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Gezamenlijke bijdrage van de scholenkoepels GO, KOV en OVSG (Mohamed Al 

Marchohi, Els Canini, Nele Daenen, Patriek Delbaere, Dorien Sampermans, Filip Smets, Dirk 

Vanstappen, Vermeersch Jens) 

________________________________ 

Het is een open deur intrappen als je zegt dat de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in 

België onder druk staat. De recent gepubliceerde schoolgebouwenmonitor 2018 van het 

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs geeft aan dat ruim 49% van de 

schoolgebouwen in de Vlaamse Gemeenschap voor 1970 opgetrokken werd. Specifiek op het 

vlak van duurzaamheid zijn de cijfers nog meer onthutsend: in 67% van de gebouwen zijn de 

muren nog niet geïsoleerd, bij 32% is er zelfs nog geen dubbel glas, … Deze afgelopen jaren 

werden weliswaar zware inspanningen geleverd maar toch is het duidelijk dat er in de 

verduurzaming van onze schoolinfrastructuur nog veel winst te maken valt. Tegelijk zitten we 

met een boomende leerlingenpopulatie. De afgelopen tien jaar was het alle hens aan dek om 

de capaciteit snel op te drijven om gelijke tred te houden met die aangroei. 

Over het hoe en waarom we in deze toestand terecht gekomen zijn, komen we als snel in een 

verhaal van jarenlange structurele onderfinanciering. Het proces maken van het verleden, kan 

leerrijk zijn om dezelfde fouten te vermijden, maar helpt ons op dit moment niet vooruit. 

Trouwens, we zijn niet alleen in dit bedje ziek. Ook in andere lidstaten van de EU worstelt men 

met dit thema. Reden te meer dus om voor een Europese aanpak te pleiten. 

Als onderwijssector begrijpen en ondersteunen we de maatschappelijke relevantie van het 

verstrengingstraject inzake energie-efficiëntie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Aan die 

steeds strengere reglementering hangt echter een prijskaartje. De nieuwe schoolgebouwen 

worden performanter maar ook duurder waardoor minder geld rest om in goede staat te 

houden wat behouden blijft. Dit stelt ons voor de onmogelijke keuze: gaan we met de huidige 

budgetten voor meer of voor duurzamere onderwijsoppervlakte? 

De groene transitie vergt niet alleen investeringsmiddelen maar ook kennis en vaardigheden. 

Het onderwijs van vandaag leidt de bouwers van morgen op: de bouwvakkers, de ingenieurs, 

de architecten … Daarvoor moeten we inzetten op ons technisch en beroepsonderwijs door 

o.a. de toegang van deze oplossing tot moderne technieken en de bijbehorende machines te 

garanderen. De aangebrachte competenties in beroep- en technisch onderwijs moeten de weg 

bereiden voor de vergroening van onze economie.  

Onderwijs vervult een belangrijke hefboomfunctie binnen de maatschappij. Een verandering 

die we in het schoolgebouwenpark ten goede kunnen realiseren, heeft niet alleen een 

onmiddellijk gunstig effect op de huisvestingssituatie. Ze draagt op termijn ook bij tot 

bewustwording bij de leerlingen, het personeel, de ouders en de omgeving van de school. 

Vanuit dat oogpunt is het logisch dat extra middelen voor de groene transitie in eerste instantie 

worden ingezet voor de vergroening van ons schoolgebouwenpark. Niet alleen omdat heel wat 

van de regelgeving rond verduurzaming haar basis in het Europese beleid vindt. Maar ook 

omdat die investering een belangrijk multiplicatoreffect heeft naar de rest van de maatschappij 

toe.  

Met de Green Deal verhoogt de EU de inspanningen die ze in het verleden al deed. Tot nog 

toe werd vooral gekozen om via hefboomfondsen het goedkoop te maken om te lenen. Binnen 

de Vlaamse Gemeenschap kennen we echter een systeem waarbij de Vlaamse overheid 60 



tot 70% van een bouwproject subsidieert of – wat het GO! betreft – 100% financiert. De 

vertraging in onze scholenbouw zit hem niet in de onmogelijkheid om goedkoop te kunnen 

lenen, maar in de beperkingen die de Vlaamse overheid ondervindt om meer subsidie- of 

financieringsmiddelen vrij te maken. Deze mismatch tussen beide systematieken maakt dat 

onze scholen de afgelopen jaren nauwelijks tot niet van de Europese middelen konden 

profiteren. We vragen de Europese Unie om speciale fondsen die scholen kunnen helpen om 

de schoolinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe duurzaamheidsnormen. Verder kan een 

uitzondering voor scholenbouw in de Europese begrotingsregels voor lidstaten en hun 

deelstaten de investeringen in scholen doen toenemen. 


