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Wat is de schoolgebouwenmonitor?

De schoolgebouwenmonitor 2018-2019 beschrijft via 
een geheel van indicatoren de kwaliteit, het gebruik en 
het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen. 
Het is een grootschalige enquête die AGION om de vijf 
jaar uitvoert bij alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen 
(uitgezonderd het hoger onderwijs), over alle netten 
heen. De eerste meting (nulmeting) gebeurde in 2008, de 
tweede meting vond plaats in 2013. De schoolgebouwen-
monitor doet uitspraak over de doelbereiking van het 
scholenbouwbeleid in Vlaanderen.

Evaluatievragen

De schoolgebouwenmonitor 2018-2019 richt zich op 
onderstaande evaluatievragen:

Welke beleidseffecten werden gerealiseerd op vlak van de 
kwaliteit, het gebruik, de totstandkoming en het beheer 
van de schoolgebouwen? Welke evolutie heeft het school-
gebouwenpark tussen 2013 en 2018-2019 doorgemaakt op 
vlak van kwaliteit, gebruik, totstandkoming en beheer?1

Methode

De schoolgebouwenmonitor is een netoverschrijdend 
kwantitatief niet verplichtend uitgebreid surveyonderzoek 
(enquête) bij alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen en 
Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest (uitgezonderd hoger en universitair onderwijs) dat 
om de vijf jaar wordt uitgevoerd om het scholenbouwbe-
leid te evalueren (longitudinaal onderzoek). Tot nu toe 
werden drie golven uitgevoerd (2008, 2013 en 2018-2019). 

De beoordeling van de kwaliteit, beheer en gebruik van 
het gebouwenpark gebeurt vanuit het perspectief van 
de deelnemende onderwijsinstellingen zelf. De respon-
denten van de schoolgebouwenmonitor zijn schooldirec-
ties, technisch directeurs of gebouwverantwoordelijken 
die uitspraken doen over de vestigingsplaatsen van de 
scholen. 

Dataverzameling gebeurde door middel van een online 
enquêtering naar 6.710 vestigingen met een eigen gebouw. 

1 De longitudinale benadering van de schoolgebouwenmonitor laat ook toe om 
evoluties tussen 2008 en 2018-2019 waar te nemen.

De responsgraad bedroeg in de periode 2018-2019 36%.2

Voor de meting van kwaliteits-, beheers-, en gebruiksin-
dicatoren werd zowel gebruik gemaakt van vragen die 
peilen naar feitelijke gegevens als van perceptievragen. Bij 
deze laatste geven respondenten een eigen evaluatie van 
een bepaald kwaliteitsaspect door middel van beoorde-
lingsschalen (bijvoorbeeld 5-puntenschaal van ‘volstrekt 
onvoldoende’ tot ‘zeker voldoende’).

De representativiteit werd voor de drie golven geëvalu-
eerd aan de hand van vergelijkingen met populatiegege-
vens, ontvangen vragenlijsten en non-respons follow-up. 
Na evaluatie werd de respons gewogen aan de hand van 
controlevariabelen uit de populatie. Dit is gebeurd om de 
respons representatief te maken tegenover de populatie.3

Resultaten

A. Beschrijving van het gebouwenpark

De huidige totale omvang van het gebouwenpark wordt 
geschat op 19,1 miljoen m2. Dit is een grotere ingeschatte 
oppervlakte in vergelijking met de meting in 2013 (16,6 
miljoen m2). Deze stijging wordt verklaard door het 
toepassen van een andere, meer accurate, manier van 
dataverzameling. Via automatisch gegenereerde (grond)
oppervlaktedata per vestigingsplaatsadres, verkrijgen we 
een meer betrouwbare inschatting over de omvang van 
het schoolgebouwenpark.4 Daarnaast moet de stijging 
ook geplaatst worden tegen de achtergrond van aanhou-
dende investeringen in scholenbouw (zoals de opleve-
ringen van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’, 
de capaciteitsuitbreidingen en de aanbestedingen voor 
nieuwe of vernieuwde infrastructuur).

Het aantal administratieve vestigingen is toegenomen. 
Het aantal vestigingen met eigen gebouwen (schatting) 
is licht afgenomen. 

Het gebouwenpark verjongt: 9% is gebouwd tijdens de 
laatste vijf jaar. Dit is meer dan in 2013. Het aantal oudere 
gebouwen neemt af. In 2018-2019 dateert 49% van de 

2 In 2008 is de enquête verstuurd naar 6.318 vestigingen met een eigen gebouw. 
De responsgraad bedroeg toen 62%. In 2013 is de enquête verstuurd naar 6.756 
vestigingen met een eigen gebouw. De responsraad bedroeg in 2013 53%.

3 Zie sectie 2.3.1 en bijlage 1.
4 De nieuwe inschatting sluit ook aan bij de eigen metingen van het GO!
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gebouwen uit de periode vóór 1970. In 2013 bedroeg dit 
57%. In 2018-2019 heeft 58% van de gebouwen doorheen 
de jaren een grote verbouwing of renovatie ondergaan, 
tegenover 51% in 2013.

Het aandeel tijdelijke paviljoenen en modulaire units is 
licht gestegen tot 10% van het gebouwenpark. 18% van 
deze units dateert van na 2014.

Het aandeel vestigingen waar inrichtende machten 
eigenaar van zijn, is signifi cant toegenomen tot 59%, ten 
koste van zakelijke rechten (37%). Huur als type eigen-
domsrecht blijft stabiel met 5% van het gebouwenpark.5

B. Beoordeling van de kwaliteit van het 
gebouwenpark

• Bruikbaarheid gebouwen

De helft van de schoolgebouwen (50%) wordt door 
de respondenten beoordeeld als voldoende of zeker 
voldoende bruikbaar.6 In vergelijking met vijf jaar geleden 
is de situatie voor deze indicator iets minder positief 
met een lichte stijging van de beoordeling ‘onvoldoende’ 
(24%) met 3 procentpunten ten opzichte van 2013. De 
bruikbaarheid van de gebouwen hangt sterk samen met 
de ouderdom en het gebouwtype. Het aandeel positief 
beoordeelde gebouwen neemt toe naarmate ze recenter 
gebouwd, verbouwd of gerenoveerd zijn. Voorlopige 
units krijgen een minder goede beoordeling op vlak van 
bruikbaarheid.

• Aanwezigheid, bruikbaarheid en bezetting 
van ruimte of lokalen

Op vlak van bezetting stellen we vast dat op 60% van 
de vestigingsplaatsen de gewone leslokalen volledig bezet 
zijn. Voor 26% van de vestigingsplaatsen is er sprake van 
overbezetting of acuut plaatsgebrek. Samen is dat 86% 
volledige bezetting of overbezetting. Dit is 2% minder in 
vergelijking met de meting in 2013. Slechts op 12% van 
de vestigingsplaatsen blijken de leslokalen niet volledig 
bezet en de leegstand is verwaarloosbaar klein. Voor 
refters of eetgelegenheden, sanitair, bergruimte, adminis-
tratielokalen doet zich dezelfde mate van overbezetting 
voor (telkens 86% of meer volledig of overbezet). 

5 Statistische signifi cantie: Een verschil dat op basis van een steekproef is 
gevonden, is signifi cant als kan worden aangenomen dat dit niet door toeval is 
ontstaan. In de sociale wetenschappen geldt de vuistregel dat de kans op toeval 
niet groter mag zijn dan 5% om van een signifi cant verschil te spreken. De kans 
op toeval wordt weergegeven door de P-waarde (‘overschrijdingswaarde’).

6 Bruikbaarheid verwijst naar de mate waarin een ruimte voldoende bruikbaar 
is voor het functioneren.

Overbezetting en acuut plaatsgebrek blijkt een probleem 
dat bij vrijwel elk type ruimte voorkomt. Bekijken we 
de bezetting van ruimten naar verstedelijkingsgraad 
(gebiedsindeling van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen), dan stellen we vast dat overbezetting in 
meerdere of mindere mate overal voorkomt. Dit betekent 
zowel in grootstedelijk gebied, kleine steden, buitenge-
bied en randgemeenten. Volledige bezetting tot over-
bezetting blijken wel het grootst in de randgemeenten 
van het grootstedelijk gebied, gevolgd door de centrum-
gemeenten van het grootstedelijk gebied en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Overbezetting is het meest 
aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.

Wanneer we nagaan hoe noodzakelijk een bepaalde 
ruimte is, merken we op dat de grootste verschillen 
tussen aanwezigheid en vraag zich situeren op vlak van 
het klaslokaal van de toekomst, paramedische lokalen, 
leef- en ontspanningsruimtes en bibliotheek, mediatheek 
en/of open leercentrum. Een grotere vraag dan aanbod 
op de vestigingsplaatsen geldt ook voor groepsruimtes, 
lokalen voor onderwijsondersteuning, sportvelden en 
lokalen voor gespecialiseerde vakken. 

Bij de beoordeling van de algemene bruikbaarheid van de 
afzonderlijke ruimten (lokalen) op de vestigingsplaats zien 
we dat de respondenten de verschillende type ruimtes in 
71% tot 80% als voldoende bruikbaar beoordelen.

• Dimensies en criteria van kwaliteit

Er werden 50 indicatoren gemeten binnen 7 kwaliteitsdi-
mensies van de gebouwen: veiligheid en hygiëne, bouw-
fysische staat, functionaliteit, comfort, belevingswaarde, 
kosten en schooldomein. Ten opzichte van 2013 is de 
situatie verbeterd op vlak van de algemene beoorde-
ling voor elke kwaliteitsdimensie. Een uitzondering is de 
dimensie ‘comfort’. Hier observeren we een status quo in 
vergelijking met de meting in 2013. De sterkste verbetering 
in een positieve beoordeling over het algemeen kwaliteit-
sniveau zien we voor de dimensies veiligheid en hygiëne 
(+10%), schooldomein (+8%) en functionaliteit (+5%).

Goede veiligheid en hygiëne is volgens de respondenten 
op 73% van de vestigingen over het algemeen groten-
deels tot volledig gerealiseerd. Dit is een signifi cante 
verbetering van 10 procentpunten ten opzichte van 2013. 
De grootste positieve evolutie is merkbaar voor beveili-
ging van de toegang tot de school, gebruiksveiligheid en 
inbraakbeveiliging. 

MANAGEMENTSAMENVATTING
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Goede bouwtechnische staat is op 49% van de vesti-
gingen grotendeels of volledig gerealiseerd. In vergelijking 
met 2013 is dit een verbetering van 2 procentpunten. 
Energiezuinigheid blijft zoals in 2013 het minst goed 
beoordeeld. 

Op vlak van goede functionaliteit merken we op dat 
respondenten in 52% van de vestigingen dit als groten-
deels tot volledig gerealiseerd beschouwd. Dit resultaat 
is eveneens een signifi cante verbetering met 5 procent-
punten ten opzichte van 2013. De sterkste verbetering 
situeert zich op het vlak van toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of zorgnoden en de mogelijk-
heid om toezicht te houden. 

We observeren een status-quo (56%) in het aantal vesti-
gingen waar het comfort als (grotendeels of volledig) 
goed wordt beoordeeld. 

De respondenten scoren 43% van de vestigingen als 
grotendeels of volledig goed op vlak van belevings-
waarde. Dit is een stijging van 1 procentpunt ten opzichte 
van 2013. 

De zelfbeoordeling van de kosten blijft uitgesproken 
negatief, maar toch observeren we een verbetering ten 
opzichte van de vorige meting in 2013. Algemeen zien 
we voor elke indicator met betrekking tot de kosten een 
daling van de negatieve scores. De respondenten beoor-
delen in 13% van de vestigingen dit criterium, kosten, 
als grotendeels of volledig positief. De energiekosten en 
onderhoudskosten blijken de minst goede beoordeling te 
krijgen. De meest positieve beoordeling gaat naar vaste 
kosten voor huur en afbetalingen (28%).

Voor het schooldomein en de schoolomgeving stellen we 
vast dat 55% van de vestigingsplaatsen als goed wordt 
beoordeeld of in 55% van de vestigingsplaatsen wordt 
geoordeeld dat het schooldomein en de omgeving van 
de school over het algemeen aan de eisen voldoet. Dit 
betekent een opmerkelijke verbetering met 9 procent-
punten in vergelijking met 2013. 

Ook uit de meting van 2018-2019 blijkt er nog veel te 
realiseren op vlak van energiezuinigheid. De beste resul-
taten zien we voor de aanwezigheid van (drie)dubbel glas 
(68% van de gebouwen), thermostatische kranen (53%) en 
hoogrendementsketels (50%). Isolatie van vloeren (21%), 
mechanische ventilatie (15%) en zonnepanelen (10%) 
komen nog niet veel voor. Energiezuinigheidsmaatregelen 
zijn duidelijk meer aanwezig in recente gebouwen. 

We kunnen concluderen dat respondenten vinden dat het 
gebouwenpark voor bepaalde dimensies beter voldoet 
dan voor andere. Uit de ranking van indicatoren blijkt 
dat dimensies als veiligheid en hygiëne en gebruikscom-
fort betrekkelijk hoge gemiddelde evaluatiescores krijgen 
(respectievelijk 77/100 en 75/100), terwijl de scores voor 
belevingswaarde en kosten lager liggen (respectievelijk 
68/100 en 50/100). 

Wanneer we kijken naar de individuele indicatoren 
binnen de kwaliteitsdimensies, merken we op dat onder 
andere voor de volgende indicatoren verbetering wordt 
waargenomen ten opzichte van 2013: gebruiksveilig-
heid, staat van verwarmingsinstallaties, integratie van 
ICT, grootte van de gebouwen, toegangsbeveiliging, 
ontmoetingsruimte voor personeel, toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of zorgnoden en inbraakbe-
veiliging. Een aantal indicatoren worden als ‘minder goed’ 
beoordeeld ten opzichte van vijf jaar geleden: buiten- 
en binnenmuren, ventilatie van lokalen, temperatuur in 
lokalen, open relatie tot de omgeving, aansluiting van 
lokalen bij (groene) buitenruimte, plaats voor kunst en 
artistieke expressie en gebruik van duurzame materialen 
in de bouw. We moeten er wel rekening mee houden dat 
bij sommige van deze indicatoren wellicht ook het effect 
speelt van een betere bewustwording.

• Algemene kwaliteitsscores

Net als bij de vorige metingen concluderen we in de 
derde editie van de schoolgebouwenmonitor dat het 
gebouwenpark betere scores krijgt voor de indicatoren 
die zich richten op basiskwaliteiten7 (72/100) dan voor 
de indicatoren die verwijzen naar nieuwe maatschap-
pelijke en onderwijsuitdagingen (59/100). Indien een 
gemiddelde score wordt berekend voor alle indicatoren 
samen (bruikbaarheid van lokalen, bruikbaarheid van 
aparte gebouwen en 50 kwaliteitsindicatoren) dan is de 
algemene kwaliteitscore voor 2018-2019 64/100. 

Het gebouwenpark heeft tussen 2013 en 2018-2019 kleine, 
maar signifi cante verbeteringen in kwaliteit doorgemaakt 
voor de basisvoorwaarden, de uitdagingen en de scores 
over alle criteria samen. 

Wanneer we de verandering bekijken op vestigings-
plaatsniveau, stellen we een hoge dynamiek vast. Slechts 
een minderheid van de vestigingsplaatsen lijkt tussen 

7 Basiskwaliteiten verwijzen naar criteria op gebied van veiligheid, bewoon-
baarheid en hygiëne. Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar in sectie 
3.1 ‘evaluatiecriteria voor de kwaliteit van een schoolgebouw binnen 7 
kwaliteitsdimensies’.

MANAGEMENTSAMENVATTING
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2008 en 2013 geen veranderingen te hebben ondergaan 
over de zeven evaluatiedimensies. Ten opzichte van 
2013 zien we meer vooruitgang dan achteruitgang in de 
kwaliteitsdimensies. 

• 2de gebruiker vestigingsplaatsen

In 2018-2019 heeft naar schatting 32% van de vestigings-
plaatsen van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen geen 
eigen gebouw ter beschikking. Het zijn vestigingsplaatsen 
die als zogenaamde ‘2de gebruiker’ dubbel gebruik maken 
van de gebouwen van een andere school of instelling. Het 
gaat vooral om instellingen voor volwassenonderwijs, 
deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlingenbegelei-
ding (CLB). Meer dan de helft van de ‘2de gebruiker’ vesti-
gingsplaatsen (59%) maakt gebruik van de gebouwen van 
een andere onderwijsinstelling. 

C. Beheer van de gebouwen

• Verantwoordelijken beheer en opvolging 
werken

In 2018-2019 was er op 72% van de vestigingsplaatsen 
een verantwoordelijke gebouwenbeheer aanwezig. Dit 
betekent geen wijziging ten opzichte van 2013. Op 79% 
van de vestigingsplaatsen is een verantwoordelijke voor 
de opvolging van de infrastructuurwerken beschikbaar. 
62% van de vestigingsplaatsen wordt overkoepelend 
beheerd. Het beheer van de vestigingsplaatsen gebeurt 
dus vooral op een gecentraliseerde manier.

• Beheersplannen

Wanneer we de verschillende beheersplannen bekijken 
(masterplan, beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, 
milieu, globaal preventieplan, onderhoudsplan), stellen we 
vast dat er weinig verschil is in vergelijking met de vorige 
meting in 2013. Voor 58% van de vestigingen bestaat in 
2018-2019 een masterplan of globaal ontwikkelingsplan. 
Voor 87% van de vestigingen bestaat er een beleidsver-
klaring veiligheid, gezondheid en milieu en voor 97% een 
preventieplan. Een onderhoudsplan is aanwezig in 76% 
van de vestigingen. 

• Inspectie- en brandweerverslagen

Het aandeel vestigingsplaatsen dat in 2018-2019 voldoet 
aan het meest recente inspectieverslag is 89%. Dit is een 
signifi cante stijging van 6 procentpunten in vergelijking 
met 2013. In 2018-2019 voldoet ook 89% van de vesti-

gingsplaatsen aan het meest recente brandweerverslag. 
Ook hier observeren we een signifi cante stijging van 7 
procentpunten. Er is een signifi cante samenhang tussen 
‘voldoen aan het verslag van de onderwijsinspectie’ en de 
zelf gerapporteerde kwaliteitscore van de scholen (vesti-
gingen die niet voldoen aan het inspectieverslag worden 
ook door de scholen zelf slechter beoordeeld).

• Energiegebruik

De meest frequent gebruikte energiebron in 2018-2019 is 
gas (84%). Dit is 5 procentpunten meer dan in 2013. Het 
gebruik van stookolie is verder afgenomen met 10 procent-
punten (22% in 2018-2019 ten opzichte van 32% in 2013). 
Op 20% van de vestigingsplaatsen wordt in 2018-2019 zelf 
energie opgewekt. Dit betekent een signifi cante toename 
met 6 procentpunten in vergelijking met 2013. Bijna alle 
vestigingsplaatsen waar er energieopwekking plaatsvindt, 
maken gebruik van zonnepanelen (93%). Warmtepompen 
en zonneboilers komen op respectievelijk 9% en 5% van 
de vestigingen voor. Het gebruik van andere technieken is 
verwaarloosbaar.

• Toegankelijkheid

Hoewel er een duidelijke verbetering waarneembaar is 
in de evaluatie van toegankelijkheid ten opzichte van 
de meting in 2013 (+10%), merken we op dat toeganke-
lijkheidsmaatregelen nog vaak afwezig zijn in 2018-2019. 
Drempelvrije toegangen en toegangspaden (55%), aange-
paste parkeerplaats (53%) en aangepaste toiletten voor 
leerlingen met een beperking (53%) zijn de meest frequent 
doorgevoerde maatregelen. Liften, aangepaste toiletten 
voor personeel en signalisatie zijn minder aanwezig.

• Asbest

Op 95% van de vestigingsplaatsen is een asbestinventaris 
opgemaakt. Dit is 2 procentpunten meer in vergelijking 
met 2013. Ook het aantal vestigingen waar de thematiek 
wordt opgevolgd ligt 7 procentpunten hoger (96%). Op 58% 
van de vestigingen blijkt in 2018-2019 asbest aanwezig. Op 
39% van deze vestigingen zijn er ook concrete plannen 
om tot verwijdering over te gaan.

• Loden leidingen

Op 31% van de vestigingsplaatsen waar men kennis heeft 
over het type leidingen, blijken er loden (water)leidingen 
aanwezig te zijn. In 22% van deze vestigingen zijn er 
concrete plannen om de loden leidingen te vervangen.

MANAGEMENTSAMENVATTING
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• Onderhoud

Op vlak van onderhoud stellen we vast dat de meerder-
heid van de vestigingsplaatsen (65%) met eigen onder-
houdspersoneel werkt en hierbij geen gebruik maakt van 
tewerkstellingsmaatregelen voor doelgroepen. 21% van 
de vestigingsplaatsen heeft eigen onderhoudspersoneel 
waarbij wel gebruik gemaakt wordt van tewerkstellings-
maatregelen voor doelgroepen. 30% van de vestigings-
plaatsen doet beroep op een externe dienstverlener. Een 
externe dienstverlener binnen de sociale economie komt 
weinig voor. Een aantal scholen past verschillende vormen 
van dienstverlening toe voor onderhoud.

D. Gebruik

Op 62% van de vestigingsplaatsen wordt de infrastruc-
tuur ook buitenschools gebruikt. Dit is een status quo in 
vergelijking met 2013. Buitenschools gebruik vindt vooral 
op regelmatige basis plaats (67%). De respondenten geven 
aan dat bij regelmatig buitenschools gebruik, de schoo-
linfrastructuur gemiddeld 17,82 uur per week buiten de 
schooluren wordt gebruikt. Het gemiddeld aantal uren is 
ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de meting in 
2013 (17,67 uur).

De schoolgebouwen worden vooral buitenschools 
gebruikt door het verenigingsleven en door de instelling 
zelf. De meest voorkomende activiteiten zijn sport en 
spel, onderwijs en opleiding. 

Er is een duidelijke samenhang tussen de mogelijkheid 
om een schoolgebouw vlot open te stellen en het effectief 
openstellen voor buitenschools gebruik. Deze samenhang 
wijst er op dat het buitenschools gebruik van schoolge-
bouwen aan infrastructurele voorwaarden is gebonden.

32% van de vestigingsplaatsen is in 2018 geïntegreerd met 
andere onderwijsinstellingen binnen hetzelfde gebouwen-
complex of site. Op 85% van de vestigingsplaatsen die 
geïntegreerd zijn met onderwijsinstellingen, is er gemeen-
schappelijk gebruik van ruimtes. 

21% van de vestigingsplaatsen is geïntegreerd binnen een 
gebouwencomplex of site waar ook niet-onderwijsfunc-
ties gehuisvest zijn. Het gaat dan meestal om kinderdag-
verblijven, buitenschoolse opvang en sociaal-culturele 
instellingen. Er wordt op 65% van de vestigingsplaatsen 
inhoudelijk samengewerkt met de niet-onderwijsinstel-
lingen. Op 56% van de vestigingsplaatsen die geïntegreerd 
zijn met een niet-onderwijsinstelling, wordt er gemeen-
schappelijk gebruik gemaakt van de ruimtes.

Scholen kunnen ook gebruik maken van externe infra-
structuur. Dit is het geval voor 60% van de vestigings-
plaatsen. Meestal gebeurt dit gebruik van externe infra-
structuur op regelmatige basis. Het gaat vooral over 
het gebruik van zwembad, turnzaal en sportveld. In 81% 
van de gevallen is dit infrastructuur van de gemeente of 
provincie. 

E. De uitvoering van werken

Tussen 2013 en 2018-2019 werden op 59% van de vesti-
gingsplaatsen nieuwbouwwerken of renovaties uitge-
voerd. Op 67% van de vestigingsplaatsen werden grote 
onderhoudswerken uitgevoerd in 2018-2019. Dit is een 
stijging met 4 procentpunten ten opzichte van 2013. Er 
vond voor 8% van de vestigingsplaatsen een aankoop 
plaats in 2018-2019.

De meeste bouwheren (81% of meer) vinden dat hun 
bouwproject (zeker) voldoende beantwoordt aan hun 
oorspronkelijke verwachtingen, behalve voor de kosten 
van het project: 56% is tevreden of zeer tevreden hierover. 
Ten opzichte van 2013 zijn de verschillen erg klein.

Indicatoren voor de kwaliteit van het totstandkomings-
proces worden voor de meeste vestigingsplaatsen waar 
grote werken werden uitgevoerd, positief geëvalueerd. 
Zo bestond het bouwteam in 88% van de gevallen uit 
verschillende betrokkenen en werd in 86% een goed uitge-
werkt planningsproces gevolgd. Wanneer we de situatie 
vergelijken met 2013 stellen we voor elk criterium een 
positieve verandering vast. De grootste evoluties nemen 
we waar in 1) het rekening houden met de context van 
de school (77%, +10%), 2) een gemotiveerde keuze van de 
architect (82%, +8%), 3) een stapsgewijze aanpak (86%, 
+6%) en 4) een goede communicatie (81%, +6%). We stellen 
vast dat de negatieve beoordelingen dalen, behalve voor 
het criterium van een deskundige begeleiding van de 
projectbegeleider. 

Zoals in 2013 is men in 2018-2019 het minst tevreden 
over de gelegenheid om te leren uit de ervaringen van 
andere scholen en goede praktijken (52%). Voor 69% van 
de vestigingsplaatsen met een nieuwbouw of modernise-
ring beoordeelt men het verkregen advies op gebied van 
fi nanciering of subsidiëring als positief. Voor 75% van de 
vestigingsplaatsen waar grote werken werden uitgevoerd 
geeft men een positieve beoordeling op vlak van bouw-
programma, planning en ontwerp. In vergelijking met 
2013 zien we weinig verschil in gebruikersparticipatie aan 
bouwprojecten. Het blijken vooral directies (83%) en leer-
krachten (56%) te zijn die worden betrokken in de bouw-
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projecten. Vestigingsplaatsen waar leerlingen-, ouder- of 
buurtparticipatie heeft plaatsgevonden zijn nog sterk in 
de minderheid (tussen de 8% en 14%). 

Naast de kwaliteit van het planningsproces is er ook 
de kwaliteit van de planningscontext. Deze kwaliteit is 
duidelijk verbeterd ten opzichte van 2013. Volgens de 
respondenten is voor 76% van de vestigingen de nodige 
bouw- en onderhoudsexpertise beschikbaar. Op 72% van 
de vestigingen wordt er een duidelijk infrastructuurbe-
leid gevoerd en op 77% van de vestigingen worden bouw-
werken in team aangepakt. Voor 80% van de vestigingen 
is het de directie die het gebouwbeheer en de opvolging 
van de infrastructuurwerken op zich neemt. Kritische 
punten zijn de samenwerking met andere (onderwijs)
instellingen (39%), en de fi nanciële draagkracht van de 
inrichtende machten (41%). Voor 41% van de vestigings-
plaatsen geeft men aan dat de scholengroep of inrich-
tende macht over voldoende fi nanciële middelen beschikt 
om noodzakelijke onderhoudswerken te fi nancieren. Dit 
cijfer ligt beduidend hoger in vergelijking met de meting 
in 2013 (23%), maar geeft aan dat nog steeds 59% van 
de vestigingen over onvoldoende fi nanciële middelen 
beschikt voor onderhoudswerken. Voor 46% van de vesti-
gingen is er volgens de respondenten voldoende budget 
om, mits subsidiëring, bouwwerken uit te voeren. Ook dit 
percentage ligt beduidend hoger in vergelijking met de 
rapportering in 2013 (32%). 

F. Kwaliteit naar onderscheidende 
variabelen

Volgende opsomming geeft de volgorde weer voor beoor-
delingen van de algemene kwaliteit van de gebouwen 
naar soort onderwijs (van hoog naar laag) voor 2018-
2019: 1) CLB, 2) internaten, 3) permanente vorming, 4) 
gewoon secundair onderwijs, 5) gewoon basisonderwijs, 
6) buitengewoon secundair onderwijs, 7) buitengewoon 
basisonderwijs. 

Dit is de volgorde voor de beoordelingen algemene 
kwaliteit naar onderwijsnet (van hoog naar laag): 1) OGO, 
2) VGO, 3) GO. 

De volgorde voor beoordelingen algemene kwaliteit naar 
geografi sche indeling Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(van hoog naar laag): 1) Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2) 
regionaalstedelijk gebied randgemeenten, 3) kleinstedelijk 
gebied op provinciaal niveau, 4) buitengebied, 5) groot-
stedelijk gebied randgemeenten, 6) grootstedelijk gebied 
centrumgemeenten, 7) grootstedelijk gebied centrum-
steden, 8) regionaalstedelijk gebied randgemeenten, 9) 

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. 

Als we de beoordelingen algemene kwaliteit onderscheiden 
naar provincie, concluderen we deze volgorde (van hoog 
naar laag): 1) West-Vlaanderen, 2) Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 3) Limburg, 4) Antwerpen, 5) Vlaams-Brabant, 6) 
Oost-Vlaanderen. 

Beperkingen van de 
schoolgebouwenmonitor

De schoolgebouwenmonitor levert statistische gegevens 
aan over de toestand van het gebouwenpark. Deze 
gegevens kunnen beleidsverantwoordelijken en iedereen 
die het scholenbouwbeleid aanbelangt ondersteunen. 
Toch zijn er ook beperkingen verbonden aan de schoolge-
bouwenmonitor. Deze limitaties vereisen dat we de resul-
taten met de nodige voorzichtigheid benaderen.

De fi naliteit is ‘monitoring’: het recurrent verzamelen en 
presenteren van kwantitatieve gegevens die de beleidsbe-
oordeling kunnen informeren.

De schoolgebouwenmonitor verzamelt, verwerkt en 
presenteert beleidsrelevante informatie over het school-
gebouwenpark via grootschalig wetenschappelijk 
surveyonderzoek. Er zijn ook andere benaderingen om 
zich een beeld te vormen over de bestaande infrastruc-
turele noden en problemen. Binnen de Vlaamse overheid 
zijn de doorlichtingen van de onderwijsinspectie op vlak 
van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne een belang-
rijke bron van informatie. De kennis uit de praktijk bij 
de administratie, de inrichtende machten en hun koepel-
organisaties over concrete bouwdossiers vormt ook een 
belangrijke bron van informatie over de problemen waar 
men op het terrein mee te kampen heeft. De schoolgebou-
wenmonitor wordt best als een instrument beschouwd 
dat complementair is aan deze benaderingen en dat er 
door kan worden verrijkt.

De toegepaste onderzoeksmethode heeft ook enkele 
beperkingen met betrekking tot de generaliseerbaar-
heid van de resultaten en de validiteit van de gebruikte 
indicatoren. Ten eerste kende het surveyonderzoek van 
de schoolgebouwenmonitor in 2008, 2013 en 2018-2019 
een non-respons van respectievelijk 38%, 47% en 64% 
(vestigingsplaatsen met eigen gebouwen). De non-res-
pons werd waar mogelijk geremidieerd door weging. We 
moeten rekening houden met een foutenmarge van 1,5% 
(zie p. 13). Feit blijft dat niet alle scholen hebben deelge-
nomen aan de monitor en we dus voorzichtig moeten 
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zijn met de generaliseerbaarheid van de resultaten naar 
de populatie toe. Ten tweede heeft ook de meetmethode 
enkele beperkingen. Hoewel er grondig onderzoek is 
gebeurd naar de indicering van de te meten beleidsef-
fecten, gebeurde de registratie van de waarden van deze 
indicatoren hoofdzakelijk op basis van zelfrapportage 
(‘subjectieve indicatoren’) door voornamelijk directeurs 
of gebouwverantwoordelijken. De perceptie over bijvoor-
beeld de kwaliteit van een gebouw kan voor iedereen 
anders zijn. Deze methode van zelfrapportering laat 
bepaalde aspecten van het meetobject ‘kwaliteit’ buiten 
beschouwing. Zo blijft het oordeel van andere gebruikers-
groepen zoals leerlingen of leerkrachten buiten beschou-
wing. Ook de mening van experten die de kwaliteit van 
schoolgebouwen kunnen beoordelen vanuit het perspec-
tief van deskundige en objectieve buitenstaander wordt 
hier niet behandeld. Deze gedwongen keuze heeft tot 
gevolg dat een deel van het totale spectrum van opinies 
en ervaringen ten aanzien van het schoolgebouwenpark 
in Vlaanderen onbekend blijft. Bovendien kan kwaliteit 
ook gemeten worden via ‘objectieve indicatoren’ (bouw-
fysische en bouwtechnische grootheden van geluid, licht, 
stabiliteit, energiegebruik, oppervlakte, etc.), waarvan we 
in de schoolgebouwenmonitor maar in beperkte mate 
gebruik konden maken. Een meer doorgedreven evaluatie, 
waarbij simultaan gebruik wordt gemaakt van objectieve 
en subjectieve indicatoren en gemeten wordt vanuit het 
perspectief van verschillende gebruikersgroepen, bleek 
binnen de bestaande evaluatiecontext niet haalbaar.

Besluit

Het gebouwenpark van het Vlaams onderwijs breidt uit 
en verjongt, al is nog steeds ongeveer de helft van de 
schoolgebouwen 50 jaar oud. In vergelijking met de vorige 
meting in 2013 is er in de periode 2013 tot 2018-2019 meer 
gebouwd. Ook concluderen we dat in de periode 2013 tot 
2018-2019 meer schoolgebouwen een grote verbouwing of 
renovatie hebben ondergaan. 

De helft van de schoolgebouwen wordt beoordeeld als 
(zeker) voldoende bruikbaar voor het functioneren. In 
vergelijking met de meting in 2013 observeren we dat 
men hierover iets negatiever is dan in 2013. De bruikbaar-
heid blijkt sterk samen te hangen met de ouderdom van 
het gebouw en het gebouwtype. 

Schoolgebouwen zijn veelal bezet of overbezet. Bij een 
vierde is er sprake van overbezetting. Overbezetting en 
acuut plaatsgebrek blijkt een probleem dat bij vrijwel elk 
type ruimte en overal voorkomt. 

De algemene kwaliteit van de schoolgebouwen op vlak 
van veiligheid en hygiëne, bouwtechnische staat, func-
tionaliteit, belevingswaarde, kosten en schooldomein is 
verbeterd tussen de periode 2013 en 2018-2019. Op vlak 
van comfort lijkt de kwaliteit over het algemeen stabiel 
gebleven. 

De derde editie van de schoolgebouwenmonitor toont 
weinig tot geen evolutie voor de aanwezigheid van een 
verantwoordelijke gebouwenbeheer en de aanwezigheid 
van beheersplannen. We observeren wel een verbetering 
in het aantal vestigingsplaatsen dat voldoet aan het meest 
recente inspectie- en brandweerverslag. In het kader van 
het beheer van de gebouwen, is er een duidelijke evolutie 
in het energiegebruik. Stookolie komt minder vaak voor, 
gas steeds meer. Hoewel er ook een verbetering waar-
neembaar is in de evaluatie van toegankelijkheid, blijken 
de toegankelijkheidsmaatregelen nog vaak afwezig te zijn 
in 2018-2019. De cijfers tonen aan dat de asbestthematiek 
meer wordt opgevolgd dan in 2013. Over de 
aanwezigheid van loden leidingen lijkt er een relatief 
grote onwetendheid te bestaan. Volgens de resultaten 
zijn er in één derde van de vestigingsplaatsen loden 
leidingen aanwezig. Scholen lijken voornamelijk eigen 
onderhoudspersoneel te werk te stellen voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

Ondanks de stimulerende maatregelen en de sensibilise-
rende en informerende acties, blijkt er in vergelijking met 
de meting in 2013 weinig evolutie te zijn op vlak van het 
openstellen van onderwijsinfrastructuur of multifunc-
tionaliteit. De mate waarin openstelling gebeurt hangt 
samen met de mate waarin schoolinfrastructuur op een 
veilige manier opengesteld kan worden.

In verband met de uitvoering van werken toont de 
huidige meting een kwaliteitsverbetering voor het plan-
ningsproces en de planningscontext ten opzichte van de 
meting in 2013. Alhoewel er een positievere beoordeling is 
ten opzichte van 2013 op vlak van het beschikbare budget 
van een school voor uit te voeren onderhoudswerken en 
bouwwerken, blijft het kostenplaatje een probleem voor 
heel wat vestigingsplaatsen.
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