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Inleiding 
 

Zwevegem is een energieke gemeente met open dorpen. Het welbevinden van kinderen en jongeren is de 

ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur. 

In Zwevegem vormt kindvriendelijkheid dan ook een rode draad in het beleid. 

 

Centraal in Zwevegem ligt de Kappaertsite, naast het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hier wenst het lokaal bestuur 

een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en 

vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en jongeren staan hier centraal. We nodigen hen uit om deel te 

nemen aan creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten, en helpen hen de competenties van de 21ste eeuw te 

verwerven. 

 

De verschillende partners in dit project zijn:  

• de school voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op, met basisaanbod en type 9 

(autisme). De Klim-Op telt vandaag 115 leerlingen en kan toekomstgericht uitbreiden naar 165 

leerlingen 

• het deeltijds kunstonderwijs, met ongeveer 900 leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren die 

naschools les volgen, maar ook een 120-tal volwassenen in de namiddag en ’s avonds  

• de gemeentelijke vakantiewerking en de naschoolse kinderopvang. De gemeentelijke 

vakantiewerking wenst men te centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen 

gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren hieraan deel. De naschoolse kinderopvang op 

woensdagnamiddag willen we ook op deze nieuwe locatie centraliseren. Op woensdagnamiddag wordt 

een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen. 

 

De opdracht bestaat uit de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de campus, en de realisatie van een eerste 

fase. Deze eerste fase omvat het ontwerp en de realisatie van een nieuw gebouw, alsook de renovatie van 

twee bestaande gebouwen en een gedeelte van de omgevingsaanleg. 

 

Een belangrijke uitdaging bij dit project is het verzoenen van de eisen van de verschillende betrokken partijen 

en de ambitie van het bestuur om in te zetten op maximaal gedeeld gebruik. Ontwerpers worden gevraagd 

om de gebouwen en lokalen polyvalent in te richten, zodat deze door meerdere partijen kunnen worden 

gebruikt. Duurzaamheid van de gekozen materialen en technieken is een aandachtspunt. Het project op de 

Kappaertsite wordt deels gerealiseerd met AGION-subsidies. De ontwerpers dienen bijgevolg ook rekening te 

houden met de subsidiabele bouwkost.   

 

Bij de reconversie van de scholencampus Kappaert is een slimme herinrichting van het openbaar domein 

in deze omgeving van groot belang. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om de noodzakelijke basisaanleg te 

realiseren (paden en toegangen, gras- en speelzones, fietsenstalling). Deze moet passen binnen de 

toekomstvisie van het bestuur, waarbij de doorwaadbaarheid van de site voor trage gebruikers en de koppeling  

aan een frisse, multifunctionele parkomgeving essentieel zijn. Een combinatie van geschakelde, aparte plekken 

moet ruimte bieden aan divers gebruik door verschillende groepen, zowel interne gebruikers als de brede 

bevolking. Denk hierbij aan schoolgaande jeugd, spelende buurtkinderen, (wachtende) ouders, een buurtfeest, 

natuurbeleving, rustplekken,… Verharding wordt functioneel toegepast en minimaal gehouden. Met dit alles 

willen we een duidelijk, veilig, groen en aangenaam kader ontwikkelen rond deze campus. 

 

De locatie is vlot bereikbaar voor de brede groep gebruikers. Op vlak van mobiliteit willen we een 

verkeersluwe schoolomgeving realiseren met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. Ook een verbinding voor 

fietsers wordt gecreëerd tussen Deerlijk en het centrum van Zwevegem, en een veilige wandel-fietsverbinding 

tussen wijk Kappaert/Stedestraat, de campus en Zwevegem centrum over het kanaal Bossuit-Kortrijk. 
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1. Situatieschets 
1.1. De betrokken partners in het project 

1.1.1. Deeltijds kunstonderwijs (Kunstacademie) 

De kunstacademie is een academie die spelplezier en onderwijskwaliteit hoog in het vaandel draagt. De 

academie geeft opleiding aan meer dan 900 leerlingen, waarvan een 120-tal volwassenen. We treden jaarlijks 

minstens 2x met de hele academie naar buiten, los van tentoonstellingen en toonmomenten. Een 

auditieruimte, tentoonstellingsruimte, stockeerruimte, voldoende parkeergelegenheid, leeshoeken zijn hierbij 

onontbeerlijk. 

 

Het team bestaat uit 38 leerkrachten, 1 directeur, 4 beleidscoördinatoren en een secretariaat.  

 

Onze kunstacademie heeft de rijkdom om drie kunsttakken te huisvesten, en organiseert dit binnen 4 

domeinen: 

• Muziek 

• Woord 

• Beeldende kunst 

• Domeinoverschrijdende initiatie 

 

Synergie van kunstvormen ligt hier voor het grijpen. Deze synergie start met organische ontmoetingen, in een 

zelfde lokaal met alle leerkrachten samen. Tijd en ruimte voor live gesprek, om ideeën uit te wisselen. 
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De leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs komen grotendeels uit Zwevegem. De doelgroep leerlingen 

bestaat uit verschillende leeftijden: lager onderwijs (van 6 jaar tot 12 jaar), middelbaar onderwijs (12 tot 18 

jaar) en volwassenen (+18 jaar).  

 

De lessen voor kinderen en jongeren zijn naschools, elke dag van de week en op zaterdag. De lessen voor 

volwassenen zijn in de namiddag en ’s avonds. 

 

Op termijn wensen we zoveel mogelijk afdelingen van het DKO op de Kappaertsite onder te brengen. In dit 

bouwprogramma is rekening gehouden met de afdeling muziek, woord en de jeugdafdeling van beeld. De 

volwassen afdeling van beeld is in het huidige programma nog niet opgenomen, maar voorzien we wel graag 

in het masterplan.  

 

 

1.1.2. Buitengewoon lager onderwijs (Klim-Op) 

De school De Klim-Op is een school voor buitengewoon lager onderwijs, met type basisaanbod en type 9 

(autismespectrumstoornissen). De school heeft momenteel 115 leerlingen in 14 groepen. Er is een groeimarge 

tot 165 leerlingen. 

 

De school is een partner voor het uitbouwen van zorg en ondersteuning op maat voor kleuters en lagere 

schoolkinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en die niet (langer) in een reguliere school 

opgevangen kunnen worden door redelijke aanpassingen.  

 

De school heeft sedert september 2017 zijn plek op de Kappaert in de Stedestraat in Zwevegem. Een team 

van zowel leerkrachten, ondersteunend personeel en paramedisch personeel staat klaar om voor elk kind een 

optimaal leertraject aan te bieden. We zien dat kinderen openbloeien en bijleren als ze de structuur en de 

begeleiding krijgen die aansluit bij hun opvoedings- en leervraag. De school werkt in kleine groepen en heeft 

voor elke kind een uniek plan van aanpak. Het onderwijs op maat, een klimaat van duidelijkheid en grenzen 

stellen en het teamwerk zijn zeker een troef in onze aanpak. Kinderen kunnen in de Klim-Op naast het 

‘schoolse’ leren ook groeien in sociale vaardigheden, welbevinden en zelfvertrouwen.” 
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Er is een personeelsbezetting van ongeveer 32 leerkrachten, 10 paramedici, een directeur, 2 administratieve 

medewerkers, 10 ondersteuners (ONW) en daarnaast een  ICT-coördinator, opvangpersoneel, busbegeleiders, 

onderhouds- en reftermedewerkers. 

 

 

Binnen de basisschool De Klim-op is er  een ‘basisaanbod’  voor kinderen met leerproblemen of een leerstoornis 

bij wie de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet toereikend zijn. Daarnaast hebben we een T9-

aanbod voor kinderen met een autismespectrumstoornis. De visie baseert zich op onderstaande principes.   

 

Onderwijs op maat 

Zoals elke school voor buitengewoon onderwijs heeft de school de opdracht om onderwijs te bieden op maat 

van de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. De Klim-op werkt steeds in een kleine klasgroep 

(ongeveer tien kinderen) op basis van het niveau van taal en leeftijd en er zijn daarnaast klasoverstijgende 

activiteiten. Voor deze doelgroep type 9 is er nood aan een prikkelarme leeromgeving met individuele 

werkbanken naast de gemeenschappelijke instructietafel.  

 

Orthopedagogische aanpak en begeleiding 

De school werkt met kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele moeilijkheden die een aparte aanpak 

vragen om tot leren te komen. Buiten de strikte klasmuren is ook een orthopedagogische aanpak door het 

hele schoolteam nodig.  

 

Warm en begripsvol klimaat, Warme school 

De school wil een kleinschalig karakter uitstralen met daarbij een warme sfeer waarbij het schoollied “we zijn 

de leukste school, de allerleukste school…” als lijflied wordt gekoesterd.  De basisschool de Klim-Op is een 

school met een luisterend oor voor iedereen en veel aandacht aan sociaal- en emotioneel welzijn bij leerlingen 

en leerkrachten. 

Een gevoel van verbondenheid wordt gecreëerd via veel leuke groepsmomenten, de aanwezigheid van dieren 

op school, een huiselijke sfeer in de opvangklas….  

Alles vertrekt steeds van een basishouding van positieve betrokkenheid en respect voor het kind met zijn 

beperkingen.  

 

Duidelijkheid en grenzen stellen 

De school wil een aanpak van duidelijkheid uitstralen. Dit situeert zich zowel op vlak van ruimte, tijd, activiteit 

en gedrag. 

De school streeft duidelijkheid in ruimte na via overzichtelijke ruimten die m.b.v. zones en visualisaties voor 

zich spreken zodat het kind weet wat het waar moet doen. We bieden een prikkelarme omgeving aan zodat 

het kind minder snel overprikkeld raakt en zijn aandacht beter kan richten en gericht kan houden bij de 

activiteit. 

Om duidelijkheid in tijd aan te brengen zijn  een daglijn, een weekschema, een maand- en jaarkalender, een 

scenarioboekje, een time-timer, een zandloper, een fluitsignaal,…  heel belangrijk. 

 

 

1.1.3. Vakantiewerking en naschoolse kinderopvang 

 

Vanuit dienst jeugd & kinderopvang worden op vandaag 3 vormen van vakantiewerking georganiseerd op 

verschillende locaties in Zwevegem: 

• Elke schoolvakantie - Vakantiewerking De Brug @ JC De Brug voor lagere schoolkinderen 

• Elke schoolvakantie - Vakantiewerking Petoeter @ Basisschool De Kouter voor peuters & kleuters 

• Zomervakantie - Vakantiewerking ZAP @ Chirolokalen Hinnestraat voor lagere schoolkinderen.  

 

Hierbij vangen we zo’n 250 à 300 kinderen gelijktijdig op. De begeleidersploeg bestaat uit een 30-tal 

animatoren (vanaf 15 jaar) en een 5-tal begeleidsters uit de buitenschoolse kinderopvang. Elke werking wordt 

gecoördineerd door een medewerker van de dienst jeugd & kinderopvang.  

 

Daarnaast hebben we een aanbod van zo’n 55 kampen per jaar op diverse locaties. 



Projectdefinitie onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert Zwevegem  9 

 

 

In Zwevegem-centrum wordt momenteel op woensdagnamiddag op 4 locaties naschoolse kinderopvang 

georganiseerd.  

- Basisschool de Kouter voor peuters & kleuters 

- Basisschool de Groene Kouter voor lagere schoolkinderen 
- Vrije centrumschool Zwevegem voor kleuters & lagere schoolkinderen 

- School voor buitengewoon basisonderwijs Klim op voor kleuters & lagere schoolkinderen 
 

Het gaat in z’n totaliteit om ongeveer 75 kinderen. Een team van 8 begeleidsters staat in voor het opvangen 

van de kinderen.  

 

Een centralisatie van de vakantiewerking en opvang op woensdagnamiddag, brengt heel wat organisatorische 

voordelen met zich mee op vlak van middelen, activiteiten, begeleiding,… Daarom wensen we zowel de 

vakantiewerking als de kinderopvang op woensdagnamiddag te organiseren op de nieuwe campus Kappaert. 

Dit schept ook mogelijkheden om onze dienstverlening te optimaliseren en eventueel uit te breiden in de 

toekomst. 

 

We dromen van een kindvriendelijke site waar iedereen welkom is. Waar kinderen en jongeren 

centraal staan, zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar er ruimte is om te ontdekken, zich te ontplooien 

en om te spelen. Waar we kinderen en ouders een warm onthaal kunnen bieden en in verbinding kunnen gaan 

met elkaar. Waar kinderen zelf speelkeuzes kunnen maken en jongeren kunnen experimenteren. 

 

Om dit te realiseren hebben we een locatie nodig op maat van kinderen en jongeren. Een plaats die uitnodigt 

tot (avontuurlijk) spelen met een kindvriendelijke uitstraling. Tijdens de vakantie/opvang willen we een 

omgeving die prikkelt om te bewegen en plezier te maken.  

 

 

 

1.2. De site 

Intercommunale Leiedal voerde een uitgebreide voorstudie uit. Verschillende locaties binnen Zwevegem 

werden onderzocht en uiteindelijk viel de keuze op de locatie op de Kappaertsite. Hieronder vindt u meer 

informatie over de site maar ook voor de uitgangspunten uit de voorstudie die de basis vormen voor deze 

opdracht en het schrijven van de projectdefinitie. 

Deze voorstudie legt de basis voor de ambities en de grenzen van deze ontwerpopdracht. 

 

1.2.1. Ruimere omgeving 

De Kappaert is een gehucht binnen de hoofdgemeente Zwevegem en bevindt zich op een 2-tal km van het 

centrum van Zwevegem. De Kappaert situeert zich rond de straten Stedestraat, Otegemstraat, Sint-Jozefstraat 

en de Kanaalweg.  

 

De Kappaert is in volle expansie met nieuwe verkavelingen in de Schilderswijk (James Ensorplein, Leon 

Spillaertstraat, Constant Permekestraat, Pol Marastraat). Met een 350-tal woningen zullen heel wat – vaak 

jonge – gezinnen hun nieuwe thuis vinden in deze wijk.  

 

De Kappaertsite bevindt zich naast het kanaal Bossuit-Kortrijk. Aan de overkant van het kanaal via de brug in 

de Otegemstraat, bevindt zich OC De Brug waar zich op vandaag een deel van de kunstacademie bevindt (zie 

ook verder).  

 

 

1.2.2. Situering locatie en gebouwen 

 

Quasi de volledige site is in eigendom van de gemeente, met uitzondering van het blauw gearceerde blok (VBS 

Kappaert). 

 



Projectdefinitie onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert Zwevegem  10 

 

 

 
 

 

• Voetbalveld: plaats waar nieuwbouw zou kunnen komen 

• Speelplein (Make-a-wish): dient te blijven maar kan geïntegreerd worden in het 

project/masterplan 

• Begraafplaats: in de loop van 2021 zullen de laatste begravingen hier nog gebeuren. Er 

bevinden zich eveneens graven van oud-strijders op deze begraafplaats. 

• Klim-Op blok 100: huidig schoolgebouw van Klim-Op, maakt deel uit van dit project. 

• Klim-Op blok 200: huidig schoolgebouw van Klim-Op, maakt deel uit van dit project. 

• VBS Kappaert: basisschool, gebouwen geen eigendom van de gemeente. 

• OC Kappaert: ontmoetingscentrum dat momenteel onder meer gebruikt wordt door Klim-Op 

en VBS Kappaert als refter en sportzaal. Daarnaast maken ook tal van verenigingen gebruik 

van deze locatie. In de toekomst zal Klim-Op hier geen gebruik meer van maken, VBS Kappaert 

wel nog. 

• RHIZO: schoolgebouw gebruikt door RHIZO (middelbaar), eigendom van de gemeente en 

vanaf 2030 beschikbaar.  

• Sint-Jozef-Werkmankerk: ontwijde kerk, wordt vanaf het najaar 2021 voornamelijk door 

verenigingen gebruikt.  

• Kunstacademie en verenigingen: containerklassen die na realisatie nieuwbouw en 

renovatie bijgebouwen, kunnen verwijderd worden. Met de vereniging wordt gezocht naar 

een alternatieve oplossing.  
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Naast het voetbalveld bevindt zich een weg op privaat domein met erfdienstbaarheid. Het gaat daarbij enkel 

over de weg, niet over de parkeerplaatsen die zich ernaast bevinden. De gemeente is eigenaar van de 

kadastrale percelen hieronder aangeduid met nummers 1, 2 en 3. De garageweg die loopt over de percelen 

hierboven aangeduid van nummer 5 t/m 10 is privaat. De weg is publiek toegankelijk, maar op heden is er 

geen geschreven regeling met de eigenaars. Indien werken op deze garageweg dienen te gebeuren, moet dit 

met goedkeuring van de eigenaars.  

 

Op één zijde van het voetbalveld bevinden zich rioleringen. Zie foto hieronder. 

 

 
 

Op basis van de voorstudie werd bepaald welke programma onderdelen zich in de nieuwbouw zullen situeren 

en welke ondergebracht zullen worden in de bestaande gebouwen. Hieronder wordt per gebouw toegelicht 

welk programma waar kan zitten, al blijft hier ruimte voor de ontwerpers om er een andere invulling aan te 

geven. Voor de bestaande gebouwen wordt ook de graad van renovatie weergegeven die moet kaderen binnen 

het beschikbare budget.  

 



Projectdefinitie onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert Zwevegem  13 

 

1.3. Zones in het project 

 

De locatie werd opgedeeld in zones: 

• Ontwerpzone Uitvoering is de zone waar het project zal gerealiseerd worden en waar het 

nieuwbouwproject en de bijgebouwen (Blok 100 en Blok 200) zich bevinden. Binnen deze zone 

wordt de noodzakelijke basis buitenaanleg zoals voorzien binnen deze opdracht gerealiseerd.  

 

• Ontwerpzone Masterplan: zone waarvoor een masterplan wordt gevraagd met een duidelijke 

toekomstvisie op vlak van uitbreidingsmogelijkheden + omgevingsaanleg 

 

• Ontwerpzone Mobiliteit: zone waarbinnen de mobiliteit wordt onderzocht door de gemeentelijke 

dienst mobiliteit. Ontwerpers kunnen voorstellen meegeven aan de dienst mobiliteit, afhankelijk 

van de keuzes die zij maken in het ontwerp voor uitvoering of het masterplan.   

 

 
 

1.3.1. Zone uitvoering 

De gebouwen die in de fase uitvoering zitten, betreffen de nieuwbouw en de 2 bijgebouwen, alsook de 

omgevingsaanleg voor deze zone. Het gedetailleerd programma hiervan is omschreven verder in deze 

projectdefinitie. 

 

1.3.2. Zone masterplan 

 

Naast de gebouwen die in de fase uitvoering zitten, willen we binnen het masterplan dat ontwerpers hun 

toekomstvisie geven over de campus. 

 

We vragen dan ook om in het masterplan bijkomend na te denken over: 

 

• Speelplein (Make-a-wish): op het speelplein in de wijk Kappaert staat Simons Droomplaneet. Het 

speeltoestel is een eerbetoon aan Simon, een jongen uit de wijk die in 2001 overleed aan leukemie, en 
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via Make-a-Wish een speelplein kreeg waar hij met al zijn vriendjes terechtkon. Het speelpleintje blijft 

behouden en kan geïntegreerd worden in de campus. 

 

• Begraafplaats: in de loop van 2021 zullen de laatste begravingen hier nog gebeuren. Er bevinden zich 

eveneens graven van oud-strijders op deze begraafplaats. Op de lange termijn, na afloop van de 

concessies, kan een andere invulling aan de begraafplaats gegeven worden, en zien we een groen hart 

op de campus. Ook een invulling van de begraafplaats, met respect voor de grafrust, behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

• RHIZO: dit schoolgebouw is eigendom van de gemeente en wordt op vandaag door RHIZO gebruikt 

voor praktijkvakken. De overeenkomst met RHIZO loopt tot 2029. Vanaf 2030 kunnen de gebouwen 

gebruikt worden door de gemeente. In het masterplan dient de ontwerper hier ook een invulling aan te 

geven.  

 

• Volwassen afdeling beeld: in het bouwprogramma (uitvoering) is momenteel enkel rekening 

gehouden met de jeugdafdeling van beeld. Op termijn wensen we ook de volwassen afdeling beeld over 

te brengen naar de locatie op de Kappaertsite. Vanuit de gemeente denken we daarvoor aan de 

schoolgebouwen van RHIZO (zie hierboven). Het staat de ontwerpers vrij een andere optie naar voor 

te schuiven. 

 

Ieder vak van de volwassenafdeling beeld heeft eigen ateliers met eigen materialen, machines en 

(gevaarlijke) producten. Gezien de specialiteit per vak lenen deze ateliers zich niet om te delen. Dit zijn 

bijvoorbeeld: 

- Voorraad klei, glazuren, draaitafels voor keramiek 

- Schildersezels en daglicht voor schilderkunst 

- Boormachines, lasmachine, elektrische zagen voor projectatelier en 2D-atelier 

- Drukpersen, spuitcabine voor vrije grafiek 

 

Op basis van een ruwe raming gaan wij uit van een benodigde oppervlakte van +/- 1100 m² voor de 

ateliers en stockruimte voor verbruiksmaterialen.  

 

• Uitbreidingsmogelijkheden op de campus: we willen een campus die klaar is voor de toekomst, en 

die ook rekening houdt met uitbreidingsmogelijkheden op de campus wanneer de vraag zich stelt. Deze 

vraag kan komen van één van de partners in dit project, of een partner die een inhoudelijke meerwaarde 

aan de Kappaertsite kan bieden. In ieder geval wensen we een groene campus te creëren en daarna 

ook zo te behouden. We houden daarom ook van meet af aan rekening met de grenzen van uitbreiding.  

 

• Toegang tot VBS Kappaert: de gebouwen van VBS Kappaert zijn geen eigendom van de gemeente. 

Het is binnen de opdracht echter wel belangrijk rekening te houden met de leerlingen, personeelsleden 

en bezoekers van deze school. Deze vestiging van VBS Kappaert heeft een aanbod van peuter tot en 

met het 2de leerjaar, en van ieder jaar 1 klas (totaal 6 klassen). 

 

• Sint-Jozef-Werkmankerk: deze ontwijde kerk wordt vanaf het najaar 2021 voornamelijk door 

verenigingen gebruikt. Belangrijk binnen de opdracht is vooral de mobiliteit. 

 

 

1.3.3. Hoofdgebouw (nieuwbouw) 

Om het bouwprogramma te kunnen realiseren, is een nieuwbouw nodig. Het nieuwe gebouw zien wij als het 

hoofdgebouw, met de gebouwen Blok 100 en Blok 200 als bijgebouw. De aandacht dient dan ook visueel 

getrokken te worden naar het hoofdgebouw waar de gemeenschappelijke ruimtes zich bevinden (onthaal en 

foyer, secretariaat, burelen,…). 

 

De nieuwbouw zal op het voetbalterrein komen.  
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1.3.4. Blok 100 

 

Blok 100 wordt een bijgebouw. Volgens de voorstudie van Leiedal leent de vorm van deze lokalen (trapezium) 

zich uitstekend voor de muziekafdeling van het deeltijds kunstonderwijs. 

 

Het gebouw heeft 2 bouwlagen: een gelijkvloerse verdieping en een kelder. De voorzijde van het gebouw en 

achterzijde hebben echter een groot hoogteverschil. De lokalen voor onderwijs die zich in de zogenaamde 

‘kelder’ bevinden, zijn daardoor niet ondergronds en krijgen natuurlijk daglicht binnen. De zolderverdieping 

wordt momenteel niet gebruikt. Mocht de zolderverdieping in overweging genomen worden voor bijkomende 

klaslokalen, dient rekening gehouden te worden met een bijkomende trap i.f.v. brandveiligheid en een lift i.f.v. 

toegankelijkheid.  

 

 

Foto’s en plannen gebouw 
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Gelijkvloers       Kelder 

 

 

 

 

 

Blok 100 is reeds overal voorzien van dubbele beglazing. De zoldervloer is deels geïsoleerd. De dakstructuur 

is in goede staat. Er is een vochtproblematiek in de laagste lokalen (kelderverdieping).  
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Renovatiewerken 

Bij de raming van Leiedal werd rekening gehouden met kosten voor:  

• Verbeteren akoestiek 

o Alle lokalen verlaagd plafond 

o Om de 2 lokalen voorzetwanden 

• Injecties vocht 

• Thermostatische kranen 

• Dak isoleren 

• Ophoging en afwerking zoldervloer (archief) 

• Technieken zolder 

• Aanpassingen wanden lokaal -1  

 

Een denkpiste van Leiedal was om een nieuw volume te creëren op het dak van Blok 100 als 

capaciteitsuitbreiding. Het staat de ontwerper vrij om hier verder op te werken, dan wel een alternatief voor 

te stellen. Indien deze piste wordt gevolgd, dient eveneens rekening gehouden te worden met het voorzien 

van een lift, trap en sanitair.  

 

 

1.3.5. Blok 200 

 

Blok 200 wordt een bijgebouw. In het voorstel van Leiedal worden deze lokalen voornamelijk door het deeltijds 

kunstonderwijs gebruikt. Er wordt ook overwogen om een vleugel van het gebouw te slopen in functie van 

mobiliteit op de campus.  

 

Foto’s gebouw 
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Blok 200 heeft gedeeltelijk dubbele beglazing. Het hellend dak, alsook het plat dak is geïsoleerd. De 

dakstructuur is niet in orde, er zijn verschillende lekkages. Algemene toestand van gebouw Blok 200 is niet 

optimaal. 

 

Renovatiewerken 

 

Bij de raming van Leiedal werd rekening gehouden met onderstaande kosten. 

 

Sloopwerken: 

• Sloopwerken sanitair blok, vleugel, voetbal kantine en berging 

• Gevel afwerken na sloop 

• Afwerken verkleinde kelder 

 

Bouwtechnische en energetische werken: 

• Nieuwe dakbedekking 

• Dubbele beglazing 

• Vochtproblematiek 

• Verwarming/elektriciteit 

• Upgrade lokalen 

 

Aanpassingswerken: 

• Vergroten lokaal: gang weghalen 

• Vergroten lokaal: berging weghalen 

• Stockruimte maken 

• Nieuw sanitair 

• Nieuwe voordeur 

• Wastafels vervangen 

• Luifel 

 

 

 

1.4. Financiële en fysische norm Agion 

 

De nieuwbouw zou kunnen komen op het voetbalveld. Voor dit nieuwbouwproject is reeds een aanvraag 

lopende voor AGION-subsidies. Op die manier wordt 70% van de bouwkost subsidiabel.  
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De subsidie dient onder meer om extra capaciteit te creëren voor buitengewoon onderwijs. Enkel de gebouwen 

en lokalen die (exclusief of gedeeld) gebruikt worden voor de gemeentelijke basisschool de Klim-Op komen in 

aanmerking voor subsidiëring. De subsidie geldt dus niet voor ruimtes die enkel gebruikt worden voor deeltijds 

kunstonderwijs en vakantiewerking. Uit de voorstudie van Leiedal wordt daarom geadviseerd om alle ruimtes 

voor buitengewoon onderwijs maximaal in te zetten in de nieuwbouw en dus op te nemen in de 

fysische norm.   

 

Aan de ontwerpers wordt gevraagd om de plannen van het bouwproject zo op te maken, zodat we maximale 

AGION-subsidies kunnen ontvangen. Doordat er zal ingezet worden op een capaciteitsuitbreiding van Klim-Op 

(van 115 leerlingen naar 165 in 2035) zullen er meteen 6 extra klaslokalen voorzien worden in de nieuwbouw 

voor deze bijkomende leerlingen. Deze lokalen worden deels gesubsidieerd door AGION.  

 

Aangezien er pas in 2035 naar een leerlingenaantal van 165 gegaan wordt, zullen deze bijkomende klaslokalen 

een lange tijd niet noodzakelijk zijn voor Klim-Op. Deze extra lokalen kunnen daarom in de tussentijd gebruikt 

worden voor de afdeling muziek van DKO.  De muziekklassen zullen zeker tot 2030 in de nieuwbouw 

ondergebracht kunnen worden.  Op de campus zijn in ieder geval uitbreidingsmogelijkheden voor DKO 

voorzien, die kunnen gerealiseerd worden tegen 2030, of op het moment dat deze extra klaslokalen 

noodzakelijk zijn voor de Klim-Op en dus niet meer gebruikt kunnen worden door DKO.  

 

Deze fysische normen bepalen de globale maximale bruto-oppervlakte waar een school recht op heeft voor 

subsidiëring op basis van het leerlingenaantal. De norm geeft een maximum aantal m² dat in aanmerking 

komt voor subsidiëring. Een schoolgebouw mag uiteraard kleiner of groter gebouwd worden, maar bijkomende 

m² komen niet in aanmerking voor subsidies. 

 

Op vandaag hebben wij reeds een toezegging voor 150 leerlingen. Bij het beschikbaar maken van bijkomende 

capaciteitsmiddelen wenst het lokaal bestuur een nieuwe aanvraag in te dienen om zo tot 165 leerlingen te 

komen.  

 

Fysische norm in m²: 

  150 leerlingen 165 leerlingen 

Schoolgebouwen BVO 2726 2950 

Lokalen LO BVO 485 485 

Overdekte speelplaats 270 297 

Omgevingsaanleg 

• Speelplaats 

• Fietsenstalling 

 

1230 

238 

  

1650 

260 

Parkeer- en manoevreerruimte 1152 1248 

BVO = bruto vloeroppervlakte 
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2. Masterplan 
2.1. Totaalvisie masterplan 

De totale site moet een plek zijn om te ontmoeten, te verbinden, te leren, te spelen en te leven. 

Verbinding tussen de verschillende gebruikers op de site, met de omwonende en de ruimere omgeving is 

hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ontwerper neemt dit mee in het uittekenen van zijn masterplan. 

 

 

2.2. Mobiliteit op en rond de campus 

 

2.2.1. Circulatie op de campus 

We vinden een vlotte en veilige bewegingsruimte tussen de verschillende gebouwen belangrijk. De site willen 

we inrichten als een campus. De verschillende gebouwen moeten dus met elkaar verbonden worden (fysiek 

of visueel) zodat kinderen zich veilig van de ene naar de andere ruimte kunnen verplaatsen. Ook de 

leesbaarheid van de site zien we als een belangrijk element.  

 

De gemeentelijke diensten (mobiliteit en groen & omgeving), onderzochten eveneens een aantal 

mogelijkheden op de site i.f.v. veiligheid en leesbaarheid, en stellen voor om met een centrale as op de campus 

te werken die de verschillende gebouwen kan verbinden. De centrale as (rode pijl), die enkel bedoeld is voor 

zacht verkeer, zou de verschillende gebouwen op de campus eenvoudig en duidelijk met elkaar kunnen 

verbinden. Vanaf de parking tussen kerk en OC, is hierdoor bovendien zicht op de te realiseren nieuwbouw. 

Indien de centrale as er komt, dient één vleugel van Blok 200 gesloopt te worden. 

 

Het staat de ontwerpers vrij om op dit voorstel verder te bouwen. 
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Circulatie op de campus mag (gedeeltelijk) via onverharde wegen, zolang ieder gebouw op de campus 

eveneens toegankelijk is via een verharde weg i.f.v. mindervaliden, kinderwagens, etc…   

 

Een goed doordachte verlichting op de campus in functie van veiligheid is belangrijk, zeker in de 

wintermaanden wanneer leerlingen en leerkrachten, veelal van deeltijds kunstonderwijs, op donkere uren 

aanwezig zijn op de campus.  

 

2.2.2. Doorgangen brandweer 

De ontwerper houdt er rekening mee dat ieder gebouw voor brandweer toegankelijk is, en neemt daarbij de 

wettelijke richtlijnen rond o.a. minimale vrije breedte, draaistraal en hoogte in acht.  

 

 

2.2.3. Verkeerscirculatie 

De meeste kinderen van De Klim-Op worden met bussen naar school gebracht en opgehaald. Een beperkt 

aantal leerlingen wordt met de wagen gebracht en een aantal leerlingen en leerkrachten komen met de fiets 

of te voet. Het is zeker wenselijk om hiermee rekening te houden bij aanleg en inplanting. De meeste 

personeelsleden komen met de wagen.  

 

De leerlingen van de kunstacademie worden vaak met de wagen gebracht of komen met de fiets. De kinderen 

op de vakantiewerking en kinderopvang worden vaak met de wagen gebracht en opgehaald.  

 

Parkeer- en manoeuvreerruimte wordt niet gesubsidieerd. De ontwerpers kunnen hier creatief mee omgaan 

en ook deze omgeving polyvalent in te vullen door bijvoorbeeld een Kiss & Ride-zone die overdag gebruikt 

kan worden als speelplaats of looppiste, creëren van een (kleine) overloopparking die slechts occasioneel 

wordt geopend, bv. bij audities kunstacademie. 

 

 

Aandacht voor: 

• Veilige busparkeerplaats 

• Veilige Kiss & Ride-zone 

• Fietsenstalling 

• Parkeermogelijkheden 

 

 

Momenteel lopen er werksessies bij de administratieve diensten, om 

de verschillende mogelijkheden over de verkeerscirculatie te 

onderzoeken. Dit gebeurt volgens het STOP-principe. Het STOP-

principe staat voor de rangorde van vervoermiddelen, die vertrekt 

vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar 

(en collectief, maar ook gedeeld) vervoer en eindigt bij de minst 

wenselijke mobiliteitsvorm, Privé gemotoriseerd vervoer. 

 

Binnen het STOP-principe en vanuit de werksessies mobiliteit is het 

wenselijk om een autoluwe campus te ontwikkelen waarbij 

voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen naar alle 

gebouwen.  

 

Hierbij is het aangenomen de voetganger zijn volle vrijheid te bieden langs de centrale as met inplanting van 

enkele tactisch opgestelde rustpunten. 

 

Fietsers daarentegen worden opgevangen aan de rand van de campus. Een occasionele verplaatsing over de 

campus moet nog altijd mogelijk zijn. Fietsassen kunnen gecreëerd worden langsheen de gebouwen waarbij 

aan elk gebouw fietsstallingen en/of fietsbeugels aanwezig zijn. De inplanting van enkele Hub’s voor 

deelfietsen kan worden meegenomen in de mobiliteitsstudie van de Stedestraat. 
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Belangrijke toegangswegen voor fietsers zijn: 

• verbinding Stedestraat - Sint-Jozefstraat - parking 

• toegangspoort die aansluit op Kanaalweg (N391) 

• garagewegen vanuit de Stedestraat (gedeeld met garagehouders Stedestraat) 

• verbinding vanuit wijk President JF Kennedy 

 

Openbaar vervoer is momenteel voorzien met een bushalte ter hoogte van Otegemstraat met kruispunt 

Slype.  

Verder worden de kinderen van school Klimop met schoolbussen tot de campus gebracht. Hierbij is het 

noodzakelijk de schoolbussen de juiste plaats de bieden op de site zodat een veilige dropzone mogelijk is.  

Een Kiss & Ride-zone in combinatie met zone voor schoolbus lijkt ons aangewezen in de zone van: 

• parking tussen OC en kerk 

• nieuw aan te leggen parking James Ensorplein 

 

Privaat verkeer dient zoveel mogelijk vermeden in de nabijheid van de campus. Autoverkeer moet maximaal 

in de Stedestraat de weg volgen. Het inbrengen van een fietsstraat kan een snelheid remmend effect opleveren 

tussen de Watermolenstraat en Otegemstraat. Hierbij dient aandacht uit te gaan tot het creëren van 

verkeersveilige plateaus zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken richting campus, dit vooral ter 

hoogte van: 

• kruispunt Stedestraat – Sint-Jozefstraat 

• kruispunt James Ensorplein met de garagewegen. 

 

 

2.2.4. Parkeren vandaag 

Op vandaag zijn er 54 parkeerplaatsen: 

• 35 (24 + 11) aan de kerk 

• 7 bij Klim-Op 

• 12 bij voetbalveld 

 

Deze parkeerplaatsen worden gebruikt voor: 

• Vrije basisschool 

• Klim-Op 

• Rhizo 

• Ontmoetingscentrum 

• Begraafplaats 

• Kerk 

• Voetbalvereniging 

 

Het parkeren werd tijdens participatiemomenten meermaals als aandachtspunt aangehaald: 

- Bewoners halen aan dat er te weinig parkeerplaatsen dicht bij hun woning zijn. 

- Parkeerplaatsen aan school/kerk worden vaak door bewoners gebruikt, waardoor deze niet 

beschikbaar zijn voor ouders, bezoekers, personeel,… 

- Ouders willen hun kinderen veilig kunnen afzetten. Ouders van jonge kinderen begeleiden hun 

peuter/kleuter tot aan de schoolpoort. 

- Leerkrachten van deeltijds kunstonderwijs combineren vaak opdrachten in verschillende 

scholen, met beperkte verplaatsingstijd, waardoor er toch nood is aan parkeergelegenheid met 

beperkte wandelafstand.  

- Leerlingen/leerkrachten van deeltijds kunstonderwijs hebben vaak zware instrumenten mee, of 

veel materialen voor beeldende vorming, waardoor parkeergelegenheid (of minstens 

laden/lossen) dichtbij de campus aangewezen is.  

- Tijdens voorstellingen is er occasioneel nood aan extra parkeergelegenheid in de buurt. Een 

overloopparking op de site, die slechts occasioneel gebruikt wordt, kan een mogelijkheid zijn 

om hieraan tegemoet te komen.  
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2.3. Buitenomgeving 

Speelplaatsen zijn een belangrijke speelplek voor kinderen, of een rust- en hangplek voor jongeren. 

Buitenruimten worden ook meer en meer actief ingezet in het lesgebeuren: een buitenklas, een moestuin, 

dieren op school enz. Zo krijgt groen en milieueducatie naast de traditionele verharde speelplaats voor sport 

en spel, ook ruimte . 

Het masterplan voorziet dat er voldoende overdekte en schaduwrijke speelplekken zijn. Voldoende 

buitenruimte en eventueel ook meerdere buitenklassen of arena’s zijn een meerwaarde voor dit project. Er is 

een combinatie van (avontuurlijk) groen en verharding.  

 

De buitenspeelruimtes zijn bij voorkeur ingeplant in een open, groene en rustgevende omgeving.  

De speelplaatsen moeten enerzijds voldoende uitdagingen bieden en uitnodigen om ‘op ontdekking’ te gaan, 

tot creatief spel te komen en kansen bieden aan de kinderen en jongeren om hun energie te kanaliseren op 

een positieve manier. Ingebouwde trampolines, plaats voor een springkasteel, een boomhut, een 

waterspeeltuin, zandbak… nodigen uit tot spel en beweging.  

 

Het speelplein van Simons droomplaneet mag mee geïntegreerd worden in het project. Momenteel wordt ook 

gewerkt aan de heraanleg van het Gemeentepark. De speeltoestellen die zich daar bevinden zullen er moeten 

verdwijnen, maar zijn in goede staat. Deze toestellen sluiten qua stijl aan bij Simons droomplaneet en kunnen 

ofwel hierbij geïntegreerd worden, of eventueel op een andere plaats op de campus.  

 

  
 

Daarnaast is er ook nood aan hoekjes/plekjes waar kinderen tot rust kunnen komen in een natuurlijke en 

prikkelarme omgeving.  

 

De aanwezigheid van natuurelementen (groen, water, dieren, …) hebben een ontspannend effect en moeten 

kansen bieden om aan natuureducatie te doen (klastuintjes, dieren verzorgen,…) en milieubewustzijn bij de 

gebruikers te stimuleren (composthoek, afval sorteren,…). Het doortrekken van groenelementen doorheen het 

schoolgebouw is zeker wenselijk. 

 

Het wordt een uitdaging om een open karakter van de buitenruimte te verenigen met nood aan geborgenheid 

en duidelijke grenzen (vooral ifv veiligheid ) voor de kinderen. 

 

Een extra multifunctionele buitenruimte (terras) in open lucht is een meerwaarde, bv. voor pauzes/maaltijden, 

vergaderingen,… van leerkrachten en begeleiders. Indien mogelijk, kunnen we het dak of een deel ervan (in 

de toekomst) inrichten als daktuin, speeltuin of moestuin.  

 

Naast het spelen en leren, is de buitenomgeving ook een plaats om leerlingen/jongeren te ontvangen. Ook 

hier speelt leesbaarheid bijgevolg een belangrijke rol.  

 

Opmerkingen: enkel de genormeerde omgevingswerken komen in aanmerking voor subsidiëring door Agion: 

open verharde speelplaatsen, overdekte speelplaatsen, fietsenbergingen. Ontwerpers kunnen hier creatief 

mee omgaan (bv. combinatie met Kiss & Ride, looppiste, arena,…). 

 

2.4. Ruimtelijke stedenbouwkundige voorschriften 
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De kandidaat-architect dient zijn wedstrijdontwerp op te maken binnen de geldende ruimtelijke 

wetgeving. Hieronder wordt het richtinggevend kader, niet beperkend, geschetst voor de 

stedenbouwkundige voorschriften, o.a. als  resultaat van voorbesprekingen met de dienst stedenbouwkundige 

vergunningen.  

 

Juridisch-ruimtelijke randvoorwaarden: 

• Gelegen in woongebied volgens gewestplan. 

• Gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk' in 

de bestemmingszone ‘grenslijn stedelijk gebied’. Dit RUP legt voor enkele zones voorschriften op, 

maar niet voor deze zone. 

• De achterste strook is gelegen in een ‘reservatiestrook voor aan te leggen waterweg en 

reservatiegebied’. 

 

Hoewel stedenbouwkundig hogere gebouwen mogelijk zijn binnen deze zone, verkiest de bouwheer om voor 

een ‘laag’ gebouw te gaan. Dit biedt voordelen op vlak van evacuatie, vlotte werking van de school, interactie 

met de omgeving en integratie in de omgeving. Gebaseerd op het KB brandpreventienormen, betekent dit een 

gebouw waarvan de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van 

de bruikbare wegen omheen het gebouw, niet meer dan 10 meter is.  

 

 

2.5. Succesfactoren op niveau van de site 

2.5.1. Polyvalent en functioneel 

Polyvalent gebruik van de site en haar buitenruimten moet mogelijk zijn. We streven naar een doordachte 

en praktische inrichting die de organisatie van de werking makkelijker maakt. Polyvalentie en 

multifunctionaliteit zijn daarbij essentieel (bv. modulaire ruimtes). 

 

2.5.2. Kindvriendelijke en artistieke sfeer 

De campus wordt een warme en kindvriendelijke omgeving die zich laat zien in de keuze van de 

materialen. De site moet spelen stimuleren, en tegelijk geborgenheid creëren en de mogelijkheid om tot rust 

te komen. We verwachten dat de ontwerpers door de ogen van een kind naar de buitenruimtes kijken en 

hierbij aanpassingen op maat voorzien. 

 

2.5.3. Grenzen stellen 

Voor alle betrokken partijen, maar in het bijzonder voor vakantiewerking en voor de leerlingen van de Klim-

Op, is het belangrijk dat er op de campus een klimaat is van duidelijkheid en grenzen stellen. Kinderen en 

jongeren kunnen zich op een veilige manier verplaatsen over delen van de campus. Er is aandacht voor visuele, 

en waar nodig ook fysieke afbakeningen. Zonering van de campus verhoogt de veiligheid, zeker voor de 

jongere of minder zelfstandige kinderen. Deze zonering voor verschillende deelgroepen biedt heel wat 

organisatorische voordelen tijdens de vakantiewerking en zorgt voor een betere leesbaarheid van de site voor 

alle gebruikers.  

 

2.5.4. Integrale toegankelijkheid 

De volledige site moet toegankelijk zijn voor iedereen: niet alleen personen met een beperking, maar ook 

oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen. De ontwerper houdt 

hier rekening mee in zijn inrichtingsplan.  

 

Integrale toegankelijkheid wordt hierbij niet enkel gerealiseerd door het respecteren van de wettelijke 

bepalingen, maar vanuit een gelijkwaardigheidsprincipe, eigen aan een Universal Design strategie. Bij deze 

ontwerpstrategie wordt uitgegaan van menselijke diversiteit (iedereen, op elke leeftijd, in alle 

omstandigheden, met of zonder handicap) en gelijkwaardigheid. Deze benadering is een creatieve en ethische 

uitdaging voor het ontwerpteam. De keten van toegankelijkheid moet daarbij ook gesloten worden, want één 

onderbroken schakel kan zorgen voor een ontoegankelijke site. 
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Ook de leesbaarheid van de site is een belangrijk aandachtspunt voor alle gebruikers en toevallige passanten. 

Bv. duidelijk onderscheid tussen routes voor fietsers en auto’s, wayfinding naar de diverse gebouwen op de 

site, … 

 

Om toegankelijk te zijn, moet een omgeving of gebouw, dienstverlening of informatie voor iedereen voldoen 

aan belangrijke voorwaarden. Deze voorwaarden geeft Inter mee: 

 

• Betreedbaar: kan iedereen er gemakkelijk binnen of buiten ? Ook als je geen trappen kan nemen? 

• Bereikbaar: kan iedereen er geraken, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer? En zonder drempels of 

omwegen? 

• Bruikbaar: kunnen mensen er doen wat ze van plan zijn? 

• Beschikbaar: is het er als mensen het nodig hebben?  

• Begrijpelijk: begrijpt iedereen alle informatie? Ook zonder lange studies? 

• Bekend: kan je eenvoudig opzoeken of terugvinden wat je nodig hebt? 

 

2.5.5. Campusgevoel 

In het masterplan wordt een campusgevoel gecreëerd. Er is een gevoel van eenheid over de campus. Bij de 

renovatie van de gebouwen blok 100 en blok 200 wordt daar ook rekening mee gehouden waar dit mogelijk 

is.  
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3. Bouwprogramma 
De totale site moet een plek zijn om te ontmoeten, te verbinden, te leren, te spelen en te leven. 

 

We laten de vrijheid aan de ontwerper om ruimtes zo in te delen dat ze maximaal functioneel gebruikt worden. 

Zo kan een gang een lees- en leerplek worden en kan ook de buitenruimte ingericht worden voor leren en 

ontspanning. 

 

De partners in dit verhaal hebben reeds de oefening gemaakt welke lokalen gedeeld kunnen gebruikt worden, 

en welke toch exclusief voor een doelgroep bestemd zijn (gebruik doelgroepen aangeduid met een ‘x’ in de 

tabel hieronder). Dit programma bouwt hierop verder. 

 

3.1. Overzicht 

 
Lokaal Aantal Netto 

vloer-

opp. 
(excl. 
gangen, 
circulatie) 

Opp 
totaal 

Fysische 
norm 

Klim-
Op 

DKO Vak/ 
KO 

onthaal 1 30 30 Ja x x x 

foyer, expo 1 100 100 Ja x x x 

secretariaat 1 40 40 Ja x x x 

Vergaderlokaal 1 60 60 Ja x x x 

kopieerruimte 1 15 15 Ja x x x 

sanitair 3 20 60 Ja x x x 

reservebureel (CLB, externen,…) 1 24 20 Ja x x x 

Berging/wasruimte 1 20 20 Ja x x x 

EHBO ruimte 1 8 8 Ja x x x 

Leraarskamer KlimOp + DKO 1 100 100 Ja x x x 

Multifunctionele beweeg/auditieruimte 
19x12m incl technieken  1 228 228 Ja x x x 

Berging sport/auditieruimte 2 18 36 Ja x x x 

Kleedkamers 2 15 30 Ja x x x 

Uitschuifbare tribune       Ja x x x 

Eetzaal incl. leskeuken  en berging 1 250 250 Ja x x x 

Lift (2x2) 1     Ja x x x 

Technische ruimte 1 40 40 Ja x x x 

Klaslokalen capaciteitsuitbreiding klein 8 25 200 Ja x x x 

klaslokalen capaciteitsuitbreiding groot 2 50 100 Ja x x x 

Snoezelruimte  1 30 30 Ja x   x 

Opvanglokaal 1 50 50 Ja x   x 

peuterlokaal/opvang 2 50 100 Ja x   x 

therapielokalen 6 30 180 Ja x     

Burelen 4 24 96 Ja x     

Archief  1 20 20 Ja x     

bergruimtes (onderhoud, diversen,…) 2 20 40 Ja x     

klaslokalen kleuter type 9 (incl. sanitair) 3 50 150 Ja x     

klaslokalen lager type 9 6 50 300 Ja x     

klaslokalen lager type basis 6 50 300 Ja x     

Crisisopvang (tevens lokaal opvoeder) 1 24 24 Ja x     

Godsdienstlokaal 1 50 50 Ja x     
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lokalen ‘andere’ godsdiensten 2 30 60 Ja x     

Begeleiderslokaal 1 40 40 Nee     x 

Materiaalberging binnen 1 120 120 Nee     x 

bergruimte vakantiewerking toegankelijk 
vanaf buiten 1 150 150 

Nee 
    x 

Leslokaal groepsmusiceren 3 42 126 Nee   x x 

Woordstudio – Verteltheater 3 42 126 Nee   x x 

Woordatelier – Kunst&cultuuratelier – 
Drama 2 100 200 

Nee 
  x x 

Lokalen beeldatelier 4 75 300 Nee   x x 

Bureau directie DKO 1 24 24 Nee   x   

Muzikale en culturele vorming 2 42 84 Nee   x   

Leslokaal met 5 piano’s 1 42 42 Nee   x   

Leslokaal instrument (koper, hout, 
strijkers, gitaar, piano, zang) 10 20 200 

Nee 
  x   

Leslokaal slagwerk 1 130 130 Nee   x   

Instrument - oefenlokaal - reserve 
groepsmusiceren 1 20 20 

Nee 
  x   

Lokaal compositie (computers) 1 42 42 Nee   x   

Lokaal improvisatie (audiomateriaal) 1 42 42 Nee   x   

Berging muziek (partituren, instrumenten, 
pupiters) 1 35 35 

Nee 
  x   

Muzisch lokaal muziek – woord – beeld  1 56 56 Nee   x   

Berging woord (kostuums, rekwisieten) 1 35 35 Nee   x   

 

 

Andere constructies Oppervlakte 

fietsenstalling Min. 260 

overdekte speelplaats Min. 297 

Afvalberging (binnen of buiten)   

 

 

 

3.2. Gedeeld gebruik tussen DKO, Klim-Op en vakantiewerking 

 

3.2.1. Toegang, onthaal en foyer  

 

De ingang is visueel en functioneel. Visueel voor ouders, leerlingen en bezoekers. Functioneel door het hart 

van de campus dicht bij de ingang onder te brengen: onthaal, secretariaat, opvangplaats voor wachtende 

ouders en leerlingen, ontvangstruimtes of administratieve ruimtes voor leerkrachten. 

 

Het onthaal is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en bezoekers. Aan het onthaal dient steeds plaats 

te zijn voor minstens 3 medewerkers tegelijk. Vooral Klim-Op en kunstonderwijs zullen op dezelfde momenten 

aanwezig zijn (vooral vanaf 16 uur tijdens het schooljaar). Voor een goede werking bevindt zich dicht bij het 

onthaal ook het secretariaat, kopieerlokaal, bureau directie, ontvangstbureau, foyer.   

 

De foyer moet uitnodigend zijn voor leerlingen, ouders en bezoekers. Het kan een plek(je) zijn waar leerlingen 

kunnen afspreken, ouders even op adem kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen maar evenzeer elkaar 

kunnen ontmoeten (koffiehoek, babbeltafels,…). In de foyer is er aandacht voor expositieruimte voor 

leerlingen van de kunstacademie in het bijzonder (zowel 2D als 3D). Daarnaast willen ook de leerlingen van 

Klim-Op en kinderopvang tijdens het schooljaar, of vakantiewerking tijdens de schoolvakanties hun werkjes 

tonen. 
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Van hieruit moet de aansluiting en het traject naar alle andere delen van de site visueel duidelijk (strak, 

herkenbaar en aangepast aan de diverse gebruikers) zijn.  

 

3.2.2. Secretariaat 

Het secretariaat van deeltijds kunstonderwijs en de Klim-Op kunnen in één bureau samenwerken. De 

werkplaatsen kunnen echter niet gedeeld worden wegens geregelde gelijktijdige aanwezigheid. Er zijn 

minstens 3 werkplaatsen aanwezig in het secretariaat en het secretariaat staat in verbinding met de 

onthaalbalie. Het secretariaat werkt nauw samen met de directie. Burelen directie (zie verder) bevinden zich 

best ook in de nabijheid van het secretariaat. In het secretariaat wordt voldoende kastruimte voorzien.  

 

3.2.3. Vergaderlokaal 

In de nabijheid van het onthaal en de foyer bevindt zich een ruim vergaderlokaal. Dit lokaal biedt plaats aan 

min. 25 personen of indien mogelijk zelfs tot 35 personen (bv. maandelijkse personeelsvergadering). Het 

vergaderlokaal is ingericht met projectie en audio, en biedt de mogelijkheid tot hybride vergaderen. 

 

3.2.4. Kopieerruimte 

De kopieerruimte bevindt zich dicht bij de onthaalbalie en het secretariaat. De kopieerruimte bevindt zich niet 

in het secretariaat zelf, zodat de medewerkers van het secretariaat ook ongestoord kunnen verder werken bij 

intensief gebruik van het kopieertoestel door anderen.  

 

Waar mogelijk wordt ingezet op paperless werken. Dit belet echter niet dat kopietoestellen intensief gebruikt 

worden. Ontwerpers houden dan ook graag rekening met grote voorraden kopiepapier, toner, 

verbruiksmiddelen allerhande, toestellen voor lamineren/inbinden,…  

 

3.2.5. Reservebureel 

Eveneens in de nabijheid van het onthaal en de foyer bevindt zich een reservebureel. Dit bureel kan gebruikt 

worden door het CLB of door externe partijen. Het kan dienst doen als ontvangstruimte voor leerkrachten die 

een gesprek voeren met ouders. Tijdens de kinderopvang of vakantiewerking kan dit gebruikt worden als 

gespreksruimte voor ouders of bureel van de hoofdanimatoren.  

 

 

3.2.6. Berging/wasruimte 

In de wasruimte is plaats voor poetsmateriaal. Er is een uitgietbak aanwezig en plaats voor wasrekjes. De 

nodige voorzieningen zijn aanwezig om een wasmachine en droogkast te plaatsen.  

 

3.2.7. EHBO-ruimte 

De EHBO-ruimte is minimaal voorzien van een wastafel met warm en koud water, een rustbed (kan ook dienst 

doen als behandeltafel) en een afsluitbare opbergruimte voor EHBO-materiaal. In functie van toezicht is een 

lokaal in de nabijheid van het secretariaat interessant. 

 

Op de campus – niet in deze EHBO-ruimte – wordt een aardingspunt voor een AED voorzien.  

 

3.2.8. Leraarskamer 

We voorzien één grote leraarskamer voor leerkrachten kunstonderwijs en leerkrachten Klim-Op. Binnen deze 

grote leraarskamer wordt een visuele scheiding gevraagd tussen de twee groepen leerkrachten, zodat ieder 

lerarenkorps zijn eigen identiteit aan de ruimte kan geven en relevante informatie naar de juiste doelgroep 

gaat (bv. berichtenbord). Deze visuele afscheiding heeft echter niet het doel om het contact tussen beide 

lerarenkorpsen te belemmeren. We blijven streven naar maximale samenwerking. Er kan gebruik worden 

gemaakt van gedeeltelijke wanden, halfhoge kasten, open boekenwanden,… 
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In de leraarskamer zijn op de drukste momenten (’s ochtends en tijdens pauzes) zo’n 25 personeelsleden 

aanwezig. Tijdens springuren is de aanwezigheid meer versnipperd. Tijdens springuren hebben leerkrachten 

nood aan enige werkruimte.  

 

In de leraarskamer is er een gedeelde koffiehoek aanwezig (koffietoestel, frigo, microgolf, kast, spoelbak, 

vaatwas). Er is ruimte voor een berichtenbord per lerarenkorps, en individuele postvakjes.  

 

 

3.2.9. Polyzaal met bergingen en kleedkamers 

In het nieuwbouwgedeelte voorzien we graag een polyvalente zaal met bergingen en kleedkamers, die dienst 

zal doen als auditieruimte voor kunstonderwijs, bewegingszaal voor Klim-Op, en grote binnenruimte voor 

kinderopvang/vakantiewerking voor groepsactiviteiten. 

 

Geregeld treedt de kunstacademie naar buiten (toonmomenten, audities, voornamelijk voor de afdelingen 

muziek en woord…). Hiervoor is een auditieruimte noodzakelijk. Deze auditieruimte heeft een (uitschuifbare) 

tribune die plaats kan bieden aan ongeveer 100 toeschouwers. In de zaal zijn er voorzieningen voor licht, 

klank en geluid (inbegrepen in de bouwkost). De ruimte kan verduisterd worden. Onmiddellijk aansluitend op 

het speelveld is er een ‘backstage’ in de vorm van minstens 2 kleedruimtes. Door het werken met een 

uitschuifbare tribune, creëren we een maximale polyvalente ruimte voor de groepen Klim-Op en 

vakantiewerking. 

 

De kinderen van Klim-Op hebben nood aan een binnenruimte met focus op bewegingsmogelijkheden (het gaat 

niet over intensief sporten). Ook hier dient voldoende bergruimte voorzien te worden voor  

bewegingsmateriaal en piano.  

 

Er is voldoende aandacht voor een kwalitatieve vloer en goede akoestiek. De vloer hoeft geen sportvloer met 

belijning te zijn, maar moet geschikt zijn voor bewegen, vakantiewerking, audities,…  

Licht en geluid worden permanent opgesteld. Mits de nodige voorzorgsmaatregelen, lijkt ons dit verzoenbaar 

met het gebruik van de zaal als bewegingszaal. 

Sanitair bevindt zich in de nabijheid. 

 

 

3.2.10. Eetzaal met leskeuken en berging 

De eetzaal maakt van de lunch een rustig en gezellig moment voor de kinderen van De Klim-Op, of voor de 

kinderen van de kinderopvang en vakantiewerking. Er is aandacht voor compartimentering in de eetzaal, 

rustige eethoeken, visuele scheiding, akoestiek,…  

 

Een vaste bedieningstoog in de eetzaal voor het serveren van de warme maaltijden wordt voorzien. De 

ontwerper denkt na over hoe de leveringen van warme maaltijden (externe cateraar) vlot tot in de eetzaal 

komen. 

 

Daarnaast is er ook een leskeuken voor kookactiviteiten op kindermaat. Een 25-tal kinderen kunnen een 

activiteit mee volgen. Een aantal tafels van de eetzaal kunnen gebruikt worden voor het voorbereidend werk 

(snijden, mengen,…). Daarnaast is er één kookeiland met minstens een kookfornuis, waar een 10-tal kinderen 

en jongeren rondom kunnen zitten om te helpen met voorbereiding en om te kijken naar de kok/lesgever.  

In het eiland zelf of in de nabijheid zijn een dubbele oven, 2 microgolfovens, kookfornuis met 6 

inductiekookplaten, afsluitbare kasten voor droge voeding… nodig. Het kookeiland en de ovens/fornuizen 

bevinden zich omwille van de veiligheid in een afgezonderde ruimte grenzend aan de eetzaal. Het kookgedeelte 

kan makkelijk toegankelijk gemaakt worden om zo één geheel te vormen met de tafels waar andere 

deelnemers de kookactiviteiten voorbereiden (bv. grote schuifdeur). 

 

In de eetzaal bevindt zich een afsluitbare ruimte waar enkel medewerkers toegang hebben en die niet 

toegankelijk is voor de leerlingen of deelnemers van de vakantiewerking. In deze afsluitbare ruimte bevindt 

zich een industriële vaatwasmachine, afwas- en spoelmogelijkheden op ergonomische hoogte, meerdere 

koelkasten of een koelcel, en diepvries.  
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3.2.11. Lift 

In het nieuwbouwgedeelte is een lift te voorzien i.f.v. toegankelijkheid.  

 

3.2.12. Technische ruimte 

De technische ruimte verzamelt de nodige technieken, kan afgesloten worden, en houdt rekening met de 

nodige veiligheidsvoorschriften. 

• Technische lokalen te voorzien volgens noodzaak en afhankelijk van het technisch en energetisch 

concept van de school. De fysisch-financiële norm voorziet geen maximale oppervlakte voor technische 

lokalen.  

• Indien het technisch en energetisch concept dit vraagt, kunnen technische lokalen ook opgesplitst per 

entiteit voorzien worden. 

 

 

3.2.13. Jassen/tassenberging 

Voor de kinderen en jongeren van de vakantiewerking is een praktisch ingerichte jassen/tassenberging voor 

280 kinderen noodzakelijk. Dit hoeft geen aparte ruimte te zijn, wel is belangrijk dat dit zich in de nabijheid 

bevindt van de ingang/uitgang. Dit is praktisch bij het brengen/afhalen van kinderen. De jassen/tassenberging 

kan eventueel ook gebruikt worden als vestiaireruimte nabij de foyer of de polyzaal (auditieruimte). 

 

Voor de kinderen en jongeren van Klim-Op en deeltijds kunstonderwijs zullen jassen/tassen hun plaats krijgen 

bij de eigen klaslokalen. 

 

 

3.2.14. Sanitair 

Er wordt per etage minstens één sanitair blok gevraagd in het nieuw te realiseren gedeelte, vlot bereikbaar 

vanuit de lokalen.  

 

1 sanitair blok bevindt zich dicht bij het onthaal zodat externe bezoekers niet doorheen het volledige gebouw 

hoeven te gaan.  

1 sanitair blok (dit kan hetzelfde zijn) is vlot bereikbaar vanaf de buitenomgeving, zeker in functie van de 

vakantiewerking en kinderopvang. In dit sanitair blok zijn er ook kleutertoiletten aanwezig, minstens 1 lage 

wastafel, een verzorgtafel en een douche met handsproeier. 

 

Het sanitair biedt een aangename en comfortabele ruimte, die voldoende rekening houdt met privacy, 

eenvoudig onderhoud, mogelijkheden tot toezicht, goede verlichting en verluchting. In elk sanitair blok is 

minstens één aangepast toegankelijk toilet voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes of één toegankelijk 

unisekstoilet.  

 

De sanitaire lokalen voor jongens en meisjes moeten gescheiden zijn met uitzondering van deze voor de 

kleuterklassen. De sanitaire lokalen bestemd voor leerkrachten/bezoekers en leerlingen zijn gescheiden. 

 

Nieuw en aangepast sanitair voor Blok 100 en Blok 200 wordt voorzien.  

 

Aantallen voor toiletten volgens normen: 1 individuele wc per 15 meisjes, 1 individuele wc per 15 jongens 

(deze mogen vervangen worden door urinoirs op voorwaarde dat het aantal toiletten minimum 1 per 25 

personen bedraagt). Per 4 toiletten of urinoirs is er één wastafel.  

 

Er mag rekening worden gehouden met een maximale gelijktijdige bezetting van 200 personen (160 leerlingen, 

40 personeelsleden) en met een verhouding van 50% meisjes/vrouwen en 50% jongens/mannen. 

 

3.2.1. Stockeerruimtes en bergingen 
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Er is voldoende ruimte voor veilig (afsluitbaar) opbergen van onderhoudsmaterialen, en dit op alle 

verdiepingen. Onderhoudsbergingen worden voorzien van een spoelbak.  

 

 

3.2.2. Circulatie in het gebouw 

Het circulatieplan is logisch opgebouwd en alle (door)gangen voldoende ruim. Ook gangen worden 

functioneel ingericht en mogen uitnodigen tot bewegen, spelen, lezen,...  

 

Verspreid over het gebouw en in de buitenomgeving zijn enkele plekjes voorzien om kunstwerken van 

leerlingen tentoon te stellen. 

 

 

3.1. Gedeeld gebruik tussen Klim-Op en vakantiewerking 

3.1.1. Snoezelruimte 

De snoezelruimte is ingericht om de zintuigen aangenaam te kunnen prikkelen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 

van voorwerpen, geuren, kleuren, geluiden en beelden. De snoezelruimte biedt de ruimte en vrijheid om meer 

of minder prikkels aan te bieden, al naar gelang de behoefte van het kind of de jongere op dat moment. 

 

3.1.2. Opvanglokaal 

De opvanglokalen zijn uitnodigend en kindvriendelijk ingericht. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen 

de wensen van de Klim-Op (een gevoel van warmte, huiselijkheid en geborgenheid) en de wensen van de 

kinderopvang (ruimte en omgeving die uitnodigt tot spelen, ontmoeten, ontdekken en experimenteren). 

 

Eén opvanglokaal wordt primair door de kinderopvang gebruikt. De basisinrichting van dit lokaal kan hierdoor 

iets meer afgestemd worden op de noden van de kinderopvang. Zo heeft de begeleidersploeg ook een eigen 

plek in het gebouw. 

 
Het is belangrijk om tijdens opvangmomenten het overzicht te bewaren; het is dan ook een must dat de 

opvanglokalen zich op het gelijkvloers bevinden en in verbinding staan met de speelse buitenomgeving en het 

onthaal. 

 

 

3.2. Exclusief Klim-Op 

3.2.1. Therapielokalen 

De aanwezigheid van diverse disciplines paramedisch personeel is inherent aan de specifieke werking van een 

BO school. In de Klim-op wordt de paramedische ondersteuning ingevuld door logopedisten en kinesisten. 

 

Er is behoefte aan minimaal 6 aangepaste therapielokalen : 2 kinesisten, 3 logopedisten,  1 BLIO (bijzondere 

leerkracht individueel onderwijs) , 1 ergo.  

 

In ieder therapielokaal is een lavabo aanwezig en kastruimte.  

 

3.2.2. Burelen 

Naast de directie en de administratieve medewerker wordt het beleidsteam in de Klim-op aangevuld met 2 

orthopedagogen en een beleidsondersteuner.  

 

De administratie bevindt zich in het secretariaat (zie eerder). Daarnaast is er behoefte aan minimaal 4 burelen: 

directie Klim-Op, 2x orthopedagoog, beleidsondersteuner, met voldoende ruimte om hierin ook mensen te 

ontvangen of een overleg te hebben met een kleine groep. 

 

 

3.2.3. Archief 
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Een archief wordt in het gebouw voorzien. Het archief wordt gebruikt voor afgesloten dossiers, en dient niet 

frequent geconsulteerd te worden. Een meer afgelegen ruimte in het gebouw vormt dus geen probleem. 

 

 

3.2.4. Klaslokalen 

Het zou een meerwaarde zijn als tussen 2 klaslokalen, of per cluster van meerdere lokalen, een kleine extra 

ruimte voorzien is om leerlingen even af te zonderen (schildpadhoek) of om diverse vormen van ondersteuning 

of differentiatie mogelijk te maken. Ook de mogelijkheid om enkele lokalen samen te voegen is een 

meerwaarde. 

 

De lokalen moeten voldoende flexibel kunnen ingericht worden om een goede, eigentijdse en specifieke 

klaswerking toe te laten (onthaalhoek, individuele werkbanken, instructietafel, hoekenwerk,…). Er wordt 

zoveel mogelijk ingebouwde kastruimte voorzien zodat de vloerruimte optimaal kan benut worden. Ophangen 

van pedagogisch materiaal en kunstwerkjes van de leerlingen moet echter ook mogelijk blijven. De 

mogelijkheid voorzien om een lokaal specifiek in te richten als technieklokaal. In iedere klas is een lavabo 

voorzien. Dit is noodzakelijk in functie van crea-activiteiten en beschikbaarheid van drinkwater.  

 

In de kleuterklassen moet een sanitaire ruimte (kindertoiletjes en was- en aankleedhoek) geïntegreerd zijn. 

Het sanitair is rechtstreeks bereikbaar vanuit de kleuterklas. Er is een visuele link (glas tussen klas en sanitair). 

De toiletten mogen niet rechtstreeks zichtbaar zijn vanuit de gang als de deur open staat. Pamperafval (met 

geurhinder) is een aandachtspunt bij het kleutersanitair. Per sanitaire cel dient er een kleine, afsluitbare kast 

voorzien te worden voor reservekledij, natte doekjes, etc.  

 

De relatie van de lokalen met zicht op open ruimte is bij voorkeur rustgevend en prikkelarm. De ramen van  

de klaslokalen zijn bij voorkeur niet georiënteerd naar de ringweg aan het kanaal. 

De sfeer/uitstraling geeft een gevoel van warmte, huiselijkheid en geborgenheid. Bij voorkeur geen al te 

industriële look.  

 

Kleuters en grotere kinderen worden zo sterk mogelijk gescheiden houden. 

 

 

3.2.5. Crisisopvang 

Wanneer een leerling het moeilijk heeft, is het soms nodig de leerling even af te zonderen. Dit lokaal wordt 

tevens gebruikt door de opvoeder.  

 

3.2.6. Godsdienstlokalen 

Anders dan in het gewoon onderwijs, krijgen de leerlingen in het BO slechts 22 lesuur per week door de eigen 

klasleerkracht en worden er 6 lestijden per week ingevuld door bijzondere leermeesters. Zo gaat 2 uur per 

week naar godsdienst. Hiervoor is behoefte aan 3 godsdienstlokalen, één voor elke aanwezige godsdienst 

(RKG, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst). 

 

 

3.3. Exclusief vakantiewerking 

3.3.1. Begeleiderslokaal 

Het begeleiderslokaal zal het ganse jaar door gebruikt worden voor de jaarwerking van de vakantiewerking 

en kinderopvang. In deze ruimte bevindt zich naast een basisuitrusting ook een zithoek voor 20 personen en 

lockers met code voor persoonlijk gerief.  

 

3.3.2. Materiaalbergingen 

Er is nood aan twee ruime materiaalbergingen die exclusief door vakantiewerking en kinderopvang worden 

gebruikt. Eén berging is toegankelijk van binnenuit. Deze berging is functioneel ingericht met moduleerbare 

rekken zodat boxen van eender welk formaat er een plekje kunnen krijgen. Een tweede berging is toegankelijk 
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van buitenaf. Deze berging wordt gebruikt voor groot spelmateriaal en vochtbestendig materiaal. Deze berging 

is ook bereikbaar voor laden en lossen.   

 

 

3.4. Gedeeld DKO en vakantiewerking 

3.4.1. Leslokaal groepsmusiceren 

Bij groepsmusiceren gaat het om samen muziek maken, luisteren naar elkaar, aandacht hebben voor tempo 

en dynamiek. 

 

Er is nood aan 3 lokalen voor groepsmusiceren. Bij voorkeur, én onder de voorwaarde dat de akoestiek niet 

nadelig wordt beïnvloed, zijn minstens twee van deze lokalen met (akoestische) mobiele wanden van elkaar 

gescheiden, zodat deze kunnen samengevoegd worden tot één groot lokaal. Indien mogelijk kunnen zelfs de 

drie lokalen tot één grote ruimte omgevormd worden. In deze lokalen staan vooral stoelen, pupiters en twee 

piano’s. 

 

Deze lokalen worden tijdens schoolvakanties gebruikt door de vakantiewerking. Om die reden is er best ook 

voldoende kastruimte in het lokaal, of een berging in de nabijheid. 

 

3.4.2. Verteltheater en woordlab 

Poëzie, theatermonologen, cabaretteksten, maar ook een krantenartikel, een situatie of een emotie kan de 

start van een verhaal zijn. Leerlingen vertellen, en gaan op zoek naar hun eigen stem. Verteltheater is een 

individueel vak, wat wil zeggen dat de leerlingen les volgen in groepjes van ongeveer 8 leerlingen.  

 

De woordstudio’s zijn lokalen met 10 stoelen en een paar tafels. De ruimte wordt voorzien van een 

geluidsinstallatie (niet inbegrepen in bouwkost, wel technieken voorzien).  

 

Ook de woordstudio’s worden gebruikt door vakantiewerking als binnenspeelruimte. Kunnen verduisteren van 

deze ruimte is nodig. 

 

3.4.3. Woordatelier/woordlab/speltheater/woordinitiatie  

Dialoog staat centraal tussen de verschillende spelers. Leerlingen vertrekken vanuit een bestaande 

theatertekst, een film of zelfs schilderij. Leerlingen tonen zich in een personage. 

Dit zijn lokalen met ongeveer 15 stoelen en een paar tafels.  Voorzien van een geluids- en lichtinstallatie en 

projectiemogelijkheid.  Berging voorzien. Dit lokaal moet ook makkelijk verduisterd kunnen worden. 

 

3.4.4. Lokalen beeldatelier 

Er is nood aan vier lokalen voor het beeldatelier. Twee van de lokalen worden eveneens gebruikt door de 

vakantiewerking als knutselatelier.  

 

Bij zowel lessen beeld als vakantiewerking wordt veel gebruik gemaakt van materiaal. Nabijheid van afsluitbare 

stockageruimtes, in de klas, of er dicht bij is dus noodzakelijk. De vloer van deze lokalen is makkelijk 

onderhoudbaar en voorzien op veelvuldig poetsen.  

 

Veel gebruik van materialen, dus dichtbij stockageruimtes. 

 

 

3.5. Exclusief DKO 

3.5.1. Bureau directie 

Er is één bureau voor de directie voorzien. Hierin is voldoende ruimte om ook mensen te ontvangen of een 

overleg te hebben met een kleine groep. 

 

3.5.2. Klaslokalen muziekatelier-muziektheorie-muziekgeschiedenis 
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Twee klaslokalen worden ingericht voor muziektheorie en muziekgeschiedenis. Tijdens muziektheorie 

verdiepen de leerlingen zich in de bouwstenen van de muziek: noten, akkoorden, melodie en ritme,… Tijdens 

de lessen muziekgeschiedenis wordt het muzikaal oor aangescherpt. Leerlingen leren muziek kennen van bij 

haar ontstaan tot en met de 21ste eeuw. 

 

Dit zijn lokalen met 20 stoelen en evenveel tafels. Voorzien van een geluidsinstallatie, projectiemogelijkheid 

en piano. De schikking van het meubilair is permanent. 

 

3.5.3. Leslokaal met 5 piano’s 

Dit is een leslokaal met ruimte voor minstens 5 piano’s. Het lokaal heeft voldoende elektrische voorzieningen 

voor het veilig aansluiten van 6 elektrische piano’s. Dit lokaal heeft een vaste opstelling. Voorzien van 

geluidsinstallatie. 

 

3.5.4. Instrumentenlokalen 

Er zijn 10 instrumentenlokalen voor koper, hout, strijkers, gitaar, piano en zang. Bij voorkeur is er ook een  

11de reservelokaal. Elk instrumentlokaal is akoestisch geïsoleerd.  

 

Wij voorzien dat de instrumentenlokalen nog niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Wegens de gefaseerde 

capaciteitsverhoging van De Klim-Op, kunnen de instrumentenlokalen tijdelijk ondergebracht worden in de 

klassen capaciteitsuitbreiding Klim-Op (zie verder).  

 

Aan de ontwerpers wordt gevraagd om toekomstige uitbreidingsmogelijkheden wel reeds uit te tekenen (bv. 

door een extra volume uit te tekenen op Blok 100). In 2028-2030 voorzien wij de ontvangst van AGION-

subsidies. Ten vroegste op dat moment zien wij de effectieve uitvoering van de afzonderlijke 

instrumentenlokalen.   

 

3.5.5. Leslokaal slagwerk 

In het leslokaal slagwerk is er een vaste opstelling van drums, pauken, melodisch en klein slagwerk. De ruimte 

dient voldoende groot te zijn, en er gaat bijzondere aandacht naar akoestische isolatie.  

 

3.5.6. Lokaal compositie 

In de lessen compositie leren leerlingen om een muzikaal idee in het hoofd om te zetten tot een compositie. 

Er wordt gebruik gemaakt van computers (laptops die kunnen opgeborgen worden in het lokaal). In het lokaal 

is er ruimte voor een 10-tal stoelen en tafels. Geluidsinstallatie, projectie en piano zijn aanwezig in dit lokaal.  

 

3.5.7. Lokaal improvisatie 

Tijdens deze les leren leerlingen hun instrument vanuit een andere invalshoek te bespelen. Hoe speel je op 

jouw instrument de regen na? Of hoe stap je mee in de sound van de ander? De creatieve muziekkriebels die 

hiervoor nodig zijn, weerspiegelen zich in een wisselende indeling van het improvisatielokaal. Een piano, 

basgitaar en tafel hebben er wel hun vaste plaats. Verder is er ruimte voor het plaatsen van stoelen en pupiters 

in de ruimte.  

 

3.5.8. Berging muziek 

In de nabijheid van de instrumentenlokalen bevindt zich een berging voor partituren, instrumenten en pupiters.  

 

 

3.5.9. Berging woord 

In de nabijheid van de woordateliers bevindt zich een berging voor kostuums en rekwisieten. 
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3.6. Gedeeld DKO en Klim-Op 

 

3.6.1. Muzisch lokaal muziek – woord – beeld  

In de muzische klas krijgen jonge leerlingen een wervelwind van indrukken en ervaren ze hoe leuk het is om 

met beeldende kunst, muziek en woord bezig te zijn. Daarom kan dit lokaal een mix van beeldende activiteit 

en podiumactiviteit aan. Er wordt gewerkt met groepen van ongeveer 16 leerlingen. (Opklapbare) bankjes en 

stoelen zijn makkelijk aan de kant te zetten om een podiumactiviteit te geven.  

 

Ook de kinderen van de Klim-Op maken van dit lokaal gebruik voor hun muzische lessen.  

 

3.6.2. Capaciteitsuitbreiding Klim-Op 

Momenteel heeft de Klim-Op een capaciteit van 115 leerlingen. Wij zien dit gefaseerd te verhogen: 

• 135 leerlingen bij opening nieuwbouw 

• 150 leerlingen in 2030 

• 165 leerlingen in 2035 

 

Er worden 10 extra klassen gevraagd voor deze capaciteitsuitbreiding: 8 kleine klassen (25 m²) en 2 grote 

klassen (50 m²). De kleine klassen kunnen op termijn terug samengevoegd worden, zodat er uiteindelijk 6 

grote klassen van 50 m² ontstaan.  

 

De extra klassen zullen tijdelijk gebruikt worden door het deeltijds kunstonderwijs, tot deze effectief nodig zijn 

voor Klim-Op (zie ook instrumentenlokalen).  

 

 

3.7. Buitenomgeving 

 

3.7.1. Speelplaatsen 

Wat de buitenruimte betreft wil de school graag vier verschillende speelplaatsen, visueel en auditief 

gescheiden.  

• Kleuter en eerste graad 

• Speelplaats 2de en 3de graad 

• Sportveldje 2de en 3de graad (verhard of bespeelbaar in alle weertypes) met voorzieningen voor 

voetbal en basket (hoeft geen officieel speelveld te zijn, enkel spelmogelijkheid). 

• Rustige speelzone 

 

Voor vakantiewerking is het interessant dat een voldoende grote overdekte zone zich dicht bij de polyzaal 

bevindt.  

 

De noodzakelijke basisaanleg wordt in deze fase gerealiseerd. Op het voetbalveld wordt in de uitvoering 

minstens rekening gehouden met inzaaien van het grasveld. Het reeds kunnen realiseren van een gedeelte 

van de buitenomgeving zoals omschreven in het masterplan, kan een meerwaarde betekenen voor dit project. 
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3.7.2. Overdekte speelplaats 

 

Deze ruimte is een volwaardig onderdeel van de schoolinfrastructuur voor motorische, sociale, educatieve 

ontwikkeling.  Functioneel sluit ze sterk aan op de breed inzetbare compartimenten. Ook overdekt spelen bij 

regenweer moet op een aangename manier kunnen gebeuren.  

 

Een overdekte speelplaats is geen afgesloten ruimte. Ze heeft voldoende daglicht, is luchtig, en heeft een 

goede akoestiek. 

 

De algemene richtlijn voor een overdekte speelplaats bedraagt 1,8 m² per leerling. Rekening houdend met 

het toekomstig scenario van 165 leerlingen, betekent dit een overdekte speelplaats van 297 m². De overdekte 

speelplaatsen kunnen verdeeld worden over verschillende plaatsen op de campus. De overdekte speelplaatsen 

zijn vooral belangrijk voor de leerlingen van de Klim-Op en de kinderen/jongeren van de vakantiewerking en 

kinderopvang. De belangrijkste overdekte speelplaatsen bevinden zich bijgevolg dicht bij hun lokalen.  

 

 

3.7.3. Fietsenstalling 

 

Zwevegem stimuleert het fietsen bij personeelsleden en inwoners, en wil daar in de toekomst nog verder op 

inzetten. We willen over de gehele campus plaats kunnen geven aan een 100-tal fietsen voor personeel, 

leerlingen en bezoekers. Het hoeft niet per se over één grote fietsenstalling te gaan, ook meerdere 

fietsenstallingen/fietsenrekken/fietsnietjes verdeeld over de campus zijn mogelijk.  
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Er is minstens één grote overdekte fietsenstalling aanwezig, waarvan een deel afsluitbaar is voor het veilig 

stallen van fietsen van personeel en/of dienstfietsen. Stopcontacten worden in de overdekte fietsenstalling 

voorzien. 

 

Om in aanmerking te komen voor subsidies, dient deze fietsenstalling gekoppeld te worden aan de nieuwbouw 

(aangebouwd of in de dichte nabijheid van de nieuwbouw).  

 

3.7.4. Afvalberging 

Er wordt een afvalberging voorzien (binnen of buiten). Deze dient vlot bereikbaar te zijn in functie van 

afvalophaling. Een afgesloten berging is aangewezen om sluikstort te vermijden.  

 

 

 

3.8. Succesfactoren op niveau van het gebouw 

3.8.1. Polyvalent en functioneel 

We willen een gebouw en omgeving met een doordachte en praktische inrichting die de organisatie van 

de werking makkelijker maakt. Polyvalentie en multifunctionaliteit zijn daarbij essentieel (bv. modulaire 

ruimtes). 

 

Leesbaarheid van het gebouw is een belangrijk gegeven. Gebouwen en lokalen worden logisch geordend, 

zodat ze makkelijk vindbaar en herkenbaar zijn voor alle gebruikers: leerlingen, leraars, ouders en externen. 

Ruimtes en site zijn leesbaar door gebruik van kleuren, looplijnen,…  

 

3.8.2. Kindvriendelijke en artistieke sfeer 

De campus wordt een warme en kindvriendelijke omgeving die zich laat zien in de keuze van de 

afwerkingsmaterialen. Er is ook de mogelijkheid om waar nodig iets af te sluiten of tot rust te komen. We 

verwachten dat de ontwerpers door de ogen van een kind naar de ruimtes kijken en hierbij aanpassingen op 

maat voorzien. 

 

Ruimtes in het gebouw (bv. de gangen) mogen uitnodigen en stimuleren tot bewegen.  

 

Tegelijkertijd is het ook een inspirerende artistieke leeromgeving voor zowel kinderen, jongeren als 

volwassenen. Dit vraagt ruimte die aanpasbaar is om kunstwerken te laten zien, muziek te laten horen of het 

werkproces te bevorderen. 

 

3.8.3. Grenzen stellen 

Zowel voor de vakantiewerking als voor de leerlingen van de Klim-Op is het belangrijk dat er in het gebouw 

en de omgeving een klimaat is van duidelijkheid en grenzen stellen. Kinderen en jongeren kunnen zich op een 

veilige manier verplaatsen over delen van de campus. Er is aandacht voor visuele, en waar nodig ook fysieke 

afbakeningen. Zonering van de campus verhoogt de veiligheid, zeker voor de jongere of minder zelfstandige 

kinderen. Deze zonering voor verschillende deelgroepen biedt heel wat organisatorische voordelen tijdens de 

vakantiewerking en zorgt voor een betere leesbaarheid van de site voor alle gebruikers.  

 

3.8.4. Integrale toegankelijkheid 

Hoewel we streven naar een universeel ontwerp zoals hierboven omschreven (zie masterplan), moet er door 

de specifieke doelgroep extra aandacht besteed worden aan de ergonomie en het gebruik van de gebouwen 

door verschillende leeftijden.  
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Schoolgebouwen vallen sinds 1 maart 2010 onder de norm voor toegankelijkheid van publieke gebouwen. (zie 

ook www.toegankelijkheid.be ). 

 

De ontwerper kan tijdens de wedstrijdfase, te eigen laste, advies vragen over zijn ontwerp bij het bureau voor 

toegankelijkheid, Inter.  

 

Voor het winnend ontwerp is eveneens een begeleidingstraject door Inter voorzien, ten laste van de bouwheer. 

De bijkomende aanbevelingen van toegankelijkheid, geformuleerd bij advies, dienen gevolgd te worden.  

 

Als toetsingskader voor integrale toegankelijkheid kunnen volgende instrumenten worden ingezet: 

• Vademecum Toegankelijk Publiek Domein van AWV afdeling verkeerskunde 

• Inspiratiebundel integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen – Deel 3: ontwerpaanbevelingen 

 

 

3.9. Technische vereisten 

3.9.1. IT-infrastructuur 

• Het gebouw dient voorzien te worden van een internetaansluiting. Een aansluiting op glasvezel is 

in de buurt mogelijk. De oude gebouwen zijn nu al aangesloten op het gemeentelijk glasvezelnetwerk. 

 

• Over heel het gebouw moet WIFI-dekking zijn. De leerlingen werken met Chromebooks die enkel 

aan te sluiten zijn via WIFI. De access points dienen te werken binnen het algemeen WIFI-netwerk 

van het lokaal bestuur Zwevegem. 

 

• In iedere klas en administratieve ruimte dienen voldoende netwerkaansluitingen voorzien te 

worden. Bekabeling moet voldoen aan de huidige standaarden. 

 

• In het gebouw moet een ruimte van voldoende grootte voorzien worden voor een datakast en 

bijhorende netwerkapparatuur. 

 

• Binnen in het gebouw moet de ontvangst voor GSM, 3G, 4G en 5G optimaal zijn.  

 

• In ieder klaslokaal van De Klim-Op wordt een interactief digitaal bord voorzien, inclusief lift voor 

dit bord. Ook in de lokalen muziekatelier en compositie wordt een interactief digitaal bord voorzien.  

 

• Er moeten verschillende locaties voor multifunctionele printers voorzien worden (lerarenkamer, 

secretariaat, ….). 

 

http://www.toegankelijkheid.be/
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• Het gebouwensysteem moet kunnen aangesloten worden op het netwerk/internet. 

 

• Er dient een camerabewakingssysteem voorzien te worden. 

 

• Een brand-, lift, en alarmcentrale dienen gekoppeld te worden met de noodcentrale via een SIM-box. 

 

• Een centraal audiosysteem dient voorzien te worden, met omroep binnen en buiten. In plaats van 

de traditionele belsignalen voorzien we graag in voldoende luidsprekers, zowel binnen als buiten, om 

via muziek of woord bepaalde signalen of boodschappen te kunnen geven. 

 

• In polyvalente ruimtes dienen een beamer en geluidsinstallatie voorzien worden. 

 

• Een goed en sluitend systeem van toegankelijkheid en/of afsluitbaarheid van alle lokalen of bepaalde 

zones is van belang omwille van het gedeeld gebruik. Doordacht toegangssysteem met badges of 

sleutels, makkelijk in gebruik voor diverse gebruikersgroepen 

 

 

 

3.9.2. Bewoonbaarheid-Veiligheid-Hygiëne (BVH) 

De personeelsleden, leerlingen en bezoekers voelen zich mentaal veilig  op de campus. De activiteiten vinden 

plaats in ruimtes en lokalen die bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn. Om dit te realiseren wordt een 

samenhangend geheel van maatregelen gerealiseerd, gericht op het evalueren en bestrijden van risico’s. De 

processen hieronder zijn opgedeeld volgens de 9 inspectieprocessen van Onderwijs Vlaanderen.  

 

 

Proces  1: Elektriciteit 

• Eendraadsschema's digitaal meegeleverd 

• Uitwendige invloedsfactoren 

• Risicoanalyse elektrische installatie 

 

Proces  2: Gebouwen en onderhoud 

• Meerdere uitgangen ifv deels opengestelde accommodatie 

• Compartimentering en compartimentsdeuren/ -ramen 

• Inplanting stooklokaal 

• Legionella volgens BBT 

• Overal verluchtbare lokalen 

• Afsluitbare vensters, schuiframen 

• Sensormeting in lokalen van CO², RV, T°, dB, VOC, Lux, aanwezigheid… voor KNX-sturingen 

• Human centric lighning HCL 

• Lift versus hefplateau (voorkeur voor lift) 

• 2 deuren per klaslokaal naar gezamenlijke gangen of 2de deur rechtstreeks naar buiten (toekomstige 

norm evacuatieveiligheid) 

• Evacuatiedeuren steeds in de evacuatierichting opendraaiend 

• Lokalen benaming en bewegwijzering in duidelijk leesbare teksten (lettertype, -grootte en kleur) 

• Extra leuningen kindniveau 

• Voldoende stopcontacten gezien stijgend aantal tablets, Chromebook, … 

• Nooddeuren die niet in open stand kunnen gezet worden 

• Antidoorloopsignalisatie grote raampartijen 

• Sporthal op gelijkvloers (ifv vlotte afvoer eventueel gewonde personen uit die zaal) 

• EHBO-lokaal met stromend water, afgescheiden, met ruimte/mogelijkheid voor EHBO-bed. 

• Lactatieruimte 

 

Proces  3: Noodplanning 

• Aanrijroutes hulpdiensten met min. breedtes en min. draaicirkels en zonder belemmerende 

decoratieve- of speelobjecten 
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• Evacuatiebreedtes (min. 1 zijde obstakelvrij, minimum breedte van 1,5 m.) en looplijnen 

• Pictogrammen en veiligheidsverlichting 

• EVAC-plannen digitaal beschikbaar voor latere aanpassingen 

• Brandblussers volgens min 1 bluseenheid/150m² 

• RWA (rook- en warmteafvoerkoepel) manueel of automatische bediend 

• Alarmcentrale met doorseining naar internen  

• Evacuatie deuren steeds in de evacuatierichting opendraaiend 

• Pictogrammen en veiligheidsverlichting 

 

Proces  4: Ongevallen en hulpverlening 

• Centralisatie van brandhulpmiddelen (blussers, haspels, brandmeldknoppen, RWA-knoppen, sirenes, 

…) 

• Alle veiligheidspictogrammen voor de voorzieningen 

• ASTRID-communicatievoorzieningen voor indoorbereik hulpdiensten  

 

Proces  5: Onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen 

• Deels voor ontwerpers/architecten. Is ook organisatorisch exploitatiegericht. 

 

Proces  6: Producten met gevaarlijke eigenschappen PMGE 

• Stockageruimtes, voor verschillende materialen:  

o voor schoonmaakmaterialen en producten,  

o voor aparte stock PMGE (producten met gevaarlijke eigenschappen, o.a. voor DKO),  

o voor brandbare zaken (o.a. knutselmaterialen voor kleuteronderwijs, decoratiemateriaal, 

verkleedmateriaal, …) - dichtbij voor dagelijkse zaken, verder voor periodiek gebruikt 

materiaal 

 

Proces  7: Valgevaar en toegankelijkheid 

• Antislip bestrating outdoor 

• Goed na te denken over de looplijnen, rijlijnen, kruisingen met voetgangers, met fietsers-steps-…, 

met voertuigen ouders/essentiële derden/cateraar, … 

• Voldoende parking, ook voor grotere events dan dagdagelijks schoolgebeuren (bvb rapporten, events 

in de polyvalente zalen, …) 

• Leuningen, overlopen: niet opklauterbaar, min. hoogtes en min/max. tussenafstanden tussen speilers 

van leuning/afrasteringen, geen beklimbare items naar afrasteringen/leuningen 

• Valgevaar personen / objecten thv van open muurgedeeltes (ondanks min. hoogte gerespecteerd) 

• Speeltuigen volgens de keuringsnormen 

• Ingewerkte stopcontacten (waterdicht te dichten voor schoonmaakmomenten) 

• Voorzien van kabelgoten waar geen grondstopcontactdozen mogelijk zijn 

 

Proces  8: Verwarming 

• Indien stooklokaal >70 kW = geen verder ruimte voor stockage van andere materialen toegelaten 

• Doorvoeren tss stooklokalen en andere gedeeltes brandveilig gedicht 

• Onderhoudscontract branders 

 

Proces  9: Voedselveiligheid 

• Koelcel(len) apart afsluitbaar, met permanente temperatuurmeting 

 

Naast deze 9 processen vragen wij extra aandacht voor welzijnsaspecten 

• Rust en verpozingsruimtes fraai ingericht 

• In alle lokalen rekening te houden met omgevingsfactoren: temperatuur (isolerend glas, 

dakoversteken of screens), lawaai (isolerend glas, …), binnenklimaatbeheersing, … (zie ook proces 2 

onder sensormeting en HCL) 
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3.9.3. Duurzaamheid  

Voldoende ruime lokalen met veel lichtinval dragen bij tot het welbevinden van de gebruikers. Hierbij ook 

voldoende aandacht voor het kunnen weren van te veel direct zonlicht , voldoende mogelijkheden om te 

ventileren en een gebruiksvriendelijke en ecologische manier van verwarmen. 

 

Voor de energieprestatie-eisen verwijzen we naar de regelgeving ter zake. Er gelden eisen op het vlak van 

thermische isolatie (U- en R-waarden), energieprestatie (E-peil), binnenklimaat (minimale 

ventilatievoorzieningen) en hernieuwbare energie. 

 

Er is aandacht voor de duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid in het gebruik van materialen, het 

gebruikte materiaal moet bij voorkeur ook tegen ‘een stootje’ kunnen.  

 

3.9.4. Eerste uitrusting 

De term eerste uitrusting wil zeggen: de uitrusting die aangebracht wordt bij nieuwbouw of 

verbouwingswerken, die onontbeerlijk is voor het gebruik van de infrastructuur en die onroerend is uit haar 

aard of door bestemming.  

 

Voorbeelden van eerste uitrusting zijn: 
Eerste uitrusting van lokalen: 

• vaste schrijf-, prik- en magneetborden; 

• vaste kasten; 

• multimediatoestellen, audio- en videoapparatuur en vaste projectieschermen. 

 

Eerste uitrusting van specifieke lokalen:  

• vaste uitrusting receptie (desk, zitbanken);  

• pictogrammen, berichtenkasten en –borden; 

• vaste uitrusting vestiaire en gangen (kapstokken, lockers, kasten, zitbanken); 

• vaste uitrusting sanitair (handdoekautomaten, zeepbakjes, spiegels, handendrogers, wc-

rolhouders); 

• vaste uitrusting keukens (ingebouwde toestellen, spoelbakken en alle toestellen onroerend door 

bestemming); 

• vaste uitrusting leskeuken (ingebouwde toestellen, spoelbakken en alle toestellen onroerend door 

bestemming). 

 

Eerste uitrusting omgevingswerken:  

• vaste uitrusting speelplaatsen (speeltuigen, klimrekken en –muren, zandbakken, bloembakken, 

zitbanken); 

• brievenbussen, vlaggenmasten, slagbomen. 

 

Behoren niet tot de eerste uitrusting: software, terminals, switch/ hub/ access points/ patchpanelen, printers, 

bureaus, rekken, losse bekabeling, printers enz.  

 

Eerste uitrusting te voorzien volgens noodzaak en voor zover subsidieerbaar. Momenteel wordt de maximale 

investeringskost voor de eerste uitrusting beperkt tot 10% van de bouwkost van de lokalen beperkt tot de 

fysische en financiële norm van Agion.  
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4. Financieel kader 
4.1. Bouwkost 

Het financiële kader moet de ontwerper zicht bieden op de budgetten die beschikbaar zijn voor het project en 

de wijze waarop deze worden samengesteld. 

 

Door de bouwheer werd het budget bepaald aan de hand van een globale raming berekend op basis van de 

bruto vloeroppervlakten.  

 

Er is een beschikbaar budget van € 9.285.000 all-in (studies, uitvoering werken, erelonen, omgevingsaanleg, 

onvoorziene kosten, btw). Dit is een absoluut maximum. 

 

Door de kandidaat-architect wordt aan de hand van hun ontwerp een raming van de bouwkosten opgemaakt. 

De raming wordt gedetailleerd tot op het niveau van een elementenraming met vermelding van wat inbegrepen 

is per element. Kelders, kruipruimten en andere ondergrondse oppervlakken worden afzonderlijk vermeld. 

 

Het bouwbudget omvat: 

• Afbraakwerken 

• Asbestverwijdering 

• Alle bouwkundige werken, inclusief ontmanteling 

• Het grondverzet, uitgaande van niet-vervuilde grond 

• Eventuele bijzondere funderingen 

• De volledige technische uitrusting volgens projectdefinitie 

• Alle afwerking van vloeren/wanden/plafonds van de lokalen, inclusief sanitaire toestellen en vaste 

sanitaire toebehoren 

• De basis buitenaanleg volgens het bouwprogramma, fietsenstalling, de overdekte en niet-overdekte 

speelplaatsen 

• Alle vaste inrichting en meubilair volgens projectdefinitie 

• Eerste uitrusting (exclusief raamcontracten) 

• Uitrusting te voorzien via raamcontracten 

 

Niet inbegrepen in het budget: 

• Aansluitingen nutsvoorzieningen 

• Afvoer vervuilde grond 

• Alle los meubilair, tenzij anders vermeld in de projectdefinitie 

• Actieve componenten zoals telefoons, pc’s, enz.  

 

4.2. Subsidies Agion 

 

Voor het nieuwbouwproject is reeds een aanvraag lopende voor AGION-subsidies. Op die manier wordt 70% 

van de bouwkost subsidiabel. De subsidie dient onder meer om extra capaciteit te creëren voor buitengewoon 

onderwijs. Enkel de gebouwen en lokalen die (exclusief of gedeeld) gebruikt worden voor de gemeentelijke 

basisschool de Klim-Op komen in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie geldt dus niet voor ruimtes die 

enkel gebruikt worden voor deeltijds kunstonderwijs en vakantiewerking.  

 

In het normenbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) worden de regels die de behoefte 

aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, 

internaten en centra voor leerlingenbegeleiding vastgesteld. Deze fysische normen bepalen dus de globale 

maximale bruto-oppervlakte waar een school recht op heeft voor subsidiëring op basis van het 

leerlingenaantal. De norm geeft dus een maximum aantal m² dat in aanmerking komt voor subsidiëring. Een 

schoolgebouw mag uiteraard kleiner of groter gebouwd worden, maar bijkomende m² komen niet in 

aanmerking voor subsidies. 
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Op vandaag is er reeds een toezegging van 35 plaatsen in kader van capaciteitsuitbreiding. Deze plaatsen 

komen bovenop het aantal leerlingen op de toepasselijke tellingsdatum en dit waren er toen 115. Dat betekent 

dat we mogen uitgaan van subsidies voor een school van 150 leerlingen. 

 

Gezien de ambities om ook daarna uit te breiden naar 165 leerlingen, wenst de bouwheer bij het beschikbaar 

maken van nieuwe capaciteitsmiddelen een bijkomende aanvraag indienen tot dit nieuwe aantal. In het 

bouwprogramma wordt daarom reeds rekening gehouden met de oppervlaktes van 165 leerlingen.  

 

Bij de ramingen wordt gerekend met de gemiddelde bouwkosten en financiële normen van september 2020.  

 

Financiële norm september 2020 (€/m²): 

• Schoolgebouwen: 1382,27 euro/m² 

• Overdekte speelplaats: 691,13 euro/m² 

 

Fysische norm in m²: 

  150 leerlingen 165 leerlingen 

Schoolgebouwen BVO 2726 2950 

Lokalen LO BVO 485 485 

Overdekte speelplaats 270 297 

Omgevingsaanleg 

• Speelplaats 

• Fietsenstalling 

 

1230 

238 

  

1650 

260 

Parkeer- en manoevreerruimte 1152 1248 

Technische lokalen 50 50 

BVO = bruto vloeroppervlakte 

 

 

De laatste up-to-date informatie vindt u op  

https://www.agion.be/fysische-en-financi%C3%ABle-normen 

 

 

Financiële norm (gedetailleerde berekening hieronder) 

  150 leerlingen 165 leerlingen 

Geraamde subsidie 4.77.599,67 euro   4.803.432,17 euro 

 

 

https://www.agion.be/fysische-en-financi%C3%ABle-normen
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raming maximale subsidies voor 150 lln 

  

m² 
fysische 
norm €/m² financiele norm € Bouwkost 

schoolgebouwen   2726 1382,27   3.768.068,02 €  

Lokalen LO   485 1382,27       670.400,95 €  

Overdekte speelplaats   270 691,13       186.605,10 €  

Omgevingsaanleg             389.488,94 €  

  speelplaats 1500            150,00 €       225.000,00 €  

  fietsenstalling 238 691,13       164.488,94 €  

Eerste uitrusting             466.346,90 €  

  schoolgebouwen          376.806,80 €  

  lokalen LO            67.040,10 €  

  overdekte speelplaats            18.660,51 €  

  open speelplaats               3.839,49 €  

Afbraakwerken sloop voetbal               5.000,00 €  

TOTAAL subs. Bouwkost         5.485.909,91 €  

Algemene onkosten (10%)             548.590,99 €  

btw (6%)             362.070,05 €  

subsidie (70%)         4.477.599,67 €  

 

 

raming maximale subsidies voor 165 lln 

  

m² 
fysische 
norm 

€/m² financiele 
norm € Bouwkost 

schoolgebouwen   2950 1382,27   4.077.696,50 €  

Lokalen LO   485 1382,27       670.400,95 €  

Overdekte speelplaats   297 691,13       205.265,61 €  

Omgevingsaanleg             427.193,80 €  

  speelplaats 1650            150,00 €       247.500,00 €  

  fietsenstalling 260 691,13       179.693,80 €  

Eerste uitrusting             499.559,75 €  

  schoolgebouwen          407.769,65 €  

  lokalen LO            67.040,10 €  

  overdekte speelplaats            20.526,56 €  

  open speelplaats               4.223,44 €  

Afbraakwerken sloop voetbal               5.000,00 €  

TOTAAL subs. Bouwkost         5.885.116,61 €  

Algemene onkosten (10%)             588.511,66 €  

btw (6%)             388.417,70 €  

subsidie (70%)         4.803.432,17 €  
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4.3. Raming projectkost 

 

Om het beschikbaar budget te bepalen, werd op basis van de voorstudie van Leiedal rekening gehouden met 

de onderstaande ramingen. De raming werd afgerond naar boven bij het vaststellen van het beschikbaar 

budget. 

 

In deze raming werd reeds 10% voor onvoorziene kosten meegerekend.  

 

nieuwbouw               5.220.408,00 €  

eerste uitrusting                   522.040,80 €  

andere constructies (fietsenstalling, overdekte                    384.959,41 €  

blok 100                   292.380,09 €  

blok 200                   564.612,00 €  

buitenaanleg basis                   852.220,00 €  

    

TOTAAL netto                7.836.620,30 €  

BTW (6%)                   470.197,22 €  

onvoorziene kosten(10%)                                    -   €  

TOTAAL bruto                8.306.817,52 €  

    

ereloon 10% (architectuur)                   698.440,03 €  

ereloon 6% (omgevingsaanleg)                      51.133,20 €  

NETTO ereloon                   749.573,23 €  

BTW (21%)                   157.410,38 €  

BRUTO ereloon                   855.850,41 €  

    

TOTAAL project                9.162.667,93 €  

    

Subsidies AGION                4.477.599,67 €  

investering                4.685.068,26 €  
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5. Opdracht aan de ontwerper(s) 
 

5.1. Onderdelen van de opdracht 

Binnen deze opdracht verwacht het lokaal bestuur Zwevegem: 

• Visie voor de volledige site op lange termijn (masterplan) 

• Ontwerp buitenaanleg met gefaseerde uitvoering 

• Ontwerp nieuwbouw (incl. vast meubilair) 

• Renovaties blok 100 en blok 200 

• Uitvoering van de werken 

 

Er is een beschikbaar budget van € 9.285.000 all-in (studies, uitvoering werken, erelonen, omgevingsaanleg, 

onvoorziene kosten, btw). Dit betreft een maximaal budget.  

 

5.2. Timing 

 

Bijzondere aandacht dient te gaan naar de timing. De ontwerpers maken een realistische timing op, met 

weergave van de opvolging van de werken. Daarin komt duidelijk aan bod wanneer renovaties aan de 

bijgebouwen Blok 100 en Blok 200 kunnen gebeuren, welke tussenfasen nodig zijn, wanneer omgevingsaanleg 

gebeurt, wanneer een aantal of alle klassen verhuizen, wanneer delen van het nieuwe gebouw in gebruik 

worden genomen. Bij dit alles wordt rekening gehouden met de huidige werking van Klim-Op en deeltijds 

kunstonderwijs. Vakantiewerking bevindt zich momenteel nog niet op deze campus, waardoor hun werking 

tijdens de bouwwerken in het gedrang komt.  

 

Het bestuur stelde een indicatieve timing op.  

 

01/01/2020 - 13/07/2020  BASIS VOOR CONCEPTPLAN  
Programma van eisen  
Ambitieniveau   

13/07/2020-15/04/2021 (VOORBEREIDING) OPEN OPROEP - WEDSTRIJDFASE 

13/07/2020 GR: akkoord locatie Kappaertsite + akkoord via Open Oproep 

14/12/2020 GR: goedkeuren mandaat + protocol Open Oproep 

18/01/2021 Bekendmaking van de opgave 

29/03/2021 Selectie van de ontwerpers (shortlist + selectiecommissie)   

16/04/2021 - 30/09/2020 MASTERPLAN - VOORONTWERP  

26/04/2021 Eerste briefing van de ontwerpers (= rondgang) 

31/05/2021 Tweede briefing van de ontwerpers (=bijkomende vragen) 

23/08/2021 Indienen offerten met ontwerpvoorstellen 

6/09/2021 Presentatie aan de gunningscommissie 

21/09/2021 CBS: toewijzen opdracht   

01/10/2021 - 28/02/2022 DEFINITIEF ONTWERP - STEDENBOUWKUNDIG DOSSIER - 

UITVOERINGSDOSSIER 

06/10/2021 Start contractuele uitvoeringsperiode  
Opmaken definitief ontwerp 

 Uitvoeringsplannen  
Materialenlijsten  
Afwerkingsplannen  
Uitvoeringsdetails 
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01/05/2022 Indienen bouwvergunning (30d. om ontvankelijk te verklaren - daarna 

105d. wachttermijn) 

01/05/2022 Aanbestedingsklaar ontwerpdossier indienen bij AGION (doorlooptijd 4 

maand: aanbestedingen opstarten reeds mogelijk, gunnen pas na 

goedkeuring door AGION)   

01/05/2022 - 30/09/2022  AANBESTEDING 

01/05/2022 – 21/07/2022 Aanbesteding  - prijszetting aannemers 

01/09/2022-30/09/2022 Nazicht offertes  

CBS: gunning aanbestedingsdossiers   

01/11/2022 - 31/05/2024 UITVOERING EN WERFOPVOLGING 

1/11/2022 Aanvang van de werken (eerste steenlegging)  
Kennismakingsvergadering  
Wekelijkse werfvergadering  
Tussentijds werfbezoek door projectgroep  
Overlegmoment met stuurgroep   

01/06/2024 - 01/09/2024 OPLEVERING EN INGEBRUIKNAME 

1/06/2024 - 30/06/2024 Voorlopige oplevering 

Restpunten afwerken en start verhuis vakantiewerking. 

1/07/2024 Ingebruikname Kappaertsite door vakantiewerking.  

Verhuis door Klim-Op en DKO. 

1/09/2024 Ingebruikname Kappaertsite door Klim-Op en DKO.  

 

 

 

Bouwen aan een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus is iets waar we naar uitkijken. We gaan graag met 

ontwerpers in dialoog om samen onze droom vorm te geven. 

 


