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Nieuwe schoolgebouwen in West-Vlaanderen 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 4,2 miljoen euro in gloednieuwe en te 

renoveren schoolgebouwen. In West-Vlaanderen zullen 17 scholenbouwprojecten met deze 

infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen. “Een investering in scholenbouw, is een investering 

in onderwijskwaliteit”, 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 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 4,2 miljoen euro in 17 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. Met deze 

scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren hun schooldagen in 

gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen. 

 

Sint-Jozef Petrus & Paulus in Oostende realiseert met € 1,6 miljoen voor 105 leerlingen een 

uitbreiding van de school met een nieuwbouw (na sloop van het kloostergebouw) en het bouwen 

van een extra bouwlaag op de aanpalende panden. In Kortrijk ontvangt het Provinciaal Technisch 

Instituut € 1,2 miljoen voor een nieuwbouw, verbouwing en omgevingswerken. Het gaat om een 

verhoging van een eerder toegekende subsidie. Het Don Bosco college in Kortrijk renoveert in het 

kader van de oproep buitenschools openstellen schoolinfrastructuur met € 140.000 voor 944 

leerlingen de kleedruimten en douches om deze meer toegankelijk te maken voor extern gebruik. 

In Marke (Kortrijk) kan Vrije Basisschool - De Levensboom voor 188 leerlingen met € 126.000 in 

het kader van de oproep buitenschools openstellen schoolinfrastructuur het terrein en de 

speelplaats heraanleggen en de koepels van de sporthal renoveren.   

 

 

 

 

 



Overzicht West-Vlaanderen 

 

Investering Onderwijsinstelling Gemeente Beschrijving Werken 

€ 
101.645,47 

Vrije Basisschool - 
Mozaiek 

Brugge Ruwbouwwerken met vochtweringen, herstel 
muren in stooklokaal, vernieuwen van de 
brandmeldingscentrale, elektriciteitswerken, CO2 
sturing van de bestaande ventilatie en 
renovatiewerken 

€ 
60.833,24 

Sint-Jozefsinstituut - ASO Brugge Stookplaatsrenovatie 

€ 10.112,04 Vrije Basisschool Sint-
Niklaas 

Diksmuide dakwerken en riolering - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 
78.023,00 

Secundair Onderwijs 
Dominiek Savio (OV1 & 
OV2) 

Hooglede Herbelijning sportvelden, aanpassen sportberging 
(voorzien van sloten en kasten), herinrichting 
kleedkamers, aanpassen douches en douche 
cabines, renovatie dakbekleding kleedkamers - ikv 
oproep buitenschools openstellen 
schoolinfrastructuur 

€ 
102.025,00 

Vrije Basisschool-Lyceum- 
Heilige Familie 

Ieper elektriciteitscabine : uitbreiden, aanpassen en 
vervangen transfo's 

€ 
1.186.338,51 

Provinciaal Technisch 
Instituut 

Kortrijk Nieuwbouw, verbouwing en omgevingswerken - 
verhoging van eerder toegekende subsidie 

€ 
170.438,05 

Provinciaal Technisch 
Instituut 

Kortrijk Verbouwing voormalige internaat tot 
schoolgebouw. Uitbreiding aan het bestaande blok 
C. met klassen, overdekte zone - verhoging van 
eerder toegekende subsidie 

€ 
140.000,00 

Don Boscocollege Kortrijk Renovatie van kleedruimten en douches om deze 
meer toegankelijk te maken voor extern gebruik. 

€ 
125.690,00 

Vrije Basisschool - De 
Levensboom 

Kortrijk Heraanleg terrein en speelplaats, renoveren koepels 
sporthal ikv betere luchtkwaliteit en vervangen 
sportinfrastructuur - ikv oproep buitenschools 
openstellen schoolinfrastructuur 

€ 
101.820,95 

Vrije Basisschool Sint-
Katrien 

Lendelede Renovatie: platte daken, vloeren en houten 
steunpilaren. 

€ 
1.619.603,21 

Sint-Jozef Petrus & 
Paulus 

Oostende Uitbreiding door middel van een nieuwbouw (na 
sloop van het kloostergebouw) en het bouwen van 
een extra bouwlaag op de aanpalende panden 

€ 
261.841,79 

VTI Petrus en Paulus Oostende Nieuwbouw klassenblok met werkruimtes voor TSO 
en administratieve lokalen - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 
91.006,69 

Vrije Basisschool De 
Tandem 

Oudenburg Renovatiewerken  

€ 
36.664,28 

Centrum voor 
Volwassenenonderwijs 
CREO 

Roeselare Vernieuwen van stookplaats 

€ 
78.946,75 

Internaat 2 KSO Tielt-
Ruiselede 

Tielt Plaatsen van ventilatiesysteem en bijkomende 
sanitaire cel 

€ 23.257,78 Sint-Paulusschool 
Internaat campus College 
2 

Waregem Plaatsen/vervangen van verlichting en vervangen 
van verouderde elektrische verdeelborden. 

 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


