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€ 4,9 miljoen voor scholenbouw in West-Vlaanderen 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zal € 4,9 miljoen investeren in scholenbouw in de 

provincie West-Vlaanderen. 7 West-Vlaamse scholen kunnen met een investering van meer dan 

€ 100.000 aan de slag. “We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het 

onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts. “Daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te 

investeren. In totaal zal er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd worden.” 

 

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. Vlaanderen trekt deze regeerperiode € 500 miljoen 

extra uit voor scholenbouw. In totaal zal er voor schoolinfrastructuur € 3 miljard geïnvesteerd 

worden. Een nooit geziene investering in het Nederlandstalig onderwijs, met een focus op het 

secundair onderwijs, waar de noden binnenkort het hoogst zullen zijn. 

 

Weyts investeert deze maand ruim € 4,9 miljoen in West-Vlaamse scholenbouwprojecten. Dankzij 

deze projecten zullen honderden leerlingen en scholieren hun schooldagen in gloednieuwe of 

gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen. In 7 West-Vlaamse scholen wordt meer 

dan € 100.000 geïnvesteerd in scholenbouw. 17 andere scholen krijgen meer dan € 10.000, vaak 

voor kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair. 

 

Gemeentelijke Basisschool De Notelaar in Beernem realiseert met € 2 miljoen afbraakwerken en 

een nieuwbouw. 178 leerlingen kunnen gebruik maken van de nieuwe gebouwen. In Wevelgem 

voert Vrije Basisschool SPWe-basis met € 437.300 werken aan het buitenschrijnwerk uit. Vrije 

Basisschool De Sprong in Waardamme (Oostkamp) ontvangt € 113.400 voor het verbouwen van 

de leraarskamer en keuken tot extra speelplaats en een nieuw secretariaat. 

 

 

 

 

 

 



Overzicht West-Vlaanderen 

 

Investering Onderwijsinstelling Gemeente Beschrijving Werken 

€ 83.717,33 Heilig Kindsheid eerste 
graad 

Ardooie Renovatie van het dak blok G 

€ 2.150.244,04 Gemeentelijke 
Basisschool - De Notelaar 

Beernem Afbraakwerken en nieuwbouw 

€ 79.573,52 Vrije Basisschool Het 
Kleurenpalet 

Brugge Vervangen schrijnwerk 

€ 51.862,87 Vrije Basisschool SLHD 
Sint-Leo Sint-Pieters 
(afd.B) 

Brugge Zoldervloerisolatie 

€ 20.032,47 Sint-Jozefsinstituut - ASO Brugge Vervangen buitenschrijnwerk voorzien van een 
ventilatierooster 

€ 200.718,23 Internaat Technisch 
Instituut Heilige Familie 

Brugge Brandveilig aanpassen en compartimenteren 
van de trapzalen, buitenschrijnwerk en 
renovatiewerken - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 92.497,15 Vrije Basisschool - 
Driespan 

Gistel vernieuwen stookinstallatie, dakwerken en 
veiligheidswerken 

€ 699.220,18 Gemeentelijke 
Basisschool 't Mozaïek 

Ichtegem Verbouwingswerken - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 85.986,74 Internaat Sint-
Maartensscholen Ieper 

Ieper Plaatsen van gebouwenbeheersysteem op 
stookketels, buitendeuren voorzien van 
toegangscontrole en automatisering verlichting 

€ 74.183,55 Vrije Basisschool voor 
Buitengewoon Onderwijs 
- BEMOK 

Kortrijk Nieuwbouw en omgevingswerken - verhoging 
van eerder toegekende subsidie 

  Vrije Basisschool voor 
Buitengewoon Onderwijs 
- BEMOK 

Kortrijk Nieuwbouw en omgevingswerken - verhoging 
van eerder toegekende subsidie 

€ 65.726,98 Guldensporencollege 8 Kortrijk Vervangen verlichting van buitenspeelplaats, 
inrichten nieuw sanitair, plaatsen ventilatie 
met warmterecuperatie. 

€ 102.025,00 Vrije Basisschool 
Reninge-Nieuwkapelle 

Lo-
Reninge 

verbouwingswerken op het gelijkvloers van het 
bestaand schoolgebouw 

€ 35.711,78 Vrije Basisschool Mesen werken na instorten valse plafonds 

€ 58.967,39 Vrije Basisschool - 
Blijdhove 

Menen Nieuwbouw sportzaal en sanitair, nieuwe 
overdekte speelplaats en niet-overdekte 
speelplaats - verhoging van eerder toegekende 
subsidie 

€ 55.099,47 Vrije Basisschool - De 
Kleine Prins 

Menen Renovatie dakbedekking en buitengevel 

€ 113.435,08 Vrije Basisschool - De 
Sprong 

Oostkamp Verbouwen leraarskamer en keuken tot extra 
speelplaats en nieuw secretariaat.   

€ 24.165,32 Vrije Basisschool 
Baliebrugge 

Oostkamp Vervangen centrale verwarming 

€ 87.450,00 Sint-Jozef Petrus & 
Paulus 

Oostende Veranderen en renoveren van de stookplaats 
en brandcentrale 

€ 42.982,88 VTI Petrus en Paulus Oostende Niewbouw klassenblok met werkruimtes voor 
TSO en een aantal administratieve lokalen - 
verhoging van eerder toegekende subsidie 

€ 79.997,62 Centrum voor 
Volwassenenonderwijs 
CREO 

Roeselare Renoveren en isoleren van het platte dak 



€ 61.280,36 Vrije Lagere School 
Arkorum 09- Sint-Jozef 

Roeselare Vernieuwen stookplaats 

€ 54.606,72 Vrije Basisschool 
Arkorum 05- Vrije 
Centrumschool Burger- 
school 

Roeselare Renoveren van de straatgevel (turnzaal) en  
instandhoudingswerken aan het dak  

€ 129.808,41 Vrije Basisschool 
Gaverke-College 

Waregem Nieuwbouw, verbouwingswerken en 
omgevingswerken - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

  Vrije Basisschool 
Gaverke-College 

Waregem Nieuwbouw, verbouwingswerken en 
omgevingswerken - verhoging van eerder 
toegekende subsidie 

€ 437.279,07 Vrije Basisschool SPWe-
basis 

Wevelgem Buitenschrijnwerk 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


