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(Model)document

De samenstelling van deze tekst en de bijhorende documenten is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd.
Toch kunnen ze onvolkomenheden bevatten en gebruiken de scholen ze op eigen
verantwoordelijkheid. De Wegwijzer is een werkinstrument. Het kan steeds verbeterd en
geactualiseerd worden. Het is bedoeld ter inspiratie want er bestaan gewoon geen one-fits-all
oplossingen voor alle scholen of situaties.
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Inleiding
Deze Wegwijzer is het resultaat van een project waarbij de Verenigde Verenigingen
samen met partners één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden, tips en goed
hanteerbare modeldocumenten om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren.
Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat
ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Terwijl de wil wel vaak aanwezig is.
De Wegwijzer wil een bron van informatie zijn voor wie meer wil weten over het
delen van schoolinfrastructuur, maar ook voor wie er concreet mee aan de slag wil.
Geïnteresseerden vinden er suggesties voor het aanpakken van juridische en
organisatorische uitdagingen. Ze vinden handige voorbeeldcontracten en nononsense tips van pioniers. De Wegwijzer geeft ook aan dat scholen er niet alleen
voor staan en dat het loont om te kijken naar andere scholen en de dialoog aan te
gaan met verenigingen of lokale besturen.
Het is belangrijk om mee te geven dat deze Wegwijzer een momentopname is en niet
de ambitie heeft om exhaustief te zijn. Hij wil wel heldere antwoorden bieden op de
meest gestelde vragen en concreet doorverwijzen voor wie over een bepaald thema
meer informatie wenst. Waarom is openstellen belangrijk ? Hoe begin ik eraan ?
Welke administratieve formaliteiten moet ik vervullen ? Waar kan ik aan financiering
geraken ? Hoe organiseer en beheer ik openstelling intern ? Welke kleine technische
en bouwkundige aanpassingen kunnen het openstellen bevorderen ?
De Wegwijzer is een work-in-progress. Hij zal regelmatig geüpdatet moeten worden.
Actoren kunnen zelf rechtstreeks via de website goede voorbeelden, modellen of tips
uploaden die - na toetsing - in de Wegwijzer opgenomen worden.
De Wegwijzer gaat over het openstellen en dus het delen van schoolinfrastructuur. Dit
kan zowel een éénmalige openstelling zijn (bv. eetfestijn, kinderfuif…) als meer
regulier delen (bv. wekelijkse volleybaltraining, theatercursus…) en het openstellen
van infrastructuur tijdens schoolvakanties. Doorheen de Wegwijzer zal u merken dat
termen zoals ‘openstelling’, ‘ter beschikking stelling’, ‘samengebruik’ of ‘gedeeld
gebruik’ door elkaar gebruikt worden. Dit heeft er grotendeels mee te maken dat de
Wegwijzer een bundeling is van heel veel versnipperde informatie uit verschillende
bronnen, maar uiteindelijk dekken ze allemaal ongeveer dezelfde lading, namelijk het
openstellen van schoolinfrastructuur ten behoeve van derden.
Tot slot geven we mee dat deze Wegwijzer gaat over het delen van
schoolinfrastructuur en alles wat daar bij komt kijken. Het is geen handleiding voor
het opzetten van bijvoorbeeld een Brede School, hoewel er uiteraard wel raakvlakken
zijn. De Wegwijzer maakt ook geen expliciet onderscheid tussen pedagogische
projecten of levensbeschouwingen van scholen, hoewel er uiteraard verschillende
realiteiten, uitgangspunten en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Het is dus een
leidraad die niet alle waarheid in pacht heeft, maar wel elke geïnteresseerde goed wil
informeren en voldoende op weg zetten om vanuit de eigen realiteit openstelling te
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verwezenlijken.
De Wegwijzer werd samengesteld op basis van websites van verschillende instanties
en een karrevracht aan publicaties.
Om een beter zicht te krijgen op de drempels en knelpunten met betrekking tot het
openstellen van schoolinfrastructuur werd er bij de start van het project een aparte
rondvraag opgesteld specifiek op maat van scholen, verenigingen en lokale besturen.
Er werden een dertigtal interviews afgenomen bij verschillende actoren en experten
op het terrein, zowel binnen het onderwijs als bij lokale besturen. Via een werkgroep
konden verenigingen input geven en meedenken rond de Wegwijzer, website en
studiedag. De leden van deze werkgroep kwamen onder andere uit de volgende
organisaties: Forum Voor Amateurkunsten, Ideekids, S-Plus, De Ambrassade, ISB,
Vlaamse Sportfederatie, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Gezinsbond.
We nodigen u graag uit om de Wegwijzer te ontdekken en hem aan te vullen met uw
expertise.

I.

Waarom (school-)infrastructuur delen?
Er zijn tal van redenen om schoolinfrastructuur meer open te stellen.
Vooreerst is het een kwestie van slim en efficiënt omgaan met beschikbare ruimte.
Openstellen is immers ruimte-efficiënt. In het kader van een toenemende
bevolkingsdruk op steden en de daarmee gepaard gaande verdichting, is dit geen
overbodige luxe. Ook in minder of niet-verstedelijkte gebieden is het van belang
verstandig om te gaan met de beschikbare publieke ruimte. Het openstellen van
scholen beantwoordt ook aan een reële, groeiende nood aan ruimte bij onder meer
organisaties en burgerinitiatieven.. Daar valt nog aan toe te voegen dat optimaal
gedeelde infrastructuur de visuele kwaliteit van het landschap ten goede komt,
omdat het versnippering voorkomt en ademruimte laat. Naast ruimte-efficiënt is
delen ook tijdsefficiënt, milieu-efficiënt en kosten-efficiënt. Het is dan ook een
aandachtspunt voor lokale besturen.
Een grote drijfveer voor openstellen is de sociale meerwaarde van openstelling, met
name door de wisselwerking en interactie tussen actoren en doelgroepen. Het zorgt
voor kennismaking en kruisbestuiving tussen individuen en organisaties die de lokale
dynamiek ten goede komen. Door ruimtes te delen worden kansen voor
samenwerking tussen initiatieven en ontmoeting tussen mensen gestimuleerd. Wie
maximaal wil inzetten op lokale verbinding, kan dus best openstelling van
schoolinfrastructuur stimuleren.
Scholen zijn vaak bakens in buurten. Ze spelen een hoofdrol als het gaat om
herkenbaarheid en bieden een ‘wij-gevoel’ aan een buurt. Ze dragen dus bij aan de
plaatselijke identiteit. Tegelijk moeten ze zich voortdurend aanpassen aan de (snelle)
maatschappelijke ontwikkelingen. Voor die aanpassingen zijn multifunctionele
accommodaties in het voordeel. Ze richten zich op hun omgeving en nodigen mensen
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uit om hun bijdrage te leveren.
Openstelling van bestaande infrastructuur is dus om velerlei reden aan te bevelen. Bij
de bouw van nieuwe infrastructuur is het belangrijk om het optimaal delen ervan al
voor ogen te houden. Hoe wordt een schoolgebouw opgevat? Studies wijzen uit dat
‘aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur’ ideaal is om van
scholen effectief een kloppend hard voor de hele buurt te maken.
•

•
•

Aanpasbaar betekent dan dat een gebouw of locatie die oorspronkelijk
bedoeld is voor één bepaalde functie, daarna ook kan gebruikt worden voor
een andere functie, zonder dat daarvoor grootschalige fysieke aanpassingen
nodig zijn.
Multi-inzetbaar is een gebouw of locatie waarin één ruimte afwisselend voor
verschillende functies of door verschillende organisaties gebruikt wordt.
Combineerbaar is een gebouw of locatie waarin tegelijk meerdere
verschillende functies opgenomen zijn. Zo kan er op het gelijkvloers een
school zijn en op de eerste verdieping een kinderopvang.

WIE DEELT en waarom (niet)?
Uit de schoolgebouwenmonitor 2013 blijkt dat 62% van de schoolinfrastructuur al
gedeeld wordt, maar er wordt niet gespecifieerd wat gedeeld wordt. Op vlak van
inpassing in de bredere maatschappelijke context en het inspelen op nieuwe
maatschappelijke noden en onderwijsuitdagingen, scoren scholen in Vlaanderen niet
zo goed.
‘de Verenigde Verenigingen’ somde eerder in deze nota de voornaamste drempels op.
In het masterplan scholenbouw benadrukt minister Crevits dat de schoolgebouwen
van de toekomst (multi-)functioneel moeten zijn en buiten de schooluren van nut
kunnen zijn voor de lokale gemeenschap. Schoolinfrastructuur moet ter beschikking
staan van de lokale gemeenschap (kinderopvang, hobby-, amateur- en sportclubs,
lokale verenigingen, …) en in de vakantieperiodes van speel-, jeugd- en
sportpleinwerking,… Deze Wegwijzer poogt alvast een bescheiden bijdrage te leveren
aan deze ambitie.

1.

Voordelen voor verenigingen
Recent stellen alle verenigingssectoren vast dat de onzekerheid bij lokale
verenigingen in verband met lokalen en ruimtegebruik sterk toeneemt. Dit heeft
bijzonder veel te maken met de beperkte beschikbare middelen op zowel federaal,
Vlaams, provinciaal en lokaal beleidsniveau. Op lokaal niveau is er al de vaststelling
dat vele parochies en gemeenten infrastructuur van de hand doen of het gebruik
ervan (fors) duurder maken. Verenigingen moeten dan noodgedwongen op zoek naar
alternatieven.
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•

Okra organiseert kaartavonden in de refter van de vrije lagere school in
Stokrooie.

•

Kleuterschool in Hasselt: De kleuterspeelplaats is een vrij toegankelijk
speelplein, ingericht en onderhouden door de stad Hasselt. KLJ gebruikt
klassen in dat gebouw, alsook de ‘grote speelplaats’ voor
buitenactiviteiten.

•

In Zichen-Zussen-Bolder fungeert zaal Den Dries zowel als
ontmoetingscentrum als ook als turnzaal.

•

De sportzalen van het stedelijk onderwijs in Hasselt worden op diverse
plaatsen na school gebruikt door sportclubs: Tuilt, Kuringen, Spalbeek, …
De nieuwbouwprojecten worden daar in de toekomst ook op voorzien.

Bovendien hebben organisaties verschillende ruimtelijke noden. Het gebruik van
schoolinfrastructuur is niet zozeer een doel op zich, maar een symptoom van de
toenemende nood aan ruimte waar organisaties mee kampen. Het is dan ook te
beklemtonen dat het openstellen van schoolinfrastructuur niet alleenzaligmakend is,
we kunnen immers niet alle heil verwachten van de onderwijssector. Het is een
noodzakelijke aanvulling op het (lokaal) ter beschikking stellen van lokalen of eigen
‘plekken’ voor verenigingen.
Voor verenigingen is gebruik van opengestelde schoolinfrastructuur vaak financieel
voordelig. Veelal hanteren scholen immers een ‘sociaal tarief’, wat beduidend lager is
dan de kostprijs voor het huren van privéruimtes. Bovendien kan het gebruik van
schoolinfrastructuur (op termijn) ook tot inhoudelijke samenwerking en
projectmatige kruisbestuivingen leiden. Tot slot kan het zorgen voor een bredere
bekendheid en steviger inbedding van de organisatie in het lokale weefsel. Op die
manier kan het mogelijk ook bijdragen aan de ledenwerving.

2.

Voordelen voor scholen
We merken dat scholen het openstellen van infrastructuur nog vaak als een grote
uitdaging beschouwen, ondanks de bredere meerwaarde ervan. Bij velen overheerst
nog het gevoel dat openstelling een ‘extraatje’ is als er eens tijd over is of zien ze het
als iets waarmee ze ‘onder druk van buitenaf’ moeten bezig zijn.
Daarom is het belangrijk om al duidelijk te stellen dat er grenzen zijn aan openstelling.
Niemand vraagt scholen om hun infrastructuur permanent open te stellen en
gastheer te spelen voor alle fuiven in de buurt. Aan een goed gecoördineerde
openstelling zijn echter heel wat voordelen verbonden. Zo is de onderwijsopdracht
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alsmaar meer een breed maatschappelijke opdracht. Allicht zijn ook hedendaagse
uitdagingen voor scholen zoals grote uitval, spijbelgedrag of ouderparticipatie
effectiever aan te pakken door een school die haar lokalen openstelt voor
organisaties en initiatieven uit de buurt. De betrokkenheid van ouders bij het
schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen. Ouders hebben er dus alle
belang bij om het contact met de school warm te houden. Scholen kunnen dit
stimuleren door, onder andere, infrastructuur open te stellen. Daarenboven weet een
school die haar infrastructuur ter beschikking stelt, beter wat er in de buurt leeft en
kan er makkelijker op inspelen. Het openstellen van infrastructuur kost ook niet per
definitie meer geld of werk te kosten. In de Wegwijzer komen bijvoorbeeld mogelijke
samenwerkingen met partners in de sociale economie aan bod.
Verschillende vormingsactiviteiten van de Gezinsbond gaan door in schoollokalen,
in een aantal gevallen gaat het niet louter om praktische, maar ook inhoudelijke
samenwerking tussen de school en de lokale afdeling, zoals bij de
vormingsreeksen 'veilig online', 'cyberpesten' en 'de digitale school'. De
samenwerking tussen sociaal-cultureel werk en school is hier een echte winwinsituatie, het sterkt en verenigt ouders en schoolteams in de kennis en
gezamenlijke aanpak van vragen en problemen die zich niet enkel thuis of op
school stellen.

Tot slot kan zich in sommige gevallen een win-win situatie voordoen waarbij zowel de
school als de vereniging haar infrastructuur deelt. Indien een verenging over eigen
infrastructuur beschikt, kan dit eventueel ook gedeeld worden met een school. Zo
kan bijvoorbeeld een school gebruik maken van lokalen van de sportclub of een
terrein van jeugdbeweging.
Het Sint-Jozefinstituut in Essen, maakt tijdens de schooluren occasioneel
gebruik van het plaatselijke Gildenhuis (parochiehuis) voor
toneelvoorstellingen en repetities.

3.

Voordelen voor lokale besturen
Sinds 2014 worden steden en gemeenten s aangespoord om sterke strategieën te
ontwikkelen, die omgaan met de lange termijn uitdagingen in functie van de lokale
context en dit over alle beleidsdomeinen heen. Het ‘strategisch meerjarenplan’ is
daarvan de neerslag. Dit plan bestaat uit een strategische nota met
beleidsdoelstellingen, gekoppeld aan financiële implicaties. Het uitgangspunt is een
integrale visie. Geen afzonderlijke beleidsplannen voor cultuur, jeugd, sport
ofonderwijs, maar een overkoepelende blik vanuit het algemeen belang.
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Stad Genk: is volop bezig met de ontwikkeling van een reglement (cultuur, sport,
wijkontwikkeling, kinderopvang) voor gedeeld ruimtegebruik. Stimuleren van
medegebruik over sectoren heen. Stadsbreed overleg (jeugd cultuur,
wijkontwikkeling…) om te kijken hoe ze omgaan met nieuwe bouwaanvragen ( =
Staat er lokaal leeg? Kan er al lokaal gedeeld worden in de buurt? Of moét er toch
nieuwbouw zijn?)

Schoolinfrastructuur openstellen voor de lokale gemeenschap past perfect in dit
plaatje. Het is een haalbaar voorbeeld dat de meerwaarde toont van geïntegreerd
denken en handelen. Multifunctioneel scholengebruik vermengt onderwijs met
jeugd, cultuur, welzijn en ruimtelijke ordening.
Concreter is het delen van (school)infrastructuur een kwestie van slim en efficiënt
omgaan met beschikbare ruimte. In het kader van een toenemende bevolkingsdruk
op steden en gemeenten en de daarmee gepaard gaande verdichting, is dit geen
overbodige luxe. Ook in minder of niet-verstedelijkte gebieden is het van belang
verstandig om te gaan met de beschikbare publieke ruimte. Openstellen van (onder
meer) scholen beantwoordt ook aan een reële, groeiende nood aan ruimte bij
organisaties of burgerinitiatieven Daar valt nog aan toe te voegen dat optimaal
gedeelde infrastructuur de visuele kwaliteit van het landschap ten goede komt,
omdat het versnippering voorkomt en ademruimte laat.
Het stedelijk onderwijs in Vilvoorde stelt haar infrastructuur ter beschikking van
erkende sport- en cultuurverenigingen. De komende jaren wil het bestuur dit
principe doortrekken naar het gemeenschaps- en katholiek onderwijs. Door deze
relatief goedkope ingreep kan de gemeente haar infrastructuurcapaciteit
procentueel gezien enorm opdrijven. Dit bekent een win voor de verenigingen
want zij kampen minder met plaatsgebrek. Dit betekent ook een win voor de
scholen aangezien zij huurinkomsten halen uit hun zalen en ze in ruil zelf aan
bodemprijzen lokalen kunnen huren bij de gemeentelijke overheid voor bv. het
schoolfeest.

Daarnaast is delen ook tijdsefficiënt, gezien de maatschappelijke uitdagingen wijzigen
in tijd. Dit heeft ook te maken met interne bevolkingsdynamieken binnen een stad of
gemeente. Wat nu bij uitstek een ‘jonge’ wijk is met veel schoolgaande kinderen, is
dat binnen 20 jaar misschien helemaal niet meer. Kan de schoolinfrastructuur dan
tegemoet komen aan een andere maatschappelijke nood in de wijk?
Delen is ook milieu-efficiënt. Het afbreken en opnieuw bouwen van een gebouw, is
een grotere belasting voor het milieu dan het meteen voorzien in gedeeld of
toekomstig nieuw gebruik. Je bespaart ook heel wat (auto)verplaatsingen door
bepaalde activiteiten te groeperen. Zoals een school met kinderopvang of sport op
school na de uren.
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Niet onbelangrijk is dat er ook een kostenefficiëntie meespeelt. Initieel liggen de
kosten of inspanningen voor openstelling soms iets hoger, maar op lange termijn zijn
er mogelijk terugverdieneffecten. De te verwachten krimp aan investeringsruimte
noopt overheden om scherpe keuzes te maken over waar en waarom ze hun
middelen inzetten. Het hanteren van een langetermijnperspectief is hier dan wel een
voorwaarde. Dit element is weliswaar eerder ‘mooi meegenomen’ dan dat het de
enige drijfveer voor openstelling mag zijn.
Breder gekaderd, past optimaal gedeelde schoolinfrastructuur perfect in het concept
van ‘maatschappelijk vastgoed’. Daarbij vernieuwt infrastructuur met een
maatschappelijke functie permanent en vormt ze als ontmoetingsplek een blijvende
spil in een ‘levende stad of gemeente’. Investeren in maatschappelijk vastgoed levert
een maatschappelijke ‘return on investment’. Het haakt ook aan bij tendensen als
decentralisatie en vermaatschappelijking.
Jeugddienst stad Antwerpen: stad Antwerpen stimuleert actief het gedeeld
gebruik van lokalen en wil de beschikbare ruimte optimaal gebruiken. Ze hebben
ook een visienota ontwikkeld over gedeeld gebruik van lokalen in het (vrijwillig)
jeugdwerk. Niet per se over schoolruimtes. De jeugddienst wil werk maken van
meer delen van schoolspeelplaatsen. Ze bekijken vooral de wijken waar een tekort
is aan speelruimte op het openbaar domein en waar er zich actieve
buurtwerkingen bevinden.
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II.

Hoe schoolinfrastructuur openstellen ?

1.

Stappenplan

Welke stappen kan je nemen als je schoolinfrastructuur wil openstellen? We sommen ze hier
op. Afhankelijk van uw lokale situatie en vertrekpunt, zal het niet altijd nodig zijn om alle
stappen te zetten.

1.1.

Stap 1 : Omgevingsanalyse, welke noden zijn er?

Vooraleer stappen te zetten, kijkt u best welke noden er leven in de buurt, bij
kinderen, ouders, verenigingen, enz. Zijn er actoren die zich als partner willen
engageren? Wat zijn de socio-economische en socioculturele kenmerken van de
leerlingen en van de buurt? Uiteraard kijkt u ook naar de eigen situatie: wat is uw
pedagogisch project? Hoe past de school momenteel in de omgeving? Hoe wordt de
school momenteel gerund? Deze analyses hoeven geen wetenschappelijke
onderzoeken te zijn. Met veel gesprekken en gezond verstand raakt men al een heel
eind.
1.2

Stap 2 : Analyse van eigen schoolinfrastructuur

Bekijk intern welke ruimtes zich het best lenen tot gedeeld gebruik. Hou daarbij
rekening met toegankelijkheid, brandveiligheid, bezettingsgraad, planning,
onderhoud,…
•
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•
•
•
•
•
•
•

Is er een aparte uitgang?
Is er een nooduitgang aanwezig?
Wat is er aanwezig in de ruimte?
Wat kan de ruimte (ver)dragen? Aan welke frequentie? Welke dagen?
Wat gebeurt er in de vakantieperiode?
Kan de onderhoudsdienst volgen?
…

Bekijk ook welke ruimtes het makkelijkst zijn om open te stellen voor verenigingen en
wat voor wie zinvol zou kunnen zijn. Een polyvalente zaal kan bijvoorbeeld makkelijk
gedeeld worden met een theatergezelschap, of een sportzaal met een turnclub, of de
speelplaats met de plaatselijke speelpleinwerking. Kijk ook naar het meubilair. Een
klas in een basisschool met enkel kleine stoelen en tafels is minder geschikt voor
volwassenen, maar mogelijk wel zinvol om open te stellen voor kinderen die
bijvoorbeeld bijles nodig hebben buiten de schooluren.
Ter inspiratie sommen we hier een aantal eenvoudige functie-combinaties op.
Ruimten die zich zonder teveel praktische of technische aanpassingen goed lenen
voor bepaalde activiteiten :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
1.3

Sportzaal – sportvereniging
Speelplaats – jeugdkamp
Refter – seniorenvereniging
Polyvalente zaal – theatervereniging
Deeltijds kunstonderwijs – amateurkunstenaars
Internaten – zomerkampen (met overnachting)
…

Stap 3 : Verkennend gesprek

Na de analyse wie potentiële gebruikers zijn en welke ruimtes mogelijk gedeeld
kunnen worden, is het tijd voor een verkennend gesprek. Potentiële gebruikers en
delers ontmoeten elkaar en wisselen verwachtingen uit. Dit is een informeel
gesprek dat best gekoppeld wordt aan een rondleiding van de schoolsite of te delen
ruimtes. Maak vervolgafspraken en vergeet zeker niet om contactgegevens uit te
wisselen.

1.4

Stap 4 : Interne afspraken maken

Alle betrokkenen – scholen, verenigingen, het lokaal bestuur – koppelen de
bevindingen uit het verkennend gesprek intern terug. Maak de nodige afspraken:
Welke ruimtes worden gedeeld? Wie doet wat? Wie zorgt voor de (éénmalige)
administratieve formaliteiten ? Wie zorgt voor organisatorische afspraken? Moeten
er technische aanpassingen gebeuren ?
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1.5

Stap 5 : Formeel gesprek

Organiseer één of meerdere formele gesprekken waarbij een gebruiksovereenkomst
en huishoudelijk reglement opgemaakt, besproken en uiteindelijk ondertekend
worden. Neem voldoende tijd om alles door te praten, ook de elementen die
misschien vanzelfsprekend lijken. Goede afspraken maken goede vrienden en
voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

1.6

Stap 6 : Delen delen delen

Pas door het gedeeld gebruik van uw infrastructuur zal duidelijk worden wat goed en
minder goed loopt. Daarom is het belangrijk om vrij snel na de eerste openstelling al
met elkaar in gesprek te gaan en dat vervolgens regelmatig te herhalen. Ook als er
geen noemenswaardige problemen zijn. Het zorgt voor een goede verstandhouding
en dat is –naast een goed afsprakenkader- goud waard. Soms leidt het delen van
infrastructuur ook tot inhoudelijke samenwerking en synergie. Gebruikers wisselen
elkaars jaarthema’s en jaarplanning uit. Er wordt gekeken naar eventuele
maatschappelijke of pedagogische meerwaarde in het samen organiseren van
activiteiten of vormingsmomenten voor vrijwilligers, leerkrachten, trainers,…

1.7

Stap 7 : Evaluatie

Ook als alles goed gaat, is het wenselijk om een jaarlijks reflectiemoment in te lassen.
Daarop bekijkt u zowel intern als met de gebruiker(s) wat beter, vlotter en/of
efficiënter kan georganiseerd worden:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe verliep het opstellen en uitwisselen van de planning ?
Zijn afspraken over opruimen en schoonmaak goed nagevolgd ?
Waren er incidenten ? Hoe kunnen die vermeden worden ?
Is er nood aan een technische ingreep ?
Een extra toegang voor na de schooluren ?
Een elektronisch slot bij veelvuldig gedeeld gebruik ?
…

Delen maar!
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2.

Welke administratieve formaliteiten moet ik vervullen ?
Stel dat er iets fout loopt ? Wie is er dan verantwoordelijk ? Een terechte
bekommernis van scholen die eraan denken om hun infrastructuur te delen met
verenigingen.
De sleutel voor succesvolle openstelling is – naast een goede relatie met
medegebruiker(s) - een goede gebruiksovereenkomst en verzekeringen op maat van
de activiteiten. In dit onderdeel komt u te weten welke administratieve formaliteiten
u dient te vervullen bij het openstellen van uw schoolinfrastructuur.
Een goede gebruiksovereenkomst opstellen kost een inspanning die voor scholen niet
altijd evident is. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat dit slechts een
éénmalige inspanning is. We helpen u alvast graag op weg.

2.1

Gebruiksovereenkomst
Over tal van zaken kunnen best duidelijke en gedetailleerde afspraken gemaakt
worden. Die afspraken dienen opgenomen te worden in de overeenkomst die er
gesloten wordt tussen de betrokken partijen. Die overeenkomst omvat idealiter de
volgende items:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Voorwerp van de overeenkomst
Duur van de overeenkomst
Gebruik van de schoolinfrastructuur : welke ruimtes, welk materiaal
Toezicht en sleutelbeheer : wie heeft de coördinatie in handen
Planning : (wijzigingen in) de planning door opensteller/gebruiker
Vergoeding voor gebruik van de schoolinfrastructuur
Onderhoud en schoonmaak
Herstellingen : wie doet wat en wanneer
Algemene kosten - gedeelde kosten
Overdracht van gebruiksrecht : gebruik door derden: wel/niet toegestaan
Huishoudelijk reglement maakt deel uit van de overeenkomst
Verzekeringen (zie bij ‘verzekeringen’)
Rechten - boetes : vb. wat bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken
Jaarlijkse evaluatie - gebruikersvergadering
Schade en diefstal
Reclame – publiciteit

We stippen hier echter duidelijk aan dat de inhoud van contracten en reglementen niet te
veralgemenen is, en altijd opnieuw zal moeten aangepast worden aan de specifieke situatie.

2.1.1 Voorbeeldovereenkomst
Documenten in bijlage
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‘Woorden wekken, voorbeelden trekken’. Daarom geven we hier meteen enkele
voorbeelden van gebruiksovereenkomsten. Die zijn uiteraard niet kant-en-klaar
bruikbaar en zullen moeten aangepast worden aan de eigen context, maar ze geven
wel een beeld van wat er best in dergelijke overeenkomst opgenomen wordt.
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksovereenkomst Idee kids (school – vereniging)
Gebruiksovereenkomst Maria Boodschap lyceum (school- vereniging)
Gebruiksovereenkomst ‘School open voor sport’ (school/bestuur – vereniging)
Gebruiksovereenkomst ISB (school/bestuur – sportvereniging)
Gebruiksovereenkomst IC verzekeringen (algemeen)
Gebruiksovereenkomst Gemeenschapsonderwijs (school – stad)
Gebruiksovereenkomst Katholieke scholen (school – stad)

Voorbeelddocument : sleutelcontract

2.1.2 Huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement is een overzicht van de rechten en de plichten van de
gebruiker. Om geldig te zijn, moet het opgenomen worden in de
gebruiksovereenkomst tussen de school/lokaal bestuur en de gebruiker. Het moet
goedgekeurd en aanvaard worden door de gebruiker. Om u op weg te helpen, geven
we hier een aantal voorbeelden.
Document in bijlage : Voorbeeld Huishoudelijk reglement – ‘School open voor sport’
Dit voorbeeld geldt in eerste instantie voor de school en de gemeente, maar het
reglement moet ook goedgekeurd worden door de eindgebruiker, in dit geval de
sportclub. Het is aan te raden om het document samen met alle partijen op te
stellen. In dit voorbeeld worden volgende aspecten besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beheer
Toegang
Rechten en plichten
Huur
Aansprakelijkheid
Verbodsbepalingen
Taken zaalverantwoordelijke
De huurder is ertoe gehouden dit reglement zorgvuldig na te leven

2.1.3 Financiële verdeelsleutels
Wat moet dat kosten? Dat is uiteraard voor alle betrokken partijen een belangrijke
vraag. Hoe kan u een billijke kostprijs berekenen? Waarmee kan u zoal rekening
houden? Hanteert u één of verschillende tarieven? Hierbij geven we enkele tips en
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mogelijkheden die we op het terrein vonden.
De berekening van de kostprijs kan op basis van volgende parameters :
•
•
•
•

aantal vierkante meters
aantal deelnemers
aantal uren per week
bezetting van ruimten

Andere zaken om rekening mee te houden :
•
•
•
•
•

gebruik van materiaal
slijtage (sport)ruimte
energieverbruik
schoonmaak
gemeenschappelijke kosten vooraf te bepalen

Sommige scholen hanteren verschillende tarieven :
• Sociaal tarief
Dit is een tarief onder de werkelijke kost van de gedeelde ruimte. Vaak
rekenen gemeenten als eigenaar of inrichtende macht van een school een
dergelijk sociaal tarief aan voor bepaalde maatschappelijke instellingen zoals
jeugd-of sportverenigingen. Deze verenigingen zouden een kostendekkend of
marktconform tarief niet kunnen betalen. Bovendien gaat het hier vaak om
door de gemeente gesubsidieerde verenigingen.
• Kostendekkend tarief
Bij een kostendekkend tarief worden alle kosten doorberekend in de
vergoeding. Alle kosten van de gebruikte ruimte kunnen daarmee gedekt
worden, maar er wordt geen winst gemaakt.
• Marktconform tarief
Er wordt een commerciële prijs in rekening gebracht. Dit betekent dat de
gehanteerde prijs meer dan kostendekkend is en dat er dus winst gemaakt
wordt.
Hieronder enkele documenten ter inspiratie voor lokale besturen :
Documenten in bijlage : door Stedelijk Onderwijs Antwerpen :
•
•
•
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Retributiereglement Voor de ter beschikkingstelling van schoolinfrastructuur
Gebruikersreglement Voor de ter beschikkingstelling van schoolinfrastructuur
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2.2

Verzekeringen
Aangezien er al heel wat schoolinfrastructuur opengesteld wordt, is er al enige
ervaring met het verzekeren ervan. Sommige verzekeraars verzekeren hele
schoolnetten en hebben daarbij ook kant-en-klare (school)polissen en leidraden
opgesteld. Het is dus in eerste instantie zinvol om bij het eigen schoolnet te
informeren naar de mogelijkheden.
De inhoud van dit soort verzekering is niet bij wet geregeld. De kern van de dekking
bestaat uit de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke
ongevallen”. Soms worden deze basiswaarborgen nog aangevuld.
We geven hierbij eerst een checklist met zaken waaraan je moet denken bij
verzekeringskwesties.

2.2.1 Checklist verzekeringscontract
Document in bijlage : Checklist verzekeringen
Assuralia* maakte een checklist op die u kan helpen om uw risico’s in kaart te
brengen. Bespreek de checklist met de verzekeraar, om zo samen tot een optimale
bescherming tegen de risico’s van openstelling van schoolinfrastructuur te komen.
De essentie is dat u nadenkt over wie zoal risico loopt op school en dat u ervoor zorgt
dat die allemaal verzekerd zijn.
*Assuralia is de Belgische beroepsvereniging van (her)verzekeringsondernemingen. Het doel van de
vereniging is onder meer belangenbehartiging voor haar leden en ontwikkeling van de branche.

Tip: Verenigingen kunnen met vragen inzake verzekeringen terecht bij Scwitch.be

2.2.2 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid “buiten overeenkomst” van de
verzekerden tijdens de schoolactiviteiten. De aansprakelijkheid op de schoolweg kan
worden opgenomen in de dekking.
De verzekerden in een schoolpolis zijn traditioneel:
•
•
•
•
•
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de inrichtende macht (verzekeringsnemer) en de organen
de personeelsleden
de leerlingen
de vrijwillige en onbezoldigde medewerkers
de natuurlijke personen die het oudercomité, de schoolraad en de
participatieraad vormen
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•
•

de eigenaar en de verhuurder als burgerlijk aansprakelijke voor goederen of
dieren ter beschikking gesteld voor schoolactiviteiten
de ouders en de voogden van de minderjarige leerlingen voor zover zij er
burgerlijk aansprakelijk voor zijn

Een schoolactiviteit is “een activiteit van het schoolleven intra en extra muros, tijdens
en na de lesuren, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of in het
buitenland, op voorwaarde dat de deelnemende leerlingen onder toezicht staan of
moesten staan van de onderwijsinrichting”. De directie en het personeel moeten zich
bevinden in de ‘uitoefening van hun normale dienst’.
Opgelet: de polis kan bepaalde activiteiten (vb. luchtsporten) uitsluiten.
Document in bijlage : Voorbeeld verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Documenten in bijlage : door de verzekeraar van de GO!-scholen :
•
•

Formulier : Ingebruikname gebouwen gemeenschapsonderwijs
Leidraad : Woordje uitleg voor organisatoren van diverse manifestaties in scholen
toebehorend aan het gemeenschapsonderwijs

2.2.3 Ongevallenverzekering lichamelijke schade
Dankzij dit luik van de polis kunnen de
verzekerde slachtoffers van een schoolongeval
genieten van een terugbetaling van bepaalde
medische kosten en ontvangen zij contractueel
vastgelegde vergoedingen in geval van
overlijden of blijvende invaliditeit. De vraag naar
de aansprakelijkheid moet niet worden
beantwoord.
Document in bijlage : Voorbeeld verzekering Lichamelijke schade

2.2.4 Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
Dit is een verplichte verzekering voor schoolinstellingen. Deze verzekering dekt de
objectieve burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbater (schoolinstelling), zoals
ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing.
De objectieve burgerlijke aansprakelijkheid houdt in dat het slachtoffer dat schade
ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het
publiek toegankelijk is, de uitbater(schoolinstelling) van deze inrichting
verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden
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lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan
heeft.
De gebruiker dient zelf een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af
te sluiten.

2.2.5 Brandverzekering
Algemeen gesproken voorziet elke brandpolis in een vergoeding bij schade aan de
verzekerde goederen ten gevolge van een van de volgende gevaren: brand,
onroerende schade door dieven, elektriciteit, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk,
glasbreuk, arbeidsconflicten en aanslagen, waterschade en natuurrampen. Het
afsluiten van een brandverzekering is niet wettelijk verplicht. De inrichtende machten
sluiten normaliter zelf een brandverzekering af voor hun gebouwen.
Bij openstelling van schoolinfrastructuur kan het overwogen worden om de
gebruiker te verplichten om een aparte brandverzekering af te sluiten voor aparte
gedeeltes van het schoolgebouw.
Een andere mogelijkheid is de clausule ‘afstand van verhaal’. “Afstand van verhaal
verwijst duidelijk naar het feit dat een partij (in casu eigenaar) afstand doet van een
bepaald recht, namelijk het recht om iets te verhalen bij een andere partij. De
eigenaar heeft het recht om bijvoorbeeld de brandschade in te vorderen bij de
gebruiker. Evenzeer heeft de brandverzekeraar van de eigenaar het recht om de
uitgaven die werden betaald aan de eigenaar terug te vorderen van de gebruiker.
Bij afstand van verhaal zal de gebruiker een afstand van verhaal ten zijnen gunste
bedingen in de gebruiksovereenkomst ten aanzien van de eigenaar.
De eigenaar verbindt er zich dan op zijn beurt toe om bij zijn
verzekeringsmaatschappij een afstand van verhaal ten aanzien van zijn gebruiker te
laten opnemen in zijn brandpolis.
Bij afstand van verhaal kan de eigenaar een gedeelte van de premie van zijn
brandverzekering doorrekenen aan de gebruiker. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door
de retributieprijs te verhogen.
Ook verhaal van derden moet afgedekt zijn in hoofde van de begunstigde bij het
afstand van verhaal (in casu de gebruiker). Dit biedt echter niet dezelfde zekerheid als
het afsluiten van een eigen verzekering huurdersaansprakelijkheid door de
gebruiker zelf. De gebruiker is immers geen verzekeringnemer in de polis van de
eigenaar en kan dus onmogelijk de toepassing van de polis eisen. Het is immers niet
denkbeeldig dat het voor de eigenaar in bepaalde gevallen interessanter is om geen
aangifte toe doen bij zijn verzekeraar (schadestatistiek, vrijstelling in de polis,…)
De gebruiker dient zelf zijn goederen, materieel, inboedel, onroerende inrichtingen
en verfraaiingswerken te verzekeren. Het is aan te raden dit te doen bij dezelfde
maatschappij die reeds het gebouw verzekert. Dit is de beste manier om polissen op
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elkaar te laten aansluiten en maakt vaak ook de regeling van schadegevallen
makkelijker.
Document in bijlage : Voorbeeld Brandverzekering

2.2.6 Bijkomende verzekering voor specifieke activiteiten
Het openstellen van schoolinfrastructuur rekt het begrip ‘schoolactiviteit’ op. Het kan
dus noodzakelijk zijn om de traditionele schoolpolis uit te breiden of aan te vullen
met bijkomende verzekeringen. Het is daarbij essentieel om de verzekeraar tijdig in
te lichten over de activiteiten die er in de school gebeuren. Verzekeringsaspecten
opnemen in de gebruiksovereenkomst (zie hoger) kan ook veel problemen
voorkomen.
We overlopen hier kort enkele mogelijke situaties :
•

Derden nemen (een deel van) de schoolgebouwen in gebruik

Voorbeeld: de sportzaal van de school wordt in gebruik genomen door een
sportvereniging.
Om zich te verzekeren tegen het brandrisico kan de gebruiker een (tijdelijke)
brandpolis afsluiten. De school (als eigenaar) kan hem hiertoe verplichten of kan
met de eigen brandverzekeraar afspreken dat, bij een schadegeval, de schade
niet zal worden verhaald op de gebruiker (afstand van verhaal).
Daarnaast is het zo dat de gebruiker de lokalen moet terug geven in de staat
waarin ze zich bevonden bij de ingebruikname. Komt hij deze verplichting niet na,
dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de
overeenkomst. Deze contractuele aansprakelijkheid is in principe uitgesloten van
de aansprakelijkheidsdekking in een schoolpolis. Een (tijdelijke) polis
contractuele aansprakelijkheid kan de oplossing bieden.
•

De school neemt gebouwen van derden in gebruik

Voorbeeld: de school neemt een lokaal van de plaatselijke culturele vereniging in
gebruik.
Vraag na of de school een (tijdelijke) brandverzekering moet afsluiten of dat de
door de eigenaar afgesloten brandpolis een afstand van verhaal omvat ten gunste
van de school als gebruiker.
Ga na of de eigenaar de school verplicht om mogelijke schade aan de gebruikte
lokalen te verzekeren.
•

Leerkrachten leveren prestaties voor andere verenigingen

De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerkracht blijft door de schoolpolis

22

Wegwijzer - Slim Gedeeld!

gewaarborgd wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:
- de leerkracht levert de prestaties op vraag van de schooldirectie;
- de activiteit die georganiseerd wordt behoort tot het schoolleven.
Van zodra niet aan deze voorwaarden voldaan is, vervallen de waarborgen in de
schoolpolis.
Eenzelfde redenering geldt voor de vrijwillige medewerkers van de school.
Daarnaast zijn leerkrachten tegen arbeidsongevallen verzekerd via de Vlaamse
overheid. Deze verzekering zou van toepassing blijven onder dezelfde
voorwaarden als hierboven gesteld. Het is echter noodzakelijk om dat telkens
voor te leggen aan de overheid.
Voor vrijwillige medewerkers is er geen verplichting te voorzien in een
lichamelijke ongevallenverzekering.
•

Voorwerpen worden door derden aan de school toevertrouwd om te
gebruiken

Voorbeeld: geluids- en lichtinstallatie en tenten van derden worden aan de school
toevertrouwd n.a.v. een bepaalde activiteit.
De contractuele aansprakelijkheid is uitgesloten van de dekking in de schoolpolis.
Om te vermijden dat de school zelf moet instaan voor het vergoeden van de
schade wordt dit materiaal best verzekerd in een polis “alle risico’s”, zeker
wanneer het over waardevol materiaal gaat.
•

Derden nemen deel aan schoolactiviteiten

Scholen organiseren soms activiteiten waaraan ook derden (niet-leerlingen van
de school) deelnemen. Deze personen zijn niet verzekerd in de schoolpolis.
Hiervoor kan een tijdelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen worden afgesloten.
Let wel, leerlingen van een andere school die deelnemen aan een activiteit waarvan de deelname als een schoolactiviteit wordt beschouwd - genieten van de
waarborgen van de schoolpolis onderschreven door hun school.
•

23

Een speelplaats wordt publiek opengesteld
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Bij de openstelling van speelplaatsen voor het
ruime publiek, is de eindgebruiker niet gekend. De
BA-verzekering is dus niet af te dwingen via een
gebruiksovereenkomst.
Er zijn twee mogelijke pistes: ofwel verzekert de
school zichzelf voor deze openstelling na de
schooluren, ofwel werkt de school samen met het
lokaal bestuur dat de speelplaats laat opnemen in
het openbaar domein en daartoe haar BA-polis
laat uitbreiden.
Let wel: in geval van openstelling van een
speelplaats met een bekende eindgebruiker,
bijvoorbeeld een jeugdbeweging, is deze extra
verzekering niet nodig.

De Basisschool de Boomhut (GO!) in Brugse poort in Gent en de Vrije
Basisschool De Boomhut in Lozen (Bocholt): Voorzien beiden een volledig
afzonderlijk gebouw met de delen die relevant zijn voor gebruik door derden,
de eetruimte en sportzaal. Deze ruimtes kunnen volledig afzonderlijk ontsloten
worden, door hun ligging op de rand van de site. Zo dient geen enkele externe
op het schoolterrein te komen. In Lozen gaat de geborgen speelplaats voor
kleuters over naar een semi-publieke speelplaats naar een park door bewuste
inplanting van de hagen, het voorzien van ‘zelfsluitende poortjes’ zoals
schapenpoortjes, het spelen met hoogte verschillen.

2.3

Vrijstelling onroerende voorheffing
Een veel gehoord aandachtspunt voor de openstelling van schoolgebouwen, is de
vrijstelling onroerende voorheffing waar scholen recht op hebben. Om duidelijkheid
te scheppen over deze materie heeft de Vlaamse Regering een omzendbrief
“Vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen bestemd voor
het onderwijs” opgemaakt. Deze omzendbrief verduidelijkt onder welke
voorwaarden scholen kunnen genieten van de vrijstelling. Hou er rekening mee dat
omzendbrieven steeds kunnen geactualiseerd worden zodat u steeds de meest
actuele stand van zaken kent.
In algemene lijnen is er vrijstelling als voldaan is aan de volgende 3 voorwaarden:
1. Ontbreken van winstbejag
2. Systematisch karakter van het onderwijs
3. Hoofdzakelijke bestemming van de onroerende goederen voor didactische
doelstellingen
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De eerste voorwaarde, het ‘ontbreken van winstbejag’, maakt onder andere
duidelijk onder welke voorwaarden ‘winkels verbonden aan scholen’ toegelaten
worden zonder de vrijstelling in het gedrang te brengen. De ‘verkoop van eigen
producten en verstrekken van eigen diensten’ is aanvaardbaar zolang de opbrengsten
worden geïnvesteerd in de onderwijsverstrekking of onderwijsinfrastructuur. Ook het
uitbaten van een minionderneming of het uitbaten van restaurants of hotels (bij
hotel- en koksscholen) zoals omschreven in de omzendbrief brengt de vrijstelling niet
in het gedrang, zolang de mogelijke opbrengsten terugvloeien naar
onderwijsactiviteiten.
Bij de tweede voorwaarde, namelijk het ‘systematische karakter van het onderwijs’
wordt bepaald dat elke vorm van onderwijs voor vrijstelling in aanmerking komt als
(a) de didactische werkzaamheden systematisch worden georganiseerd met het doel
te onderrichten, dit wil zeggen volgens een zeker systeem, georganiseerd,
regelmatig, volgens een leerplan, en (b) dit volgens de verhouding leermeester–
leerling. Er zijn specifieke paragrafen opgenomen waarin de voorwaarden van
specifieke bestemmingen en gebruiken worden beschreven. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•
•

opleidingscentra
sportclubs en sportverenigingen
muziek- en zangverenigingen, fanfares, kunsteducatieve verenigingen en
tekenscholen
volkshogescholen
bezinning- en vormingscentra
jeugdbewegingen
jeugdhuizen

De omzendbrief omschrijft voor elk van die gebruiken de manier van redenering en
mogelijke bewijsvoering om van de vrijstelling te genieten. Jeugdhuizen komen
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een vrijstelling, omdat ze –volgens de
omzendbrief- sterk gericht zijn op amusement. Jeugdbewegingen die op landelijk
niveau georganiseerd zijn, komen wel in aanmerking. Voor plaatselijke initiatieven
wordt het aangeboden programma en de verhouding leerling-leermeester bekeken
(concreet gaat het vaak over al dan niet gebrevetteerde monitoren).
Een derde voorwaarde - ‘hoofdzakelijke bestemming van de onroerende goederen
tot didactische doeleinden’ – wordt gerealiseerd door de daadwerkelijke
aanwending. De intentie tot die aanwending, maar nog niet gerealiseerde
aanwending, omwille van verbouwingen, administratieve procedures, enz. gelden
ook om de vrijstelling te bekomen.
De onroerende goederen moeten ofwel in ‘hoofdzaak’ voor het onderwijs bestemd
zijn, of ‘noodzakelijk’ zijn voor het goed vervullen van de onderwijsopdracht. Deze
afweging wordt gemaakt voor een aantal veel voorkomende situaties, zoals daar zijn:
• gemengd gebruik
• leegstaande onroerende goederen
• voorbeelden van onrechtstreekse aanwending
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•
•
•
•
•
•
•

conciërgewoning
externe locaties
kinderopvang
huisvesting van studenten
musea
zelfstandige bibliotheek
verhuur van schoollocaties en –materiaal

Het gebruik van schoolinfrastructuur, zoals klaslokalen, refter, keukens en turnzaal,
door derden vormt geen beletsel om de vrijstelling van onroerende voorheffing toe
te kennen. Ook als de school hiervoor een gebruikersvergoeding vraagt, is er geen
probleem, op voorwaarde dat de inkomsten terugvloeien naar onderwijsactiviteiten.
Voorbeeld
Een school verhuurt haar sporthal drie avonden per week en de zaterdag aan een
tennisclub en vraagt per maand een huurprijs van 500 euro. De vrijstelling van
onroerende voorheffing komt niet in gevaar indien deze 500 euro telkens in onderwijs
geïnvesteerd wordt.
Wel dienen de betrokken lokalen onveranderd hoofdzakelijk voor onderwijs bestemd
te blijven. Bijgevolg dient de terbeschikkingstelling aan derden zich te beperken tot
perioden buiten de normale lestijden.
Bij een occasionele terbeschikkingstelling van maximaal 5 lesuren per week tijdens de
normale lesuren geldt evenwel de vrijstelling. Een permanente terbeschikkingstelling
aan derden doet de bestemming tot onderwijsdoeleinden teniet, en leidt tot het
verlies van de vrijstelling.
Vermijd bij het delen van schoolinfrastructuur de term ‘huur’. Spreek altijd
over ‘terbeschikkingstelling van’, ‘gebruik van’ ipv ‘(ver)huur van’. Bij ter
beschikkingstelling maakt men ook een ‘gebruiksovereenkomst’ op i.p.v. een
‘huurovereenkomst’. Hierbij spreken we van ‘retributie’, ‘kostenvergoeding’,
‘gemaakte kosten’ ipv ‘huurprijs’. Het is administratief belangrijk om deze
nuance te maken, want schoolinfrastructuur ter beschikking stellen is geen
commerciële activiteit waardoor de vrijstelling voor onroerende voorheffing
niet in het gedrang komt.
Nuttige documenten & links :
•
•
•
•
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2.4

Veiligheid en preventie
De regelgeving die handelt over veiligheid, gezondheid en hygiëne en die
van toepassing is op schoolgebouwen werd door AGION op een rijtje gezet en
is terug te vinden op de website van AGION. Een aantal aspecten wordt ook
hieronder besproken in het kader van het openstellen van
schoolinfrastructuur.

2.4.1 Brandveiligheid
Alle nieuw op te richten gebouwen moeten beantwoorden aan de
voorschriften van het KB van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.
De laatste wijziging dateert van 12 juli 2012 en is van toepassing voor alle
gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 1
december 2012. Dit KB actualiseert de basisnormen brandpreventie op
meerdere vlakken, o.a. aan de Europese regelgeving.
Daarnaast bestaat er ook de NBN S21-204 ‘Brandbeveiligingen in de
gebouwen - schoolgebouwen’ (1982).
We raden u aan om bij opstart van uw ontwerp contact op te nemen met de
lokale brandweer.
Documenten :
• Brandveiligheidsnormen schoolgebouwen
• KB 12 juli 2012
2.4.2 Veiligheid speelterrein
Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar
minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief
gebruikt wordt om te spelen. Een speelterrein moet voldoen aan
veiligheidsnormen voor schoolgebruik, dus normaliter is deze dan ook veilig
voor buitenschools gebruik. Dit is weliswaar afhankelijk van de activiteit.
Informeer best bij uw verzekeraar en/of brandweer of er een risicoanalyse
nodig is voor het type activiteit.
Bij scholen wordt dergelijke risicoanalyse uitgevoerd door de interne
preventieadviseur, een externe preventieadviseur of een risicoanalist. Voor
speelplaatsen die naschools openbaar domein worden kan eventueel
aangeklopt worden bij de gemeente. De analyse betreft het speelterrein en
alle aanwezige elementen. De preventieadviseur detecteert gevaren en schat
de risico’s hiervan in. Hij of zij formuleert zo nodig maatregelen.

27

Wegwijzer - Slim Gedeeld!

De preventieadviseur geeft enkel advies. De school is niet verplicht om het
advies te volgen. Het analysedocument moet wel altijd beschikbaar zijn op
school.
Advies specifiek over veiligheid bij groene avontuurlijke speelplaatsen kan u
vinden op de website van Pimp je Speelplaats.
Meer weten ?
•
•
•
•

FOD Economie : alles over Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen
Handboek Veiligheid van speelterreinen (3de editie, 2011) en erratum
(2014)
Kind en Samenleving, sectie Ruimte: veiligheid van speelterreinen
Speelom vzw: relevante normen, handboeken en documentatie
• Een verwijzing naar de betrokken wetteksten vindt u hier.

2.4.3 Voedselveiligheid
Ook een refter is potentieel te delen schoolinfrastructuur. Verenigingen
gebruiken de refter wel vaker voor bijvoorbeeld recepties of vergaderingen.
Afhankelijk van het gebruik en het profiel van de gebruiker kan men bekijken
om al dan niet ook de keuken te delen. Voor een lokale vereniging is het
omslachtig om zelf glazen en koelkasten te voorzien. Omwille van de zeer
strenge hygiënenormen en -wetgeving waaraan (groot)keukens van scholen
onderworpen zijn, staan scholen vaak niet te springen om hun keuken open te
stellen.
In de praktijk zien we deze mogelijkheden:
•
•

•
•
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Volledige keuken en refter delen.
Deels de keuken en refter delen. De gebruiker heeft slechts toegang
tot enkele kasten in de keuken, de andere kasten/apparatuur zijn op
slot. Of enkel de barruimte in plaats van de hele keuken. Eventueel
wordt het bargedeelte met frigo’s en servies fysiek afgesloten van het
kookgedeelte.
Enkel de refter delen. Door middel van een rolluik of schuifwand
wordt de keuken fysiek gescheiden en afgesloten van de refter.
(De keuken enkel delen met gekende gebruikers.)

Bijvoorbeeld : Okra organiseert een bingo. Voor de koffie kunnen ze rekenen
op de infrastructuur van de plaatselijke school. Ze gebruiken het
koffiezetapparaat en het servies, ze zorgen dat alles netjes terug staat na hun
activiteit.
Let op : Strenge hygiëne normen maken het moeilijker om een refterkeuken
open te stellen voor om het even welke activiteit/groep.

2.4.4 Preventie van schade, inbraak en diefstal
Omdat bij gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur verschillende groepen en
verantwoordelijken het gebouw betreden, is het van belang om meteen duidelijke
afspraken te maken rond toegang en het afsluiten van schoolinfrastructuur. Probeer
u vooraf in te beelden wat er kan mislopen, zodat u kan anticiperen op dergelijke
situaties.
Organisatorische maatregelen bij inbraakpreventie
Veelal is achteloosheid de oorzaak van inbraken. De gelegenheid maakt dikwijls de
dief en daar houdt men best rekening mee.
Probeer door een goed gesprek tot duidelijke afspraken en taakverdeling te komen
zodat er op zwakke punten gecontroleerd kan worden. We geven alvast enkele
ideeën mee, die eventueel ook opgenomen kunnen worden in de
gebruiksovereenkomst. Maak afspraken en plannen over:
•
•
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Toegangscontrole. Wie mag er binnen en wanneer? Wordt een lokaal nog
gebruikt door anderen en wanneer? Wie mag er dan binnen en wie sluit er af?
Sleutelbeheer. Wie heeft een sleutel van welk lokaal? Moet iedereen een sleutel
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•
•
•

hebben van bijvoorbeeld de berging? Zorg ook dat u een goed zicht blijft hebben
op het aantal sleutels dat in omloop is.
De controle van ruimtes bij het einde van een activiteit. Zijn alle deuren op slot?
Zijn alle ramen dicht? Werden de rolluiken neergelaten? Slingert er nog
materiaal rond op het terrein?
Waardevol materiaal.
§ Tip : label gedeeld materiaal.
§ Tip : Maak een lijst van de (kostbare) inboedel van de gedeelde ruimte
Afspraken met de buren. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Leg
contact en vraag hen of ze een oogje in het zeil willen houden.

Bouwkundige maatregelen bij inbraakpreventie
Soms zijn organisatorische maatregelen onvoldoende. Vaak moet je dus ook stappen
zetten om uw ruimte bouwkundig beter te gaan beveiligen. Er zijn een heleboel
mogelijke bouwkundige maatregelen voor inbraak, deze opsommen zou ons te ver
leiden. Maar vraag gerust na bij experten op het terrein.
Algemene principes
•
•

•
•

Als je kiest voor bouwkundig beveiligen, kies je er best voor om de volledige
ruimte aan te pakken. Het heeft geen zin om aan de voorkant een stevig slot
te plaatsen en aan de achterkant van de ruimtes de oude sloten te behouden.
Hou bij het bouwkundig beveiligen rekening met de eisen en normen van de
brandweer. Bij een brand moeten gebruikers de ruimte immers snel kunnen
verlaten. Bespreek uw verbouwplannen dus veiligheidshalve eens met de
brandweer en politie (iin het kader van inbraakpreventie).
U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te compartimenteren en al het kostbaar
materiaal in één (kleinere) ruimte te beveiligen.
Zorg ervoor dat kwaliteit van beveiliging evenredig is. Een goed beveiligde
toegang heeft bijvoorbeeld weinig zin indien inbraak gemakkelijk is in de rest
van het gebouw.

Basisschool Sint-Ursula, Laken: Groepering van open te stellen zones op het
gelijkvloers en op de zolderverdieping. Een centrale trap en lift (met
verdiepingslot) maken het mogelijk om de verdieping te bereiken zonder de
schooleigen ruimtes door te moeten. Een architecturaal uitnodigende inkom
wordt gecombineerd met een hek die door videocontrole kan bediend worden.
Hiermee spelen ze in op de wijkproblematiek, en vinden ze een werkbare
verhouding tussen veiligheid en toegankelijkheid.
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2.4.6 Verkeersveiligheid
Door het delen van schoolinfrastructuur met verenigingen kunnen verplaatsingen
beperkt worden. Door bijvoorbeeld naschoolse activiteiten op school te laten
doorgaan, kunnen kinderen gewoon nablijven en hoeven ouders zich niet te haasten
om op tijd kinderen van punt A naar punt B te brengen.
Anderzijds zijn niet alle gebruikers per definitie schoolkinderen of personen uit de
buurt. Het loont dus wel de moeite om eens stil te staan bij verkeersbewegingen in
en rond scholen bij openstelling. Gedeeld gebruik kan een opportuniteit zijn om na te
denken over een betere verkeersveiligheid.
Veel scholen werken bijvoorbeeld met een “kiss & ride”-zone, waarbij een
vrijwilliger/schoolpersoneel deuren opent van wagens om kinderen te helpen
uitstappen zodat ouders zich niet hoeven te parkeren.
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een Werkboek Schoolomgeving, Samen
werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving ontwikkeld. Dit
werkboek geeft een overzicht van goede praktijken in schoolomgevingen en een
methodiek die bovendien ook kan worden gebruikt om knelpunten op de
schoolroutes op te lossen.
Achteraan het werkboek wordt via een aantal fiches inspiratie aangereikt om
concreet werk te maken van een duurzamere en verkeersveiligere schoolomgeving.
De fiches zijn in vier groepen gerangschikt:
• infrastructuurmaatregelen (I-fiches)
• educatiemogelijkheden (E-fiches)
• handhavingsinitiatieven (H-fiches)
• maatregelen voor organisatie en overleg (O-fiches)
Document : Werkboek schoolomgeving (Agentschap Wegen en Verkeer)
2.5

Andere

Onder het motto ‘een gewaarschuwd mens is er twee waard’ overlopen we hieronder nog
een aantal administratieve en juridische aandachtspunten. Dit is uiteraard niet op iedereen
van toepassing, maar in het kader van openstelling kan dit in enkele gevallen wel van pas
komen.

2.5.1 SABAM en billijke vergoeding bij scholen
Afhankelijk van het type activiteit dat zou doorgaan in de school kan het nuttig zijn
om te kijken of het al dan niet nodig is om auteursrechten te vergoeden. Hieronder
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een beknopt overzicht van de meest voorkomende situaties en het onderscheid
tussen SABAM en de billijke vergoeding.
Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het
leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en
producenten.
SABAM
SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Ze int de
verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of
zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, ... De vergoeding gaat naar
de auteur of componist van de tekst of muziek.
Ook als het gaat om een privéfuif en/of als u geen inkom vraagt, moet u aan SABAM
betalen. Alleen voor ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ moet u geen
toestemming aanvragen en bent u ook geen rechten verschuldigd.
U betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Hoeveel u precies betaalt, wordt
bepaald in functie van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde
consumptie, de gevraagde inkomprijzen...
Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van SABAM : www.sabam.be
De billijke vergoeding
De billijke vergoeding is een compensatie voor uitvoerders en producenten.
De billijke vergoeding wordt gevraagd wanneer u muziek of teksten in het openbaar
gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn. Bijvoorbeeld bij het spelen
van opgenomen muziek op een openbare fuif of op de achtergrond in een café,
restaurant, kapperszaak, fitness, wachtruimte van een arts, ...
Het gaat telkens om “opgenomen” muziek (bv. radio, cd, mp3). Voor live muziek
moet u geen billijke vergoeding betalen.
Meer info : https://www.debillijkevergoeding.be
2.5.2 Handelszaken, reclame & sponsoring
Handelsactiviteiten
Dit onderdeel is bedoeld voor scholen die zelf handelsactiviteiten organiseren voor
derden. Voor verenigingen die handelsactiviteiten organiseren is dit niet van
toepassing.
De onderwijsregelgeving stelt dat scholen handelsactiviteiten mogen organiseren
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voor zover de opbrengst besteed wordt aan onderwijs en verenigbaar is met de
onderwijsopdracht. De handelsactiviteiten mogen geen 'daden van koophandel' zijn.
Een school kan echter wel activiteiten ontwikkelen die een beperkt
vermogensvoordeel (een marginaal winstoogmerk) nastreven ter bekostiging van
haar werking.
Verder moeten de handelsverrichtingen verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht
van de school. Dit betekent dat de verrichtingen moeten kaderen in de normale
dienstverlening aan de leerlingen of in de afwerking van het leerprogramma. Indien
de handelsactiviteiten niet rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de
onderwijsopdracht, dan moeten ze een occasioneel karakter hebben om
toelaatbaar te zijn. De opbrengst moet aan onderwijs besteed worden en er mag
geen aankoopverplichting gelden.
Bij het voeren van handelsactiviteiten zijn de onderwijsinstellingen verplicht de
regelgeving inzake handelspraktijken te volgen, zoals onder meer de federale
wetgeving betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument.
De onderwijsinstellingen dienen eerlijke handelsgebruiken te respecteren, aandacht
te hebben voor de rechten van de klant en onrechtmatige bedingen uit te sluiten.
Onder dezelfde voorwaarden kan de school haar medewerking verlenen aan
handelsactiviteiten van derden binnen de school.
Reclame en sponsoring
Stel je hebt als school/lokaal bestuur/vereniging een sponsor kunnen overtuigen om
te investeren in verbouwingen in functie van multifunctionele schoolinfrastructuur.
Deze sponsor vraagt om geafficheerd te worden. Wat kan, wat kan niet ? Hierover
waakt o.a. de commissie zorgvuldig bestuur. Meer info over de regelgeving en
procedure vindt u via deze link.
Een schoolbestuur dat reclameboodschappen toelaat, dient een aantal principes na
te komen. Het schoolbestuur waakt erover dat:
• 1° door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten
vrij blijven van reclameboodschappen;
• 2° facultatieve activiteiten vrij blijven van reclameboodschappen, behoudens
indien de reclameboodschappen louter attenderen op het feit dat de activiteit
of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een
schenking of een prestatie verricht onder reële prijs door een bij name
genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging;
• 3° de reclameboodschappen kennelijk niet onverenigbaar zijn met de
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;
• 4° de reclameboodschappen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang
brengen.
2.5.3 Onroerend erfgoed
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Sommige schoolgebouwen zijn beschermd onroerend erfgoed of opgenomen in de
Inventaris van het Onroerend Erfgoed. Deze scholen beschikken bijvoorbeeld over
kloostergebouwen of een kapel.
Wie vragen heeft over het ontwijden en of herbestemmen van religieuze gebouwen
kan de expertise inroepen van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Zij
begeleiden aanvragen van her- of nevenbestemming en valorisatie van religieus
erfgoed.
Bijvoorbeeld : Dit klooster en
schoolgebouw in Maldegem
uit de Inventaris van het
Onroerend Erfgoed.

wordt besproken in het hoofdstuk rond financiering.

Voor algemene vragen rond
onroerend erfgoed kan u
terecht bij het Agentschap
Onroerend erfgoed. Deze
overheidsinstantie verleent
onder bepaalde
voorwaarden ook subsidie
voor onroerend erfgoed. Dit

Gerelateerde lectuur:
•
•

‘Een tweede leven voor religieus erfgoed’ van Bart Van Moerkerke in het
tijdschrift Lokaal (juni 2011).
Onroerend Erfgoed, ‘Eerst onderzoeken, dan herbestemmen’ (2014)

2.5.4 Infrastructuur kinderopvang
In Nederland kiest men al langer voor de combinatie school – kinderopvang. Een luxe
voor veel ouders, die dan in één beweging hun jongste en oudere kinderen kunnen
afzetten en ophalen aan de opvang/school. Hoewel dit eerder samengebruik is van
schoolinfrastructuur willen we graag geïnteresseerden de weg wijzen naar meer info
over vereiste normen voor kinderopvang. Verder in het luikje financiering bespreken
we een mogelijke subsidie van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).
Infrastructuur heeft een belangrijke impact op de werking van kinderopvang. Met je
gebouw en inrichting kan je een kindvriendelijke, veilige en gezonde plek creëren
waar kinderen en begeleiders zich goed voelen. Bij het VIPA kan je terecht voor info
en advies over de infrastructuur van de kinderopvanglocaties.
Basisvereisten infrastructuur zonder verbouwing
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Er zijn een aantal specifieke infrastructurele basisvereisten voor een
kinderopvanglocatie, zoals vergunningsvoorwaarden Kind en Gezin,
voedselveiligheid, brandveiligheid, regelgeving rond welzijn op het werk,…
Bekijk deze basisvereisten en informeer je voldoende bij de juiste instantie.
Let op, wanneer je gaat (ver)bouwen, is bijkomend nog andere regelgeving van
toepassing. Meer info daarover vind je bij basisvereisten infrastructuur (ver)bouwen.
•

•

•

•

•

Kind en Gezin (KG) – algemeen : de vergunningsvoorwaarden van Kind en Gezin
voor kinderopvang van baby's en peuters. In het referentiekader wordt de
doelstelling van de vergunningsvoorwaarden verduidelijkt en er zijn ook nog tips
over hoe je de toepassing van de regelgeving kan realiseren. Hier vind je de
regelgeving voor de opvang van schoolkinderen.
Functiewijziging (FW) – algemeen: Informeer bij de stedenbouwkundige dienst
van je gemeente of een functiewijziging nodig en mogelijk is (vb. van
gezinswoning naar kinderopvang). Een functiewijziging kan een impact hebben op
de brandveiligheid en stedenbouwkundige vereisten.
Voedselveiligheid (FAVV) – groepsopvang: Je vindt de wettelijke verplichtingen
van het FAVV terug in de autocontrolegids voedselveiligheid voor baby's en
peuters. Bij de Voorlichtingscel van het FAVV kan je terecht met je vragen en ook
voor gratis vorming.
Brandveiligheid (BV) – groepsopvang: Als organisator van groepsopvang moet je
infrastructuur voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Je kan dit aantonen
met een brandveiligheidsattest A of B dat je aanvraagt bij de burgemeester van
de gemeente. De brandveiligheidsvoorschriften zijn enkel van toepassing op
het gedeelte van de kinderopvanglocatie (en evacuatiewegen) indien dit een
brandwerend compartiment is, zo niet moet het volledige gebouw voldoen aan
de voorschriften.
Arbeidswet (AW) voor organisatoren met werknemers groepsopvang: Bouwtechnische normen voor het welzijn van de werknemers.
Werknemers zijn alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon (bv. gewone werknemer, een statutair, ,..). Voor bijkomende
inlichtingen kan je terecht bij Externe directies Toezicht op het Welzijn op het
Werk. Deze vereisten zijn van toepassing vanaf één werknemer.

Basisvereisten infrastructuur bij het (ver)bouwen
Bij een verbouwing of een nieuwbouw zijn er eventueel nog bijkomende
aandachtspunten van toepassing (bv. toegankelijkheid).
§ Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare
zorginfrastructuur. Voor een aanvraag zijn er verscheidene vereisten.
§ Toegankelijkheid van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
§ Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de EPB-eisen
voldoen.
§ Voor elke bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen. De architect is op

35

Wegwijzer - Slim Gedeeld!

§

de hoogte van de algemene bouwtechnische normeringen.
Bij vervanging van glas zijn er normen voor de installatie van veiligheidsglas
(Norm NBNS 23-002). Meer info vind je bij je glasleverancier of je architect.
Gratis plan-advies bij verbouwing van infrastructuur voor kinderopvang bij het
VIPA.
Good practice : Minderbroederssite - stad Genk
• Het stadsbestuur werd in 2012 eigenaarvan het klooster van de
Minderbroeders (en omliggende gronden) in Hoevenzavel. De bedoeling
is om dit klooster een socio-culturele bestemming te geven met
huisvesting en een samenwerking van diverse verenigingen te
faciliteren.
• De stad Genk neemt de sturende rol op zich.
• De stad Genk maakt een masterplan en ontwikkelingsplan op, dit wordt
later vertaald in een RUP.
• De stad zal ook initiatief nemen om de woongebouwen te ontwikkelen.
• De herbestemming van het klooster wordt gecombineerd met de bouw
van een nieuw kinderdagverblijf, de aanleg van een gemeenschappelijk
park, de herstructurering van een bestaande school en residentieel
vastgoed.
• De samenhang van het geheel wordt onderzocht via een masterplan.
• Vanuit de stad wordt het initiatief genomen om verschillende lokale
verenigingen te groeperen binnen het bestaande kloostergebouw.
• In de verkoopsvoorwaarden van het klooster werd gesteld dat de socioculturele bestemming 18 jaar moest behouden blijven.
• Binnen het omliggende park worden nieuwe woonvolumes voorzien. De
woonvolumes zijn van groot belang voor de goede werking van de site.
Momenteel mist het gebied sociale controle.
• Op termijn zal getracht worden het samengebruik/ multifunctioneel
gebruik van de sporthal te vergroten : gedurende de dag als turnzaal
voor de school, tijdens de avond en weekend voor lokale
sportverenigingen.

2.5.5 Overzicht regels en normen per beleidsdomein
Wanneer we de normen van enkele actoren naast elkaar plaatsen, merken we dat
men op veel punten teruggrijpt naar dezelfde wetgeving, zoals dit het geval is bij de
regelgeving naar toegankelijkheid, sanitaire voorzieningen of veiligheid
speeltoestellen. Toch is er voor bepaalde thema’s specifieke regelgeving per
beleidsdomein. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de regelgeving omtrent
brandveiligheid. Infrastructuurvoorzieningen voor onderwijs, kinderopvang, sport en
jeugd hebben elk hun eigen geldende norm. We geven hier een overzicht van de
geldende regelgeving voor infrastructuur per beleidsdomein.
Document in bijlage : Overzicht regels en normen per beleidsdomein (tabel)
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3.

Waar kan ik op zoek naar extra financiering ?
Een aparte inkom in functie van het buitenschools gebruik van een turnzaal ? Een
nieuwbouw in overleg met de buurtverenigingen? Het kost allemaal geld. Hebt u
slechts een klein budget nodig voor een aanpassing of eerder een grote som geld om
verbouwplannen te realiseren? Er zijn tal van mogelijkheden.
We overlopen voor u zowel de subsidiërende instanties als de alternatieve
financieringsmogelijkheden. Het loont de moeite om uw project goed te bekijken en
te zien welke opties er beschikbaar zijn bij verschillende instanties. Het komt er op
neer creatief om te gaan met verschillende subsidiekanalen. Of zelf f aan te kloppen
bij verschillende instellingen.
U kan ook afhankelijk van de werken die u wil uitvoeren bij verschillende instellingen
tegelijk een subsidie aanvragen. Dit deed Brede school Nieuwland bij het inrichten
van verschillende verdiepingen met verschillende partners :
Brede school Nieuwland – Brussel :
•
De aanvraag tot capaciteitsuitbreiding van een basisschool in een vleugel
van een leegstaande hogeschool geeft aanleiding tot de aankoop van het
(bijna)volledige gebouw door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
ondersteund met middelen uit Vlaanderen.
•
Doel is om een brede school uit te bouwen op de site binnen bestaande
gebouwen. Het programma bestaat uit een basisschool, een kinderopvang,
buitenschoolse opvang, een opvoedingscentrum en een muziekacademie.
•
Er worden 4 bouwheren bij elkaar gebracht die met middelen van de VGC,
AGION, VIPA en de stad Brussel een ‘gezamenlijk’ project uittekenen.
•
De VGC neemt de coördinatie van het project voor haar rekening; 5
aannemers, 2 architecten zijn noodzakelijk om dit project gerealiseerd te krijgen
op korte termijn.
•
De site wordt opgesplitst tussen eigenaars, huurders, erfpachtnemers en
bouwheren.
•
Het gezamenlijk gebruik en de samenwerking zullen moeten groeien in de
loop van de tijd.
•
Een zakelijk beheerder en klusjesman betaald door de VGC heeft als doel de
afstand tussen de gebruikers te verkleinen. Een conciërge wordt in de toekomst
voorzien.

3.1

Via subsidiërende instanties
Hierbij een aantal instellingen en/of overheden waar u terecht kan voor informatie of
subsidie:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1.1

AGION
Sport Vlaanderen
VIPA & Kind en Gezin
Onroerend erfgoed
GO!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten
Gemeente
Provincie

AGION

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, zorgt voor de subsidie
via gewone financiering bij de aankoop, de bouw en de verbouwing van
schoolgebouwen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. Het basisonderwijs kan
rekenen op 70% van de subsidiabele kostprijs, voor het secundair onderwijs, de CLB’
s, internaten en het volwassenenonderwijs bedragen de subsidies 60% van de
subsidiabele kostprijs. Voor het niet door de subsidie gedekte deel van de kosten (30
of 40%) kan een inrichtende macht mits voldaan wordt aan de voorwaarden, een
lening aangaan die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt.
Om zijn opdracht te kunnen vervullen, ontvangt AGION jaarlijks machtigingen van de
Vlaamse Regering.
Wie kan een beroep doen op de subsidiëring via AGION?
De onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s die voldoen aan de geldende
rationalisatie- en programmatienormen komen in aanmerking voor subsidiëring.
De aanvrager van een subsidie moet een rechtspersoon zijn en beschikken over
een zakelijk recht (bijvoorbeeld eigenaar, erfpacht of recht van opstal).
AGION vervult zijn opdracht voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.
Voor de basis- en secundaire scholen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest werkt
AGION samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Welke werken aan schoolgebouwen subsidieert AGION?
§ Nieuwbouw
Alle werken (inclusief eerste uitrusting) met de bedoeling om nieuwe gebouwen
op te richten, de uitbreiding van de bestaande gebouwen of werken aan de
buiteninfrastructuur, exclusief de uitbreidingswerken zoals bepaald bij
“verbouwingswerken”.
§ Verbouwingswerken
Alle werken (inclusief eerste uitrusting) die uitgevoerd worden aan bestaande
gebouwen of buiteninfrastructuren met inbegrip van kleine uitbreidingswerken
met een maximale bruto oppervlakte van 30 m².
§ Aankoop
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De verwerving van een gebouw dat in aanmerking komt voor een bestemming in
het onderwijs, voor een internaat of voor een centrum voor
leerlingenbegeleiding.
§ Buitenaanleg
De aanleg van een open of overdekte speelplaats, fietsenberging, parkeer- en
manoevreerruimte, toegangspaden, omheiningen, groen en hellingen komen in
aanmerking voor subsidiëring.
Meer weten over buitenaanleg, klik hier.
§ Eerste uitrusting
Eerste uitrusting is 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.
Meer weten over eerste uitrusting, klik hier.
§ Andere
Dossiers waarvan de kostprijs minder dan 8.500 euro bedraagt (exclusief btw en
algemene onkosten) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dergelijke werken
worden aanzien als onderhoudswerken en subsidieert AGION niet.
Een overzicht met subsidiabele en niet-subsidiabele bestekposten vind je hier.
Wat zijn de procedures ?
AGION verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een
verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen. Welke procedure u moet
volgen en welke stukken het dossier moet bevatten, wordt bepaald door de aard en
de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.
Naast de reguliere subsidiëring coördineert AGION de inhaalbeweging scholenbouw
via alternatieve financiering. Deze inhaaloperatie is beter bekend onder de naam
DBFM. Het agentschap participeert in de DBFM-vennootschap die is opgericht om in
te staan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het eigenaarsonderhoud van
de schoolinfrastructuur. Gedurende 30 jaar stelt de vennootschap de
schoolgebouwen ter beschikking aan de inrichtende machten die daarvoor in ruil een
periodieke beschikbaarheidsvergoeding betalen. AGION zorgt daarbij voor de
uitbetaling van een toelage op die beschikbaarheidsvergoedingen.
Er zijn ook huursubsidies mogelijk bij AGION.
Alle informatie over de basisvoorwaarden voor subsidies, de verschillende
subsidiëringsprocedures, de inhaalbeweging schoolinfrastructuur, wetten en normen
over scholenbouw kan u vinden op de website van AGION.
3.1.2 Sport Vlaanderen
Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering de projectoproep “Naschools openstellen van
schoolsportinfrastructuur” goed. Hiermee slaan Vlaams minister van Sport Philippe
Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de handen in elkaar om
scholen een duwtje in de rug te geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur
naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.
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Minister van Sport Philippe Muyters: “In onze scholen is er heel veel waardevolle
sportinfrastructuur, jammer dat de clubs en de sporters daar vaak nog onvoldoende
gebruik van kunnen maken. Sport en onderwijs slaan daarom nu de handen in
elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools en in het
weekend open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken.”
(persbericht – 09.08.2016)
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolinfrastructuur,
en dus ook van sportaccommodatie in scholen, is een belangrijke doelstelling van
het Masterplan Scholenbouw. Daarom de oproep naar scholen om projecten in te
dienen om hun sportinfrastructuur meer open te stellen voor andere gebruikers. Dit
kan veel mensen de kans bieden om buitende de schooluren te sporten, te bewegen
en maximaal gebruik te maken van de reeds bestaande schoolsportinfrastructuur.
Dit betekent een dubbele winst: én voor de scholen én voor de lokale sportclubs.”
(persbericht – 09.08.2016)

De projectoproep richt zich naar scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in
schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs,
sportdiensten en andere gebruikers. Geselecteerde scholen zullen hierbij zowel
praktisch als financieel ondersteund worden. De financiële ondersteuning geldt zowel
voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze
projectoproep 2.300.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en
onderwijs samen. Voor de praktische ondersteuning van scholen werd een
begeleidingsfunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –
recreatiebeleid (ISB). Informeren, adviseren, begeleiden en coachen staan hierbij
centraal. Tevens zal het ISB goede praktijken verzamelen en communiceren naar de
hele onderwijssector.
Scholen hebben tot 16 december 2016 om een aanvraag in te dienen.
• Projectoproep naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
3.1.3

VIPA & Kind en Gezin

Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare
zorginfrastructuur (o.a. kinderopvang). De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op
te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op
functioneel en bouwtechnisch vlak.
Het VIPA komt tussen in de bouwkost voor een vast bedrag per m2 dat overeen komt
met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost. Het betreft de kosten voor bouwen
en eerste uitrusting bij nieuwbouw, uitbreiding of verbouwen van gebouwen.
Afhankelijk van de aard van de werken komt het VIPA forfaitair tussen in de
bouwkost, of op basis van de goedgekeurde raming (en eindafrekening).
De aankoop van een gebouw al dan niet in combinatie met verbouwingen kan ook
gesubsidieerd worden. De aankoop van grond subsidieert het VIPA niet.

40

Wegwijzer - Slim Gedeeld!

Het VIPA subsidieert ook louter uitrusting en meubilering.
De procedure voor 'de aanvraag tot goedkeuring van het masterplan en van de
subsidiebelofte' bestaat uit volgende stappen :
1.
2.
3.
4.

Voortraject
Subsidieaanvraag en subsidiebelofte
Start investering, subsidiebetalingen en evaluatie 2 en 3
Waarborg (optioneel)

Meer info hierover vindt u hier.
3.1.4 Onroerend erfgoed
Voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de
herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend
erfgoed, kan je een erfgoedpremie aanvragen. Bij deze premie zijn twee procedures
mogelijk: een standaardprocedure of een bijzondere procedure.
Bij de erfgoedpremie is het gebruikelijke premiepercentage 40%, ongeacht de
procedure die je kiest. Voor bepaalde typen van erfgoed is een verhoogd
premiepercentage voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN (Zonder Economisch Nut)erfgoed, open erfgoed, onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende
eredienst.
Open erfgoed is erfgoed dat actief en op regelmatige basis opengesteld wordt met
als bedoeling de erfgoedwaarde ervan in de kijker te plaatsen. Je geeft de bezoekers
inzicht in de (historische) rol of betekenis van het erfgoed en richt je daarbij op alle
lagen van de bevolking. Open erfgoed moet voldoen aan verschillende voorwaarden,
die ook opgenomen zijn in een beheersplan. Zo moet het erfgoed bijvoorbeeld op
een (inter)actieve en sprekende manier ontsloten zijn, en moet de openstelling
exemplarisch zijn voor Vlaanderen. De voorwaarden zijn opgesomd in artikel 25
(Hoofdstuk 1) van het gewijzigde Onroerenderfgoedbesluit.
Weet je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt voor de aanvraag van een
erfgoedpremie? Met dit stroomschema vind je het antwoord. Ga eerst na wat het
beschermingsstatuut van het goed in kwestie is via geo.onroerenderfgoed.be.
Om aanspraak te maken op een verhoogde erfgoedpremie van 60% of 80% moet je
altijd over een goedgekeurd beheersplan voor het beschermd goed beschikken.
Zowel bij de standaardprocedure als bij de bijzondere procedure kan je een
erfgoedpremie op twee manieren aanvragen:
• op basis van een kostenraming;
• op forfaitaire basis.
Het agentschap komt ter plaatse vaststellen of de werken uitgevoerd zijn volgens de
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regels van de kunst. Om het bedrag van de erfgoedpremie op forfaitaire basis te
kennen, raadpleeg je de tabel met vaste bedragen.
3.1.5 GO!
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt middelen van de Vlaamse
Overheid voor het onderhoud en de vervanging van het patrimonium. Het Bijzonder
Decreet van het GO! bepaalt de bevoegdheidsverdeling over de verschillende niveaus
van het GO!. Grote infrastructuurwerken worden gerealiseerd door middel van een
meerjarenplanning die goedgekeurd wordt door de Raad van het GO!. De
Scholengroepen staan in voor de kleine infrastructuurwerken en eigenaarsonderhoud
en zijn bevoegd voor het openstellen en verhuren van schoolinfrastructuur.
Indien u geïnteresseerd bent of vragen hebt voor samenwerking neemt u best
contact op met de desbetreffende school en/of scholengroep: http://www.go.be/schoolzoeker/
3.1.6 Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Schoolbesturen van het katholiek onderwijs kunnen voor advies en ondersteuning
terecht bij de infrastructuurmedewerkers van de Dienst Bestuur & Organisatie van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De Dienst Bestuur & organisatie zorgt voor advies en ondersteuning in
patrimoniumbeheer, vertegenwoordiging en belangenbehartiging van het katholiek
onderwijs overal waar scholenbouw ter sprake komt en is een kennis- en
opleidingscentrum in verband met scholenbouw in Vlaanderen en Brussel. Maar de
dienst is toch vooral gekend van de concrete begeleiding van gesubsidieerde
bouwprojecten voor de inrichtende machten van het katholiek onderwijs bij het
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).
De invulling van die dienstverlening per thema evolueert in de loop van de tijd. De
Dienste Bestuur & organisatie streeft dan ook naar een voortdurende verbetering
van de kwaliteit van haar dienstverlening tegen het licht van de wijzigende vragen en
noden van inrichtende machten, directies, ontwerpers, ...
Meer informatie over financiering vindt u via deze link.
3.1.7 Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten
Omdat alle steden en gemeenten die zelf onderwijs organiseren vertegenwoordigd
worden door OVSG, worden dossiers van stedelijke en gemeentelijk schoolbesturen
behandeld door AGION op basis van een prioriteitenlijst die OVSG opstelt. Deze
manier van werken is goedgekeurd door de raad van bestuur van OVSG.
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OVSG hanteert een aantal criteria om de aanvragen voor schoolgebouwendossiers op
een prioriteitenlijst te plaatsen. De datum waarop de aanvraag is ingediend is het
eerste en belangrijkste criterium. Als er een onvoorziene noodsituatie is die het
geven van onderwijs in het gedrang brengt, kan hierop een uitzondering gemaakt
worden. Bijkomende criteria zijn de aanwezigheid van containerklassen, een sterk
gestegen aantal leerlingen, het feit dat al investeringen zijn gedaan met eigen
middelen en de subsidies die in het recente verleden zijn verkregen. Met de huidige
toestand van de gebouwen of met een doorlichtingsrapport wordt in principe geen
rekening gehouden.
Enkel het kleuter- en leerplichtonderwijs kan subsidiëring voor infrastructuurdossiers
ontvangen via AGION via de prioriteitenlijst die OVSG opstelt.
Meer informatie? Zie schoolgebouwen@ovsg.be

3.1.8 Gemeente
U kan uiteraard ook aankloppen bij uw gemeente of stad. Maak een beknopt dossier
op waarin dat u het belang en de nood van gedeeld gebruik aankaart. Leg uw situatie
uit en specifieer wat u verwacht van de gemeente. Dit kan een financiële subsidie zijn
vanuit het domein Jeugd, Cultuur, Sport, Vrije tijd of Onderwijs. Maar u kan ook
vragen naar een wederdienst in ruil voor openstelling van schoolinfrastructuur.
Bijvoorbeeld de gemeente mag gebruik maken van de speelplaats voor
speelpleinwerking in ruil voor het tuinonderhoud. In dit geval richt u zich best tot
heel het schepencollege/gemeentebestuur, in plaats van naar één specifieke dienst.
Het Sint-Bavo college in Gent krijg een aparte gerenoveerde ingang voor de
Groenzaal, in ruil voor 7 stadsdagen. Dit zijn 7 dagen per jaar waarbij de stad de
Groenzaal mag gebruiken (bijvoorbeeld voor de Gentse feesten).
De Toverfluit in Gent deelt na de schooluren haar speelplaats met de buurt als
buurtparkje in ruil voor onderhoud van hun Groene Avontuurlijke Speelplaats.
Mogelijke inhoud voor een brief aan de gemeente :
•
•
•

•
•
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Beschrijving van de nood aan gedeelde infrastructuur
Beschrijving schoolinfrastructuur met eventueel een plannetje
Je vraag aan de gemeente
o Financiële hulp : specifieer hoeveel voor wat, eventueel met offerte
bij.
o Logistieke hulp : specifieer wat aan welke frequentie (sleuteldragers,
tuinonderhoud,…)
De Win-win voor de gemeente, wat kan jij de gemeente aanbieden.
Vraag naar een gesprek + contactgegevens (school + partners)

Wegwijzer - Slim Gedeeld!

Bouwkosten kan u ook met enkele partners delen, m.a.w. het hoeft niet altijd de
school te zijn die infrastructuurkost moet dragen. Bijvoorbeeld in een passiefschool in
Bilzen heeft de gemeente een deel van de bouwkost betaald.

3.1.9 Provincie
Provinciaal kan je bijvoorbeeld voor de aanleg van een Groene Avontuurlijke
Speelplaats subsidie aanvragen. Zo lanceerde de Provincie Vlaams-Brabant een
subsidieoproep voor natuurprojecten op school. Hier vind je enkele voorbeelden van
Natuurprojecten op school.
We lijsten hier voor u een aantal links op per provincie :
•
•
•
•
•
•

3.2

Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Andere financieringsbronnen

We sommen hier een aantal financieringsbronnen op die los staan van de klassieke
subsidiërende (overheids)instanties. Deze informatie is vooral gericht naar verenigingen.
Meer info vindt u op http://scwitch.be/.
3.2.1 Giften, schenkingen, legaten
Giften

•
•
•
•

geld geschonken door een individu (bij leven) of een organisatie
meestal lager bedrag en een eenmalig karakter
vereist geen notariële akte (geen schenkingsrechten en notariskosten)
soms fiscale aftrekbaarheid

Informatie over de fiscaliteit: zie Giften en fiscaliteit.
Schenkingen
Het betreft geven van geld door een individu bij leven, met notariële akte.
Schenkingen gebeuren vooral om fiscale redenen (schenking bij leven is fiscaal
interessanter dan nalatenschap met successierechten). Schenkingsrechten hebben
een vlak fiscaal tarief. Schenkingen aan culturele VZW’s of Stichtingen: altijd 5,5%,
ook voor onroerende goederen in Vlaanderen.
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Handgiften aan privérechtspersonen met onbaatzuchtig doel (VZW’s, Stichtingen en
IVZW’s) moeten niet gemachtigd worden, wat ook het bedrag van de schenking is.
Een handgift is een gift van hand tot hand van roerende goederen.
Bankoverschrijvingen worden door de FOD Justitie beschouwd als handgiften.
Ook schenkingen tussen privérechtspersonen met onbaatzuchtig doel vallen buiten
de machtigingsvereiste, wat ook het bedrag van de schenking is. Het
specialiteitsbeginsel maakt wel dat het hier moet gaan om schenkingen tussen
rechtspersonen met een gelijkaardig doel.
Schenkingen tussen vzw’s komen in de praktijk heel vaak voor:
•
•

bij een ontbinding/vereffening van een vzw: de overdracht van het resterende
actief door een ontbonden vzw aan een andere vzw;
stortingen door een VZW om bijvoorbeeld de schulden van een andere
(zuster)VZW te dekken.

Volgens de administratieve rechtspraak is voor schenkingen tussen gelijkaardige
VZW’s geen machtiging vereist. Als de begunstigde rechtspersoon het uitdrukkelijk
vraagt, kan toch een ministeriële machtiging verleend worden.
Onrechtstreekse schenkingen
Men kan bijvoorbeeld bij het afsluiten van een levensverzekering een derde persoon
begiftigen. Dit kan een VZW zijn.
Legaten
Een legaat is een schenking bij overlijden van een individu (via een testament is het
mogelijk om aan een persoon of een organisatie geld of andere eigendommen te
schenken). Een duo-legaat is een specifieke fiscale techniek waarmee een deel van
het vermogen wordt geschonken aan een goed doel, dat ‘in ruil’ de successierechten
moet betalen op het andere deel van het vermogen dat wordt nagelaten aan een
familielid of een andere legataris. Dit komt hieronder nog aan bod.
Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen geen schenkingen of legaten in
ontvangst nemen.
Nalaten aan een vereniging: in een geldig opgemaakt testament kan een organisatie
als begunstigde worden aangesteld en kan een legaat worden toegewezen aan een
organisatie die de nalater wenst te steunen. In het testament wordt dan aangeduid
welk geldbedrag en/of welke goederen worden geschonken.
Successietarieven voor VZW’s, Stichtingen, IVZW’s
De successierechten bedragen 8,5% in Vlaanderen, in Brussel 12,5%, en in Wallonië
7%. Het Vlaamse tarief van 8,5% geldt o.a. voor VZW’s, ziekenfondsen en
landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen
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zonder winstoogmerk (IVZW’s), privéstichtingen en stichtingen van openbaar nut.
Duo-legaat
Het grote voordeel van een duo-legaat is de mogelijkheid om een exact bedrag te
legateren aan de erfgenamen, vrij van successierechten, waarbij de VZW of Stichting
het saldo krijgt en alle verschuldigde successierechten voor haar rekening neemt.
De notaris is best geplaatst om persoonlijke uitleg te geven over de werkwijze, de
hoogte van de heffingen te berekenen en de diverse mogelijkheden voor te stellen.
Een duo-legaat vraagt trouwens ook de opmaak van een testament.
Opgelet! Het nettosaldo voor het goede doel (VZW of Stichting) moet voldoende
groot zijn (om de successierechten af te dekken). Het is hoe dan ook belangrijk om
een simulatie te laten maken.
Testament.be
•
•
•
•

is de groepscampagne van honderd goede doelen
missie van de campagne: sensibilisering, mobilisering en advisering rond
legaten ten voordele van het goede doel
begunstigden van de campagne zijn bepaalde VZW’s en Stichtingen
om in aanmerking te kunnen komen als begunstigde, moet de organisatie lid
zijn van testament.be en een ledenbijdrage betalen

3.2.2 Mecenaat
Een organisatie kan geld krijgen van een mecenas (iemand die geld schenkt aan
wetenschappers, universiteiten en/of kunstenaars om de activiteiten van de
begunstigden te ondersteunen) (mecenas ≠ sponsor):
•
•
•
•

meestal grotere bedragen, van een welgestelde schenker
er worden geen eigen belangen mee gediend
is gelinkt aan het idee van vrijheid
is materiële ondersteuning, zonder dat een directe tegenprestatie vereist is
van de begunstigde.

Onder mecenaat verstaat men : “de financiële of materiële steun die verleend wordt
buiten een contractuele verplichting of zelfs unilateraal door een ‘donor’ of
‘mecenas’ aan een andere persoon die daar voordeel uit haalt. De mecenas verwacht
geen reclame voor zichzelf, hij wenst soms zelf anoniem te blijven …“
Bedrijfsmecenaat: ondersteuning van initiatieven door bedrijven, zonder directe
tegenprestatie. Ook via bedrijfsfondsen (zie privéfondsen).
3.2.3 Crowdfunding
Crowdfunding is een innovatieve vorm van financiering waarbij je, online, geld
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ophaalt bij een grote groep kleine financierders. Een geslaagde campagne vereist
echter een goede voorbereiding. Wie is jouw ‘crowd’ en hoe bereik en overtuig je
hen? Welke vorm van ‘funding’ (donatie, reward, lening of aandelen) past best bij je
concept en hoe moet je deze praktisch uitwerken?
Crowdfundingacties gebeuren vaak via een crowdfundingplatform, dat zorgt voor
begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties, enz., en daar
meestal een percentage van de opbrengst voor vraagt.
Er zijn verschillende vormen van crowdfunding :
•
•
•
•

Donationcrowdfunding: men schenkt geld zonder wederdienst
Rewardcrowdfunding: men schenkt geld en krijgt een niet-financiële
beloning zoals een ticket of een cd
Crowdinvesting of crowdequity: investeerder krijgt aandelen
Crowdlending: investeerder geeft lening (schuldfinanciering)

Extra info :
•
•
•

Een overzicht van bestaande crowdfunding-platformen vind je hier.
Handige gids over crowfunding via Politeia.be
Reglementair kader voor crowdfunding : FAQ.

3.2.4 Coöperatief ondernemen
Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel
heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een
coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een
kapitaalsvennootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om
doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.
Het coöperatief gedachtengoed rust op drie pijlers:
•
•
•

er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de coöperatie willen
samenwerken om die te bevredigen,
de coöperatie streeft niet naar winst,
het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.

Bron : http://cooperatiefvlaanderen.be/wat-is-een-cooperatie
Lees ook verder op : http://www.coopburo.be/
Ter info : Tot 50% subsidie voor Coopburo-advies via kmo-portefeuille.
3.2.5 Privéfondsen
Een Fonds heeft meestal een specifiek doel, heeft geen rechtspersoonlijkheid en
wordt beheerd door een beheerscomité.
De Koning Boudewijnstichting (KBS) beheert verschillende fondsen (ook
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bedrijfsfondsen). Onder andere de Fondsen ‘Vrienden van’…: samen met
sympathisanten een organisatie duurzaam ondersteunen en via een Fonds ‘Vrienden
van’ geld inzamelen. Kan ook gebruikt worden voor structurele steun of
tegemoetkoming in de werkingskosten.
Bedrijfsfondsen
De initiatiefnemer beslist zelf welke projecten steun krijgen (fondsen vaak beheerd
door de KBS). Zie bijvoorbeeld:
• CERA projecten
• Fonds Delhaize Group
• Belfius foundation
• Triodos Fonds
Collectieve bedrijfsmecenaatsfondsen
Verschillende bedrijven brengen hun mecenaatsmiddelen onder in een gezamenlijk
fonds of in fondsen per bedrijf.
Nationale Loterij
De Nationale Loterij treedt op als sponsor en subsidieverlener. Ze ondersteunt een
brede waaier aan projecten. Met sponsoring van sport, cultuur,
jongerenevenementen en sociale initiatieven maar ook ondersteuning van lokale,
kleinschalige en sociale projecten.
Venture Philanthropy fonds
Deze vorm van filantropie heeft niet alleen tot doel financiële middelen naar
organisaties toe te leiden maar ook externe knowhow in te brengen en
netwerkvorming te bevorderen. Doel is dus ondersteunen via consultancy en
financiële middelen. De steun kan tot 80.000 euro bedragen en wordt toegekend
over een periode van maximum 3 jaar. Alleen dossiers die betrekking hebben op
structurele verbeteringen (en dus niet op een project), komen in aanmerking.
3.2.6 Via de gebruikers zelf
Afhankelijk van de situatie kan het interessant zijn om te kijken wat de noden zijn van
beide partijen, en of er een win-win situatie gecreëerd kan worden.
Indien er geen financiering beschikbaar is voor bijvoorbeeld een extra slot of
bergingsruimte, kan men - in laatste instantie – hierbij de gebruiker betrekken en
vragen om kosten te delen/dragen.
Sommige verenigingen beschikken over eigen lokalen, die eventueel ook opengesteld
kunnen worden aan scholen. Hier zijn ook voorbeelden van terug te vinden,
bijvoorbeeld een parochiezaal of muziekacademie die gebruikt worden door scholen,
tijdens de schooluren weliswaar.

Enkele voorbeelden :
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•
•
•

Een toneelgezelschap gebruikt een turnzaal in ruil voor gratis workshops en
voorstellingen
Een dansgroep gebruikt een sportzaal en bekostigt in ruil een tapijt om de
sportvloer te beschermen.
Een lokaal bestuur investeert in een nieuwe sportvloer en belijning in ruil voor
gebruik van de sporthal na de schooluren.

4.
Waar moet ik aan denken met betrekking tot beheer & organisatie
(intern) ?
4.1

Algemeen

Als een ruimte intensiever gebruikt wordt omdat er meerdere organisaties gebruik
van maken, is het noodzakelijk om goede afspraken te maken rond het beheer ervan.
Deze afspraken kunnen al dan niet worden opgenomen in de gebruiksovereenkomst.
In het kader van openstelling betekent dit bijvoorbeeld: het opmaken van een
planning(stool), het creëren van procedures voor de verwerking van aanvragen, een
onderhoudsplan opstellen, gebruiksovereenkomsten opmaken. Dit is een inspanning
die best meteen goed gebeurt, want vaak bijsturen zorgt voor onduidelijkheid en
brengt extra werk met zich mee. Probeer ook het beheer wat te spreiden over
meerdere personen; vele schouders maken licht werk!
Hoe regelen scholen doorgaans hun gedeeld gebruik? We zochten inspiratie bij onze
Nederlandse buren en hun multifunctionele accommodaties (zie ook de AGIONpublicatie “In Ruimte naar de Brede School”):
4.1.1

Gesplitst beheer

Dit is van toepassing op gebouwen waarvan sommige ruimtes structureel ter
beschikking gesteld worden aan verenigingen of scholen.
Hierbij zorgt elke instelling voor het beheer van zijn eigen ruimtes. De
verschillende instellingen hebben rechtstreeks contact met de eigenaar van
het gebouw. Een voordeel van gesplist beheer is o.a. de grotere mate van
autonomie met betrekking tot het kiezen van eigen leveranciers en
dienstverleners. Een nadeel van gesplist beheer is dat het in verhouding veel
tijd kost omdat ieder het zijne regelt. Ook verlies je schaalvoordelen. Het is
vaker onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke
ruimtes.
4.1.2

Gebundeld beheer

Bij gebundeld beheer wordt het beheer centraal aangestuurd. Enkele
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mogelijkheden: een zelfstandige beheersorganisatie zorgt voor het beheren
van het gebouw. Of er wordt een stuurgroep opgericht die toeziet op het
beheer van het gebouw. Of het gebouw wordt beheerd door één
hoofdgebruiker.
Voordelen van gebundeld beheer zijn dat er één aanspreekpunt is en het
kosten- en tijdsefficiënt is. Er is ook duidelijkheid over het beheer van de
gemeenschappelijke ruimtes. De nadelen van gebundeld beheer is dat er iets
minder autonomie is per organisatie. Deze vorm van beheer vereist ook een
periodiek overleg, maar dat is sowieso aangewezen.
4.1.3

Uitbesteding

De eigenaar of de gebruikers besteden het totaal beheer uit aan een derde
partij, veelal het lokaal bestuur.
Het grootste voordeel van uitbesteding is uiteraard tijdsbesparing. Maar er
zijn ook wel nadelen. Zo is het duurder indien de uitbesteding gebeurt door
een privé-partner en niet door het lokaal bestuur. Gebruikers moeten ook
gedeeltelijk de autonomie uit handen geven. Tot slot heeft de ‘facility
manager’ soms een vreemde positie tussen gebruikers en eigenaar. Het is
soms onduidelijk wie er aanstuurt, tenzij er goede afspraken zijn.
4.2

Mogelijke aanspreekpunten/rollen

4.2.1 Scholen
•

Schooldirectie/schoolbestuur
De schooldirectie of het schoolbestuur is veelal het eerste aanspreekpunt, zowel
voor verenigingen of ouders met vragen over mogelijke openstelling van de
schoolinfrastructuur, als voor leerkrachten of ander personeel die hieromtrent
zaken willen melden. Afhankelijk van context kunnen ze doorverwijzen naar
andere verantwoordelijken (zie verder).
De schooldirectie of het schoolbestuur heeft tegelijk een belangrijke rol in het
maken van beleidskeuzes en het uitdragen van die visie, zowel extern als intern
naar het eigen personeel. Menige praktijk leert ons dat een
schooldirectie/schoolbestuur vaak 100% achter openstelling staat, terwijl het
personeel er eerder weigerachtig tegenover staat. Het is als directie of bestuur
dus belangrijk om in dialoog te gaan met het personeel en tegelijk duidelijk te
maken dat openstelling een keuze is van de school en dat ze dus dient
gerespecteerd te worden.
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Een (weliswaar verregaand) voorbeeld van wat een visionaire trekker kan
bewerkstelligen is de Brede School het Keerpunt in Antwerpen. Het betreft hier
een brede school, wat dus verder gaat dan enkel het openstellen van
schoolinfrastructuur.

Brede School Het Keerpunt – Antwerpen www.bredeschoolhetkeerpunt.be.
•
Het streefdoel van het Keerpunt is om het schoolgebouw 24 uur per dag, 7
dagen op 7 voor 100% te gebruiken. Een visie die werd uitgedragen door de
voormalige directeur en nu verder wordt gezet.
•
Door een beperkt aantal investeringen wordt de school nu dagelijks
intensief gebruikt: een coördinator (vzw), een onthaal medewerker, elektronisch
sleutelsysteem (investering via subsidie).
•
Er zijn regels waar alle organisaties zich aan moeten houden. Gedeeld
gebruik levert soms wel wrevel op, maar de meerwaarde (financieel en
maatschappelijk) weegt door.
•
Uitgangspunt voor verenigingen die een werking willen in de school is een
win-win relatie met de andere aanwezige verenigingen en met de buurt.
•
De eindverantwoordelijkheid, organisatie en eigendom blijft bij de school
liggen. De huuropbrengsten zijn voor de school. Enkel het sleutelsysteem werd
gerealiseerd via subsidies van de stad.
•
Cruciaal voor het slagen van dit project is het ambitieuze uitgangspunt en
een grote trekker van het project (in dit geval de voormalige directeur).
•
De duidelijkheid van één trekker en eindverantwoordelijke wordt als zeer
belangrijk ervaren.

•

Scholengroep

Denk je er als school aan om uw infrastructuur open te stellen? Klop dan eerst
eens aan bij uw scholengroep (als u tot eentje behoort uiteraard). De meeste
scholengroepen hebben een visie en beleid rond het openstellen van
schoolinfrastructuur. Soms worden scholen ook gestimuleerd en ondersteund
door de scholengroep om hun schoolinfrastructuur open te stellen. Informeer je
als school dus eerst bij jouw scholengroep.
•

Technisch directeur

Een technisch directeur of iemand met die functie binnen uw school kan mogelijk
instaan voor beheer en organisatie m.b.t. het delen van schoolinfrastructuur. Ze
worden doorgaans ingeschakeld bij complexere schoolsites met meerdere
(hoofd)gebruikers.
Brede School Nieuwland is een samenwerking van Kinderdagverblijf
Nieuwkinderland, de Sint-Jorisbasisschool, Buitengewoon Secundair Onderwijs
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Zaveldal, buitenschoolse kinderopvang De Buiteling, muziekhuis MET-X, Opvoeden
in Brussel, Baboes en de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans.
Samen willen ze de ontwikkelingskansen vergroten van alle kinderen en jongeren
in Brussel-stad die Nederlandstalig onderwijs volgen. Dit doen ze door een stevig
netwerk op te bouwen met alle partners die actief zijn op en rond de Nieuwlandsite in het hartje van de Marollen. Ze willen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen,
amuseren, hun talenten ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten, Nederlands
kunnen horen en spreken buiten de klas,... Bij Nieuwland is de technisch directeur
verantwoordelijk voor het goede verloop van het delen van infrastructuur. Hij
staat rechtstreeks in contact met de verschillende organisaties en schooldirecties
en is zo een uniek aanspreekpunt. Als een leerkracht een ruimte wil gebruiken
binnen een andere school van de site, moet die dat via de directie aanvragen,
zodat er geen dubbele boekingen ontstaan.

•

Oudercomité

Ook als oudercomité kan je een sensibiliserende rol spelen in functie van de
openstelling. Als spreekbuis van de ouders kan er bijvoorbeeld eens een sessie
georganiseerd worden voor ouders, directie en (onderwijzend) personeel over de
voor- en nadelen van mogelijke openstelling van de eigen infrastructuur.

4.2.2 Lokale besturen
Uit veel ervaringen met betrekking tot het openstellen van schoolinfrastructuur blijkt
het belang van een stimulerend en ondersteunend lokaal bestuur. Dit kan vele
vormen aannemen. Vooreerst is een centraal aanspreekpunt, hetzij een aparte
dienst, hetzij een soort transversale werkgroep, essentieel wil men als bestuur op
een gecoördineerde manier optimaal ruimtegebruik in de gemeente of stad
aanpakken. Het transversale aspect is belangrijk omdat zowel regelgeving,
financiering als de gebruikers (verenigingen) verspreid zitten over verschillende
diensten binnen een lokaal bestuur. Bovendien is een centraal aanspreekpunt ook
voor scholen bijzonder handig.
Daarnaast kan het lokaal bestuur voor zijn grondgebied een omgevingsanalyse doen.
Zo komen potentieel te delen ruimtes in beeld, wat optimaal ruimtegebruik
stimuleert. Als dit duidelijk en breed ontsloten wordt, is dit een zeer handig
hulpmiddel voor verenigingen en/of burgers.
Het lokaal bestuur kan nog een stap verder gaan door een standaardcontract ter
beschikking te stellen voor de scholen die dat wensen (zie gebruiksovereenkomst,
hoofdstuk 2). Of het lokaal bestuur kan als intermediair fungeren voor het opstellen
van gebruiksovereenkomsten tussen scholen en verenigingen. In de steden
Antwerpen en Gent werd hiervoor iemand aangesteld. Op die manier wordt kennis
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en ervaring gebundeld en worden ook de scholen ontlast van deze administratieve
formaliteit. Een absolute win-win.
Zaalzoekers in Antwerpen : bundelt meer dan duizend zalen over heel Antwerpen.
Deze zalen zijn geschikt voor activiteiten zoals een cursus, vergadering, buurt- of
privéfeest. Het zijn zalen van de stad Antwerpen, scholen, verenigingen en
privépersonen. De stad registreert de aanvragen en zoekt naar de meeste
geschikte zaal in functie van de activiteit van de aanvraag. Dit wordt opgenomen
en opgevolgd in een digitale planningsapplicatie van de Stad Antwerpen.

Stad Leuven– openstellen van schoolsportinfrastructuur via de gemeente voor
sportclubs: de sportdienst van de stad Leuven fungeert als een soort van makelaar
voor de openstelling van de schoolsportinfrastructuur. Hiervoor gaat de stad met de
onderwijsinstellingen een overeenkomst aan en wordt een adviescomité aangesteld
om de openstelling in goede banen te leiden.
De jeugddienst van de Stad Leuven vervult een gelijkaardige rol voor de
speelplaatsen. De stad neemt de heraanleg van de pleinen voor zijn rekening, het
beheer, de verzekering en het voorzien van een politiereglement. Een gelijkaardig
verhaal vindt u ook terug voor de speelplaats van de Toverberg in Gent.

4.2.3 Verenigingen
Verenigingen die éénmalig, regelmatig of structureel infrastructuur van een school
willen gebruiken, stappen best naar de directie van die school. Het kan helpen om
met meerdere verenigingen de handen in elkaar te slaan en samen die vraag te
stellen. Breder kan ook, vanuit adviesraden bijvoorbeeld, de vraag gesteld worden
aan het lokaal bestuur om bijvoorbeeld faciliterend op te treden in functie van meer
openstelling van schoolinfrastructuur (voor inspiratie daaromtrent: zie hierboven).
Ludieke acties of een heuse campagne zijn uiteraard ook opties.
Oost-Vlaamse provinciale ouderenadviesraad en jeugdraad pleiten samen voor
het openstellen van schoolinfrastructuur. Heel wat verenigingen zijn regelmatig
op zoek naar goede locaties voor activiteiten of evenementen. Schoolgebouwen
die na de schooluren leeg staan, bieden hiervoor een oplossing. Alleen zijn de
mogelijkheden daartoe beperkt en/of weinig bekend bij verenigingen. In OostVlaanderen pleitte de jeugdraad al langer voor meer flexibiliteit voor het
openstellen van provinciale schoolgebouwen, en in een recent advies zet de
provinciale ouderenadviesraad hier mee zijn schouders onder.
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In 2016 kreeg de WAK, Week van de Amateurkunsten, er een broertje bij: de
WAC, Week van de Academies. Beide sectoren schoven hun initiatieven in elkaar.
Verschillen maar ook gelijkenissen zijn een boeiend uitgangspunt om op zoek te
gaan naar de MATCH tussen beide. De samenwerking biedt mogelijkheden om
lokaal een nieuwe dynamiek op gang te brengen en om het leren, beoefenen of
genieten van kunst samen onder de publieke aandacht te brengen. Tijdens de
eerste editie stonden de academies in voor meer dan 70 activiteiten. Wordt
vervolgd … in 2018.

4.3

Gebruikersvergadering
Een gebruikersvergadering kan een nuttige optie zijn bij het beheren van
opengestelde schoolinfrastructuur. Afhankelijk van de situatie (aantal gebruikers,
intensiteit van het gebruik) kan u er een periodiek overleg van maken. Bepaal wie
deel uitmaakt van deze vergadering en hoeveel mensen per organisatie u wilt
uitnodigen. Voor een goede gang van zaken is het wenselijk om ruim op voorhand
vergaderingen en besprekingen waar het schoolbestuur of lokaal bestuur bij
aanwezig moet zijn, vast te leggen. Afhankelijk van de frequentie kan deze groep ook
een deel van de beheerstaken op zich nemen.
Bij een éénmalig overleg kan de gebruikersvergadering fungeren als
ontmoetingsmoment, tussen gebruikers, of tussen gebruikers en eigenaar. Hierbij
kan een planning overlopen worden met de uren en ruimtes die ter beschikking
gesteld worden.
Men kan ook kiezen voor een occasioneel overleg waarbij ad hoc bekeken wordt
wanneer er overleg moet komen. Wanneer er bijvoorbeeld werken gepland zijn in
het gebouw en men met de gebruikers wil bekijken hoe hun activiteiten kunnen
blijven doorgaan.
Bij structureel overleg komt de gebruikersvergadering op geregelde, vaste
momenten samen. Dit kan handig zijn om nieuwigheden of praktische zaken
makkelijk te kunnen bespreken. Het kan ook leiden tot een meer inhoudelijke of
pedagogische samenwerking tussen de verschillende organisaties. Bij dat laatste is
een structureel overleg sowieso aangewezen.

4.4

Tijdsplanning ruimtegebruik
Het is aangewezen om op een centrale plek die zichtbaar en toegankelijk is voor alle
betrokken actoren, een overzicht of uurrooster te hangen van het gebruik van de
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verschillende ruimtes. Op dit overzicht kunnen ook schooltijden en vakanties
aangeduid worden en de verantwoordelijken van alle organisaties die de
infrastructuur gebruiken.
Aanvullend bestaan er momenteel ook digitale instrumenten om de agenda te
beheren. Het voordeel is de vlotte aanpasbaarheid. Maar het overzicht moet toch
opgehangen worden omdat niet iedereen altijd even mobiel of kundig is met deze
instrumenten.
Voorbeelden van digitale instrumenten zijn
(gratis) planningssoftware (Google : schedule
software, meetingroom booking systems) of
een gedeelde agenda via e-mailaccounts.
Veelal heeft één persoon een beheerdersrol
en kunnen andere gebruikers de
beschikbaarheid raadplegen. Op het niveau
van een lokaal bestuur, kan het zinvol zijn
om een intranet systeem op te bouwen
gelinkt aan een website waar aanvragen
kunnen verwerkt worden en
beschikbaarheid doorgegeven. Dit kan in combinatie met een
publieke inventaris van fiches van ter beschikking gestelde schoolinfrastructuur.
Document in bijlage : Voorbeelddocument Timesheet

4.5

Meldpunt schade & technische problemen
Er worden best goede afspraken gemaakt over het melden van eventuele schade of
technische problemen. Spreek bijvoorbeeld af dat elke gebruiker bij de start van de
activiteit nagaat of alles in orde is. Raad iedereen aan om schade best meteen te
melden via een oproep of sms aan een vooraf afgesproken contactpersoon, waarbij
duidelijk datum en uur van de vaststelling meegegeven wordt. Zo wordt achteraf
discussie vermeden. Zo mogelijk, wordt best ook een foto genomen.
Daarnaast is het noodzakelijk om alle gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van:
• Adressen van dokter, politie, brandweer, ambulance,…
• Overzicht van EHBO-ers van iedere organisatie
• Ontruimingsplan van het gebouw
• Afspraken m.b.t. ontruimingsoefeningen
• Afspraken m.b.t. het alarmsysteem

4.6

Logboek gebruik ruimte
Een logboek is een handig instrument in de communicatie tussen eigenaar en
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gebruiker of tussen verschillende gebruikers onderling. In dit logboek kan
aangegeven worden hoe het gebruik van de ruimte is verlopen. Was de ruimte
proper bij aankomst? Is er een technisch defect opgetreden? Het logboek kan een
gewoon boek (zoals een gastenboek) zijn of een ringmapje met losse bladen. Het kan
ook digitaal zijn zoals een Whatsapp- of facebook-groep of er kan in de website van
de school een intern digitaal platform gemaakt worden.
Bijvoorbeeld : Een hobbyclub gebruikt een polyvalente zaal om een tentoonstelling te
organiseren. Tijdens het opzetten valt een verlichtingspunt uit. Dit wordt genoteerd in
het logboek. De eigenaar leest het bericht en vervangt de lamp.
Bij ernstige technische defecten, zoals een waterlek, is het uiteraard aangewezen om
te bellen naar de eigenaar/verantwoordelijke.
Document in bijlage : Template Logboek

4.7

Toegang en sleutelbeheer
4.7.1

Sleutelplan

Een sleutel tot succes is ervoor zorgen dat gebruikers enkel toegang hebben tot de
ruimtes die ze gebruiken. Het voordeel hiervan is dat er minder oppervlakte
verzekerd moet worden, dat er minder risico is op schade en dat niet gebruikte
ruimtes proper blijven (minder onderhoud).
Het Keerpunt in Antwerpen is voorzien van een elektronisch sleutelplan waarbij
de gebruiker een eenmalige code krijgt om door het gebouw te bewegen in de
zones die voor hem toegankelijk zijn. Er is een conciërge beheerder en met
loketfunctie, die de verantwoordelijkheid draagt voor de planning van het
multifunctioneel gebruik. Het Keerpunt is voorzien van een duidelijk plan van
welke lokalen waar gelokaliseerd zijn.

4.7.2

Sleuteldragers

Het sleuteldragersysteem lost één van de meest voorkomende knelpunten op bij het
openstellen van schoolinfrastructuur. Het is een systeem waarbij mensen die actief
zijn in de sociale economie ingeschakeld worden als ‘sleuteldragers’. In Antwerpen
opent een sleuteldrager samen met de gebruiker de infrastructuur, overloopt en
controleert de afspraken, is bereikbaar in geval van nood en sluit de zaal veilig af. Een
sleuteldrager werkt in Antwerpen binnen het SINE-statuut, een
tewerkstellingsmaatregel voor mensen die werken in de sociale economie, en wordt
opgeleid door Werkhaven vzw. Ook in stad Gent staat het systeem momenteel in de
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startblokken.
Alle info via deze link.
4.7.3. Zaalzoeker

Zaalzoeker is een platform in Antwerpen dat burgers en organisaties helpt bij de
zoektocht naar een geschikte zaal. Het gratis platform omvat meer dan 1200 zalen
van de stad, scholen, verenigingen en privépersonen voor allerlei soorten activiteiten.
Gemiddeld behandelt Zaalzoeker meer dan 1.000 vragen per jaar: 55 % van inwoners,
45 % van verenigingen.
Zaalzoeker werd voornamelijk ontwikkeld omdat er veel zalen zijn die (vaak) niet
gekend of onderbenut zijn en omdat vraag en aanbod mekaar onvoldoende vonden.
Intussen is ook opengestelde schoolinfrastructuur te vinden via de Zaalzoeker.
Ook in stad Genk is er een Zaalzoeker, geïnspireerd
op die van Antwerpen. Net als in Antwerpen maken
ze een digitale inventaris van de zalen in de stad.
Ook scholen bieden hun infrastructuur aan op de
website. Het gaat doorgaans om polyvalente zalen,
refters en (computer)lokalen. In Genk zijn de
terbeschikkinggestelde (school)sportzalen ook
gekoppeld aan een soort sleuteldragersysteem. Er
komt iemand openen, afsluiten en een
oppervlakkige controle doen.
Zaalzoeker bestaat nu drie jaar in Genk en het
systeem wordt positief geëvalueerd. Recent werd bij
het schepencollege ook de toelating gevraagd om
nog drie middelbare scholen van het katholiek
onderwijs op te nemen in het aanbod.
4.7.4

Conciërge

Sommige scholen/schoolcomplexen in Vlaanderen hebben ook een conciërge of
huisbewaarder, meestal inwonend. Deze conciërges zijn er in eerste instantie om
permanentie te bieden door middel van bewoning van het gebouw, maar zij kunnen
ook een rol spelen in het beheer en coördinatie bij openstelling. De conciërge krijgt
zo een organiserende taak toegewezen, zodat directie en leerkrachten ontlast
worden. Een conciërgewoning op of nabij de schoolsite wordt dan essentieel. De
aanwezigheid van een conciërge is afhankelijk van de inrichtende macht van de
school, en de complexiteit van het schoolcomplex. We zien hier een dubbele tendens.
Enerzijds lijkt gezien de personeelskost de functie uitdovend. Conciërgewoningen
worden ook niet beschouwd als onderwijsinfrastructuur en worden dus ook niet
gesubsidieerd. Anderzijds wordt er vastgesteld dat grotere schoolcomplexen of een
groepering van scholen in éénzelfde omgeving, opnieuw expliciet kiezen om deze
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functie te behouden of te creëren.
Een conciërge is geen security agent, dus bij controle van grote schoolcomplexen ’s
nachts is het aangewezen om te bekijken hoe dit anders georganiseerd kan worden.
Brief een conciërge over afspraken in het kader van de openstelling, zodat alle
gebruikers op de zelfde manier worden behandeld.
CDO-Noord, Antwerpen beschikt over een afzonderlijke toegang met een
loketfunctie en een conciërge die de sleutel overdraagt aan de gebruikers.

4.7.5

Elektronische toegang

Elektronische sluitsystemen bestaan in allerlei varianten. In plaats van een sleutel
kan de deur geopend worden met een pasje of sleutelhanger. Daarbij kunt u ervoor
kiezen een vertegenwoordiger van een vereniging de bevoegdheid te geven om op
bepaalde tijden het pand (of zelfs alleen bepaalde ruimtes in het pand) te betreden.
Het is mogelijk te registreren wie waar wanneer in het pand is geweest. De toegang
kan ook weer geblokkeerd worden, bijvoorbeeld wanneer iemand niet verantwoord
met de ruimte omgaat. Het beheer van een elektronisch sleutelplan kan via een
centrale computer maar ook met behulp van op de eigen computer geïnstalleerde
software. Laat u informeren over de mogelijkheden door een specialist. Voordeel van
het elektronisch sluitsysteem is dat er geen sleutels meer in omloop zijn bij (mogelijk)
onbevoegden. Bekabeling is niet nodig en bestaande sloten en deuren kunnen
gewoon gebruikt blijven worden. De hoge(re) kosten voor het aanleggen van zo’n
systeem zijn een nadeel.
Een andere optie is een
elektronisch cijferslot, waarbij
de gebruiker enkel een code
nodig heeft, die best om de
zoveel tijd vervangen wordt
door een nieuwe code. Een
voordeel van het systeem is
dat het goedkoper is. Een
nadeel is dat het minder
flexibel is dan andere
elektronische sluitsystemen.

4.8

Inventaris en afspraken omtrent leveranciers
Iedere organisatie heeft diverse (facilitaire) bedrijven en leveranciers waar ze
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contacten mee onderhouden. Denk hierbij aan schoonmaak, afvalverwerking,
catering, technische dienst, tuinonderhoud ect. Het is handig om elkaar op de hoogte
te houden. Soms kun je gezamenlijke afspraken maken, soms kan dat niet omdat
bijvoorbeeld de kinderopvang een contract heeft afgesloten met een andere
afvalverwerker dan de school. Het komt vaak voor dat de overkoepelende organisatie
afspraken maakt met een leverancier voor al hun gebruikers.
Maar dat kan soms ook een voordeel zijn in tijdswinst. Het is vaak makkelijker samen
te werken met een leverancier die het gebouw al kent.
Document in bijlage : Modeldocument - inventaris en afspraken leveranciers
4.9

Inventaris en afspraken over gebruik van materiaal
Wat kan helpen in het vermijden van conflicten tussen eigenaar en gebruiker is het
opstellen van afspraken rond het gebruik van materiaal en meubilair. Welke meubels
mag je verplaatsen, welke niet ? Hoe werken bepaalde apparaten ? Wat als er iets
beschadigd is ?
Het is zinvol om bijvoorbeeld een handleiding (met foto’s) te maken voor de
apparaten in de refter of cafetaria. Of een handleiding voor de beamer en
muziekinstallatie in de polyvalente ruimte. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker
makkelijker zijn plan kan trekken en dus ook de verantwoordelijke niet hoeft te
contacteren. Het is ook een middel om beschadiging tegen te gaan door verkeerd
gebruik van een apparaat. Bijvoorbeeld: Lampje van de beamer laten afkoelen
alvorens de stekker uit te trekken.
Met betrekking tot eventuele schade is het goed om een procedure op te stellen.
Wat in geval van schade? Is er een meldpunt? Wat moet de gebruiker doen? (zie
hoger) Wie moet het beschadigde voorwerp vervangen?
Opgelet ! Op geen enkel moment mag de normale werking van de school in gedrang
komen door openstelling. Indien dit het geval zou kunnen zijn, zorgt de gebruiker er
best voor dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.
We adviseren u om in elk geval een inventaris op te maken van het materiaal. Dit kan
eenvoudigweg in een spreadsheet (zie bijlage), eventueel aangevuld met foto’s. Het
is raadzaam zowel voor de gebruiker als voor de eigenaar om voor de
terbeschikkingstelling foto’s te nemen van meubilair of materiaal dat reeds
beschadigd is, maar ook van het geheel. We adviseren ook om spel- en
sportmateriaal te labelen. Immers alleen dan is het duidelijk wie de eigenaar is.
Om de gebruiker aan te sporen om het materiaal op de juiste plaats terug te brengen
is het handig om een visuele fiche te maken voor het bergen van materiaal. Dit kan
eenvoudigweg door een foto te maken en geplastificeerd op te hangen in de ruimte,
eventueel ook aangevuld met specifieke aanwijzingen.
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•

Een seniorenvereniging gebruikt de keuken van een refter, op de kasten hangt
een foto met de juiste opstelling van het servies.

•

Een jeugdvereniging gebruikt een sporthal, heeft toegang tot het materiaalkot,
ze engageren zich om alles mooi terug te zetten. Geen discussie mogelijk met
een reeks foto’s van het materiaalkot in opgeruimde toestand.

Soms kan het interessant zijn om een samen een aankoop te doen van materiaal of
meubilair. De eigenaar en gebruiker spreken dan af om samen een deel van het
materiaal te bekostigen. Bijvoorbeeld: een sportvereniging gebruikt vaak de sporthal
van een school en ze hebben een eigen budget voor materiaal. In plaats van twee
keer te investeren in het zelfde materiaal, vanuit de school en vanuit de
sportverenigingen, gaan beide hun materiaal delen. Op die manier kunnen ze samen
investeren in een breder aanbod sportmateriaal.
Document in bijlage : Modeldocument - inventaris en afspraken materiaal
4.10

Opkuis en afvalbeheer
Een school deelt enkele lokalen met een vereniging die naschoolse knutselateliers
organiseert. Daags na het delen komt de leraar toe in de klas en deze is maar half zo
proper als gewoonlijk. De leerkracht meldt dit aan de directie, die op haar beurt de
vereniging waarschuwt. Er wordt afgesproken dat bij een derde overtreding, de
vereniging geen gebruik meer kan maken van de lokalen.
Om dit te voorkomen is aan te raden om vooraf afspraken te maken over wie wat
schoonmaakt. Want een school kan geen twee keer per dag een schoonmaakdienst
bekostigen omdat de gebruiker de ruimte er slordig bij laat. Vooral toiletten worden
vaak vuil achtergelaten. Dit kan eenvoudig opgelost worden door wat kuismateriaal
ter beschikking te stellen van de gebruiker. Spreek ook af wie afval buitenzet op
welke dag. Hoe er gesorteerd moet worden.
We raden aan om de gebruikers steeds de mogelijkheid te laten om zelf de ruimte
schoon te maken, in plaats van een verplichte schoonmaakkost op te leggen.
Document in bijlage : Modeldocument – opkuis en afvalbeheer
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5.

Welke technische en bouwkundige ingrepen kunnen het delen faciliteren ?
Zowel aanpassingen aan het interieur als structurele ver(nieuw)bouwingen komen
aan bod in dit onderdeel. We gingen hiervoor te rade bij enkele actoren op het
terrein. Dit is geen allesomvattende opsomming. We nodigen scholen, verenigingen
en lokale besturen uit om hun kennis te delen en zo bij te dragen tot meer gedeeld
gebruik.

5.1

Tips & tricks per type ruimte
Er zijn een aantal gelijkaardige algemene richtlijnen/wetmatigheden die voor alle
type ruimtes gelden:
•
•
•
•

Laat persoonlijke spullen van de school of vanleerlingen opbergen.
Laat waardevolle of delicate toestellen opbergen. (Zoals bijvoorbeeld de
afstandsbediening van een beamer)
Aparte gebouwdelen (of losstaande gebouwdelen met afgesloten tussendeuren)
zijn makkelijker beheersbaar en lenen zich beter tot openstelling.
De school moet de ochtend na de openstelling zeker met de lessen kunnen
beginnen. Dit betekent dat de ruimte teruggezet moet worden in
standaardopstelling (zie hoger) en de gebruiker alles proper achterlaat.

5.1.1

Inkomhal

De inkomhal of ingang van een school is de ideale plek om een infobord te hangen.
Hierop kan de planning geafficheerd worden van de gedeelde ruimtes,
schoolvakanties en contactpersonen per organisatie. Uiteraard ook een
contactpersoon voor het gebouw, die je kan bellen in geval van nood.
Ik het kader van openstelling is het wenselijk om duidelijke signalisatie te maken (zie
lager) zodat de gebruikers en of de ouders van de gebruikers snel op de juiste locatie
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terecht komen. Indien er verschillende gelijkaardige ruimtes zijn in één gebouw is het
aangewezen om deze een naam of nummer te geven, zodat de gebruiker die kan
terugvinden op een signalisatieplan.

5.1.2

Leslokaal

Klaslokalen worden na de schooluren ook meer en meer gebruikt als vergaderruimte
voor verenigingen, repetitieruimte voor koren, leslokalen voor tekenacademie of
muziekschool, enz.. We maken een onderscheid tussen verschillende
onderwijsniveaus :
•
•

•

Een lokaal in het kleuteronderwijs : Deze lokalen zijn niet ideaal voor
openstelling, ze zijn immers onderhevig aan strenge veiligheidsnormen.
Een lokaal in het basisonderwijs : Deze lokalen beschikken over kleiner
meubilair en zijn dus enkel geschikt voor kinderen. Men kan er bijvoorbeeld
naschoolse muziek- of tekenles laten doorgaan.
Een lokaal in het secundair onderwijs : Deze lokalen beschikken over normaal
meubilair en zijn bijgevolg zowel geschikt voor kinderen als volwassenen. Dit
voor activiteiten zoals bijvoorbeeld taal- en avondonderwijs.

Let op! Je betreedt de habitat van scholieren. Een lokaal is vaak gepersonaliseerd
door haar leerlingen. Als gebruiker dien je dit te respecteren, laat alles in
oorspronkelijke staat enpositie.

5.1.3

Polyvalente ruimte/Refter

Zowel een polyvalente ruimte als een refter kunnen gebruikt worden als
tentoonstellingsruimte. Om te beletten dat muren beschadigd raken, adviseert men
om een ophangsysteem te bevestigen aan de muren. Dit systeem bevat een metalen
profiel waaraan metalen staven ingehaakt kunnen worden. Per staaf kan je dan één
of meerdere werken ophangen zonder gaten in de muur te boren.
Deze ruimtes worden vaak ook gebruik als vergaderruimte, voor een lezing, een quiz
of misschien zelf een filmvoorstelling. Wat voor verenigingen altijd handig is, is om
een beamer en scherm te hebben op locatie. Het is al dan niet te overwegen om
samen met de gemeente dit aan te kopen en de kosten delen.
Bij gedeeld gebruik worden stoelen en tafels vaak verschoven. We raden u aan om
een foto te nemen van de standaardopstelling van de ruimte en dit te afficheren in
de ruimte (zie hoger rond afspraken materiaal en meubilair).
Sint Lodewijscollege – Brugge – www.sint-lodewijkscollege.be
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Eén van de grootste secundaire scholen in Brugge is een open school, een trefpunt
voor sport, cultuur, reflectie en wetenschap. In oktober 2009 werden nieuwe grote
bouwwerken binnen het Sint-Lodewijkscollege aangevat voor een nieuwe
polyvalente vleugel. Deze omvat onder andere een auditorium met 400
zitplaatsen, een bibliotheek geïntegreerd in een open leercentrum en een aantal
kantoren. De werken werden afgerond in het voorjaar van 2013.
De school heeft een zeer duidelijke visie over haar maatschappelijke rol als brede
school. Ze biedt naschoolse cursussen aan, heeft een uitgebreide bibliotheek.
Naar aanleiding van een Vlaamse subsidie voor sportvloeren biedt de stad een
prefinanciering en een dossierbehandeling aan in ruil voor een overeenkomst van
medegebruik.
De loopduur van het medegebruik en de beheersafspraken worden opgenomen in
de overeenkomst. Huurprijs die de stad betaalt moet de gebruikskost,
aansprakelijkheid en het toezicht financieren.
Het regelen van de verschillende medegebruikers wordt door de stad
georganiseerd. Deze overeenkomst biedt beide partijen duidelijkheid en zekerheid.
Dit systeem werd voor 2 scholen in de stad toegepast.

5.1.4

Sportzaal

Elke sport heeft zijn eigen belijning, maar voor recreatief sporten is het vaak genoeg
om een vierkant of rechthoek te hebben. Het kan interessant zijn om een veld samen
te stellen waar verschillende lijnen in verschillende kleuren staan. Zo kan de sporter
zijn eigen veld samenstellen.
De school gebruikt haar sportzaal voornamelijk overdag, dus bij daglicht. Als een
sporthal gedeeld wordt na de schooluren is het (zeker in de winter) al snel donker,
voorzien dus voldoende verlichting.
Kleedkamers zijn voorzien van kluisjes, zodat ze door verschillende tegelijk gebruikt
kunnen worden. Om ruimte besparen kunnen kluisje onder zitbanken gemonteerd
worden.
5.1.5

Bergruimte

Er is vraag naar voldoende bergruimte om ordelijk goederen te kunnen stapelen.
Indien mogelijk gecompartimenteerd, en per gebruiker gemakkelijk af te sluiten.
Een school in Gent gebruikt een openbaar gebouw als infrastructuur en deelt daarbij
enkele lokalen voor het personeel. Hier wordt gewerkt volgens een clean desk
principe.
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Voorbeeld uit Denemarken: In de gedeelde ruimtes worden kasten voorzien waar
de verschillende gebruikers eigen bergruimte hebben die ze kunnen afsluiten,
worden mobiele meubels voorzien en een goed afspraken kader naar hoe de
ruimte achtergelaten dienen te worden. Ook in de Basisschool de Mozaïek in
Gent, wordt flexibel meubilair ingezet om hun refter breed inzetbaar te kunnen
maken voor DKO, moederpraatgroep, ateliers, etc.

5.1.6

Sanitaire voorzieningen

Sanitaire ruimtes worden doorgaans vaker vuil achtergelaten door de gebruiker. Men
adviseert om dit tegen te gaan door kuisgerief ter beschikking te stellen van de
gebruiker. Stel niet meer sanitair open dan nodig is.
5.2

Circulatie & signalisatie
Een eenvoudig circulatieplan kan gastgebruikers helpen om snel hun weg te vinden
door het gebouw (en dus ook te voorkomen dat gastgebruikers zich op niet
toegelaten zones begeven). Dit staat los van de pictogrammen en het evacuatieplan
gevraagd door de brandweer. Bij een optimale circulatie en signalisatie voor het
delen van schoolinfrastructuur komt het er op neer van duidelijkheid te scheppen en
de schriftelijke afspraken ruimtelijk te vertalen.
Onder gepaste signalisatie verstaan we :
•

•

•
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Plattegrond van het gebouw met aanduiding van gedeelde ruimtes :
o Gangen (te onderhouden door school/vereniging)
o Sanitair
o Lokalen en polyvalente ruimtes krijgen een naam of nummer zodat je je
makkelijk kan oriënteren.
o Speelplaats of buitensportterrein (al dan niet met concrete afbakening)
o Sporthal
o Bergruimte
Signalisatie : Bordjes die de richting aanduiden van gedeelde ruimtes, of die
aangeven om welke ruimte het gaat. Soms gaan lokalen niet op slot. Om te
voorkomen dat onbevoegden deze lokale betreden heeft een vereniging die
tijdens de schoolvakantie gebruik maakte van de infrastructuur van campusschool
Wingerd in een gang de deuren met lint afgebakend. Zodat speelpleinkinderen
visueel een onderscheid kunnen maken tussen toegelaten ruimte en niettoegelaten ruimte.
Circulatie aangeduid op de plattegrond, geeft aan langs waar verenigingen de
school kunnen betreden tijdens of na de schooluren.
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Dit is vooral nuttig bij schoolgebouwen die moeilijker te ‘lezen’ zijn door een
buitenstaander. Denk aan bijvoorbeeld de campusschool.

De samenstelling van deze tekst en de bijhorende documenten is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd.
Nochtans kunnen ze onvolkomenheden bevatten en gebruiken de scholen ze op eigen
verantwoordelijkheid. De Wegwijzer is een werkinstrument. Het kan steeds verbeterd en
geactualiseerd worden. Het is bedoeld ter inspiratie want er bestaat gewoon geen one-fits-all
oplossingen voor alle scholen of situaties.
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