldensporencollege 9 Kortrijk 

 
 


