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Scholen van Morgen
EEN INDRUKWEKKENDE INHAALBEWEGING

De situatie op het terrein is onthutsend en het gevolg van een decennia durende 
verwaarlozing van schoolgebouwen, iets waar een chronisch geldgebrek niet vreemd 
aan is. Niet alleen voldoen de schoolgebouwen niet langer aan de noden van het nieuwe 
les geven in de 21e eeuw, sinds 2010 komt daar bovenop een capaciteitsprobleem, heel 
specifiek in grootstedelijk gebied, en vooreerst bij het kleuteronderwijs.

Momenteel zijn 60% van de school-
gebouwen ouder dan 40 jaar, 30% 
zelfs ouder dan 60 jaar en 20% van het 

bestaande patrimonium voldoet niet langer. Een zo 
hopeloos verouderd vastgoedpatrimonium heeft 
een catastrofale invloed op de energieprestaties. 
En meer, want hoe ouder de gebouwen, hoe 
duurder de gebruikskost uitvalt en hoe minder 
duurzaam ze zijn. Het gaat immers om meer 
dan de energiekosten alleen. De ligging van de 
school moet idealiter ook afgestemd zijn op de 
mobiliteitsproblematiek. En door het openstellen 
van de schoolgebouwen naar het publiek is een 
belangrijke bijdrage tot verduurzamen mogelijk. 
Gelukkig heeft het onderwijs een beter imago dan 
de schoolgebouwen waarin het gegeven wordt!

‘Scholen van Morgen’ 
In 2006 werd besloten tot een grote inhaal-
beweging voor het vastgoedpatrimonium in 
gebruik voor onderwijs. De operatie zou in 2017 
moeten voltooid zijn, maar dat zal uitlopen 
tot 2018. Op het programma staan meer dan 

300 schoolgebouwen voor gebruikers in de 
leeftijdscategorie 6 – 18 jaar. 
In 2010 viel het besluit over de partners die 
deze indrukwekkende inhaalbeweging zouden 
realiseren. De keuze viel op een Publiek-Private-
Samenwerking (PPP). “Aan private zijde is er 
de FScholen nv, met daarin BNP Paribas Fortis 
en AG Real Estate, een 100% dochter van AG 
Insurance” licht Philippe Monserez, hoofd van 
AG Real Estate en programmadirecteur voor 
‘Scholen van Morgen’ toe. “Met een evenwaardig 
aandeel is er aan publieke zijde School Invest nv, 
waarin PMV (Vlaamse investeringsmaatschappij) 
en Agro elk in 50/50 verhouding samenkomen”.

De financiering van dit megaproject via PPS is 
gebaseerd op het betalen van een vergoeding 
voor de ter beschikking stelling over een periode 
van 30 jaar, berekend vanuit de DBFM-formule. 
Het onderhoud – preventief en corrigerend voor 
het in stand houden van de gebouwen door 
onderhoud en herstelwerken waar nodig - werd 
op 355 miljoen gebudgetteerd. Per school is een 

Actie en hindernissen

In 2014 gingen de opdrachten concreet van start. Midden mei waren 136 projecten in aanbesteding 
en werden al 143 bouwvergunningen ontvangen op 159 ingediende bouwaanvragen. Er is gestreefd 
naar een gestandaardiseerde timing voor de projecten – o.a. 8 maanden voortraject, 18 maanden 
bouwfase - maar dat bleek in de praktijk zeer moeilijk om zo precies af te lijnen. Liefst 1 op 10 
projecten lopen vertraging op als gevolg van bodemsaneringswerken of door toedoen van lokale 
situaties. Verder is er bij 1 op 5 projecten vertraging ontstaan als gevolg van archeologische invloeden.
Over een periode van 3 à 4 jaar worden 65 miljoen euro erelonen uitbetaald aan architecten- en 
studiebureaus. ‘Scholen van Morgen’ omvat 165 losse projecten, ontwikkeld door meer dan 60 
architectenbureaus met tal van verschillende tekenprogramma’s. Meer uniformiteit zou zeker 
wenselijk zijn geweest.

De realisatie van ‘Scholen van Morgen’ wordt verzekerd door negen consortia van bouwbedrijven.  
Er is een instroom van 600 miljoen euro naar de aannemersbedrijven. Na het bouwverlof 2014 waren 
25 werven opgestart. Eind 2014 moeten er dat 50 zijn en tegen maart 2015 moeten 75 werven 
op volle toeren draaien. En voor wie van indrukwekkende cijfers houdt … er worden bij voorbeeld 
28.000 radiatoren geplaatst en 45.000m² vloerverwarming uitgelegd.
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Philippe Monserez, Hoofd van AG Real 
Estate en programmadirecteur voor 
‘Scholen van Morgen’:

“Voor de nieuwbouw streven wij naar 
multifunctioneel gebruik van de 
gebouwen, m.a.w. het buiten de 
schooluren openstellen van de 
gebouwen voor de buurtbewoners 
en in het bijzonder het rentabiliseren 
van de sportinfrastructuur. Voor 
elke situatie wordt naar maximale 
gebruikssynergie gezocht”. 

Hoewel de ontwerpen het optimaal rentabiliseren 
van de gebouwen insluiten, is nog nauwelijks of 
niet rekening gehouden met een eventueel 
tweede leven door herbestemming na de periode 
van 30 jaar ter beschikking stelling.

‘Onderwijs van Morgen’
Besluiten tot een dergelijke indrukwekkende 
investering in ‘Scholen van Morgen’ is zeer lo-
venswaardig, maar hoe kan men maximaal ze-
kerheid verkrijgen over het bouwen van de juiste 
infrastructuur voor het toekomstige onderwijs?        
Het Vlaams Gemeenschapsonderwijs verzekert 
met ongeveer 34.000 medewerkers (leerkrach-
ten en administratie) onderwijs aan 300.000 
leerlingen tussen 6 en 18 jaar. 

Edwin De Ceuckelaire, coördinator inte-graal-
plannen bij het Vlaams Gemeen-schapsonder-
wijs: “Sinds januari 2014 werken we met een 
integrale planning. Er zijn 28 scholengroepen 
ingedeeld. Per regio wordt het aanbod in kaart 
gebracht, aangevuld met een ruimtelijke analyse, 
een conditiemeting van de gebouwen met hun 
bouwtechnische staat en architecturale waarde. 
Daartoe is bij MCS een FMIS aangekocht. De 
plannen van de bestaande gebouwen worden 
ingescand, eventueel opnieuw opgemeten en 
getekend”.

netto beschikbaarheidsvergoeding per vierkante 
meter berekend. Er is een rapporteringssysteem 
afgesproken dat hoofdzakelijk is opgebouwd 
vanuit de Nederlandse NEN 2767 norm.               
De rapporten worden maandelijks, trimestrieel, 
halfjaarlijks en jaarlijks voorgelegd. 

165 schoolprojecten 
In totaal moeten 165 projecten gerealiseerd 
worden, wat gepaard gaat met een budget 
van 1 miljard euro, waarvan 925 miljoen euro 
bouwkosten. Het gaat om 625.000 m² - waarvan 
90% nieuwbouw en 10% renovatie - evenals 
300.000 m² omgevingswerken. Er zijn ook acht 
passiefscholen. De projectomvang varieert van 
minder dan 1000 m² tot meer dan 25.000 m². 
Ongeveer de helft van de projecten is kleiner dan 
2.500 m². Er is een financiële norm vastgelegd 
op 1330 euro/m². 

In totaal zijn een 60-tal architectenbureaus en 
meer dan 40 studiebureaus betrokken bij de 
concrete realisatie van ‘Scholen van Morgen’. 
Verder zijn het ‘Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs’ (AGIOn) en de Vlaamse 
Bouwmeester belangrijke betrokken partijen.  
“Er is een grote variatie aan architecturale 
benadering” merkt Philippe Monserez op.           
“Dat heeft o.a. te maken met het streven naar 
multifunctioneel gebruik van de gebouwen, 
m.a.w. het buiten de schooluren openstellen   
van de gebouwen voor de buurtbewoners en in 
het bijzonder het rentabiliseren van de sport-
infrastructuur. Voor elke situatie wordt naar 
maximale gebruikssynergie gezocht”. 
Voor het uitsturen van de offerteaanvragen          
zijn projecten in clusters samengevoegd.          
“Door kleinere en grotere projecten samen te 
voegen ontstaat een prijsvoordeel voor de 
kleintjes” stelt Philippe Monserez vast. 

“ Het Vlaams 
Gemeenschapsonderwijs 
totaliseert 2,5 miljoen m2 

infrastructuuroppervlakte “
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Voor het opstellen van de benodigde bouw 
en-renovatie schoolprojecten was het uiterst 
belangrijk om de behoeftes aan te passen aan 
de densiteit van de bevolking per regio. België 
telt ongeveer 11 miljoen inwoners, waarvan 2,2 
miljoen schoolgaande kinderen. In Vlaanderen 
zijn er 1,2 miljoen. Zo telt Brussel 7154 
inwoners/km², Antwerpen 2300 inwoners/km² 

en de Westhoek slechts 177 inwoners/km².

Vastgoed is een ‘tool’ voor het realiseren 
van de eigenlijke doelstelling van het 

onderwijs. Voor elke school moet 
de vraag gesteld worden wat de 

beste oplossing biedt: afbreken, 
renoveren of nieuwbouw. 

Campus Unesco Koekelberg
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Het Vlaams Gemeenschapsonderwijs werkt een 
soort masterplan uit dat verder gaat aan het 
actuele project ‘Scholen van Morgen’. Edwin De 
Ceuckelaire: “Het betreft een strategisch facilitair 
plan, een unicum in de geschiedenis van het 
onderwijs, want nooit eerder gedaan!”. 
Het onderwijs volgt de samenleving en 
dat betekent dat het niet langer louter om 
kennisoverdracht gaat, mar wel om het 
ontwikkelen van competenties, wat gepaard 
gaat met een nieuwe didactiek. De uitdrukking 
‘blended learning’ duikt op, met het gebruik 
van multimedia, personal device(s) als de tablet, 
groepstafels en een mediatheek. 
De vraag moet gesteld worden of de leerkrachten 
mee zijn met ‘het nieuwe lesgeven’, of de 
schoolgebouwen ‘het nieuwe lesgeven’ aangepast 
faciliteren en of het onderwijssysteem zich 
voldoende flexibel toont om mee te evolueren. 

http://portfolio.scholenvanmorgen.be
Volg de evolutie van de bouw van de ‘Scholen 
van Morgen’. Via een interactieve kaart is het 
mogelijk om een geïllustreerde presentatie van 
de verschillende scholen te vinden. In deze 
presentatie verneemt u ook welke bedrijven en 
architectenbureaus aan elk project gelinkt zijn.

Eduard Coddé ✍

Edwin De Ceuckelaire, 
Coördinator integraalplannen bij het Vlaams 
Gemeenschapsonderwijs nam het woord 
tijdens een debat dat in mei georganiseerd 
werd in Brussel, tijdens REALTY, de 
vakbeurs voor vastgoed. 

De complexiteit van het scholenpatrimonium

Iedereen kon in het verleden scholen bouwen: het 
gemeenschapsonderwijs, de steden, het vrij onderwijs 
(Katholiek onderwijs, maar bv. ook Steiner-scholen). 
Ongeveer 70% van de scholen voor het basisonder-
wijs zijn door de overheid gesubsidieerd; voor het 
secundair onderwijs ligt dat rond 60%. 

“ Op het PPS programma staat het bouwen 
van meer dan 150 nieuwe scholen in Vlaanderen 

en Brussel. De financiering via PPS is gebaseerd op 
het betalen van een vergoeding voor de ter beschikking 

stelling over een periode van 30 jaar, berekend 
vanuit de DBFM-formule “
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