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PERSBERICHT 
24/06/2015 

 

15/0423 – Verdeling van de 3,3 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen voor het 

Gentse basisonderwijs (gemaild 24 juni) 

 

De capaciteitsmiddelen werden verdeeld over Gaspard De Coligny, Sint-Bernadette (fase 2), 

Sint-Lieven Kolegem, Hippo’s Hof, Sint-Pietersinstituut en de opstart van de basisschool in De 

Voskenslaan. 

 

Recentelijk besliste de Vlaamse overheid om in 2015 3,3 miljoen euro vrij te maken voor de 

uitbreiding van de capaciteit in het Gentse basisonderwijs. De leden van de Lokale Taskforce 

Capaciteit Basisonderwijs hebben in consensus besloten om de toegekende middelen als volgt te 

verdelen: Gaspard De Coligny (90.286 euro), Sint-Bernadette (1.215.000 euro), Vrije Kleuterschool  

Sint-Lieven Kolegem (947.725,58 euro), Hippo’s Hof (513.000 euro), Sint-Pietersinstituut  

(350.000 euro) en de opstart van een nieuwbouw voor BSGO Voskenslaan (183.988,42 euro).  

 

De verdeling zal vanaf september 2017 en ten laatste in september 2018 tot 326 extra plaatsen 

leiden. Er wordt prioriteit gegeven aan de wijken waar momenteel de druk het hoogst is, of waar 

er een nieuwe stadsontwikkeling gepland staat, of aan een wijk die goed bereikbaar is en 

daarmee naburige wijken uit de nood helpt. 

 

Op dit moment zijn er wel nog drie grote projecten die geen of slechts gedeeltelijke subsidies 

ontvangen: Oude Dokken, De Voskenslaan en De Vogelzang. Als deze projecten ook gerealiseerd 

kunnen worden, komen er nog eens 246 plaatsen voor kleuters en 384 plaatsen in het lager 

onderwijs bij. ‘Voor de tijdige realisatie van deze drie grote projecten, kijken we naar de Vlaamse 

Regering’, stelt schepen Decruynaere, ‘een andere werkwijze dringt zich echt op. Willen we dat de 

nieuwe school op de Oude Dokken klaar is tegen 2018, dan moeten we nu en niet pas in 2016 of 

2017 weten of we het project aanbestedingsklaar kunnen maken.’  
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Momenteel worden de middelen jaarlijks toegekend, dit maakt lange termijnplanning onmogelijk. 

Schoolbesturen ondernemen dan ook pas stappen als ze zeker zijn van hun subsidies, wat ervoor 

zorgt dat bijkomende plaatsen niet op één jaar gerealiseerd worden. Schepen Decruynaere: ‘Al 

jaren vragen we een andere werkwijze, nu de Minister de realisatiegraad op de agenda gezet 

heeft, hoop ik dat die lange termijnplanning er ook komt.’ 

 

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakte dit voorjaar bekend dat Gent 3,3 miljoen 

euro voor capaciteitsuitbreiding scholen krijgt toebedeeld.  

De verdeling gebeurde op basis van volgende opgelegde criteria: 

 eenmalige verhoging van projecten die in het verleden te klein geraamd werden,  

 projecten die nieuwe capaciteitsuitbreiding beogen, 

 projecten die relatief snel gerealiseerd kunnen worden. 

De verdeling hield eveneens rekening met de verschillende onderwijsnetten. 

De beslissing werd genomen door de Taskforce Capaciteit onder voorzitterschap van de schepen 

van Onderwijs van de Stad Gent. 

 

Informatie 

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent 

 

Bevoegd 

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent 
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