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Over enkele jaren zullen in het Gentse onderwijs liefst drieduizend plaatsen zijn bijgemaakt. Zo is in Oostakker het zwembad Rosas
zelfs omgebouwd tot schoolgebouw. Toch is dat niet genoeg om het dreigende tekort in 2024 op te vangen. Om alle leerlingen dan een
plek te geven, moeten er nóg eens drieduizend plaatsen bijkomen.

Vijf jaar na de sluiting is het oude zwembad Rosas in de Eksaarderijweg in gebruik genomen door de middelbare school Edugo,
Campus De Brug. De zwembaden werden opgevuld met beton en worden momenteel omgebouwd tot praktijkruimtes en leslokalen
voor zowat honderd leerlingen.

Het pand is al onherkenbaar veranderd. Maar er is nog werk aan de winkel. “We gaan het dak volledig vernieuwen, isolatie plaatsen
en het buitenschrijnwerk opknappen”, zeggen directrice Lut Gobeyn en beleidsmedewerker Vincent Van Hoorebeke. Tegen september
moet de operatie helemaal zijn afgerond. Ook daarna blijft Edugo bouwen: er komt een nieuwbouw naast de school, aan de overkant
van de straat.

Zwembad Rosas is een van de opmerkelijkste, maar lang niet de enige bouwwerf in het Gentse onderwijs. Sinds 2013 heerst er een
echte bouwwoede, vooral in het lager onderwijs. Daar kwamen 1.939 plaatsen bij, goed om acht basisscholen mee te vullen. Dat blijkt
uit nieuwe berekeningen van het stadsbestuur.

En de bouwwoede houdt aan. Minstens veertien scholen breiden de komende jaren uit. En er staan twee volledig nieuwe, stedelijke
basisscholen op stapel: eentje in de Brugse Poort en eentje in de Fabiolaan. Daarnaast onderzoekt de Stad een nieuwe lagere school
voor de Tondelierwijk. Alles samen zullen de verschillende onderwijsnetten de komende jaren zo'n drieduizend extra plaatsen hebben
gecreëerd.

500 miljoen euro

Broodnodig, want door de stijgende geboortecijfers moet Gent fors bijbouwen om alle toekomstige leerlingen een plaats te kunnen
geven. Een Vlaams rapport voorspelt een tekort van zowat zesduizend plaatsen tegen 2024. Door de serieuze inhaalbeweging is
dat alvast met de helft teruggedrongen. Goed nieuws, maar meer is nodig. Als er geen nieuwe projecten bijkomen, dreigen alsnog
drieduizend kinderen geen school te vinden.

De Vlaamse overheid heeft 500 miljoen euro klaarliggen om extra capaciteit te creëren. Hoeveel Gent daarvan krijgt, is onduidelijk.
Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) wil zo snel mogelijk met minister Ben Weyts (N-VA) samenzitten. “Drieduizend
plaatsen bijmaken is mogelijk”, zegt ze. “Maar we moeten in het huidige tempo kunnen voortwerken. Daarvoor hebben we de andere
schoolnetten en de Vlaamse overheid nodig.”

Tuly Salumu
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