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Koffie? 

Na de pauze

volgen de thematische sessies 
Voorstelling: Wegwijzer Slim Gedeeld



Project: Slim delen van schoolinfrastructuur

Na de pauze

volgen de thematische sessies 

• Project i.s.m. Departement onderwijs & AGION + diverse partners

• Wegwijzer = webtool / interactieve website

• URL : http://www.slimgedeeld.be 

• Goede voorbeelden, tips & tricks, modeldocumenten ter inspiratie

• Work-in-progress/ levend document

http://www.slimgedeeld.be/


Traject Slim Gedeeld 

• Rondvraag – april 2016

• Fietsexcursies Gent – oktober 2016

• Studiedag /lancering website – nov 2016

• Vervolgtraject goedgekeurd – juni 2017

• Publicatie Wegwijzer – april 2018

• Fietsexcursies Antwerpen – mei 2018

• Congres - juni 2018

• …



Videoverslag excursies 16 & 17 mei
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• Congres - juni 2018
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365 DAGEN klaar voor gebruik

182 DAGEN voor schooldoeleinden

183 DAGEN gedeeld met de gemeenschap

Momenteel wordt al 62 %* van     
de schoolinfrastructuur gedeeld
* Eenmalige openstelling inbegrepen 



Inhoud

 Wat zijn de voordelen van gedeeld gebruik ? 

 Wat zijn vaak voorkomende drempels/ knelpunten ? 

 Wat vind ik allemaal terug in de Wegwijzer ? 

 Vragen ? Tips ? Verbetersuggesties ? 



Inhoud

Wat zijn de 
voordelen van 
gedeeld gebruik ? 



Voordelen

• Ruimte efficiënt

• Kosten efficiënt

• Milieu efficiënt

• Tijd efficiënt

• Sociale meerwaarde tvv lokale 
dynamiek



Inhoud

Wat zijn de 
drempels / knelpunten 
bij openstelling ? 



Drempels/knelpunten

Rondvraag ingevuld door : 
• 187 verenigingen
• 67 lokale besturen
• 104 scholen



Drempels/knelpunten



Inhoud

Wat vind je 
allemaal terug 
in de Wegwijzer ? 



Structuur wegwijzer

Administratief

Gebruiksovereenkomst

Verzekering

Veiligheidsregels

Financieel

Subsidiërende 
instanties

Alternatieve 
financiering

Beheer & 
Organisatie

Meldpunt schade, 
logboek, afspraken 

schoonmaak

Inventaris/afspraken 
materiaal

Toegang en 
sleutelbeheer

Technisch

Bouwkundige ingrepen

Signalisatie,...



Website

• Lancering website wegwijzer : slimgedeeld.be

• Sprekers : 
• Anne Malliet – Vlaamse bouwmeester

• Robert Kaerts – Zaalzoeker Stad Antwerpen

• Linda Boudry – Kenniscentrum Vlaams Steden

• Amke Bailleul – Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

• Pieter Vielfont – KTA Zavelberg 

• Veerle Follens – Auteur ‘Maatschappelijk Vastgoed’

http://www.slimgedeeld.be/
http://www.slimgedeeld.be/
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Gebruiksovereenkomst
Mogelijk op te nemen artikels : 

• 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
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Kennis delen

Upload hier modeldocumenten, overeenkomsten, 
reglementen, specifieke tips, beleidsnota’s, …



Stappenplan
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Gebruiksovereenkomst

Voorbeelden van gebruiksovereenkomsten :

• Gebruiksovereenkomst Ideekids (vereniging – school)

• 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

http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/
http://slimgedeeld.be/bijlagen/


Verzekeringen

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

• Ongevallenverzekering lichamelijke schade

• Objectieve aansprakelijk brand en ontploffing

• Bijkomende verzekering voor specifieke activiteiten

•  Checklist voor openstelling schoolinfrastructuur (Assuralia)

http://slimgedeeld.be/wp-content/uploads/2016/10/Checklist_assuralia.pdf


Financiële verdeelsleutels

Algemeen:
Sociaal tarief

Kostendekkend tarief

Marktconform tarief

Parameters: 
• Aantal vierkante meters/deelnemers/uren per week

• Gebruik materiaal

• Energieverbruik

• Schoonmaak 



Veiligheid

• Brandveligheid
• EHBO
• Verkeersveiligheid
• Veiligheid speeltuigen
• Preventie van inbraak 

en schade
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Beheer & organisatie

• Gebruikersvergadering
• Tijdsplanning 

ruimtegebruik 
• Logboek ruimte / 

meldpunt schade & 
technische problemen

• Inventaris en afspraken 
leveranciers/materiaal 

• Opkuis en afvalbeheer
• Sleutelplan



Zaalzoeker - Sleuteldragers - Kinderdragers

• Ontstaan in Antwerpen, nu ook in Gent en Genk
 Vb. Zaalzoeker Antwerpen : Het gratis platform omvat meer dan 1200 zalen van de stad, 
scholen, verenigingen en privépersonen voor allerlei soorten activiteiten.

• Algemeen : Stad inventariseert zalen en matcht vraag en aanbod.

• Sleuteldragers brengen sleutels van punt A naar punt B
o Voordeel : werkgelegenheid sociale economie, toezicht na gebruik, relatie

• Kinderdragers brengen groepen kinderen van punt A naar punt B
o Vb. Van school naar naschoolse activiteit

http://zaalzoeker.antwerpen.be/


Nuttige Links – gerelateerde projecten

• ISB (Vlaams Instituut voor sportbeheer en 
recreatiebeleid) Ondersteuning bij het openstellen 
van schoolsportinfrastructuur

http://www.isbvzw.be/nl/686/collections/619/openstellen-
schoolsportinfra.html

• De Ambrassade : Ruimte Delen (handleiding, 
aanbevelingen + facebookgroep)

https://ambrassade.be/inspiratiedag-ruimte-delen

http://www.isbvzw.be/nl/686/collections/619/openstellen-schoolsportinfra.html
https://ambrassade.be/inspiratiedag-ruimte-delen


Inhoud

Basisschool 

De Toverberg



Inhoud

Basisschool 

De Toverberg



Inhoud

Brede school

Nieuwland



Inhoud

Brede school

Nieuwland

VERSCHILLENDE PARTNERS :
 Kinderdagverblijf Nieuwkinderland, 
 Sint-Jorisbasisschool, 
 Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal, 
 Buitenschoolse kinderopvang De Buiteling, 
Muziekhuis MET-X, Opvoeden in Brussel, Baboes 
 Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans.



Inhoud
Stedelijke basisschool

De Mandala

Sportzaal / 
Theaterzaal 
De Kopergietery



Inhoud
Stedelijke basisschool

De Mandala



Inhoud
Stedelijke basisschool

De Mandala



Slim gedeeld- award

• Doe mee !
• Toon anderen dat je slim delen 

van schoolinfrastructuur 
belangrijk vindt. 

• Haal je gratis raamstickers op 
het infomarktje



Koffie? 

Na de pauze

volgen de thematische sessies 
Bedankt voor uw aandacht.



Hoe zit het met de 
multifunctionaliteit van onze 
recente schoolgebouwen?

Annelies Geerts

Stafmedewerker

AGION



Multifunctionele 

onderwijsinfrastructuur

Schoolgebouwen van de toekomst

Congres Slim Gedeeld – 12 juni 2018



Inhoud

Stand van zaken in 

Vlaanderen

Subsidiemogelijkheden

Studie van AGION bij 

14 multifunctionele 

nieuwbouwprojecten

Praktijkaanbevelingen

13/06/2018 │59



Wat betekent multifunctionaliteit? 

Multi-inzetbaar
• Meervoudig gebruik van een schoolgebouw

• Verschillende gebruikers

Combineerbaar
• Meerdere functies in een schoolgebouw

Aanpasbaar
• Aanpasbare ruimte, vandaag en in de toekomst



Multifunctionaliteit: een prioriteit

Regeerakkoord 
• “Nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen moeten 

multifunctioneel zijn en ter beschikking staan 

van de lokale gemeenschap en in de 

vakantieperiodes voor speel-, jeugd- en 

sportpleinwerking.”

Beleidsnota Onderwijs 
• “In de context van beperkte ruimte in Vlaanderen 

en een krap overheidsbudget is het van belang om 

prioriteit te geven aan de (ver)nieuwbouw van 

aanpasbare en multifunctionele gebouwen…”

Masterplan Scholenbouw



Subsidiemogelijkheden bij AGION 

Voor wie? 
• Onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s uit 

de gesubsidieerde vrije en officiële sector 

Multifunctionele projecten realiseerbaar via alle 

procedures
• Standaardprocedure

• Verkorte procedure

• Procedure aankoop en werken na aankoop

• Procedure in samenwerking met andere 

subsidiërende overheid

• Procedure werken na overmacht

• Promotiebouwprocedure



Huursubsidies
• Onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s uit 

de gesubsidieerde vrije en officiële sector 

Publiek-private samenwerking ‘DBFM’
• Scholen van Morgen: 182 scholenbouwprojecten

• Nieuwe projectspecifieke DBFM: 42 projecten in 

13 clusters

Meer info: www.agion.be

Subsidiemogelijkheden bij AGION 

http://www.agion.be/


Beschikbaarheid buiten de schooluren in 

schoolperiode
• +- 64 uur per week

Hoe multifunctioneel zijn onze 
scholen?



Hoe multifunctioneel zijn onze 
scholen?

Vandaag al veel multifunctioneel gebruik, maar…

Aantal uren multifunctioneel gebruik is relatief laag

Cijfergegevens
• Schoolgebouwenmonitor 2018: lopend onderzoek

• Schoolgebouwenmonitor 2013: 62% van de VPL

Gebruikers buiten de schooluren
• Top 3: verenigingen, de school zelf, 

welzijnsinstellingen



Bedoeling?
• Leren uit de praktijk en multifunctionele 

onderwijsinfrastructuur faciliteren

14 multifunctionele nieuwbouwprojecten

Studie AGION

Ontwerp; 3; 
22%

Bouw; 3; 
21%

In gebruik; 
8; 57%



Studie AGION







Opengestelde ruimtes voor multifunctioneel gebruik
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Studie AGION



Een regelgevend kader zonder hinderpalen
• Geen enkel sectorspecifieke bouwvoorschrift vanuit Onderwijs

• Geen regelgevende hinderpalen vanuit regelgeving infrastructuur 

Onderwijs

• Elke ruimte in een schoolgebouw kan opengesteld worden

• Permanente huisvesting van andere voorzieningen is ook mogelijk 

op het terrein van een schoolgebouw of in het schoolgebouw zelf

• Samenwerking met andere beleidsdomeinen (onroerend erfgoed, 

welzijn, …)

Maar…

• Andere regelgeving en normen kunnen belemmerend werken (bv. 

stedenbouwkundige voorschriften, federale en Europese 

regelgeving)

Studie AGION



1. Stel uw onderwijsinfrastructuur open
• meerwaarde voor de samenleving

• nood aan ruimte en kwalitatieve infrastructuur

• in ruil voor kostendekkende vergoedingen

2. Engagement en motivatie
• sleutelfiguren

3. Denk multifunctioneel vanaf het prille begin
• vanaf projectdefinitie

• beheer en organisatie

4. Haal inspiratie uit goede voorbeelden
• in binnen-en buitenland

• leer uit ervaringen van anderen

Studie AGION – 16 Aanbevelingen



5. Maak een langetermijnplan
• toekomstgerichte kijk

• geschikt voor vandaag en de toekomst

6. (Bouw)technische elementen die faciliteren
• gebruiksvriendelijk toegangscontrolesysteem

• aparte ingang

• zonering / compartimentering

• (afsluitbare) bergruimte

• toegankelijke keuken / refter of 

cateringfaciliteiten

• parking

• tijdsgestuurd energieverbruik

Studie AGION – 16 Aanbevelingen



7. Ga ook zelf actief op zoek naar partners
• Ga na wat de noden zijn in de omgeving en zoek partners

• cofinanciering mogelijk

8. Vraag hulp voor het beheer
• lokale besturen of coördinator

• bijvoorbeeld voor verhuur en administratieve opvolging

9. Haal de psychologische barrière weg
• wees bewust van de betekenis voor de lokale gemeenschap

• motiveer de betekenis

10.Betrek partners en gebruikers inhoudelijk
• luister naar de stem van partners en gebruikers

Studie AGION – 16 Aanbevelingen



11. Maak duidelijke afspraken op papier
• met alle betrokken partijen

• goede afspraken vermijden potentiële problemen

12.Durf vertrouwen geven aan anderen
• op basis van een duidelijk afsprakenkader

13.Communiceer met alle betrokkenen
• van gebruikers tot buurtbewoners

• communicatie-acties

• tijdig communiceren

Studie AGION – 16 Aanbevelingen



14.Het is een groeiproces
• leer uit ervaringen

• een goede voorbereiding is goud waard

15.Multifunctioneel gebruik betekent niet noodzakelijk 

'veel meer werk'
• alles hangt af van hoe het georganiseerd wordt

• ook voor scholen die geen hulp krijgen van een 

externe beheerder

16.Heeft u vragen?
• neem contact op met het Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) via 

info@agion.be

Studie AGION – 16 Aanbevelingen

mailto:info@agion.be


Bedankt voor uw 
aandacht



Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs en 
viceminister-president van de 
Vlaamse Regering

Na de pauze

volgen de thematische sessies 



Getuigenis van begunstigde 
“Subsidie voor schoolsportinfrastructuur”

Jean-Marie Noreillie
Algemeen directeur en coördinerend directeur 

Scholen-gemeenschap Sint-Paulus
H.Hart in Waregem 



DELEN VAN 
SCHOOLINFRA -

STRUCTUUR
E E N  P R A K T I J K V O O R B E E L D  H . - H A R T C O L L E G E  

W A R E G E M  – J . M .  N O R E I L L I E



1.Hoe project aanpakken? 

2.Hoe samenwerken tussen school en stad?

3.Stand van zaken

4.Do’s en dont’s

5.Effecten samenwerking







PARTNERSHIP

• ca. 1800 leerlingen s.o. en 180 

leerlingen bao

• groot extra sportaanbod bv. op 

woensdagnamiddag

• competitiesporten SVS, 

middagsport

• gebruik sportinfrastructuur van de 

stad (zwembad, atletiekpiste, 

sportzalen overdag)

• Zuid-West-Vlaanderen

• dynamische stad ‘in galop’ met 

sport, cultuur, ontspanning

• onderwijscentrum (6 200 lln so en 

ca       4 000 bao) en een sterke 

industriële ontwikkeling

• dynamisch stadsbestuur en directe 

communicatie



N I E U W B O U WP R O -

J E C T  I N  D E  

S T E I G E R S

- nieuwbouwproject ‘Diderot’

- met herinrichting van een 

bestaande speelplaats 

sportvelden

- bestaande sportzaal zat 

niet in dit project…



EEN MOOIE OPPORTUNITEIT



WAS ER DAN GEEN SAMENWERKING?

• SAMENWERKING BESTOND, MAAR 

INFRASTRUCTUUR VOLDEED NIET 

(MEER) AAN DE EISEN VAN 

SPORTCLUBS 

• VEEL GOODWILL, MAAR PRAKTISCH 

GEZIEN EEN “DOOD” VERHAAL

• VRAAG VAN DE SPORTDIENST, 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

• VRAAG VAN DE SCHOOL OM DE 

INFRASTRUCTUUR TE  VERBETEREN, 

MET SUBSIDIE 

• ET C’ÉTAIT PARTI…



S TA P PENP L AN

1. AANVRAAGFORMULIER

2. VEEL OVERLEG TUSSEN 

SCHOOL EN STAD 

3. OVERLEG OP SCHOOL 

TUSSEN ALLE GEBRUIKERS 

(leraren L.O., opvoeders 

middagsport, internaat)

4. SAMENSTELLEN 

SCHOOLTEAM + 

OVERLEGTEAM 

STAD/SCHOOL 



STAPPENPLAN - 1

AANVRAAGFORMULIER  van de Vlaamse overheid 

 Begroting 

 Formele samenwerkingsovereenkomst

 Vergunningen 

 Aanbevelingsbrief sportdienst

 Beantwoorden aan de selectiecriteria



STAPPENPLAN - 1

SELECTIECRITERIA

 Aantal uren buitenschoolse openstelling (ook 

weekends & schoolvakanties): 40%

 Kwaliteit exploitatieplan (SW – LT – INNOV.): 25%

 Kwaliteit schoolsportinfrastructuur verbeteren: 

25%

 Diversiteit van de gebruikers: 10%



STAPPENPLAN – II: 

OVERLEG!!
 Creëren van een overlegteam STAD-SCHOOL 

 Creëren van een eigen SCHOOLTEAM 

 “eigen gebruikers”: leraren L.O. – opvoeders -

internaat

 “beheer & techniek”: ingenieur - directeur



Buitenschoolse openstelling – best 

uitdagend…
 vóór renovatie: minimaal

do. avond – 1 uur minivoetbal en za. vm. 3 uur 

tennis

 na renovatie: 

* vzw sportbeheer Waregem – 18 u extra per 
week & minmaal 3 weken stages en 3 dagen 
tijdens weekends en vakanties
* vzw Somival (andersvalieden) – 1 
zaterdagnm/maand



schoolgebruik



Kwaliteit exploitatieplan

 stad = vragende partij om de sportzaal MAXIMAAL 
te gebruiken 

 eigen gebruik bv. met INTERNAAT onder spanning 
 overeenkomst: 846 u/ jaar huren via 

gebruiksovereenkomst 
 voor minimum 3 jaar 
 coördinatie gebeurt door vzw sportbeheer 

(stedelijke dienst)
 school: één aanspreekpunt 
 bijkomend: samenwerking met Waregem Gaver 

Tennis Club en vzw Somival



Kwaliteit exploitatieplan

 lange termijnvisie: 
 inpassen in masterplan H.-Hartcollege 
 vernieuwing sportinfrastructuur op de 

speelplaatsen 
 met mini-hockeyveld, 2 basketbalvelden en 

spurtpiste (op zachte rubberen ondergrond) 
 jongeren doen en laten sporten op school = 

belangrijke kaart
 spinningruimte
 nieuwbouw Diderot: danszaal 

 in de verdere toekomst nog meer mogelijkheden 
ook voor sportclubs



Kwaliteit sportinfrastructuur

 multifunctionele sportvloer (comfort/veiligheid), 

geschikt voor training en competitie

 belijning en sportinfrastructuur

 verschillende velden en sporten

 nieuwe verlichting (energiezuinige, elektronisch 

gestuurde LED verlichting)

 opbergruimte voor de sportclubs

 vernieuwing van het dak (isolatie en verluchting)



diversiteit gebruikers

 leerlingen tijdens de schooluren: secundair & 

basisonderwijs

 competitieve clubwerking (via vzw Sportbeheer)

 recreatieve sporters (tennisclub)

 andersvalide sporters (Somival)

 internen (125 leerlingen)

 vakanties: stages clubs & sportkampen 

 wetenschapsproject rond sport, voeding en 

training



GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE 

VRIENDEN…

 goede afspraken over timing (wanneer is de 

sportzaal niet beschikbaar? bv. proclamatie / 

boekenverkoop / …)

 kostenvergoeding per uur  verlichting, 

onderhoud en verwarming (15 €/u)

 maandelijkse facturatie 

 verzekering

 onze partners = bevoorrechte partners 



GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE 

VRIENDEN…

 altijd begeleiding van een verantwoordelijke 

 aandacht voor orde (vóór en na gebruik)

 praktische afspraken: schoeisel / geen consumptie 

/ rookvrij)

 één verantwoordelijke voor openen en sluiten

 voor andersvalieden: parking ! barinfrastructuur 



DO’S & DONT’S

 goede overlegteams tot stand brengen + 
transparante & directe communicatie 

 een renovatie laten passen in een breder 
masterplan, indien mogelijk 

 pluspunt = coördinatie buitenschoolse sport door 
één externe partner vzw sportbeheer 
 efficiënte organisatie
 één aanspreekpunt
 afspraken opvolgen



DO’S & DONT’S

 participatie van de betrokken partijen op de 

school zelf 

 flexibiliteit van zowel school als externe partner(s)

 uitbouwen van een sport binnen een ruimer, sterk 

gezondheidsbeleid als positieve kracht in een 

school

 directieteam dat geloof uitstraalt in de uitbouw 

van een brede school

MENS SANA IN CORPORE SANO





info@collegewaregem.be



Sociale economie en 
TSO/BSO-studenten inschakelen bij 
beheer gedeelde schoolinfrastructuur? 

Mark Vandeweyer & Wouter Vandeweyer 

Technisch directeur & Pedagogisch begeleider 

Provil te Lommel



EDUSTRIAL FUNDING in PROVIL via STEM BUILDING



Bouwproject uitwerken voor bso/tso – HO – sectoren – bedrijven – leveranciers –
externe experts - …

• Domeinen: Bouw – hout – CV - elek
• Studenten ontwerpen/onderzoeken

• Bouwtechnisch (details) 

• Energetisch (berekeningen/schema’s)

• Leerlingen voeren praktisch uit:
• Echte praktijk – “volledig gebouw” – schaal 1/1

• Realistische setting – “werfprincipe”

• Laatste technologie – “bouwtechnisch, energetisch”

• Bedrijven ondersteunen
• Expertise

• materialen

• Didactiek en workshops via “open leerplatform”

• Cyclisch project

Oorspronkelijke ambitie(s) 



• Hoe gestart?
• 5000 € (projectoproep departement onderwijs & vorming)

• STUURGROEP

• Engagement HO

• Innovatief ontwerp
• Bouwtechnisch

• Energetisch

• www.stembuilding.be

IDEE: “STEM-building”



REALISATIE STEM BUILDING (SB)

- Businessplan

- KPI’s

- INTERN samenwerken

- EXTERN samenwerken 

- COMMUNICATIE

- ONDERNEMEN

- WIN-WIN onderwijs – industrie

- PR - www.stembuilding.be

- Lerende netwerken

- …

(Ontdekte) opportuniteiten fase 1 (2016-2017)

http://www.stembuilding.be/


Strategische inplanting

San/CV

BOUW

Hout

Inkom Provil



- EDUSTRIAL FUNDING

- Industriële trainers voor:
- lkr en lln onsite SB

- Train the trainer via workshops in bedrijven

- Permanent gebouw
- Onderzoeks- en kijkgebouw

- Multifunctioneel gebruik Provil (dbso)
- Praktijklokaal, leslokaal, eetzaal, vergaderzaal

- Functioneel gebruik door partners
- Demo’s, opleidingen, netwerking, vergaderzaal, PR, …

- Ter beschikking stellen van externen
- Lokale organisaties, STEM academie, andere bedrijven, UNIZO Lommel, …

Opportuniteiten fase 2 (2017-2018)



STEM BUILDING op 12-06-2018

Enkele resultaten:



EDUSTRIAL FUNDING : 50 partners

Enkele resultaten:



12 workshops incl lesmaterialen

voor

Limburgse

opleiders

Enkele resultaten: LERENDE NETWERKEN



Lesmaterialen via

Open leeromgeving

www.stembuilding.be

Buildingyourlearning.be

Enkele resultaten: DIDACTIEK

http://www.stembuilding.be/


Experts ondersteunden de werkzaamheden onsite

- Gyproc

- De Ceuster

- Polydak

- Comfort Systems

- Viessmann

- Impermo

- Dörken

- …

Enkele resultaten: ondersteuning onsite



- Multifunctionele verdiepingsruimte
- Kitchinette voor cateringsmogelijkheden bedrijven

- Didactische kijkzones

- Multifunctioneel meubilair

- Lounge-ruimte

- Mobiele media

- Extra WC

- Enkel toegankelijk via buiten

STRATEGISCHE aanpassingen STEM BUILDING - 2018



- Grote technische ruimte
- KIJK- en ONDERZOEKSCEL

- DATALOGGING

STRATEGISCHE aanpassingen STEM BUILDING - 2018



• Opleidingen door partners aan externen in Provil
• Voorbeeld: ROCKFON systeemplafonds

• “competence centre in Provil”

• Theorie in SB

• Praktijk in “bouwhal Provil”

• Andere voorbeelden:
• Gyproc (plaatsen studs en platen)

• Nicoll (sanitaire installaties)

• RBM (koelen en verwarmen)

• Polydak (aanleg platte daken)

• …

Concrete “sharing van infrastructuur”



• Waeco aerco-vulcentre in afdeling auto

• Flanders Make –labo meettechnieken

Conceptovername in Provil



• Concept SB met HO verder zetten voor 
“maakindustrie”

• Bachelors (HBO5), Graduaten, Masters

• IDEE: “ILEC centre” starten (Industrial learn & 
experience centre)

• Locatie(s): 
• Ontwikkelcel: STEM-LAB 3e gr (in ontwikkeling)

• Begeleiders: STEM lkr Provil

• Productiecel: Labo’s Provil & bedrijven
• Begeleiders: PV lkr – industriële experts

• Voor? Bedrijven 

Toekomstvisie



• Engineeringslokaal (B105) Projectlokaal (B015)

ILEC centre



Vragen



Themasessies

Na de pauze

volgen de thematische sessies 



Koffie? 

Na de pauze

volgen de thematische sessies 



Themasessies

Na de pauze

volgen de thematische sessies 



Slotreflectie namens
de Verenigde Verenigingen, 
VVSG en Kenniscentrum Vlaamse Steden

Linda Boudry

Directeur

Kenniscentrum Vlaamse Steden



Congres Slim Gedeeld

Slotreflecties

12 juni 2018



Uitdaging 1
Veel volk verwacht

• De bevolking groeit in Vlaanderen van 6,5 
naar 7,5 miljoen tegen 2060.

• Volgens de laatst beschikbare 
bevolkingsprognoses kent Vlaanderen in 
2035 een aangroei van 459.555 inwoners 
ten opzichte van 2018. 

• Dat vraagt een grote hoeveelheid aan 
bijkomende voorzieningen (betaalbare 
woningen scholen, winkels, zorgcentra, 
publieke ruimte, groen, sport- en 
cultuurvoorzieningen,  …).



Uitdaging 2
Meer doen met dezelfde ruimte.
Strategieën slim ruimtegebruik

• Bijkomende activiteiten moeten een plaats zoeken 
binnen de reeds bebouwde ruimte. Een meer 
compacte oplossing is meestal mogelijk door 
intensiever, gedeeltelijk ondergronds of meer in de 
hoogte te bouwen. Ruimte kan in vele gevallen 
meervoudig gebruikt worden door activiteiten in 
elkaars nabijheid te brengen of te verweven. 

• We moeten maximaal gaan voor hergebruik van goed 
gelegen ruimte die reeds bebouwd werd en in onbruik 
raakte. Aanpakken leegstand en onderbenutting.

• We moeten werk maken van omkeerbaar 
ruimtegebruik, zeker daar waar nog open ruimte wordt 
aangesneden. Dit betekent dat ruimtegebruik als 
recycleerbaar wordt opgevat, waarbij de 
oorspronkelijke toestand eenvoudig kan hersteld 
worden of waarbij gebouwen zo ontworpen worden dat 
ze eenvoudig van functie kunnen veranderen. 

• Als gebouwen of gronden tijdelijk niet in gebruik zijn is 
het toelaten van activiteiten in de tussentijd een 
slimme attitude.



Uitdaging 3
Onderbenutting moet dringend 
op de beleidsagenda

• In de ruimte komen we elkaar tegen. Het 
ruimtelijke beleid brengt de vele 
ruimtelijke vragen en ingrepen bij elkaar. 
Het geheel is hierbij meer dan de som van 
de delen. Elke individuele ruimtelijke 
vraag moeten we steeds vanuit een 
integrerend perspectief benaderen.

• Ruimte is de ontmoetingsplaats - 'arena' 
volgens sommigen - van alle 
maatschappelijke activiteiten die er een 
plaats in vragen (woningen, werkplaatsen, 
wegen, scholen, zorginstellingen, winkels, 
sport en recreatie, ..).



Uitdaging 4
Infrastructuur zal vele doeleinden moeten kunnen dienen

• Behoeften fluctueren in de tijd -
voorzieningen waar morgen grote nood 
aan is, zijn binnen 10 jaar mogelijk 
overbodig (piek voor 0-2 jarigen in 2017, 
voor 2-4 jarigen 2019 en voor 5-10 jarigen 
2024).

• Infrastructuur moet dus tegemoet komen 
aan behoeften van morgen én in de 
verdere toekomst.



Uitdaging 5
Nood aan aanpasbare, combineerbare en multi- inzetbare infrastructuur

• Vandaag aan handen en voeten gebonden 
door bovenlokale regelgeving die te 
sectoraal en vooral te detaillistisch is.

• Nieuw-soortige geïntegreerde aanpakken 
(verweving, combineerbaarheid, 
aanpasbaarheid en multi–inzetbaarheid ) 
komen daardoor zeer moeizaam tot stand 
of blijken onmogelijk te zijn. 
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De toekomst is al bezig  



Groenplaats Leuven



Groenplaats Leuven



Sint-Joost-aan-zee  St.Joost-Ten-Node



Sint-Joost-aan-zee  St.Joost-Ten-Node



Sint-Joost-aan-zee  St.Joost-Ten-Node



Kiel Antwerpen



De Boekenkaravaan 
Kiel Antwerpen



Ruimte delen vraagt een volwaardig omgevingsbeleid
Het bestaande ruimtebeslag beter benutten
De open ruimte maximaal vrijwaren

• Hanteer de principes van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als toetssteen bij 
infrastructurele vragen en keuzes.

• Maak van functiemix een vereiste bij het ontwikkelen en inplanten van infrastructuur.

• Maak van infrastructuren hefbomen voor stads- of buurtontwikkeling en niet louter 
‘gebouwen’.



Ruimte delen
Visieontwikkeling en inventarisatie

• Ontwikkel een visie op stapelen, ondergronds werken,  herbestemmen, delen / 
combineren en tijdelijk gebruiken. 

• Inventariseer gemeentebreed het overheidspatrimonium en breng in kaart wat leeg staat 
(gebouwen en gronden) of wat binnen afzienbare termijn leeg komt te staan.

• Naast het inventariseren van leegstand is ook inzicht in de onderbenutting van 
infrastructuren essentieel. Ontwikkel aansluitend een beleid rond dat laatste.

• Breng ook de vragen naar ruimte permanent in kaart. 

• Documenteer naast de formele stakeholders ook de verschillende achtergronden, 
respectievelijke doelgroepen en doelstellingen van informele stakeholders zoals 
buurtbewoners en organisaties die een rol spelen in de buurt of wijk. Maak duidelijk of 
en hoe je hen wil laten meedenken over het delen van infrastructuur en oplossingen 
voor praktische problemen die opduiken.



Ruimte delen
Sloop die muren. 1 + 1 = 3 (of meer)

• Creëer een plek/platform/ waar ruimteclaims uit verschillende sectoren, departementen, 
agentschappen, … samen bekeken worden.

• Ontwikkel met elkaar een procesmatige aanpak die leidt tot gedeelde agenda’s.

• Ontwikkel een kenniscluster rond gedeeld gebruik van infrastructuur met ambtenaren uit 
verschillende administraties. Het vermijdt dubbel studiewerk én geeft meer garantie op 
effectieve implementatie.

• Functioneer als stad of gemeente als maatschappelijk ruimtemakelaar.

• Creëer een gemeenschappelijke subsidieportefeuille (Vlaanderen) of begrotingspost 
(lokaal) voor gecombineerde projecten.

• Stem procedures en besluitvormingstrajecten tussen verschillende lokale maar vooral 
Vlaamse beleidsentiteiten op elkaar af.



Schoolinfrastructuur delen
Alles wat mogelijk en haalbaar is, met inzet van technische hulpmiddelen, gezond verstand en 
goede afspraken

• Zorg voor een leven in schoolgebouwen na de schooluren, in het weekend en tijdens 
schoolvakanties.

• Maak van je school de draaischijf van een levendige buurt.

• Laat je ambitie niet stuklopen op praktische infrastructurele bezwaren (geen aparte 
toegang, geen aparte sanitaire voorzieningen, …). De Wegwijzer helpt je hier op weg.



Schoolinfrastructuur delen: 
Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid

• Gedeeld gebruik moet uitgroeien tot een basisvereiste. Er zou geen school meer gebouwd 
mogen worden met Vlaamse infrastructuurmiddelen zonder dat er sprake is van delen, zeker ’s 
avonds tijdens de week, in het weekend en/of tijdens de schoolvakanties. 

• Zorg voor meer eenvoud, duidelijkheid en transparantie van verschillende normeringen.

• Maak handhavingsinstanties van normeringen en gedeelde invullingen bewust van de 
meerwaarde van gedeeld gebruik en investeer in een constructieve samenwerking.

• Stimuleer gedeeld gebruik door middel van hefboomsubsidies (cf. subsidie van ministers 
Crevits en Muyters rond het openstellen van schoolsportinfrastructuur).



Schoolinfrastructuur delen
Aanbevelingen voor lokale overheden

• Organiseer geregeld overleg tussen gemeente en schooldirecties over drempels, knelpunten en 
oplossingen voor het delen van schoolinfrastructuur.

• Zorg voor een flankerend beleid om drempels en knelpunten te verhelpen.
Organiseer een samen-aankoop van elektronische toegangssystemen voor gedeelde 

invullingen. Of subsidieer de aankoop ervan vanuit de gemeente.
Organiseer een systeem van sleuteldragers of ‘vliegende conciërges’ die gedeelde 

infrastructuur openen en afsluiten.
Zorg als gemeente voor het onderhoud en de schoonmaak van buitenruimtes (bv, groene 

speelplaatsen) in ruil voor publieke openstelling voor de buurt.
Treed als gemeente voor scholen die hun ruimtes willen delen op als tussenpersoon tussen 

eigenaar en gebruiker. Door bv. de planning van gedeelde ruimtes op te maken, of zelf in te 
staan voor het afsluiten van overeenkomsten met de gebruikers. Zaalzoeker is daar een 
mooi voorbeeld van. 

…





Hartelijk dank,
voor uw deelname!

Na de pauze

volgen de thematische sessies 



Lunch!

Na de pauze

volgen de thematische sessies 

+ Netwerking 
+ Infomarktje

Smakelijk 
eten




