
 

 

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS 

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS 

28/08/2022 

Extra schoolbanken in West-Vlaanderen 

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het schooljaar € 7,9 miljoen 

in 61 scholen in West-Vlaanderen. Met dat geld kan schoolinfrastructuur in de hele provincie 

vernieuwd of uitgebreid worden. “Als onze kinderen op 1 september terug naar school gaan, 

dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts. “Dus investeren we 

deze regeerperiode € 3 miljard in schoolgebouwen – nog meer dan in de vorige regeerperiode”.  

 

Op het eind van augustus werken de schoolteams hard om de klaslokalen voor te bereiden op het 

nieuwe schooljaar. Er zijn heel wat scholen in West-Vlaanderen die graag werk willen maken van 

renovatie, vernieuwing of een uitbreiding van de capaciteit. De Vlaamse Overheid investeert 

daarom fors in schoolinfrastructuur: deze regeerperiode wordt er € 3 miljard euro uitgetrokken, 

nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd 

ingezet. De prioriteit ligt bij het secundair onderwijs – waar de noden het hoogst zijn – maar ook 

de andere onderwijsniveaus worden niet vergeten.  

 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert net voor de start van het nieuwe schooljaar 

€ 7,9 miljoen in de infrastructuur van 61 scholen in West-Vlaanderen. De middelen gaan via het 

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) naar scholen van het gesubsidieerd 

onderwijs. Zo kan het Provinciaal Instituut in Kortrijk rekenen op € 1,3 miljoen om een 

hoogtechnologische onderwijs- en opleidingssite te realiseren, met nieuwe infrastructuur voor 

600 leerlingen. Vrije Basisschool Arkorum 16 De Verrekijker in Rumbeke kan dan weer 

verbouwingswerken en omgevingsaanleg uitvoeren met € 666.200.  In Izegem krijgt Prizma-

Campus VTI € 31.410 extra voor de nieuwe turnzaal.  

 

“Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in 

scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, 

zegt Weyts. “Ik ben blij dat we deze scholen en alle betrokken leerlingen in West-Vlaanderen vlak 

voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog wat goed nieuws kunnen brengen”. 

 

 

Contact:  

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19 

 

 



Overzicht provincie West-Vlaanderen 

  

Gemeente School Investering Ingreep 

Beernem Vrije Basisschool Sint-

Joris 

€ 63.396,70 Renovatie dak klooster 

Beernem Vrije Basisschool Sint-

Joris 

€ 62.739,74 Vernieuwen buitenschrijnwerk 

klooster 

Beernem Vrije Basisschool Sint-

Joris 

€ 53.187,80  renovatie dak schoolgebouw 

Brugge Vrije Lagere School SLHD 

Brugge B 

€ 100.677,12 Gevelrestauratie - verhoging van 

eerder toegekende subsidie 

Brugge Vrije Basisschool voor 

Buitengewoon 

Onderwijs - Spermalie 

€ 91.139,64 vervangen van de ramen met 

enkelwandig glas door ramen met 

dubbelwandig en zonwerende 

beglazing.  

Brugge Vrije Basisschool SLHD 

Brugge A 

  Gevelrestauratie - verhoging van 

eerder toegekende subsidie 

Brugge Sint-Jozefsinternaat € 73.676,92 renovatie van de doucheruimte van 

het internaat  

Brugge Vrij centrum voor 

leerlingenbegeleiding De 

Havens 

€ 72.194,56 vernieuwen en isoleren 

dakbedekking 

Brugge Technisch Instituut 

Heilige Familie 

€ 87.450,00 renovatie dak + binnenafwerking 

Brugge Sint-Franciscus-

Xaveriusinstituut 

€ 37.241,11 Isolatie daken, plaatsen 

dampscherm en nieuwe afdichting. 

Brugge Vrije Basisschool voor 

Buitengewoon 

Onderwijs - Het Anker 

€ 37.160,72 Vervangen koepel, plaatsen 

zonwering en vernieuwen 

verwarmingsketel 

Brugge Vrije Basisschool OLVA 

Katrientje 

€ 55.660,68 Vervangen ramen en plaatsen 

zonsverduistering 

Brugge Sint-Jozefsinstituut - ASO € 14.957,71 vervangen buitenschrijnwerk 

Brugge Sint-Jozefsinstituut - ASO € 26.591,96 vervangen buitenschrijnwerk  

Brugge Sint-Jozefsinstituut - ASO € 22.773,94 Dakwerken  

Deerlijk Gemeentelijke Lagere 

School 

€ 817.563,05 Nieuwbouw, verbouwingswerken, 

omgevingswerken en eerste 

uitrusting - verhoging van eerder 

toegekende subsidie 

Deerlijk Gemeentelijke 

Basisschool voor 

Buitengewoon 

Onderwijs - De Kim 

  Nieuwbouw, verbouwingswerken, 

omgevingswerken en eerste 

uitrusting - verhoging van eerder 

toegekende subsidie 



Deerlijk Gemeentelijke 

Basisschool voor 

Buitengewoon 

Onderwijs - Sancta Maria 

  Nieuwbouw, verbouwingswerken, 

omgevingswerken en eerste 

uitrusting - verhoging van eerder 

toegekende subsidie 

De Panne Vrije Basisschool - Sint-

Pieter 

€ 10.687,28 buitenschrijnwerk, recuperatie 

regenwater, vervangen radiatoren, 

verwijderen ondergrondse 

mazouttank en herstellen vloeren - 

verhoging van eerder toegekende 

subsidie 

Hooglede Vrije Basisschool - De 

Mozaiek 

€ 93.908,68 elektriciteitsvoorzieningen 

verzwaren en renovatie van de 

kleuterklassen 

Houthulst Vrije Basisschool 

Schooltrio afdeling JO/SK 

€ 542.258,66 Afbraakwerken en nieuwbouw van 2 

gebouwen met klaslokalen, turnzaal 

en overdekte ruimte - verhoging van 

eerder toegekende subsidie 

Ieper Lyceum Ieper € 87.450,00 dakwerken, werken aan 2 

uitbouwen/erkers en toren, 

voorzien van toegangscontrole op 

alle buitendeuren  

Ieper Heilige Familie Ieper € 87.450,00 Raamwerk in Blok I 

Ieper College Ieper € 87.450,00 leveren en plaatsen gevelplaten met 

isolatie 

Ieper Vrije Basisschool - Het 

Nestkastje 

€ 60.757,46 Vervangen van een asbesthoudend 

dak, nieuwbouw sanitair met 

bijhorende berging. 

Ingelmunster Prizma - Middenschool 

Ingelmunster 

€ 87.414,62 Renovatie van de oude turnzaal 

Izegem Prizma - Campus VTI € 31.410,96 Nieuwbouw turnzaal, 

verbouwingswerken aan bestaande 

gebouwen en omgevingswerken 

Koekelare Vrije Basisschool De 

Negensprong 2 

€ 51.706,81 Renovatie van het voormalig 

'Meesterhuys' tot kleuterklas, klas 

en kantoor  

Kortemark Margareta-Maria-

Instituut - T.S.O. - B.S.O. 

€ 84.924,05 vervangen schrijnwerk en beglazing 

Kortemark Internaat Margareta-

Maria- Instituut 

€ 79.200,76 bouwen inkomsas + vervangen 

schrijnwerk en beglazing 

Kortemark Margareta-Maria-

Instituut - T.S.O. - B.S.O. 

1ste graad 

€ 64.282,19 vervangen schrijnwerk en beglazing 



Kortrijk Vrije Basisschool Sint-

Jozef 

€ 75.538,05 asbestverwijdering en 

herstellingswerken na 

asbestverwijdering 

Kortrijk Centrum Leren en 

Werken Kortrijk 

€ 58.892,06 Ontmantelen van bestaande 

werkplaats en realisatie van een 

nieuw containerpark 

Kortrijk Provinciaal Technisch 

Instituut 

€ 

1.297.100,00 

(Ver)bouwen van een 

hoogtechnologische, innovatieve en 

digitale onderwijs-en opleidingssite: 

afbraakwerken, 

verbouwingswerken, nieuwbouw en 

omgevingswerken .  

Kortrijk Vrije Lagere School Spes- 

Nostra 

€ 

1.095.298,33 

Uitbreiden schoolgebouw : 

bijbouwen 2 klassen, polyvalente 

ruimte, zorgklas, trap 

Kortrijk Vrije Lagere School Spes- 

Nostra 

  Uitbreiden schoolgebouw : 

bijbouwen 2 klassen, polyvalente 

ruimte, zorgklas, trap 

Kortrijk Vrije Kleuterschool - 

Spes Nostra 

  Uitbreiden schoolgebouw : 

bijbouwen 3 klassen, polyvalente 

ruimte, zorgklas, trap 

Kortrijk Vrije Lagere School Spes- 

Nostra 

€ 107.901,96 Restauratiewerken  - - verhoging van 

eerder toegekende subsidie 

Kortrijk Vrije Lagere School Spes- 

Nostra 

  Restauratiewerken  - - verhoging van 

eerder toegekende subsidie 

Kortrijk Vrije Kleuterschool De 

Tandem 

€ 102.025,00 binnenschrijnwerk, plafonds en 

binnenvloeren 

Kortrijk Vrije Basisschool - O.L.V. 

van Vlaanderen 

€ 10.070,06 Vervangen van schrijnwerk met 

enkele beglazing van het L BLOK  

Kortrijk Vrije Basisschool Sint-

Paulus 

€ 28.877,43 isolatie zadeldak hoofdgebouw en 

plat dak peuterblok 

Kortrijk Vrije Basisschool - Sint-

Theresia 

€ 55.373,30 buitenschrijnwerk en zonnewering 

Kortrijk Vrije Basisschool - Sint-

Theresia 

€ 31.706,59 Vervangen schrijnwerk plaatsen 

zonnewering in administratief 

gebouw 

Kortrijk Vrije Basisschool - O.L.V. 

van Vlaanderen 

€ 42.327,81 Vervangen van schrijnwerk met 

enkele beglazing van het K BLOK 

Kortrijk Spes Nostra 2 € 36.868,10 Asbestverwijdering en heropbouw 

Menen Vrije Basisschool - 

Binnenhof 

€ 101.675,20 vernieuwen + isoleren plat dak van 

het volledige schoolgebouw 



Menen Vrije Basisschool Sint-

Joris 

€ 58.871,48  buitenschrijnwerk en branddeuren  

 

 

Mesen Vrije Basisschool € 31.834,89 Vervangen van de verwarming in 

blok B 

Oostende VTI Petrus en Paulus € 10.510,72 Renoveren en bijplaatsen van 

thermische isolatie op de daken van 

blok D - verhoging van eerder 

toegekende subsidie 

Oostkamp Vrije Basisschool De 

Kiem 

€ 11.704,73 Vervangen buitenschrijnwerk 

Oostkamp Vrije Basisschool 

Baliebrugge 

€ 33.515,70 Vernieuwen vloeren en isolatie 

eetzaal/turnzaal. 

Poperinge Onze-Lieve-Vrouwe-

instituut 

€ 87.450,00 Volledig vernieuwen en isoleren van 

het dak van de turnzaal en 

bijhorende lokalen 

Roeselare Vrije Basisschool 

Arkorum 16 -De 

Verrekijker 

€ 666.202,64 Verbouwingswerken en 

omgevingsaanleg 

Roeselare Vrij Technisch Instituut 1 € 85.171,80 Renovatie van het dak van gebouw F 

en van de goten van gebouw F en G 

Roeselare Vrij centrum voor 

leerlingenbegeleiding 

Trikant 

€ 20.310,09 Energetische renovatie van 

dakstructuur 

Torhout Sint-Jozefscollege € 105.404,11 Oproep buitenschools openstellen 

van schoolinfrastructuur: renovatie 

sportzaal 

Torhout Middenschool Sint-

Rembert 2 

€ 102.413,00 Oproep buitenschools openstellen 

van schoolinfrastructuur: renovatie 

sportzaal. 

Torhout Middenschool Sint-

Rembert 2 

  Oproep buitenschools openstellen 

van schoolinfrastructuur: renovatie 

sportzaal. 

Vleteren Vrije Basisschool - 

Klavertje 3 

€ 102.025,00 vervangen van buitenschrijnwerk 

Veurne Vrije Basisschool 

Houtmarkt 64 

€ 82.138,96 Werken aan kapel 

Waregem Sint-Paulusschool 

campus College 1 

€ 81.001,15 vernieuwen + isoleren plat dak van 

het volledige schoolgebouw 

Waregem Vrije Basisschool - 

Keukeldam-Sint-Petrus 

€ 96.434,90 Vernieuwen drinkwatercircuit,  

brandcentrale en deel van de 

verlichting van de klassen 



Waregem Vrije Basisschool 

Beveren-Leie 

€ 89.495,51 vervangen mazoutketels, plaatsen 

noodtrap, isoleren wand peuterklas 

en vervangen branddeuren 

Wervik Vrije Basisschool De 

Graankorrel 

€ 21.293,03 Installatie van ventilatiesysteem 

Wevelgem Vrije Basisschool voor 

Buitengewoon 

Onderwijs - De 

Waterlelie 

€ 101.412,84 verlichting, plafonds, zonnewering, 

bekabeling, dakisolatie en 

inbouwkasten 

Wevelgem Guldensporencollege 9 € 69.031,42 Bodemsanering i.s.m. OVAM 

Zwevegem Vrije Basisschool € 69.327,24 vervangen bestaand sanitair 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


