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1. Infrastructuurdossiers onderwijs 

Schepen van onderwijs Johan Rollez licht de stand van zaken toe m.b.t. een aantal onderwijs-
infrastructuurdossiers: 
 
Centralisatie Kunstacademie 
Het is de bedoeling om op termijn alle activiteiten van de Kunstacademie te centraliseren op de 
site van De Brug. 
De inrichting van het vroegere Apollo-lokaal is lopend. 
Voor de verdere realisatie is er door het personeelsteam een voorstel uitgewerkt waarbij de 
behoeften, ruimtelijke mogelijkheden, eventueel nodige aanpassingswerken werden 
geïnventariseerd. 
Een meer concreet stappenplan dient hieraan nog toegevoegd. 
Dit moet dan ingepast worden in het verder uit te werken globaal masterplan 
 
 
Dossier gemeenteschool Klim-op 
De lokalen op de campus Oost worden op het einde van dit schooljaar niet langer gebruikt door 
het Rhizo-college. 
Vanaf 1 september 2016 is de site vrij. 
Dan kan een eerste onderzoek gebeuren door een ontwerper om een inventaris op te maken 
van de nodige aanpassingswerken. 
Deze werken zouden dan in het schooljaar 2016-2017 een uitvoering moeten krijgen, zodat de 
lokalen door de Klim-op in gebruik kunnen genomen worden met ingang van het schooljaar 
2017-2018. 
Hierbij zal aandacht besteed worden aan het ‘gemengd’ gebruik van enkele lokalen door de 
Kunstacademie. 
 
Dossier Scholen van Morgen Kouter 



De afwerking van de nieuwe school is voor het schoolgebouw contractueel vastgelegd op 31 mei 
2016. In principe moet het gebouw dus beschikbaar zijn op 1 juni. De einddatum voor de 
omgevingsaanleg was bepaald op 31 augustus. 
De recentste bouwplanning van de aannemer voorziet echter dat de afwerking van het gebouw 
pas op 8 juli zal voltooid zijn. 
Zowel het schoolbestuur als Scholen van Morgen (als eigenlijke bouwheer) blijven aandringen bij 
de aannemer om de initiële datum aan te houden. 
Er was immers voorzien dat daardoor de leerlingen van het 6° leerjaar nog even zouden kunnen 
proeven van de nieuwe school. 
Realistisch gezien moet er toch rekening mee gehouden worden dat het gebouw tegen eind juni 
niet zal kunnen gebruikt worden. 
Een normale start van het nieuwe schooljaar komt evenwel niet in het gedrang. 
 
 

2. Hervorming Kunstacademie 

De afdeling Muziek/Woord van de Kunstacademie bestaat uit een lagere, middelbare en hogere 
graad. De afdeling Beeld heeft echter geen hogere graad. 
Wel is er sinds jaren een parallel aanbod van enkele kunstdisciplines voor volwassen, ingericht 
vanuit de gemeentelijke dienst Cultuur. Dit aanbod situeert zich wel eerder in het 
vrijetijdsaanbod en wordt niet gesubsidieerd als onderwijsvorm 
Het bestuur de hogere graad evenwel opnemen in het echt onderwijsaanbod van de 
Kunstacademie. 
Het bestuur heeft daarom ook bij de minsister van Onderwijs een aanvraag ingediend tot 
erkenning van een hogere graad Beeldende Kunst. Momenteel geldt nog steeds een algemene 
programmatiestop, maar de minister kan een uitzondering toestaan als de aanvraag tegemoet 
komt aan ‘blinde vlek’ in het regionaal onderwijsaanbod. Bij een goedkeuring kan de hogere 
graad volgend schooljaar ingericht worden en vanaf het schooljaar 2017-2018 dan opgenomen 
worden in de subsidieregeling. 
Voor een erkend curriculum van een hogere graad gelden wel strengere normen. 
Daarom zal het aanbod volgend schooljaar hoe dan ook al afgestemd worden op de normen van 
het Departement Onderwijs. Daarvoor zullen ook de tarieven hierop afgestemd worden. 
 

3. Co-teaching 1° leerjaar Kouter 

Bij de aanvang van het schooljaar 2015-2016 werd in het 1° leerjaar gestart met ‘co-teaching’, 
een alternatieve onderwijsvorm tegenover het klassieke  jaarklassensysteem. 
Directeur Lieve Duyck geeft aan de hand van een presentatie een toelichting hierover. 
Door de korte voorbereidingstijd bij de invoering was het voor zowel personeel als leerlingen 
even wennen. Door een continue opvolging en bijsturing ervaren alle partijen het als een 
positieve evolutie. 
In de toekomst zullen de principes van ‘co-teaching’ stapsgewijs geïmplementeerd worden in 
opvolgende leerjaren en ook ander scholen. 

4. Dossier nieuwe school Heestert 

Schepen Rollez geeft toelichting over de stand van zaken van het bouwdossier voor de nieuwe 
school in Heestert. 
In de gemeenteraad van april wordt de procedure opgestart tot aanstelling van een ontwerper. 
De school zal gebouwd worden in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. 
Bij het uitwerken van het bouwprogramma zal zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan 
de gebruiksmogelijkheden voor naschools gemeenschapsgebruik. 



Bedoeling is om tegen halfweg september 2017 een ontwerpdossier te kunnen indienen bij 
Agion. Ingebruikname wordt voorzien tegen september 2019. 
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