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Extra schoolgebouwen in West-Vlaanderen 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna 4 miljoen euro in nieuwe en 

hedendaagse schoolgebouwen. Over de provincie West-Vlaanderen zullen zo’n 18 

scholenbouwprojecten met deze investering aan de slag kunnen. “Een investering in 

scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.  

 

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij 

onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap 

voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. 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 het Nederlandstalig onderwijs moet lenigen, met focus op het secundair onderwijs. 

 

Weyts investeert bijna € 4 miljoen in 18 scholenbouwprojecten in de provincie West-Vlaanderen. 

Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren hun schooldagen in 

gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen. 

 

Spes Nostra Instituut in Kuurne voert met € 1 miljoen renovatiewerken uit; het passend maken 

van de klaslokalen, het dak vernieuwen, isolatie aanbrengen, het aanpassen van de verwarming, 

de verlichting, de elektriciteit, de ventilatie en het vervangen van de raampartijen.  

 

In Deerlijk verbouwt de Vrije Basisschool met € 1 miljoen het aangekochte gebouw tot een 

schoolgebouw. Het Vrij Technisch Instituut Brugge en het Vrij Technisch Instituut Brugge 

Middenschool in Sint-Andries (Brugge) renoveren met € 379.000 voor 538 leerlingen de 

klaslokalen, vernieuwen het netwerk, de klasuitrusting en de toplaag van de speelplaatsen. 
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Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19 

 



Overzicht provincie West-Vlaanderen 

 

Investering Onderwijsinstelling Gemeente Beschrijving Werken 

€ 379.708,58 Vrij Technisch Instituut Brugge Brugge Renoveren klaslokalen, vernieuwen netwerk en 
klasuitrusting, nieuwe toplaag speelplaatsen 

  Vrij Technisch Instituut - 
Brugge Middenschool 

Brugge Renoveren klaslokalen, vernieuwen netwerk en 
klasuitrusting, nieuwe toplaag speelplaatsen 

€ 104.011,53 Vrije Basisschool Het 
Kleurenpalet 

Brugge Vernieuwen buitenschrijnwerk 

€ 58.486,56 Hotelschool en Slagerijschool 
Ter Groene Poorte 

Brugge modernisering van de grootkeukenafdeling  

€ 94.160,04 Vrije Lagere School voor 
Buitengewoon Onderwijs - 
Wonderwijs Brugge 

Brugge renovatie CV-installatie en dak en 
veiligheidswerken 

€ 22.705,94 MIA-Brugge Brugge Asbestsanering en herstel 

€ 
1.014.065,20 

Vrije Basisschool Deerlijk Het aangekochte gebouw wordt verbouwd tot 
schoolgebouw. 

€ 29.187,31 Vrije Basisschool Maria Harelbeke vervanging verwarmingsinstallatie (gas) n.a.v. 
defect 

€ 23.134,71 Vrije Basisschool Ieper Stabiliteitswerken dak  

€ 62.529,94 Vrije Basisschool - Sint-Theresia Kortrijk Asbestsanering en herstel 

€ 
1.035.993,04 

Spes Nostra Instituut Kuurne Renovatiewerken: geschikt maken klaslokalen, 
vernieuwen dak, isolatie, verwarming, 
verlichting-elektriciteit, ventilatie en 
raampartijen  

€ 178.500,00 Vrije Basisschool Prizma - De 
Talententuin 

Lendelede Aankoop van een woning met tandartspraktijk 
gelegen Stationsstraat 6 te 8860 Lendelede 

€ 56.557,13 Vrije Basisschool Kaspar Menen Asbestsanering dak en herstel 

€ 102.025,00 Vrije Basisschool - Onze-Lieve-
Vrouwecollege 

Oostende Renovatie hellende daken 

€ 77.265,53 Vrije Basisschool De Kiem Oostkamp Vervangen van de overdekte speelplaats 

€ 47.954,17 Vrije Basisschool Poperinge Ombouwen van beschermde kloostergebouwen 
tot schoolgebouwen - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

  Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge Ombouwen van beschermde kloostergebouwen 
tot schoolgebouwen - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

  Vrije Basisschool Poperinge Ombouwen van beschermde kloostergebouwen 
tot schoolgebouwen - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 122.430,00 Vrije Middelbare School 
eerstegraad 

Roeselare Capaciteit: nieuwbouw met 6 klassen en een 
polyvalente ruimte - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

  Vrije Middelbare School Roeselare Capaciteit: nieuwbouw met 6 klassen en een 
polyvalente ruimte - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 281.988,99 Regina Pacis Tielt Energetisch renoveren van een schoolgebouw - 
verhoging van eerder toegekende subsidie 

€ 71.018,29 Vrije Lagere School Zwevegem Aanpassen en renoveren van 2 sanitaire 
blokken, vervangen buitendeuren en 
asbestsanering 

 


