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Atelier	BWMSTR,	Ravensteingalerij,	Brussel,	2011
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plaats Cadixstraat 2, Antwerpen 
bouwheer Stad Antwerpen,
Lerende Stad
budget 13.500.000 euro
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• TV STRAMIEN/ 
 Ney & Partners/Origin
• TV Dick van Gameren architecten/
 N2 architekten
• Hild und K Architekten	[gunning]
• architecten de vylder vinck taillieu
• Rapp+Rapp

Hild	und	K	Architekten
i.s.m.	Korteknie
Stuhlmacher	Architecten
Kunstencampus eilandje

plaats Kwakkelenberg 53, Duffel 
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 1.498 m²
budget 1.658.286 euro
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• HET is MADE
• TV Interprofessionele
 Architectenvennootschap
 Peter Kint Architect/
 Architecten bureau A.J. Philippe/  
 Pieter Walraet [gunning]
• wdog architecten

TV	KWP	Architecten
gemeentelijke Basischool ‘t Kofschip

De	Open	Oproep	is	de	selectieprocedure	die	de	
Vlaams	Bouwmeester	ontwikkelde	voor	de	aanstel-
ling	van	ontwerpers	van	publieke	bouwopdrachten.	
Een	selectiecommissie,	onder	leiding	van	de	Vlaams	
Bouwmeester,	koos	uit	een	shortlist	telkens	drie	ont-
werpers	om	een	concept	en	een	visie	te	presenteren.	
In	dit	geval	werd	niet	alleen	de	afgevaardigd	bouw-
heer	AG	Real	Estate	COPiD	bij	de	selectie	betrokken,	
maar	ook	de	inrichtende	machten,	de	schooldirecties,	
AGIOn	en	de	koepelorganisaties.	Zo	komen	we	tot	
een	kwalitatief	én	gedragen	project	voor	elk	van	de	
24	modelscholen.	Voor	de	andere	bouwprojecten	van	
deze	inhaalbeweging	organiseert	de	afgevaardigd	
bouwheer	momenteel	een	aanstellings	procedure	
voor	architectenteams.	Hier	zullen	telkens	vijf	
bureaus	in	competitie	treden	met	een	schetsontwerp	
voor	één	schoolproject,	dat	gekoppeld	is	aan	drie	
à	vijf	gelijkaardige	projecten.	De	winnaar	haalt	zo	
meteen	de	opdracht	binnen	voor	het	hele	pakket.	Het	
verloop	van	deze	procedure	is	grotendeels	geïnspi-
reerd	op	de	Open	Oproep	en	wordt	tegen	het	einde	
van	dit	jaar	afgerond.

De 24 modelprojecten
uit de inhaalbeweging 
Scholen van Morgen
hebben hun ontwerpers 
gevonden. De architecten-
teams werden samen met
de Vlaams Bouwmeester
geselecteerd via de
Open Oproep-procedure.
De projecten zullen nu
binnen een DBFM-operatie 
worden gerealiseerd door
afgevaardigd bouwheer
AG real Estate COPiD.
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Bogdan	&	Van	Broeck	Architects
Koninklijk Atheneum 

plaats Klein Berchemstraat 1, 
Koekelberg
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 13.507 m²
budget 14.952.249 euro
(excl.btw en ereloon)
ontwerpteams
• TV Alain Bossuyt/Architectuur-
 studio Herman Hertzberger
• Wit Architecten
• Bogdan & Van Broeck
 Architects	[gunning]

plaats Jef Denynplein 2, 
Mechelen
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 
6.400 m²
budget 7.084.800 euro 
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• Inbo
• De Smet Vermeulen
 Architecten
• awg architecten [gunning]

hild und K Architekten
i.s.m. Korteknie Stuhlmacher Architecten
Antwerpen, Kunstencampus eilandje

De	stad	Antwerpen	wil	een	‘kunstencampus’	
realiseren	op	het	Eilandje	en	brengt	daarom	
de	Koninklijke	Balletschool	Antwerpen	
(KBA)	samen	met	het	Stedelijk	Instituut	voor	
Sierkunsten	en	Ambachten	(SISA).	De	nieuwe	
kunstencampus	wil	het	kunstonderwijs	een	
huisvesting	voor	de	toekomst	bieden.	Het	
project	draagt	ook	bij	tot	de	ontwikkeling	van	
het	Eilandje	tot	een	levendig	stuk	stad	en	zorgt	
voor	behoud	en	herstel	van	enkele	beschermde	
gebouwen	:	de	oude	schoolgebouwen	van	
stadsarchitect	Emiel	Van	Averbeke	en	de	CAD-
loodsen.	Voor	de	balletschool	zal	een	nieuw-
bouw	gerealiseerd	worden	in	het	aanpalende	
bouwblok	aan	het	Kempisch	Dok,	waar	het	
bestaande	schoolgebouw	gesloopt	wordt.	Door	
de	samenvoeging	van	het	SISA	en	de	KBA	wil	
men	maximale	synergie	en	collectief	ruimtege-
bruik	realiseren,	onder	meer	door	gezamenlijk	
gebruik	van	de	refter/cafetaria	in	de	oude	loods	
op	de	straathoek	tussen	beide	scholen.
Hild	und	K	presenteren	ook	een	sterk	en	functi-
oneel	concept	voor	de	renovatie	en	uitbreiding	
van	het	Van	Averbeke-gebouw.	Het	wordt	met	
minimale	middelen	gerenoveerd	waarbij	de	
structuur	en	het	karakter	van	de	bestaande	
bebouwing	leidend	zijn.	De	binnentuinen	en	
het	aanpalende	open	leercentrum	nemen	een	
centrale	positie	in.	De	bestaande	eenlaagse	
tuinmuren	aan	de	Cadix-	en	Rigastraat	worden	

vervangen	door	compacte	drielaagse	volumes.	
Hier	zijn	fi	etsbergingen,	sanitair,	liften,	brand-
weertoegangen	en	de	grotere	onderwijsruim-
ten	ondergebracht.	Er	is	veel	aandacht	voor	de	
ruimtelijke	kwaliteit	en	de	belevingswaarde	van	
het	interieur	en	de	collectieve	ruimte.
De	nieuwbouw	aan	de	Westkaai	is	het	nieuwe	
onderkomen	voor	de	KBA.	In	het	souterrain	
zijn	tevens	de	sport-	en	turnzalen	van	het	SISA	
ondergebracht	die	afzonderlijk	worden	ontslo-
ten	zodat	ze	ook	voor	de	buurt	bruikbaar	zijn.	
De	structuur	van	het	gebouw	volgt	het	maat-
raster	van	de	dansstudio’s	op	de	eerste	ver-
dieping.	Erboven	bevinden	zich	hoogwaardige	
ruimten	voor	onderwijs	en	ontspanning,	zoals	
de	dakterrassen.	Bij	de	programmering	van	alle	
onderdelen	van	de	campus	is	bijzondere	aan-
dacht	besteed	aan	een	open	en	directe	relatie	
tussen	binnen-	en	buitenruimten.	De	Westkaai	
wordt	ingericht	als	openbare	verblijfsruimte	en	
vormt	samen	met	de	eraan	grenzende	openge-
werkte	refter	in	het	CAD-gebouw	het	sociale	
centrum	van	de	campus.
Stedenbouwkundig	is	dit	een	helder	concept	
met	duidelijke	meerwaarde	voor	de	aanslui-
tende	woningen	op	rekening	van	een	private	
ontwikkelaar.	De	woningen	zullen	nooit	last	
hebben	van	de	werking	van	de	school.	Er	zijn	
boeiende	doorzichten	naar	de	danszalen	en	de	
binnentuinen.	De	nieuwe	woningen	aan	het	
Kempisch	Dok	wijken	op	de	bovenverdiepin-
gen	weliswaar	af	van	het	gesloten	bouwblok,	
maar	bieden	onvermoede	meerwaarde	door	de	
zichten	op	het	water.

tV KwP Architecten, Duffel,
gemeentelijke Basisschool ‘t Kofschip

De	site	grenst	aan	twee	stedelijke	microkli-
maten	:	de	Kwakkelenberg	en	de	onbestemde	
open	ruimte	rondom	de	residentie	Cardijn.	
Door	hierop	in	te	spelen	kan	er	een	rijk	en	
divers	universum	ontstaan.	De	school	kan	
de	initiator	zijn	om	deze	plek	in	de	stad	
samenhang	en	betekenis	te	verlenen.	Aan	
beide	zijden	wordt	er	een	verschillende	set	
van	drempels	ingezet	om	een	subtiele	gra-
datie	tussen	privé,	semi-publiek	en	straat	in	
te	voegen.	Het	zorgt	aan	de	Kwakkelenberg	
voor	een	semi-publiek	schoolsteegje,	waar	
ouders	elkaar	ontmoeten.	Aan	de	andere	zijde	
wordt	het	oude	reftergebouw	behouden	om	
de	administratie	erin	onder	te	brengen	en	de	
lagere	school	krijgt	hierdoor	een	volwaardige	
schoolpoort.	Door	te	kiezen	voor	de	sloop	van	
de	bijgebouwen	tegen	de	oostelijke	perceels-
grens	ontstaat	een	waardevolle	openheid	en	
relatie	met	de	kinderopvang.
Het	ontwerp	gaat	uit	van	een	zonering	in	
logische	entiteiten,	waarbij	de	kleuters,	de	
lagere	school	en	de	kinderopvang	een	eigen	
plek	en	gebouw	krijgen	op	de	site.	Het	con-
cept	zorgt	voor	een	werkbare	oplossing	voor	
alle	verkeersstromen	op	het	terrein.	Centrale	
groene	zones	worden	voorzien,	de	verharding	
beperkt	zich	tot	beide	speelplaatsen.	Via	de	
centrale	refter	wil	men	ook	relaties	leggen	
tussen	de	kleuterschool	en	de	lagere	school.	
Zowel	bij	de	kleuter-	als	lagere	school	is	er	

awg	architecten
tSM
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aandacht	voor	plekken,	die	een	vernieuwende	
pedagogische	werking	toelaten	en	zelfs	
bevorderen.	Bij	de	kleuterschool	wordt	de	
spreiding	van	de	klassen	over	twee	bouwlagen	
verzacht	door	de	dubbelhoge	polyvalente	
ruimte	die	het	gevoel	van	één	schoolgemeen-
schap	versterkt.

Bogdan & Van Broeck Architects
Koekelberg, Koninklijk Atheneum

Het	ontwerp	vertrekt	vanuit	het	grote	poten-
tieel	van	de	site	:	een	kwalitatieve	stedelijke	
context,	een	terrein	met	een	uitgesproken	
reliëf,	een	goede	oriëntatie,	en	bestaande	
gebouwen	met	een	bruikbare	architecturale	
basisstructuur.	Het	concept	combineert	het	
grotendeels	behoud	van	de	strakke	boven-
bouw	een	grondige,	meer	landschappelijke	
transformatie	van	de	relatie	tussen	het	
complex,	zijn	benedenbouw	en	het	maaiveld.	
Beide	scholen	worden	duidelijk	onder-
scheiden	entiteiten	binnen	één	consistent	
en	aanpasbaar	geheel.	Door	de	collectieve	
functies	onder	te	brengen	in	een	centrale	
en	het	reliëf	volgende	benedenbouw	wordt	
het	modernistisch	complex	getransformeerd	
in	een	functioneel	én	poëtisch	geheel	met	
ruimtelijke	synergie	tussen	strakke	moder-
niteit	en	interactieve	topografie.	Verwarring	
en	desoriëntatie	worden	omgezet	in	heldere	
ruimtes	die	het	kader	vormen	voor	een	flexi-
bele,	duurzame	en	betaalbare	leeromgeving	
voor	alle	leeftijdscategorieën.	

Op	de	plaats	van	de	huidige	speelplaats	
realiseert	men	een	besloten,	rustige,	groene	
daktuin.	Daaronder	zitten	de	collectieve	
ruimte,	de	refter	en	de	polyvalente	ruimte	:	
één	grote	ruimte	met	verschillende	niveaus	
als	hart	voor	de	school.	De	speelplaatsen	voor	
de	verschillende	leeftijdsgroepen	verschuiven	
naar	de	groene	rand.

awg architecten
Mechelen, tSM

De	Technische	Scholen	Mechelen	bevinden	
zich	in	het	hart	van	de	stad	onder	de	Sint-
Romboutstoren.	Dat	scholen	zich	willen	hand-
haven	in	dergelijke	centrumligging	draagt	bij	
tot	de	versterking	van	de	stadskern	en	garan-
deert	een	duurzame	mobiliteit.	De	mogelijk-
heden	zijn	meestal	beperkt	in	een	bouwblok	
met	weinig	open	ruimte	voor	spel	en	sport.	
Na	het	masterplan	werd	er	gekozen	voor	een	
vervangende	nieuwbouw	aan	de	zijde	van	De	
Melaan.	Deze	plek	zou	zeer	efficiënt	moeten	
worden	benut	om	de	nood	aan	leslokalen	te	
kunnen	opvangen.	De	ligging	aan	de	straat-
zijde	is	een	grote	troef	voor	de	nieuwe	uitstra-
ling	van	de	school	en	het	naschools	gebruik	
voor	het	volwassenenonderwijs.
Het	ontwerpvoorstel	is	niet	gebaseerd	op	een	
pedagogisch	model.	De	ontwerpers	wensen	
alleen	een	gebouw	af	te	leveren	waarin	de	
tijd	kan	en	mag	spelen,	waar	de	verandering	
ingebakken	zit.	Het	voorstel	van	dit	team	
gaat	uit	van	de	intelligente	ruïne	met	een	

eenvoudige	draagstructuur	en	een	symme-
trische	ontsluiting	met	gangen,	lichtpatio’s	
en	trappenhuizen.	Het	concept	zorgt	voor	
een	diep	bouwvolume	aan	de	straat	dat	toch	
voldoende	licht	en	lucht	krijgt.	De	grote,	
open	gevel	laat	het	schoolleven	tot	op	straat	
doordringen,	en	vice	versa.
De	centrale	passage	is	tegelijk	refter,	podium-
zaal	en	overdekte	ruimte	tijdens	lesonderbre-
kingen	en	kan	zowel	voor	een	groot	als	voor	
een	klein	publiek	functioneren.	De	beperkte	
footprint	is	kleiner	dan	die	van	het	te	slopen	
gebouw	en	dat	schept	nieuwe	buitenruimte.	
De	nieuwbouw	vertoont	dezelfde	structurele	
kwaliteit	als	de	oude	fabriekspanden.	Het	zijn	
herbruikbare,	monumentale	casco’s	die	de	tijd	
trotseren.

Dierendonckblancke architecten
riemst, gemeentelijke Basisschool
‘De Klinker’
 
In	Riemst	wil	men	de	nieuwbouw	voor	de	
gemeentelijke	basisschool	realiseren	in	
directe	nabijheid	van	de	sportaccommodatie	
en	naschoolse	opvang	in	de	dorpskom	van	
Herderen.	Omdat	de	ruimte	onder	de	kerkto-
ren	zeer	schaars	is,	zal	het	oude	parochiehuis	
gesloopt	worden	en	zal	de	polyvalente	ruimte	
van	de	school	ook	dienen	als	parochiezaal.	De	
toekomst	van	de	school	wordt	gegarandeerd	
door	de	synergie	met	de	kinderopvang.	
Door	de	inplanting	van	de	school	ontstaat	een	
sequentie	van	levendige	publieke	en	private	

plaats Brusselsesteenweg 41-43, 
Lebbeke
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 3.075 m²
budget 3.404.025 euro
(excl. btw en ereloon) 
ontwerpteams
• L’Escaut/IRS-Depré
• DIAL-architects
• compagnie-O. [gunning]

Compagnie–O.	architecten
Vrije Basisschool

plaats Sint-Jansstraat, Herderen
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 1.529 m²
budget 1.692.603 euro
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• TV C.T. Architects/Esa
• Dierendonckblancke Architecten
 [gunning]
• De Gouden Liniaal Architecten

Dierendonckblancke
architecten
gemeentelijke Basisschool 
‘De Klinker’
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ruimten	met	een	grote	maatschappelijke	
meerwaarde.	Het	buurthuis	wordt	binnen	de	
schoolmuren	geïntegreerd,	zonder	de	werking	
van	de	school	te	verstoren.	Door	de	hoogte-
verschillen	in	het	terrein	te	benutten	kan	men	
de	kleuterschool	op	hetzelfde	maaiveldniveau	
realiseren	als	de	kinderopvang,	met	gemeen-
schappelijk	gebruik	van	de	speeltuin.	Het	
buurthuis	en	de	lagere	school	sluiten	aan	op	
het	hoger	gelegen	plein	aan	de	kerk	en	het	
kerkhof.
De	school	is	compact	en	gaat	slim	om	met	
de	fysische	norm	en	het	bouwbudget.	Het	
buurthuis	vormt	een	onderdeel	van	de	school,	
maar	kan	ook	onafhankelijk	functioneren.	De	
ruimte	van	het	buurtplein	aan	de	ingang	van	
het	kerkhof	is	tegelijk	de	speelplaats.	

compagnie–o. architecten
lebbeke, Vrije Basisschool

In	Lebbeke	wil	men	de	vrije	basisschool	
herlokaliseren	aan	de	Brusselsesteenweg.	
De	school	heeft	de	ambitie	om	met	het	
nieuwe	schoolproject	het	achtergelegen	park	
te	betrekken	en	nieuwe	mogelijkheden	te	
creëren	voor	de	buurt.	Een	open	leerstructuur	
rond	een	warm	hart,	met	zicht	op	een	park,	in	
de	kern	van	de	gemeente.
Conform	het	RUP	wordt	door	een	witte	muur	
de	school	ingebed	in	de	Brusselsesteenweg,	
als	een	grote	schoolpoort.	Achter	deze	muur	
bevindt	zich	een	open	vestibule	als	auto-
vrije	en	veilige	aankomst-	en	vertrekzone.	

Het	ontwerp	wordt	opgebouwd	vanuit	een	
groot	leerlandschap.	Een	atriumschool	krijgt	
maximaal	visueel	contact	met	het	park.	Dit	
‘hart’	van	de	school	bevat	de	refter	en	de	
sporthal	die	gezamenlijk,	maar	ook	afzonder-
lijk	kunnen	functioneren.	De	klassen	lopen	
als	een	krans	rond	het	atrium.	Ze	verspringen	
onderling,	en	zo	wordt	de	rechtlijnigheid	van	
de	circulatie	verbroken	en	het	multigebruik	
aangemoedigd.	
Een	folie	in	het	park	functioneert	als	tribune	
en	als	stille	ruimte	op	het	gelijkvloers.	Voor	
de	toekomst	ziet	Compagnie-O.	een	extreem	
pedagogisch	scenario	waarin	de	school	kan	
functioneren	zonder	tussenmuren,	dankzij	de	
modulaire	opbouw.

urban Platform
oostende, middenschool en KA Stene

De	school	ligt	aan	de	rand	van	Oostende,	
nabij	de	luchthaven.	In	de	onmiddel-
lijke	omgeving	bevindt	zich	een	bloeiende	
basisschool	en	naast	het	domein	wordt	een	
nieuwe	woonwijk	gerealiseerd.	De	nieuwbouw	
moet	een	weerspiegeling	zijn	van	de	visie	
op	de	pedagogische	taak	:	transparant	en	
participatief.
Urban	Platform	vertrekt	vanuit	de	opbouw	
van	een	modulaire	structuur.	Die	laat	niet	
alleen	toe	om	binnen	eenzelfde	geheel	com-
binaties	te	maken	van	binnen-,	semi-buiten-	
en	buitenruimten,	maar	ook	om	functies	en	
lokalen	binnen	het	geheel	te	wijzigen.	De	

circulatieruimten	zijn	bewust	aan	de	buiten-
zijden	gepositioneerd.	De	verbinding	en	het	
bewust	vormen	van	een	gevel	naar	de	straat	
scheppen	een	duidelijk	nieuw	gezicht	dat	naar	
de	buurt	gekeerd	is.	
	

VMx Architects
Aalter, emmaüsinstituut

Het	Emmaüsinstituut	voorziet	in	een	nieuw	
gebouw	van	5.500	m².	Hiermee	willen	ze	
het	tekort	aan	lokalen	oplossen,	de	nijver-
heidstechnische	richtingen	kwalitatieve	
gebouwen	bieden	en	de	integratie	ASO-
BSO-TSO	bevorderen.	De	volledige	campus	
Sint-Jozefstraat	wordt	overgebracht	naar	de	
campus	Sint-Gerolflaan.	
Het	project	van	VMX	Architects	herstructu-
reert	de	hele	site.	De	nieuwbouw	wordt	op	
de	huidige	schoolstructuur	geënt	waarbij	
de	interne	circulatie	wordt	verhelderd.	Ze	
hechten	veel	belang	aan	een	uitnodigende	
inkom	en	een	nieuw	gezicht	voor	de	school.	
De	speelplaatsen	worden	maximaal	open	
gehouden	maar	krijgen	een	meer	specifieke	
invulling.	De	atelierruimtes	en	theorieklas-
sen	worden	visueel	aan	elkaar	gelinkt.	De	
nieuwe	refter	bevindt	zich	centraal	op	het	
gelijklvloers,	aan	de	inkom.	Organisatorisch	
kan	de	school	zich	perfect	profileren	als	
‘brede’	school.	Ook	de	mogelijke	vernieuwing	
van	de	sportzaal,	nu	of	in	de	toekomst,	wordt	
als	een	mooie	kans	gezien.

VMX	Architects
emmaüsinstituut

plaats Sint-Gerolflaan 20, Aalter
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 5.500 m²
budget 6.088.500 euro
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• AIKO
• META architectuurbureau
• VMX Architects [gunning]

plaats Steensedijk 495, Oostende
bouwheer School Invest
bruto oppervlakte 1.921 m²
budget 2.218.621 euro
(excl.btw en ereloon) 
ontwerpteams
• puls architecten
• Urban Platform [gunning]
• Studio leon Thier/
 HET architectenbureau

Urban	Platform
Middenschool en
KA Stene
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