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De toename van het aantal leerlingen in het basisonderwijs heeft sinds het begin van
de jaren 2000 geleid tot een grotere behoefte aan nieuwe plaatsen in de Brusselse scholen.
De veroudering van de schoolgebouwen zetten de kwaliteit van de opvang van kinderen in het
Brusselse basisonderwijs ook onder druk.
Het Brussels programma voor het onderwijs van de Strategie 2025 heeft als doel aan elke leerling
een kwaliteitsvolle plaats te bieden. De Dienst Scholen van perspective.brussels kreeg daarom
de opdracht van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deel te nemen aan de
reflecties betreffende de kwaliteit van de infrastructuur van het basisonderwijs in het Brussels
Gewest.
Na een onderzoek in 2016, gericht op de inventarisatie van de kwaliteit van de bestaande
schoolinfrastructuur in het gewoon basisonderwijs in het Brussels Gewest [1], belastte de
regering de Dienst Scholen met de ontwikkeling van een gids om de verbetering van de kwaliteit
van de schoolinfrastructuur te kunnen begeleiden, die ten dienste staat van alle actoren van het
Brusselse onderwijs, in alle onderwijsnetten.
De gids die u nu in uw handen hebt, is het resultaat van dit werk.
Zonder de bestaande voorschriften, hulpmiddelen en diensten binnen de gemeenschappen en
netten te vervangen, probeert de gids om in één enkel document de beschikbare referenties
en middelen (wetgevingen, aanbevelingen, subsidies...) te verzamelen die de Brusselse
schoolvoorzieningen betreffen. De gids biedt dus ondersteuning aan de actoren op het terrein
en aan de beheerders van de schoolinfrastructuur bij de uitvoering van projecten die zijn gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van schoolvoorzieningen of de stedelijke omgeving van de
scholen.
Deze gids is, net als de studie die eraan voorafging, het resultaat van een uitgebreide samenwerking
met vele actoren: de leden van de wetenschappelijke comités en de begeleidingscomités hebben
de werkzaamheden gedurende het hele proces opgevolgd en van input voorzien. Deskundigen van
de gewest- en gemeenschapsinstellingen hebben deelgenomen aan workshops om de indicatoren
te bepalen. Verschillende schooldirecties hebben deelgenomen aan de analysefase en hebben
de gids getest om de criteria te verfijnen en het gebruik van de gids te vergemakkelijken.
Uiteindelijk hebben experts van de verschillende administraties die verantwoordelijk zijn voor
de schoolinfrastructuren van de twee gemeenschappen, van Brussel-Stad en van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) de definitieve versie van de gids zorgvuldig nagelezen.
Het is onze ambitie om de dynamiek van dialoog en uitwisseling tussen de onderwijsactoren die
actief zijn op het Brussels grondgebied voort te zetten en van deze gids een evolutief instrument
te maken.
Julie LUMEN
Schoolfacilitator, perspective.brussels
Christophe SOIL
Directeur-generaal van perspective.brussels

[1] Onderzoek naar de kwaliteit van de schoolinfrastructuur van het gewoon
basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoek staat op de
website van de dienst scholen van perspective.brussels.
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HANDLEIDING
VOOR WIE?
Deze gids richt zich tot alle actoren die betrokken zijn bij de
scholenbouw in het gewone basisonderwijs in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: schooldirecties, inrichtende machten,
diensten die zich bezig houden met het scholenpatrimonium
van de verschillende onderwijsnetten, diensten van de Franse
en de Vlaamse Overheid, gewestelijke diensten betrokken
bij de begeleiding van schoolprojecten, architecten die te
maken hebben met de verbouwingen of renovaties, én de
gebruikers (schoolpersoneel, leerlingen en ouders).

WAAROM?
Deze gids is een richtinggevend document dat de betrokken
actoren moet helpen bij de beoordeling van de kwaliteit
van de schoolruimtes, bij de analyse van de behoeften en
het verbeteringspotentieel. Hij vervangt in geen geval
de reglementaire instrumenten voor de evaluatie en
inspectie die binnen de verschillende onderwijsnetten van
toepassing zijn. De nadruk in deze gids ligt op de bestaande
infrastructuren, ook al kunnen tal van criteria op nieuwbouw
worden toegepast. De gids is weliswaar niet volledig, toch
komen tal van problematieken die betrekking hebben op het
gebouw, de schoolomgeving en de relaties tussen de school
en de buurt, aan bod.
De gids kan als uitgangspunt dienen om een globale
diagnose op te maken van de schoolruimtes, maar kan ook à
la carte worden gebruikt, in functie van de behoeften en de
projecten. Zo zal een school die bijvoorbeeld de speelplaats
wil renoveren of de hygiëne in de toiletten wil aanpakken, in
deze gids tal van vragen en referentiedocumenten vinden
om een gedetailleerde diagnose op te stellen en tevens
verschillende maatregelen te overwegen.
Op basis van de diagnose kunnen de middelen worden
geïdentificeerd, en de prioritaire maatregelen en
investeringen worden bepaald, die een school kunnen helpen
om de kwaliteit van de bebouwde en niet-bebouwde ruimtes
te verbeteren. De diagnose kan ook dienen ter ondersteuning
van de discussie tussen de actoren binnen de school en

externe actoren (de gemeente, de buurtverenigingen, de
gewestelijke diensten, de diensten van de Franse en Vlaamse
Overheid …) De school mag dan weinig impact hebben op
de inrichting van de omliggende openbare ruimtes, toch kan
ze de desbetreffende criteria uit de gids als argumenten
aanhalen in gesprekken met de betrokken gemeentelijke en
gewestelijke diensten.

HOE?
Een juiste interpretatie
van de gids
MEER DAN DE SOM VAN DE CRITERIA
De som van de in deze gids voorgestelde criteria en
de verduidelijkingsindicatoren volstaan hoegenaamd
niet om uitspraken te doen over de kwaliteit van een
schoolinfrastructuur. De kwaliteit moet op een transversale
manier worden bekeken en is afhankelijk van de relatie tussen
de criteria. Zo kan een grote ingangsruimte in de school het
gebrek aan een kwaliteitsvolle openbare ruimte voor de
ingang van de school compenseren. De lichtinval en het open
landschap van een speelplaats kan bijvoorbeeld ook, in zekere
mate, de beperkte ruimte van die speelplaats compenseren.
Naargelang de context van elke school kan een problematische
situatie tegelijk ook een aantal voordelen bieden: in een
school in een dichtbevolkte wijk zal er ongetwijfeld een
gebrek aan groene buitenruimtes zijn. De school zal
daarentegen misschien wel over tal van voorzieningen in de
buurt beschikken die goed bereikbaar zijn.

NAAR EEN ‘IDEALE’ SITUATIE …
De indicatoren gaan uit van een ideale situatie, wat een
moeilijk te bereiken kwaliteitsdoelstelling is voor alle criteria
in een bestaand gebouw. Zo is het niet eenvoudig om een
speelplaats binnen een te krap huizenblok uit te breiden. In
zo’n geval moet aan alternatieve oplossingen worden gedacht,
zoals het gebruik van voorzieningen buiten de school.
Het is dus niet de bedoeling dat een school op alle criteria
5

positief scoort, wel dat ze naar die kwaliteitsdoelstellingen
streeft, rekening houdend met de specifieke context en de
beschikbare middelen.

HET PEDAGOGISCHE PROJECT ALS STARTPUNT
Het begrip ‘kwaliteit van de schoolruimtes’ is niet voor
alle scholen hetzelfde – het is namelijk zeer afhankelijk
van het pedagogische project. Zo zal een school die per
leeftijdsgroep werkt bijvoorbeeld veel belang hechten aan

lokalen van verschillende grootte, aan de mogelijkheid om
die lokalen onder te verdelen, of net aan de wisselwerking
tussen de verschilende lokalen. Een school die eerder de
nadruk legt op creativiteit en expressie zal meer aandacht
hebben voor gemeenschappelijke en polyvalente ruimtes
waar werken kunnen worden tentoongesteld en mensen
kunnen samenkomen.

Inhoud
CHECKLIST KWALITEIT

31 CRITERIAFICHES

Criteria

Waarop letten?
indicatoren
Meer
informatie…

vijf
thema’s

VIJF THEMATIEKEN
OM DE KWALITEIT TE DEFINIËREN
EEN AANGEPASTE EN FLEXIBELE SCHOOL
EEN VEILIGE SCHOOL
EEN GEZONDE EN COMFORTABELE SCHOOL
VOOR IEDEREEN
EEN MILIEUVRIENDELIJKE SCHOOL
EEN SCHOOL IN DE STAD
Vijf grote thematieken tellen samen 31 criteria die de kwaliteit
van de schoolinfrastructuur in het basisonderwijs bepalen.
Aan elke thematiek wordt een aantal nuttige gegevens en
documenten opgesomd met betrekking tot de school die
handig zijn voor het opstarten van de analyse.
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CRITERIAFICHES EN INDICATOREN
Bij elk criterium hoort een fiche met context- en definitieelementen, en een beknopte beschrijving van de
beoordelingswijze. De meeste worden ook geïllustreerd met
een toelichtingsschema en/of foto’s van goede praktijken in
de Brusselse scholen.
Elk criterium wordt onderverdeeld in verschillende
indicatoren, die op hun beurt aan de hand van een aantal
vragen worden gedefinieerd. Deze indicatoren verwijzen
naar gemeenschappelijke, gewestelijke en federale normen
en aanbevelingen, als die bestaan. Aangezien de kwaliteit
van de schoolinfrastructuur sterk afhankelijk is van de manier
waarop de ruimte op lange termijn is ingericht, onderhouden
en gebruikt, heeft een aantal indicatoren betrekking op
de kwaliteit van de inrichting en de modaliteiten inzake
beheer van de ruimtes van de school. Een aantal indicatoren
impliceert een meer subjectieve beoordeling, zoals het
pedagogische potentieel van de ruimtes of bepaalde criteria
over de mobiliteit en de kwaliteit van de publieke ruimte
bijvoorbeeld.
Elke fiche eindigt met een rubriek ‘Meer weten’ waaronder
verwijzingen staan naar de documenten (wetteksten, gids

met aanbevelingen, …) op basis waarvan indicatoren werden
samengesteld en die ter verduidelijking van de diagnose en
inspiratie van de actie kunnen dienen. De verwijzingen naar
de referentiedocumenten worden in de tekst tussen haakjes
aangeduid.

DE CHECKLIST KWALITEIT
Aan de hand van een uitneembare en reproduceerbare lijst
met daarin alle criteria en indicatoren kunnen de gebruikers
van de gids de kwaliteit van de schoolruimtes beoordelen,
rekening houdend met de criteriafiches.
De indicatoren kunnen worden beoordeeld op basis van een
schaal met vijf niveaus (geheel bevredigend, bevredigend,
aanvaardbaar, onbevredigend, en geheel onbevredigend).
Niet alle indicatoren hebben eenzelfde gewicht, het is
dus aan de gebruiker om de waarde ervan af te wegen in
functie van zijn prioriteiten. Voor een aantal indicatoren
blijkt een (geheel) onbevredigende situatie bovendien
problematisch. Het gaat hier om «absolute» of «evidente»
noodsituaties, met name wanneer de veiligheid op het spel
staat. In andere gevallen heeft het belang van een criterium
meer te maken met het feit dat bepaalde kenmerken van de
schoolinfrastructuur niet op de pedagogische keuzes van
de school zijn afgestemd. Een school die bijvoorbeeld de
informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs
(ICTO) wil ontwikkelen maar niet over de technische
voorzieningen beschikt, zal deze situatie als prioritair
beschouwen. De checklist en de gids helpen op die manier,
op basis van een diagnose, actieprioriteiten te bepalen met
betrekking tot de schoolruimtes.
Wanneer een indicator een weinig bevredigende of
onbevredigende situatie blootlegt, zal de checklist kwaliteit
interventiecategorieën voorstellen die de gebruiker helpen
mogelijke acties te overwegen: maatregelen op vlak van
sensibilisering en communicatie; beheersmaatregelen;
modaliteiten op vlak van onderhoud en herstelling;
beperkte inrichtingen of verbouwingen; zware renovaties of
uitbreidingen.

Actie ondernemen
Rekening houdend met de problemen en prioriteiten die
aan de hand van deze gids zijn geïdentificeerd, kan een
actieplan worden opgesteld met een verscheidenheid van
projecten, van eenvoudige sensibiliseringsmaatregelen
tot structurele ingrepen. De toepassing van dit actieplan
impliceert de betrokkenheid van een aantal actoren rond
de school. Elke school moet dus een goede kennis hebben
van alle actoren die bij de schoolinfrastructuur betrokken
zijn en van mogelijke andere spelers in dit domein. Het is
ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de middelen die
beschikbaar zijn om de prioriteiten globaal en/of specifiek
aan te pakken. Bij de planning van de interventies moet
rekening worden gehouden met de problematiek van de

menselijke en materiële middelen die op korte, middellange
en lange termijn inzetbaar zijn. Zo zal elke betrokkene zich
richten op de acties die binnen zijn bevoegdheidsdomein
en zijn mogelijkheden vallen. De schooldirectie zal voorrang
geven aan de beheersmaatregelen. De inrichtende macht van
haar kant zal de interventies plannen, rekening houdend met
de financieringsplannen, die soms ook gekoppeld zijn aan
andere scholen, waarvoor zij verantwoordelijk is. Criteria
zoals deze betreffende de relaties tussen de school en de
stad betrekken systematisch buitenschoolse actoren; criteria
in dit domein dienen dan eerder als basis om met hen te
overleggen.

TYPES ACTIES
De acties die nodig zijn om de problemen aan te pakken vallen
onder verschillende registers. Acties, zoals sensibiliseringof beheersmaatregelen, kosten soms weinig of niets maar
vergen een sterke betrokkenheid van de actoren binnen de
school. Voor andere acties, zoals nieuwbouw (uitbreiding),
verbouwingen of zware renovaties, zijn aanzienlijke
budgetten nodig. Die moeten dus op langere termijn worden
gezien.
Sensibiliserings- en communicatiemaatregelen vragen
betrokkenheid van de actoren binnen de school bij het
zoeken naar en toepassen van oplossingen via campagnes
of projecten rond problematieken zoals afvalbeheer, hygiëne
in de toiletten of geluidscomfort bijvoorbeeld. In een aantal
gevallen kunnen die maatregelen deel uitmaken van een
pedagogisch project.
De beheersmaatregelen hebben betrekking op de
modaliteiten inzake organisatie van de activiteiten in de
tijd en in de ruimte, en op het inzetten van het personeel.
Dankzij een goed beheer kan immers vaak de beschikbare
infrastructuur worden geoptimaliseerd en kunnen bepaalde
tekortkomingen, in zekere mate, worden verholpen. Zo
kan door modulering van de uurroosters bijvoorbeeld,
het gebruik van eenzelfde ruimte, zoals een refter of
speelplaats, worden geoptimaliseerd, of kan men vermijden
om luidruchtige activiteiten vlakbij klaslokalen en tijdens de
klasuren te organiseren. Het beheer heeft ook betrekking
op de verdeling van de taken onder het personeel. Het
aanstellen van een verantwoordelijke voor de verwarming
bijvoorbeeld kan pannes vermijden of ervoor zorgen dat er
minder energie wordt verbruikt.
De modaliteiten op vlak van onderhoud en herstelling
gaan over problemen die te maken hebben met de verouderde
infrastructuur, met slijtage als gevolg van het intensieve gebruik
en/of het gebrekkige onderhoud maar ook met eventuele
deffecten. Dankzij een goed onderhoud kan maximaal gebruik
worden gemaakt van alle mogelijkheden die de infrastructuur
biedt. De kwaliteit is dus sterk afhankelijk van het beschikbare
personeel maar ook van de aard en de kwaliteit van het
bouwmateriaal en de afwerking van de infrastructuur.
HANDLEIDING
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Beperkte inrichtingen of verbouwingen kunnen een
antwoord bieden op de gebruiksproblemen. Het plaatsen
of wijzigen van lichte tussenwanden of de plaatsing van
moduleerbaar meubilair kunnen bijvoorbeeld de flexibiliteit
en aanpasbaarheid van de ruimte verbeteren.
Zware renovaties of uitbreidingen dienen meestal om
problemen op te lossen die te maken hebben met de
infrastructuur die ruimtelijk onaangepast is: te krappe
ruimtes, gebrek aan licht en comfort, lokalen waar het
toezicht moeilijk verloopt, problemen met structuren of
afmetingen...
De meeste acties kunnen verschillende problemen gelijktijdig
aanpakken en omgekeerd kunnen verschillende oplossingen
ook op eenzelfde probleem een impact hebben. Daarom is
het belangrijk de voorkeur te geven aan projecten met een
multiplicatoreffect, projecten die verschillende problemen
aanpakken of waarvan de voordelen zich niet louter beperken
tot het oplossen van het probleem. Zo kan er bijvoorbeeld
gebruik worden gemaakt van de werken voor de isolatie
van het gebouw of de herstelling van het dak om een
absorberende bekleding te plaatsen, die het geluidscomfort
verbetert. Deze werken kunnen binnen een pedagogisch
kader ook gekoppeld worden aan sensibiliseringacties rond
het energieverbruik.
Het actieplan moet binnen een kalender en realistisch
budgettair plan worden ingepast, rekening houdend met
het aspect tijd en met de beschikbare middelen voor de
toepassing van elke actie. Desgevallend moeten voorlopige
maatregelen worden getroffen om de meest dringende
problemen aan te pakken.

De stakeholders en het bestuur
WIE DOET WAT?
Bij de toepassing van het actieplan kunnen verschillende
actoren betrokken zijn. Het is noodzakelijk hun rollen en
interventiemiddelen goed te identificeren en te kennen.
De gebruikers zijn onder meer het voltallige personeel
(directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders,
onderhoudspersoneel…), de leerlingen en onrechtstreeks
ook de ouders. Ook de gebruikers van de schoolruimtes
buiten de schooluren kunnen binnen deze categorie vallen.
Als dagelijkse gebruikers van de school zijn die gebruikers
goed geplaatst om de tekortkomingen en middelen te
identificeren maar ze zijn ook essentiële partners om
oplossingen te bedenken en toe te passen, vooral dan als het
gaat om maatregelen die te maken hebben met het beheer
en/of de pedagogische of buitenschoolse activiteiten.
De beleidsmakers (inrichtende macht/schoolbesturen) treden
als bouwheer op. Als verantwoordelijke voor de
schoolinfrastructuur is het aan hen om beslissingen te nemen
die hen aanbelangen. Die beslissingen moeten worden
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genomen in overleg met de directies. Die zijn de belangrijkste
beheerders van de pedagogische werking en tegelijk ook
aanspreekpunt van de gebruikers. Bij grotere projecten is het
belangrijk dat de directies deel uitmaken van het bouwteam.
De subsidiërende overheden zorgen voor de middelen
die nodig zijn voor de toepassing van het actieplan.
Het gaat hier dan vooral om de Franse Gemeenschap
(FWB), de Vlaamse Gemeenschap (VG) en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC). De inrichtende machten (in
het geval van het gesubsidieerd onderwijs) kunnen ook over
eigen financieringsmiddelen beschikken (eigen middelen van
de gemeenten of de vzw in het geval van het vrije onderwijs).
Het Brussels Gewest kent subsidies toe voor projecten via
specifieke programma’s of thematische projectoproepen.
De institutionele actoren (federale, communautaire,
gewestelijke en gemeentelijke) bepalen ook het normatieve
kader waarbinnen de beslissingen inzake schoolinfrastructuur
moeten worden getroffen (bijvoorbeeld de reglementen
inzake «brand», stedenbouwkundige regels...) Ze zijn niet
rechtstreeks betrokken bij de toepassing van het actieplan
maar de reglementen, toekenningsvoorwaarden voor
subsidies en aanbevelingen die van hen uitgaan bepalen in
grote mate de acties. In het geval van de scholen zien de
gemeenschappen toe op de naleving van het institutionele
kader maar fungeren ze ook als geldschieters, en in het
geval van het officiële onderwijs van de gemeenschappen,
rechtstreeks als inrichtende macht: WBE voor de FWB en
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de
VG. De gemeenschappen bieden ook ondersteunende en
begeleidende diensten aan [2].
Ook partners van buiten het schoolmilieu kunnen bij
de implementatie van het actieplan betrokken worden:
gemeentelijke diensten verantwoordelijk voor de openbare
ruimte (diensten stedenbouw, milieu, werken, preventie en
sociale samenhang, buurtwerking…); gewestelijke diensten
die voor omkadering en ondersteuning zorgen, zoals de dienst
Scholen van perspective.brussels, de bouwmeester maître
architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BMA) maar
ook de diensten van Leefmilieu Brussel (energie, akoestiek of
groene ruimtes), Net Brussel of een andere betrokkene zoals
de MIVB. Het kan ook gaan om actoren uit het verenigingsleven
en actoren afkomstig uit de sociale economie (socioprofessionele ondernemingen, bedrijven met aangepaste
arbeidsvoorwaarden…) Ten slotte zijn ook samenwerkingen
met wijkbewoners een mogelijkheid voor het onderhouden van
een moestuin op het schoolterrein of van een polyvalente zaal
die ook door de wijk wordt gebruikt bijvoorbeeld.

HOE WORDEN BESLISSINGEN GENOMEN?
Behalve de inbreng van elke betrokkene is het succes van een
actieplan ook in ruime mate afhankelijk van de onderlinge
organisatiemodaliteiten. Zo zijn overlegplatformen
belangrijk, waar actoren van gedachten kunnen wisselen over

de elementen uit de diagnose maar vooral - en elk binnen hun
bevoegdheidsdomein - werk kunnen maken van oplossingen.
Afhankelijk van de onderwijsnetten, de middelen en het
niveau van autonomie (en verantwoordelijkheden) lopen de
visies op problematieken die met de infrastructuren maar ook
met het personeelsbeheer (o.a. het onderhoudspersoneel) te
maken hebben, sterk uiteen: de overlegmodaliteiten (locatie
en ritme van de uitwisselingen, overdracht van informatie...)
moeten dus op de realiteit van elke school zijn afgestemd.
Idealiter worden bij de diagnose en de identificatie van de
prioriteiten ook het personeel, en zelfs de leerlingen en/
of het oudercomité betrokken. Het collectieve werk biedt
immers de mogelijkheid niet alleen gebruik te maken van de
ervaring en de expertise van de verschillende actoren om de
diagnose te verduidelijken, maar ook van de middelen en de
creativiteit van eenieder om werk te maken van oplossingen.
Zo kan ook een gemeenschappelijke diagnose worden
opgemaakt die zinvol is en die ervoor zal zorgen dat iedereen
zich achter het actieplan schaart dat er moet uit voortvloeien.

De instrumenten
In functie van de prioriteiten uit het actieplan kunnen
verschillende categorieën worden gebruikt.
Het kader van reglementen en subsidies [3] dat reeds aan bod
is gekomen, zijn de basisinstrumenten die als maatstaf dienen
voor de geplande interventies op de schoolinfrastructuren.
De belangrijkste financieringsbronnen zijn de structurele
financieringen van beide gemeenschappen die de
vorm aannemen van regelmatige investeringsplannen
(standaardprocedure), prioritaire programma’s of verkorte
en spoedprocedures (betreffende bijvoorbeeld de veiligheid,
hygiëne of in noodgevallen) en specifieke subsidieprogramma’s
zoals de capaciteitsuitbreidingssubsidies van de VGC of de
FWB; of ook de programma’s om speelplaatsen te verfraaien
zoals Buitenspel van de VGC en “Ose le vert, recrée ta cours”
van de FWB, of die maatregelen ondersteunen om energie te
besparen (Energiezorg op school van de VGC, of ditzelfde luik
in het kader van de prioritaire programma’s van werken van de
FWB). Een aantal van deze programma’s is tijdelijk. Sommige
financiele hulp gebeurt onder de vorm van een lening.
Onder bepaalde voorwaarden komen projecten voor
schoolinfrastructuren in aanmerking voor extra gewestelijke
subsidies of financiering, zoals voor gebouwen met een
erfgoedwaarde, voor de projectoproep Be.exemplary wanneer
het project aan een aantal milieucriteria voldoet of in het
kader van de wijkcontracten wanneer de verbouwingen aan
de school een zekere meerwaarde betekenen voor de wijk.
Andere administraties of instellingen stellen thematische
actieprogramma’s en sensibiliseringsinstrumenten voor,
bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, akoestiek, netheid of ook
energie. Voor de ontwikkeling en toepassing van die projecten
wordt soms begeleiding door een vereniging voorzien. De

schoolvervoersplannen van Brussel Mobiliteit stellen de
scholen bijvoorbeeld behalve een diagnose en informatieen sensibiliseringinstrumenten, ook ondersteuning van
pedagogische activiteiten en specifieke organisatorische
maatregelen voor. Verder zijn er ook nog programma’s zoals
«Een schoolmoestuin» van Leefmilieu Brussel of «Pimp
mijn speelplaats», een samenwerking tussen MOS, ANB en
GoodPlanet.
Er kunnen ook masterplannen worden ontwikkeld om op een
strategische manier interventies te plannen op een ruimere
schaal dan enkel de school zelf. Zo kunnen die worden
ingezet voor één school die verschillende gebouwen of sites
telt, of voor verschillende scholen die tot éénzelfde net
behoren, zoals in het geval van de Integraalplannen voor
de verschillende scholengroepen van het GO!-onderwijsnet
van de Vlaamse Gemeenschap of van de schoolkadasters die
sommige gemeenten aanleggen.
De begeleidingsmechanismen of ‘facilitatoren’, zoals de
dienst Scholen van het gewest, de federatie van inrichtende
machten of de adviseurs van de diensten belast met de
schoolgebouwen van beide gemeenschappen ondersteunen
de scholen bij de ontwikkeling van hun infrastructuurprojecten
en de openstelling naar de buurt. Ook de bouwmeester maître
architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BMA)
begeleidt schoolprojecten om de architecturale kwaliteit te
garanderen. De overheidsdiensten stellen ook facilitatoren
ter beschikking, die de initiatiefnemers advies geven over
bepaalde thema’s, zoals de facilitator Duurzame gebouwen
van Leefmilieu Brussel. Ten slotte zien programma’s zoals
Brede School van de VGC of de programma’s in het kader
van Accueil temps libre in de FWB erop toe de relaties tussen
scholen en binnen wijken te verbeteren, om het potentieel
op vlak van infrastructuren te exploiteren.
Platformen en voorzieningen om scholen binnen een
netwerkverband te brengen en om ervaringen te delen
organiseren zich ofwel rond eenzelfde type school
(platformen of koepels binnen het vrije onderwijs
bijvoorbeeld), ofwel rond een thema (zoals het netwerk
Bubble, dat vernieuwende pedagogische initiatieven op vlak
van duurzame ontwikkeling bundelt).

[2] Voor nederlandstalige scholen : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
(AGION) en de diensten bevoegd voor infrastuur van de Directie Onderwijs en Vorming
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Voor de franstalige scholen : la Direction
générale des infrastructures (DGI) et l’Administration générale de l’enseignement
(AGE) van de FWB.
[3] Informatie betreffende subsidëring is te vinden op de websites van de diensten
infrastructuur van de gemeenschappen : voor AGION : www.agion.be/subsidies ; voor
de VGC : www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/subsidies-onderwijs ; voor de FWB
: www.infrastructures.cfwb.be. Ook te bekijken op de website Brulocalis van de Vereniging van Stad en gemeenten van Brussel (VSGB), de database van de Subsidies en
toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen : http://www.avcb-vsgb.be/
nl/subsidies.html
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CONTEXT

soms met eenzelfde inrichtende macht of op eenzelfde site,
zoals dit bij een aantal gemeentescholen het geval is.

Demografische druk
en overbezetting

Erfgoed
tussen troef en hinderpaal

De demografische boom waar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest al meer dan tien jaar mee te maken heeft, leidde tot
een tekort aan plaatsen in de basisscholen. Deze situatie
zorgt ervoor dat heel wat scholen zich aanpassen door
bepaalde collectieve ruimtes en specifieke lokalen (bv.
bibliotheken, lokalen waar inhaallessen worden gegeven, )
op te offeren, om extra klaslokalen in te richten. Niet alleen
gaan op die manier collectieve ruimtes verloren, vaak bieden
de aldus ‘in elkaar geknutselde’ ruimtes minder comfort.
De resterende collectieve binnen- en buitenruimtes zijn in
geval van overbezetting van de school vaak verzadigd, wat
de levenskwaliteit op school zeker niet ten goede komt.
Soms kunnen synergieën met publieke uitrustingen in de
wijk dit probleem gedeeltelijk opvangen. De overbezetting
verergert meestal nog de bestaande problemen betreffende
de kwaliteit van de ruimtes in de school.

De kwaliteit van de ruimtes van de school wordt sterk bepaald
door de architectuur ervan. Die is dan weer afhankelijk van
de periode waarin de school is gebouwd, waarbij in elke
periode specifieke culturele, esthetische, pedagogische,
normatieve en bouwtechnische criteria van toepassing
waren (zie onderstaande tijdslijn). De architecturale
typologie beïnvloedt ook het verbeteringspotentieel van de
schoolinfrastructuren en de mate waarin ze kunnen worden
aangepast aan de pedagogische evoluties en aan de huidige
technische en milieuvereisten.
De geschiedenis heeft Brussel een rijk en gediversifieerd
schoolerfgoed nagelaten. Heel wat scholen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hebben erfgoedkwaliteiten en een
aantal is volledig of gedeeltelijk beschermd.
De kwaliteit van het erfgoed van een school (die al dan niet
is beschermd) biedt uiteraard heel wat troeven op vlak van
kwaliteit van het levenskader, pedagogisch potentieel en
imago van de school. Het aanpassen van die scholen aan
de huidige behoeften is evenwel niet altijd evident. Om
te voldoen aan de normen op vlak van brandveiligheid,
toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit
(PBM) of thermische of akoestische isolatie zijn bijvoorbeeld
verbouwingen nodig die soms moeilijk samengaan met
het behoud van de architecturale kwaliteiten van het
gebouw. De keuze voor materialen of renovatie- en
verbouwingstechnieken die door erfgoedbehoud worden
opgelegd, leiden soms tot een aanzienlijke meerkost. De
situatie ligt uiteraard nog gevoeliger wanneer het om een
beschermd gebouw gaat, omdat een strikte eerbiediging van
het erfgoed niet langer een optie maar een verplichting is.
Betreffende erfgoedbescherming gaat het erover om telkens
- geval per geval - op zoek te gaan naar het juiste evenwicht
tussen de waardering van de architecturale kwaliteiten
enerzijds en het voldoen aan de huidige vereisten en
behoeften anderzijds.

Evolutie van de behoeften
en vereisten
Ook de culturele mix, die zo typisch is voor Brussel, zorgt
voor nieuwe behoeften waaraan de schoolinfrastructuur zich
moet aanpassen. Zo vereist de socio-culturele mix specifieke
lokalen om het gedifferentieerd werken mogelijk te maken
(bijvoorbeeld in kleinere groepen, per leeftijdsgroep,
met leerlingen die verschillende schooltrajecten hebben
afgelegd,nieuwkomers…)
Net als elders ontstaan er door de evolutie van de
pedagogische methodes, de ontwikkeling van de actieve
pedagogie of de intrede van nieuwe technologieën, ook in
Brussel nieuwe behoeften. De technische en milieuvereisten
op vlak van energieprestaties bijvoorbeeld, brengen ook
nieuwe beperkingen met zich mee.

Samenleven van twee
gemeenschappen
Zoals bekend behoren de scholen in België tot verschillende
onderwijsnetten [4]: de actoren die de kwaliteit van de
schoolinfrastructuur kunnen bepalen, zijn dus niet dezelfde
in alle scholen. Niet alle scholen op het gewestelijke
grondgebied volgen dezelfde normen, ze hebben geen
toegang tot dezelfde middelen en hebben ook niet dezelfde
marge. Maar wat heel specifiek is voor Brussel, is het
samenleven op eenzelfde grondgebied van scholen die onder
de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap vallen,
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[4] In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de belangrijkste netten het officieel
onderwijs (onderwijs georganiseerd door de gemeenschappen [in de Vlaamse
Gemeenschap de scholen uit het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en in
de Franse Gemeenschap, die uit de Federatie Wallonië-Brussel, FWB]), het officieel
gesubsidieerd onderwijs (in het Brussels Gewest gaat het om het onderwijs dat door
de gemeenten of de gemeenschapscommissies is georganiseerd) en ten slotte het vrij
gesubsidieerd onderwijs (confessioneel en niet-confessioneel, te Brussel vooral het
katholiek onderwijs).

Overzicht van de evolutie van het erfgoed scholen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NIEUWE PEDAGOGIEËN
Vanaf de wereldtentoonstelling van 1958, binnen een context
van industriële en commerciële expansie en van technologische vooruitgang, worden zowel de onderwijsmethodes als de
schoolgebouwen veel moderner. De stijlen van deze ‘nieuwe
scholen’, met hun uitgesproken identiteit, zijn heel divers.

RECONVERSIES

Écoles
modernistes,
brutalistes,
structuralistes, éclectiques,
Modernistische,
brutalistische,
structuralistische,
eclectische etc.
scholen...

De reconversie van herenhuizen in scholen is
een regelmatige praktijk in het basisonderwijs. Sinds de jaren 2000 is dit ook het
geval van industriële en kantoorgebouwen,
vooral in het secundair onderwijs.

Modules
préfabriqués
en bois
Houten
modulair
prefabgebouwen

Type conteneur
Container
type

MODULAIRE SCHOLEN
Om snel in te spelen op de demografische groei in het
Brussels Gewest hebben gewesten en gemeenschappen
financieringsplannen gelanceerd. Dankzij die plannen
zijn er nieuwe plaatsen bijgekomen door het gebruik van
permanente of voorlopige modulaire constructies.

NEOGOTISCHE KATHOLIEKE SCHOLEN
De scholen uit het vrije katholieke onderwijs huizen,
vanaf de 19de eeuw tot in 1930, in neogotische of
neoklassieke gebouwen, die meestal eigendom zijn van
de geloofsgemeenschappen die het onderwijs organiseren.
1864

1914

1917

1900

1939

1945

1960

1980

2010

2015

2000

DUURZAME SCHOLEN

Art nouveau

Binnen het kader van de Europese bekommernissen en doelstellingen op vlak van milieu
verplicht het Brussels Gewest sinds 2015 dat
elke nieuwbouw voldoet aan de zogenaamde
passieve architectuurnormen, om het energieverbruik te beperken en om in het gebouw een
bepaald comfort en klimaat te garanderen.

EERSTE GEMEENTELIJKE SCHOLEN
De in 1864 opgerichte Ligue de l’enseignement streeft
principes op vlak van hygiëne na en promoot een nieuwe
pedagogie. Verschillende scholen uit het officieel onderwijs
(vaak gemeentelijke scholen) volgen het model ontwikkeld
door Ernest Hendrickx (École modèle, 1875), geïnspireerd
door de Italiaanse of Vlaamse neorenaissance in de XIXe eeuw
en de Art Nouveau en Art Deco stijlen in de Xxe eeuw.

NAOORLOGSE SCHOLEN
Binnen een context van sterke bevolkingsgroei in de steden,
waarbij de economische middelen uiterst schaars waren, was
er nog weinig verschil te zien tussen schoolgebouwen
enerzijds en kantoorgebouwen, industriële hangars of
residentiële villa’s anderzijds. De school, zowel confessioneel
als niet-confessioneel, onderstreept niet langer zijn functie
en straalt ook niet meer de symboliek van de religieuze of
laieke macht of gezag uit
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OPVANGCAPACITEIT VAN DE SCHOOL
Vooraleer dieper in te gaan op de kwaliteitscriteria die in deze
gids aan bod komen, kan het voor de scholen nuttig zijn een
idee te krijgen van hun bezettingsgraad. Die kan worden
geanalyseerd op basis van het concept opvangcapaciteit,
d.w.z. de verhouding tussen het aantal leerlingen en de
beschikbare oppervlakte. De opvangcapaciteit berekent
het verschil tussen de oppervlakte van de school en een
referentieoppervlakte (per leerling of totaal).
De indicatieve referentieoppervlaktes die in deze gids
ter indicatie voorgesteld worden komen uit de fysische
normen van de Franse Gemeenschap en Vlaamse overheid
[1]. Deze normen bepalen voor elke gemeenschap maximale
oppervlaktes waarvoor de school subsidies kan krijgen. Ze
beantwoorden dus aan situaties die als redelijk worden

Bezettingsgraad van de bebouwing

beschouwd, rekening houdend met de financiële middelen,
en streven zo naar een evenwicht tussen besparing van
middelen en pedagogische behoeften.
Een oppervlakte per leerling (m2/lln) die veel lager is dan de
referentieoppervlakte wijst dus op een hoge bezettingsgraad
(en een beperkte of onbestaande opvangcapaciteit) en
omgekeerd. Een situatie waarbij de opvangcapaciteit hoog
zou zijn maar de effectief beschikbare ruimte ontoereikend,
zou evenwel wijzen op een inefficiënte ruimtelijke organisatie.
Het verbeteringspotentieel is in dat geval groot. De mate
waarin de organisatie op de inrichting is afgestemd, moet
dan ook afzonderlijk worden geanalyseerd, zoals aanbevolen
in de volgende fiches.

Bruto oppervlakte
aantal leerlingen

(m²/lln) [2]

De fysieke normen bepalen een maximale oppervlakte
die per leerling subsidieerbaar is. In deze gids worden de
oppervlaktes dus per leerling uitgedrukt. De classificatie van
de referentiekaders werd hier beperkt tot drie categorieën:

RATIO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE MAXIMAAL SUBSIDIEERBARE OPPERVLAKTES DIE DOOR DE FYSISCHE NORMEN ZIJN
TOEGESTAAN:
••

School van minder dan 120 leerlingen: > 10 m2 per lln

••

School met een klas per niveau (120-220 leerlingen): 8,9 tot 10 m2 per lln

••

School met twee klassen per niveau (> 220 leerlingen): < 8,9 m2 per lln

Turnzaal

Bruto oppervlakte (m²) [3]

MAXIMAAL SUBSIDIEERBARE BRUTO OPPERVLAKTE (FYSISCHE NORMEN)
••

80 m² voor scholen met minder dan 12 lestijden [4] in de Franse Gemeenschap, of scholen tussen 40 en 120 leerlingen in de Vlaamse
Gemeenschap. In dat geval, geen specifieke lokaal verplicht. De maximaal toegestane oppervlakte van het hele gebouw wordt verhoogd
met 80m².

••

320 m² voor scholen met tussen 12 en 23 lestijden [4] in de Franse Gemeenschap, of scholen tussen 120 en 400 leerlingen in
de Vlaamse Gemeenschap.

••

485 m² voor scholen met tussen 24 en 48 lestijden [4] in de Franse Gemeenschap, of scholen tussen 221 en 490 leerlingen in de
Vlaamse Gemeenschap.

••

805 m² voor scholen met meer dan 49 lestijden [4] in de Franse Gemeenschap, of scholen met meer dan 491 leerlingen in de Vlaamse
Gemeenschap.
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Buitenruimtes

Oppervlakte van de buitenruimtes
(m²/lln)
aantal leerlingen [5]

Deze gids stelt voor om de oppervlakte van de buitenruimtes op te
tellen en daarvan de parkeerruimtes of ruimtes voor andere specifieke
functies (bv. zone voor afvalverwerking) en ongeschikte restruimtes
af te trekken. Het is wel zo dat de fysische normen, voor het bepalen
van de subsidieerbare oppervlaktes, enkel rekening houden met de
buitenspeelruimtes op verharde grond.

MAXIMAAL SUBSIDIEERBARE OPPERVLAKTE (FYSISCHE NORMEN)
••

8 m2/lln in de Vlaamse Gemeenschap

••

5 m2/lln in de Franse Gemeenschap

MINIMAAL SUBSIDIEERBARE OPPERVLAKTE VAN DE SPEELPLAATS (FYSISCHE NORMEN)
••

250 m2 in de Vlaamse Gemeenschap

••

300 m2 in de Franse Gemeenschap

Afdaken

Oppervlakte van de afdaken
totaal aantal leerlingen

(m²/lln) [5,6]

SURFAMAXIMAAL SUBSIDIEERBARE OPPERVLAKTE VOOR DE AFDAKEN (FYSISCHE NORMEN)
••

1,2 m2/lln in de Vlaamse Gemeenschap

••

2 m2/lln in de Franse Gemeenschap

MINIMALE OPPERVLAKTE VOOR DE AFDAKEN DIE VOOR SUBSIDIE WORDT TOEGELATEN (FYSISCHE NORMEN)
••

50 m2 in de Vlaamse Gemeenschap [7]

[1] «Fysische normen»
Fysische en financiële normen bepaald door de Vlaamse overheden : Besluit van de
Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de
behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële
normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding,
Vlaamse Overheid, 2007;
Fysische en ﬁnanciële normen bepaald door de Franse Gemeenschap (huidige Federatie
Wallonië-Brussel) :A.Gt 06-02-2014, M.B. 05-06-2014, Arrêté du Gouvernement de
la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions
nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments
scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, Communauté française, 2014.
[2] «Onder bruto-oppervlakte van een gebouw wordt verstaan de som van alle
bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus. (…) De bruto-vloeroppervlakte van
ieder vloerniveau wordt bepaald door de buitenomtrek van de gebouwdelen die het
gebouw begrenzen ter hoogte van de vloer (…) Worden niet als bruto-vloeroppervlakte
beschouwd: de technische ruimten (…) de dakverdiepingen, zolders en kelders die niet
als “bruikbare” leeﬂokalen kunnen worden ingericht (…), de technische kokers (…),
de uitwendige noodtrappen (…), de openingen en holle ruimten van meer dan 4 m2»
(Fysische normen).

De turnzaal wordt apart beschouwd en is dus afgetrokken van de totale brutooppervlakte van het gebouw.
Zoals de normen bepalen vermindert de oppervlakte die in aanmerking komt in
functie van het bouwjaar. Dateert het gebouw van vóór 1920 dan wordt de brutooppervlakte voor 70 % meegeteld, in de Franse en Vlaamse Gemeenschap; is het
gebouw opgetrokken tussen 1920 en 1958, voor 80 % in de Franse Gemeenschap;
tussen 1920 en 1969, voor 90 % in de Vlaamse Gemeenschap en, tussen 1959 en 1987,
voor 90 % in de Franse Gemeenschap.
[3] Omvat «de onontbeerlijke bijgebouwen zoals kleedruimten, doucheruimten,
bergruimten, toegangen» (fysische normen).
[4] Wekelijkse lestijden, psychomotriciteit inbegrepen, lestijden zwemmen afgetrokken.
[5] Het aantal leerlingen waar rekening mee wordt gehouden is het aantal leerlingen
die die ruimtes tegelijk gebruiken.
[6] Het gaat om de totale oppervlakte van de overdekte buitenruimtes of sommige
gelijkwaardige binnenruimtes (bijvoorbeeld overdekte binnenpleinen).
[7] Deze minimale oppervlakte wordt steeds gesubsidieerd, ook al zou de school, op
basis van het aantal leerlingen, slechts op een kleinere oppervlakte aanspraak zou
kunnen maken.
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I.
EEN AANGEPASTE EN
FLEXIBELE
SCHOOL
> BENODIGDE INFORMATIE VOOR ANALYSE
•• Aantal leerlingen, leerkrachten en andere
personeelsleden
•• Pedagogisch project, uurrooster en/of planning voor
het gebruik van de lokalen (ook door externe actoren)
•• Grondplannen van de school (inclusief de
evacuatieplannen)

•• Inspectieverslagen of attesten: pedagogische
verslagen, interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk (IDPBW)
•• Periode waarin de school is gebouwd en historiek van
de verschillende verbouwingen
•• Oorspronkelijk pedagogisch project en de evoluties
ervan

<

De ingangsruimte en forum van deze school werden helemaal bedacht in functie
van de specifieke pedagogie. Ze zijn ingericht als een plek waar leerlingen
en leerkrachten kunnen samenkomen en waar pedagogische activiteiten en
toonmomenten kunnen doorgaan. De circulatieruimte dient als ontmoetingsen debatruimte, zowel voor ‘het leren’ als voor het samenleven binnen de school.
(L’Autre Ecole, Oudergem) © 2018 Jonathan Ortegat
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I.1
ALGEMENE ORGANISATIE
VAN DE BINNENRUIMTES

D

e geschiktheid van de schoolruimtes hangt af van de algemene organisatie van de school alsook
van de afmetingen en ruimtelijke kwaliteit van de binnen- en buitenruimtes van de school. De
algemene organisatie van het gebouw beïnvloedt sterk de mate waarin de schoolinfrastructuur
kan inspelen op de pedagogische behoeften. Het ‘duurzaam’ omgaan met ruimte, de efficiëntie ervan en
het gebruiksgemak van de school zijn niet enkel afhankelijk van de manier waarop de verschillende ruimtes
zijn ingedeeld en met elkaar zijn verbonden, maar grotendeels ook van hun diversiteit en de wisselwerking
ertussen.
Door de aanpassingsvermogen en flexibiliteit kunnen nieuwe pedagogische praktijken worden
geïntegreerd en kan ook de functionele en technische veroudering van de infrastructuren worden vermeden;
dit binnen een context waarin de schoolpopulatie stijgt en waarin de vereisten op vlak van veiligheid, comfort
of milieu snel evolueren. In bestaande gebouwen is het aanpassingsvermogen in grote mate afhankelijk
van de manier van bouwen. Die varieert dan weer sterk in functie van de periode waarin het gebouw is
opgetrokken. In gebouwen met een kolom- en balkstructuur kunnen de binnenruimtes bijvoorbeeld worden
herverdeeld om ze aan te passen, ruime hoogtes onder vloerplaat bieden de mogelijkheid niveaus op te
delen en/of nieuwe technieken te plaatsen...

> WAAROP LETTEN?
OVERZICHTELIJKE ORGANISATIE VAN HET GEBOUW
•• Is een gemakkelijk inzicht in de organisatie van het
gebouw mogelijk?
•• Kan men zich in het gebouw makkelijk oriënteren?
•• Is de functie van de verschillende ruimtes gemakkelijk
identificeerbaar?
EFFICIËNT EN EVENWICHTIG GEBRUIK VAN DE RUIMTE
•• Zorgen de ligging van de verschillende functies voor
rationele verplaatsingen?
•• Zorgt de planning van de activiteiten voor een optimaal
gebruik van de lokalen?
DIVERSITEIT EN COMPLEMENTARITEIT VAN DE
RUIMTES
•• Beschikt de school over diverse complementaire
lokalen om te voldoen aan de pedagogische behoeften
(informaticalokaal, lokalen voor levensbeschouwelijke
lessen en inhaallessen, studiezaal…)?
•• Beschikt de school over klaslokalen van verschillende
grootte (klaslokalen voor kleinere groepen,
16

EEN AANGEPASTE EN FLEXIBELE SCHOOL

vergaderzalen voor twee personen of voor grotere
groepen …)?
•• Zijn er in de school ruimtes waar jonge kinderen een
dutje kunnen doen?
Aanbeveling:
Minstens 2 m2 per kind dat een dutje doet in de eerste
kleuterklas – (IDS, AGION-GO!) [1]
60 x 120 cm per bed (FWB) [2]

FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL
GEBRUIK VAN DE RUIMTES
•• Kunnen er gelijktijdig en/of opeenvolgend
verschillende types leeractiviteiten worden
georganiseerd (verschillende inrichtingen, mobiel
verdeelsysteem tussen klaslokalen of tussen
gemeenschappelijke ruimtes bijvoorbeeld)?
•• Is de school in de loop der tijd in staat in te spelen op
de evolutie van de pedagogische behoeften (binnen
eenzelfde schooljaar en door de jaren heen)?

AANPASBARE ARCHITECTUUR
•• Biedt de structuur (dragende elementen) de
mogelijkheid de configuratie van de binnenwanden
te wijzigen, om verschillende ruimtelijke configuraties
mogelijk te maken?

voldoende extra opbergruimtes? Zijn die goed
verdeeld?
•• Zijn er voor de leerlingen voldoende kleerhangers?
GOED GELEGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN
•• Zijn de verschillende sanitaire voorzieningen goed
verdeeld over het gebouw en op de juiste plaats
geïnstalleerd - bij de speelplaats, de refter of de
klaslokalen van de kleuterafdeling?

•• Bedraagt de vrije hoogte onder vloerplaat meer dan 3 m
om er een technisch vals plafond te plaatsen?
VOLDOENDE OPBERGRUIMTES
•• Beschikt de school, behalve in de klaslokalen, over

> Zie Fiche III.5. Hygiëne en netheid, p.61
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BIBLIOTHEEKHOEKEN EN OPBERGRUIMTES ; RUIMTES OM TE LEZEN, ZICH TE ONTSPANNEN EN RUSTIG TE SPELEN
ONTMOETINGSRUIMTES OM INTERACTIE TE BEVORDEREN: AANPLAKRUIMTE, BANKEN, TRIBUNE...
PERSONALISERING VAN DE KLASSEN EN EEN BEWEGWIJZERING ALS REFERENTIEPUNTEN OM ZICH GEMAKKELIJKER TE
ORIËNTEREN
MOGELIJKE VERBINDINGEN TUSSEN DE KLASLOKALEN EN DE GANGEN OM DE RUIMTES UIT TE BREIDEN VOOR BEPAALDE
ACTIVITEITEN (BINNENVENSTERS, MOBIELE WANDEN...)

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école» : Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publicationS.
[3] Blueprint van modulaire meubels van ABC huis : www.abc-web.be/basisbox;
[4] Bouw- en renovatiewerken in scholen en publieke infrastructuur : www.fixbrussel.be.
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I.2
DE CIRCULATIERUIMTES

D

e circulatie- of ontsluitingsruimtes (trappen en gangen) moeten eerst en vooral comfortabele en
vlotte verplaatsingen van grote en kleine groepen mogelijk maken. Ze bieden ook de gelegenheid
een positieve ervaring op te doen van de ruimte door bijvoorbeeld ontdekking te bevorderen of
interessante uitzichten te bieden.
De circulatieruimtes kunnen - als ze ruim genoeg bemeten zijn - ook andere gebruiksmogelijkheden bieden

en echte leefruimtes worden: plekken voor ontspanning en ontmoeting, of dienen voor het uithangen
werkjes van leerlingen of informatie over het leven op school, of voor opbergruimtes... De circulatieruimtes
versterken de identiteit van de school.

> WAAROP LETTEN?
AANGEPASTE VERPLAATSINGSRUIMTES
•• Zijn de gangen breed genoeg en vrij van hindernissen?
Minimum 1,5 m vrij (IDS, AGION en GO!) [1]

•• Is er voldoende verticale circulatie (trappen, leuningen,
lift) die goed gedimensioneerd (breedte, vluchtroutes,
helling) en uitgerust (leuning...) zijn?
De trappen moeten volgende afmetingen hebben:
Minimale breedte van de trap: 80 cm
Vrije doorgangshoogte: 200 cm
Hoogte traptrede : 17 cm
Diepte traptrede : 25 cm

•• Is een vlotte evacuatie mogelijk in geval van brand?
> Zie Fiche II.1. Brandveiligheid, p.40

VLOTTE EN KWALITEITSVOLLE TRAJECTEN IN DE
SCHOOL
•• Kan men zich tijdens de verplaatsingen gemakkelijk in
het gebouw oriënteren?
•• Bieden ze interessante en gevarieerde uitzichten naar
buiten en/of op de binnenruimtes?
GEBRUIKS- EN ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN
•• Zijn de circulatieruimtes zodanig ingericht dat ze
uitwisseling en ontmoeting stimuleren?
•• Zijn de verplaatsingsruimtes geconfigureerd
en ingericht om op verschillende manieren te
worden gebruikt (bv. tentoonstelling, lectuur,
groepsactiviteiten) en dit zonder voor obstakels te
zorgen die de brandveiligheid of de toegankelijkheid
voor PBM kunnen belemmeren?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie van
mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
[3] Blueprint van modulaire meubels van ABC huis : www.abc-web.be/basisbox;
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I.3
HET KLASLOKAAL

H

et klaslokaal is de belangrijkste plek in het leerproces waarin de leerlingen en leerkrachten het
grootste deel van hun tijd op school doorbrengen. Het lokaal moet dus afgestemd zijn op de behoeften
van de leerlingen en op de pedagogische activiteiten. De gemeenschappen bepalen het maximum
aantal leerlingen per klaslokaal in functie van de niveaus en rekening houdend met de pedagogische
doelstellingen.

De meeste klaslokalen beschikken over de vereiste kwaliteiten om er de huidige pedagogische
activiteiten te laten plaatsvinden. Voor activiteiten die deel uitmaken van de actieve of alternatieve
pedagogie, die vaak over meer ruimte per kind moeten beschikken, zijn de omstandigheden er niet altijd
optimaal.
Scholen die af te rekenen krijgen met een sterke demografische druk zijn soms verplicht om
klaslokalen in gerecupereerde ruimtes in te richten, waardoor het comfort er vaak veel minder is.
Het aanpassingsvermogen van de klaslokalen en de gebruiksflexibiliteit ervan zijn belangrijke
troeven (groeperen van lokalen dankzij mobiele wanden en mogelijkheid om het lokaal op verschillende
manieren in te richten). Ten slotte is het ook belangrijk dat de klas over een efficiënte opbergruimte voor
het pedagogisch materiaal beschikt.

1
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GEDIFFERENTIEERDE ZONES VOOR ONTSPANNING, LEZEN...
KLASSEN SAMENVOEGEN DOOR MOBIELE WANDEN
LICHT MEUBILAIR, MOBIELE BORDEN... OM DE MOGELIJKE CONFIGURATIES VAN DE RUIMTE UIT TE
BREIDEN
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> WAAROP LETTEN?
VOLDOENDE AANTAL KLASLOKALEN
•• Beschikt de school over voldoende klaslokalen in
verhouding tot het aantal leerlingen en groepen?
•• Beschikt de school over klaslokalen die geschikt
zijn voor het individuele werk met de leerlingen (bv.
logopedie, CLB of inhaallessen)?
GESCHIKTE AFMETINGEN EN VERHOUDINGEN
•• Is de nuttige oppervlakte per leerling van de klaslokalen
geschikt voor en afgestemd op de gebruikte
pedagogie?
De aanbevolen nuttige oppervlakte voor de leerlingen – ruimtes voor
de leerkracht en de opbergruimte niet meegerekend - bedraagt
minimum 2 m2/leerling (Adviesfiches FWB [2]), of 50 m2 voor
25 leerlingen en 65 m2 voor 25 leerlingen in geval van actieve
pedagogie (IDS, AGION-GO!) [1]

•• Zijn de verhoudingen/afmetingen van de klaslokalen
(breedte, diepte, hoogte...)?

PASSENDE UITRUSTING
•• Beschikken de klassen over minstens één voldoende
groot bord dat aan de pedagogische behoeften is
aangepast?
•• Zijn de ruimtes en het meubilair aan de grootte van de
leerlingen aangepast?
•• Beschikken de klassen over een lavabo die voor de
leerlingen op de juiste hoogte hangt?
•• Is er voldoende bergruimte? Is er voldoende
aanplakruimte?
VOLDOENDE COMFORT
•• Is er in de klaslokalen voldoende thermisch, akoestisch
en visueel comfort en is de luchtkwaliteit er goed?
> Zie Fiches III.1 tot III.4 Thermisch, akoestisch,
visueel comfort en luchtkwaliteit, p.50 tot 59

AANPASBARE RUIMTE VOOR VERSCHILLENDE
PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN
•• Kunnen de ruimtes gemakkelijk worden omgebouwd
en aangepast voor verschillende gebruikstoepassingen
(mogelijkheid om bijvoorbeeld om in groep of in een
kleinere groepen te werken)?
•• Maakt de inrichting verschillende configuraties
mogelijk (licht en modulair meubilair, mobiele borden,
tussenruimte...)?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie van
mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
[3] Blueprint van modulaire meubels van ABC huis : www.abc-web.be/basisbox;
[4] Bouw- en renovatiewerken in scholen en publieke infrastructuur : www.fixbrussel.be.

>

In deze school, waar de klassen momenteel in containers zijn gehuisvest,
werden zogenaamde leerruimtes ingericht om motivatie en creativiteit te
stimuleren. Op vraag van de directrice werkte Arts Basic for Children (ABC
vzw) samen met de leerkrachten aan ludiek, op maat gemaakt, modulair
meubilair (bv. geïntegreerde kasten, in elkaar passende tafels) Door deze
inrichting kunnen de klassen, ondanks hun kleine verhoudingen, op diverse
wijzen worden gebruikt. (De Kriek, Schaarbeek)
20
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I.4
DE TURNZAAL

I

n de turnzaal voor de leerlingen uit de lagere school en de zaal voor psychomotriciteit voor de kleuters zijn
sportactiviteiten mogelijk. In oudere scholen is het vaak zo dat er aanvankelijk geen lokaal voor sportbeoefening
was voorzien, waardoor scholen verplicht zijn ruimtes die een andere bestemming hadden om te bouwen
(afdak, klaslokaal, kapel of polyvalente zaal bijvoorbeeld). De omstandigheden om er aan sport te doen zijn
dan vaak ook niet optimaal: bv. niet-aangepaste afmetingen, geen kleedkamers, ongeschikte vloerbekleding.
Een aantal scholen vindt oplossingen in de wijk om aan sport te doen maar het gebruik van die voorzieningen
blijkt soms nogal moeilijk omdat ze niet altijd beschikbaar of niet toegankelijk zijn.
Indien mogelijk moeten de afmetingen van de sportterreinen voldoen aan de normen van de
sportfederaties, ook al is de subsidieerbare oppervlakte door de gemeenschappen vaak lager. Op die manier
kunnen sportdisciplines in reële omstandigheden worden aangeleerd. Bovendien kan de school zich zo meer
openstellen voor de buurt en buiten de schooluren een buitenschools publiek aantrekken.
> Zie Fiche V.2 Delen van publieke voorzieningen tussen school en stad, p.77

> WAAROP LETTEN?
AANWEZIGHEID VAN EEN TURNZAAL
•• Beschikt de school over een ruimte die is ontworpen en
voorbehouden voor sportactiviteiten?
•• Beschikt ze over een afzonderlijke zaal voor
psychomotriciteit?
GESCHIKTE AFMETINGEN EN JUISTE VERHOUDINGEN
•• Beantwoorden de afmetingen van de terreinen aan de
normen van de sportfederaties?
•• Zijn de verhoudingen van de sportzaal aangepast voor
sportactiviteiten?
Aanbeveling : minimum 60 m² - FWB [3] (De oppervlakte van de zaal
voor psychomotriciteit maakt deel uit van de aan sport toegewezen
m² in de fysische normen [1])

•• Zijn de afmetingen van de zaal voor psychomotriciteit
voldoende groot?
INRICHTING EN AANGEPASTE UITRUSTINGEN
•• Is de vloerbekleding van de turnzaal resistent, voorzien van
een antisliplaag en aangepast voor sportactiviteiten?
•• Kan de turnzaal indien nodig in verschillende ruimtes
worden onderverdeeld?
•• Kan de zaal makkelijk worden aangepast aan de beoefening
van verschillende sportdisciplines?
22
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•• Zijn er voldoende toestellen aanwezig?
•• Is er voldoende opbergruimte voorzien?
Minstens 60 m² – [IDS, AGION-GO !] [2])

VOLDOENDE AANGEPASTE KLEEDKAMERS
•• Beschikt de school voor elke turnzaal over minstens één
kleedkamer per geslacht van elk 20 m2 (IDS, AGION-GO !)
[2]?
•• Zijn die kleedkamers goed uitgerust (bv. banken,
kleerhangers) en voorzien van douches en sanitaire
voorzieningen?
•• Bevinden ze zich vlakbij de turnzaal?
•• Beschikt de school over een kleedkamer voor de
turnleerkrachten?
VOLDOENDE COMFORT
•• Is er in de turnzaal voldoende thermisch, akoestisch en
visueel comfort en is de luchtkwaliteit er goed?
> Zie Fiches III.1 tot III.4 Termisch, akoestisch, visueel
comfort en luchtkwaliteit, p.50 tot 59
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GENOEG OPBERGRUIMTES
APARTE KLEEDKAMERS PER GESLACHT EN VOOR DE SPORTLERAARS
VERSCHILLENDE INRICHTINGEN MOGELIJK (RUIMTE INDELEN, AANPASSEN AAN VERSCHILLENDE SPORTEN...)
MINIMALE AFMETINGEN VOOR EEN REGLEMENTAIR BINNENVOETBALTERREIN
MINIMALE AFMETINGEN VOOR EEN REGLEMENTAIR BASKETBALTERREIN
MINIMALE AFMETINGEN VOOR EEN REGLEMENTAIR VOLLEYBALTERREIN

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] Fysische normen:
Fysische en financiële normen. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte
aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor
leerlingenbegeleiding, Vlaamse Overheid, 2007;
Fysische en ﬁnanciële normen bepaald door de Franse Gemeenschap (huidige Federatie Wallonië-Brussel). A.Gt 06-02-2014, M.B. 0506-2014, Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou
extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, Communauté
française, 2014.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[3] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications;
[4] Projectsubsidie Schoolinfrastructuur van de Vlaamse overheden (Sport Vlaanderen) om de scholen erin te helpen de kwaliteit van hun
sportinfrastructuur te verbeteren en deze open te stellen buiten de schooluren : www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/
subsidiering-sportinfrastructuur/;
[5] Investeringssubsidies van de VGC om organisaties en instellingen te steunen in het organiseren van reguliere sportactiviteiten: http://
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/subsidies-sport;
[6] « Mon club, mon école ». Subsidies van de Franse Gemeenschap aan scholen en lokale verenigingen om leerlingen de kans te geven
sportdisciplines te ontdekken buiten de voorzien sportlesperiodes : www.sport-adeps.be >Subventions et aides financières.

EEN AANGEPASTE EN FLEXIBELE SCHOOL

23

I.5
DE POLYVALENTE RUIMTES

N

aargelang het tijdstip van de dag, de week of het jaar worden in de polyvalente binnenruimtes tal
van activiteiten georganiseerd - buitenschoolse opvang, binnenspel of occasionele evenementen.
Ook ouders of een publiek van buiten de school kunnen deze ruimtes gebruiken om de uitwisseling
met de buurt te bevorderen.
Vaak is er in overbevolkte scholen een tekort aan polyvalente ruimtes. Als ze oorspronkelijk al
bestonden zijn ze soms opgeofferd om er functies in onder te brengen die vitaler leken voor de werking
van de school. In sommige gevallen kan, mits een flexibele inrichting, een grote refter of sportzaal deze rol
deels op zich nemen.

2
2

1

3

1
2
3

24

LICHT, PLOOIBAAR EN/OF STAPELBAAR MEUBILAIR OM VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN TE KUNNEN ORGANISEREN
OPBERGRUIMTES (KASTEN, LADEN, BAKKEN...) EN VOLDOENDE OPSLAGRUIMTE
EEN APARTE INGANG OM DE SCHOOL GEMAKKELIJKER OPEN TE STELLEN VOOR EEN EXTERN PUBLIEK
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> WAAROP LETTEN?
AANWEZIGHEID VAN POLYVALENTE BINNENRUIMTES
•• Beschikt de school over een of verschillende polyvalente
ruimtes binnen?
AFMETINGEN EN JUISTE VERHOUDINGEN
•• Is de nuttige oppervlakte van de polyvalente ruimtes
voldoende?
Aanbevolen oppervlakte: meer dan 0,5 m2 per leerling (IDS,
AGION-GO!) [1]

•• Zijn de afmetingen voldoende en goed in verhouding?
Minimaal aanbevolen oppervlakte: 50 m2 en minimale vrije hoogte van 3 m
(IDS, AGION-GO!) [1]

•• Kunnen ze ook gemakkelijk door de buurt worden
gebruikt?
> Zie Fiche V.2 Delen van publieke voorzieningen tussen

school en stad, p.77

INRICHTING EN AANGEPASTE UITRUSTINGEN
•• Stimuleren de polyvalente ruimtes de sociale interactie
(borden voor communicatie en informatie, zit- en
spelzones…)?
•• Is er gepaste en voldoende opbergruimte?
•• Is het meubilair flexibel (modulair, licht, plooibaar,
stapelbaar...) en aangepast aan de grootte van de
kinderen?

JUISTE LIGGING BINNEN HET GEBOUW EN
AFZONDERLIJKE TOEGANG MOGELIJK
•• Zijn de polyvalente ruimtes goed gelegen in het
gebouw?

VOLDOENDE COMFORT EN BRANDVEILIGHEID
•• Is er in de polyvalente ruimtes voldoende thermisch,
akoestisch en visueel comfort en is de luchtkwaliteit
er goed?

•• Zijn ze rechtstreeks bereikbaar vanaf de openbare
ruimte?

> Zie Fiches III.1 tot III.4 Thermisch, akoestisch, visueel

FLEXIBEL GEBRUIK
•• Kunnen de polyvalente ruimtes gemakkelijk voor
verschillende doeleinden worden gebruikt (spel,
workshop, spektakel, tentoonstelling, werk in
groepen...)?

comfort en luchtkwaliteit, p.50 tot 59
•• Voldoen de polyvalente ruimtes aan de
brandveiligheidsvoorwaarden aangezien de mogelijke
hogere bezettingsgraad?
> Zie Fiche II.1, Brandveiligheid, p.40

•• Kunnen ze verschillende ruimtelijke configuraties
aannemen?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGIONwww.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
[3] Blueprint van modulaire meubels van ABC huis www.abc-web.be/basisbox.
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I.6
DE REFTER EN DE KEUKEN

D

e etenstijd op school moet een moment van rust en kalmte zijn. Een van de belangrijkste uitdagingen
is het delen van de refter, die slechts tijdens een heel korte tijd wordt gebruikt. De uitdaging is des
te groter als de school de refter met andere scholen of met andere onderwijsniveaus op dezelfde
site moet delen. Buiten de lunchtijd is de refter een onderbenutte ruimte; mits een zekere flexibiliteit zijn
er nochtans tal van andere activiteiten mogelijk.
De keuken en de refter bieden ook mogelijkheden op pedagogisch vlak, er kunnen namelijk tal van
activiteiten rond voeding worden georganiseerd.

> WAAROP LETTEN?
DIMENSIONS ET PROPORTIONS ADÉQUATES
•• Is de nuttige ruimte van de refter voldoende?
1,2 m2 per zitplaats, berekend in functie van het aantal leerlingen die
de refter tegelijk gebruiken (schatting op basis van de helft van de
leerlingen) (IDS, AGION-GO)! [1]

•• Kan elk kind de refter minstens gedurende 30 minuten
gebruiken?
•• Zijn de afmetingen toereikend?
Minimale vrije hoogte van 3 m (IDS, AGION-GO!) [1]

JUISTE LIGGING
•• Is het traject klaslokaal-refter-speelplaats duidelijk en
gemakkelijk af te leggen?
•• Bevindt de refter zich dicht bij een sanitaire blok?
•• Zorgen de ligging, de inrichting en/of uitrusting van
de refter ervoor dat geluidsoverlast en/of geurhinder
in de pedagogische ruimtes worden vermeden?
INRICHTING EN AANGEPASTE UITRUSTINGEN
•• Garandeert de inrichting van de ruimte vlotte
verplaatsingen tussen de tafels?
•• Kan het toezicht er vlot verlopen?
•• Is het meubilair aan de grootte van de leerlingen
aangepast?
•• Beschikt de refter over een lavabo waar de leerlingen
de handen kunnen wassen en waar ze toegang hebben
tot drinkbaar water?
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•• Indien het type dienstverlening dit vereist, voldoet de
refter dan aan de normen van het FAVV (op vlak van
afwasbaarheid van de oppervlaktes bijvoorbeeld...)?
POLYVALENTE RUIMTE
•• Kan de ruimte gemakkelijk voor andere
gebruiksdoeleinden worden gebruikt (licht en/of
stapelbaar meubilair, mogelijkheid om de ruimte op te
delen…)?
VOLDOENDE COMFORT EN BRANDVEILIGHEID
•• Is er in de refter voldoende thermisch, visueel maar
vooral akoestisch comfort en is de luchtkwaliteit er
goed?
> Zie Fiches III.1 tot III.4 Thermisch, akoestisch, 		

visueel comfort en luchtkwaliteit, p.50 tot 59

•• Voldoet de refter aan de brandveiligheidsvoorwaarden
aangezien de mogelijke hogere bezettingsgraad?
> Zie Fiche II.1, Brandveiligheid, p.40

UITGERUSTE EN EFFICIËNTE KEUKEN
•• Als de school warme maaltijden aanbiedt, is er dan een
uitgeruste keuken voor de bereiding en het opwarmen
van schotels binnen de voorwaarden die voldoen aan de
normen van het FAVV (dubbele gootsteen, elektrische
kookplaten en oven, koelkast, voldoende kasten)?
PEDAGOGISCHE OPPORTUNITEITEN
•• Zijn de keuken en refter uitgerust voor pedagogische
activiteiten rond voeding?

2

3
1

1

4

1
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PLOOIBARE OF STAPELBARE MEUBELS OM ANDER GEBRUIK MOGELIJK TE MAKEN BUITEN DE ETENSTIJDEN
PEDAGOGISCHE KEUKEN
KEUKEN INGERICHT VOOR DE BEREIDING VAN WARME MAALTIJDEN
ETENSTIJD IN DE KLAS OM RUSTIGER TE GENIETEN VAN DE LUNCH1

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications ;
[3] «Scholen en het FAVV». Publicatie beschikbaar op : http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/thematisch/scholen/.
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I.7
DE ADMINISTRATIE

D

e administratie omvat alle lokalen die nodig zijn voor het beheer van de school: bureau van de
directie, secretariaat, economaat, EHBO-lokaal, vergaderzalen en leraarskamer. Behalve de
praktische vereisten waaraan ze moeten voldoen, moeten die lokalen een goed comfort en een
aangename werkomgeving voor het personeel bieden, de contacten tussen de personeelsleden bevorderen
en ouders en bezoekers in correcte omstandigheden kunnen opvangen.

> WAAROP LETTEN?
KANTOREN AANGEPAST AAN DE ADMINISTRATIE EN
HET BEHEER VAN DE SCHOOL
•• Beschikt de school over een kantoor voor de directie?

•• Is de leraarskamer goed uitgerust (hoek om te
ontspannen, persoonlijke kastjes, refter, kookhoek,
koelkast)?

•• Kunnen er minstens drie personen worden ontvangen
(leerling en zijn ouders)?

AANGEPASTE VERGADERZAAL
•• Beschikt de school over een aangepaste en voldoende
grote ruimte voor de vergaderingen?

•• Is dit kantoor makkelijk lokaliseerbaar en toegankelijk vanaf de ingang van de school, met name voor de
ouders?
•• Beschikt de school over voldoende ruimte voor het
secretariaat?
•• Ligt het vlakbij het kantoor van de directie, en is het er
tegelijk van gescheiden?
AANGEPASTE LERAARSKAMER
•• Beschikt de school over een leraarskamer?
•• Is die groot genoeg voor het aantal leerkrachten?
Minimum 50 m² (IDS, AGION-GO !) [1]

•• Is die zodanig ingericht dat het onderwijspersoneel er
zich kan ontspannen en kan werken, alleen of in groep,
en dat contacten tussen het personeel worden gestimuleerd?

EXTRA LOKALEN
•• Is er een EHBO-lokaal voorzien?
•• Beschikt de school over een ruimte voor de archivering,
kopieermachines, printers...?
•• Beschikt de school over een opslagruimte voor
verbruiksgoederen?
VOLDOENDE COMFORT
•• Is er in de administratieve ruimtes voldoende thermisch,
akoestisch en visueel comfort en is de luchtkwaliteit er
goed?
> Zie Fiches III.1 tot III.4 Thermisch, akoestisch,
visueel comfort en luchtkwaliteit, p.50 tot 59

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
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I.8
ARCHITECTURALE VERTALING VAN
HET PEDAGOGISCHE PROJECT

D

e schoolarchitectuur is een weerspiegeling van een tijdperk en zijn maatschappelijke waarden, maar
ook van visies en pedagogische projecten die het uitdraagt. Ze geeft de school dan ook een min of
meer sterke identiteit, die tot uiting komt in de types klaslokalen en de bijkomende pedagogische
ruimtes, ontmoetings- of vergaderruimtes of het architecturale karakter - van de globale ruimtelijkheid
tot de sierelementen.
De architectuur moet de evolutie van de pedagogische projecten van de school kunnen volgen, zowel
wat de werking als wat het imago betreft. De aanwezigheid van multifunctionele en flexibele ruimtes (bv.
polyvalente zalen, brede circulatiesruimtes, vrije hoogte onder plafond) is ongetwijfeld een troef.

> WAAROP LETTEN?
KARAKTER EN TYPISCHE KENMERKEN VAN HET
OORSPRONKELIJKE GEBOUW
•• Is de architectuur van de school oorspronkelijk
afgestemd op een type onderwijs en een specifiek
pedagogisch project?

BEHOUD VAN DE INITIËLE KWALITEITEN VAN HET
GEBOUW
•• Hebben de verbouwingen en aanpassingen er desgevallend voor gezorgd dat de oorspronkelijke
architecturale kwaliteiten van het gebouw bewaard en
verbeterd zijn (beschermde elementen...)?

> Zie Fiche V.1 Identiteit en stedelijkheid, p. 76

AANGEPAST AAN DE HUIDIGE SPECIFIEKE
PEDAGOGISCHE KENMERKEN
•• Is de architecturale typologie aangepast aan de huidige
pedagogische aanpak van de school?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] Bouwmeester-maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BMA) : http://bma.brussels;
[2] Inventaris Bouwkundig Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : www.irismonument.be;
[3] Subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor behoudswerken aan een beschermd goed: http://erfgoed.brussels/nl/doen/
financiele-tegemoedkomingen;
[4] Subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed: http://erfgoed.brussels/nl/
doen/financiele-tegemoedkomingen.
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I.9
INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN IN
HET ONDERWIJS (ICTO)

I

n het kader van de ‘digitale omschakeling’ worden scholen meer en meer uitgerust met de nodige
tools en infrastructuren voor een opvoeding door en met digitale technologieen [1]. De informatie- en
communicatietechnologieën in het onderwijs (ICTO) (zoals interactieve borden, tabletcomputers of
desktoppen...) beantwoorden aan nieuwe pedagogische behoeften.
In het kader van de akkoorden en maatregelen die de overheden hebben genomen op vlak van gelijke
kansen en toegankelijkheid voor leerlingen en leerkrachten met een handicap, vormen de ICTO ook een
plicht om te kunnen antwoorden op de behoeften van leerlingen met specifieke noden [2].
Het implementeren van ICT vereist een aanpassing van de schoolinfrastructuur om het potentieel
van de beschikbare toestellen te exploiteren. De nodige inrichtingen betreffen de aangepaste
gebruiksvoorwaarden (goede zichtbaarheid van de interactieve borden of computerschermen in de
klaslokalen) maar ook de nodige voorwaarden aan elektrische installaties en connectiviteit. De installatie,
het onderhoud en het correcte gebruik van ICT impliceert dat er ook een gepaste opleiding van de
leerkrachten en het technisch personeel moet gebeuren.

> WAAROP LETTEN?
AANWEZIGHEID VAN ICTO-VOORZIENINGEN
•• Is het gebruik van digitale pedagogische instrumenten
op school mogelijk?

AANGEPASTE IT- EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
•• Zijn er voldoende elektrische installaties (vermogen,
bekabeling en schakelaars)?

•• Is de school in voldoende mate uitgerust met
computers, laptops of tabletcomputers, rekening
houdend met de pedagogische behoeften?

•• Werkt het informaticasysteem binnen een
netwerkverband?

•• Zijn de beschikbare apparaten compatibel met de
gebruikte software?

•• Is de internettoegang aangepast aan de behoeften?

•• Is de school volledig of gedeeltelijk uitgerust met
interactieve borden?
•• Beschikt de school over projectoren?
•• Zijn de nodige voorwaarden vervuld om ICTOondersteuning aan te bieden aan kinderen met een
handicap of met leerstoornissen?
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•• Beschikt de school over een snelle internetaansluiting?
Aanbeveling: bekabeld backbone-netwerk met draadloze dekking
WLAN (kabelnet RJ 45 en Ethernet Gigabit, WiFi, patchpaneel, server
…) van alle schoollokalen (klassen, refter...) [1]

•• Kunnen de wifi-punten in voorkomend geval
gemakkelijk wordt afgesteld en losgekoppeld om
de blootstelling van de kinderen aan straling te
beperken? Kan het signaal via een gecentraliseerd
controlesysteem per zone worden uitgestuurd?

GOEDE GEBRUIKSVOORWAARDEN
•• Kan de verlichting in de klaslokalen worden aangepast
aan het gebruik van ICTO-materiaal om een optimale
zichtbaarheid te garanderen?
•• Is een simultaan gebruik tussen zwarte borden en
interactieve witte borden mogelijk?
•• Is een goede zichtbaarheid van de borden vanaf alle
lessenaars van de leerlingen gegarandeerd?

ONDERHOUDSPLAN EN VERNIEUWING
•• Beschikt de school over een ICTO-beheersplan voor
het onderhoud en de vernieuwing van de uitrustingen?
•• Wordt er desgevallend bijzondere aandacht besteed
aan ICT en dataveiligheid?
•• Is een gekwalificeerd personeelslid aangesteld als
referentiepersoon voor de technische ICTO-aspecten?

ICTO-OPLEIDING VAN DE LEERKRACHTEN
•• Is het onderwijspersoneel opgeleid in het gebruik
van ICTO-tools of krijgt het de mogelijkheid daar
opleidingen rond te volgen?
•• Is een gekwalificeerd personeelslid aangesteld als
referentiepersoon voor de pedagogische aspecten?
•• Zijn er gebruikshandleidingen beschikbaar?

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER
[1] Avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence, objectif stratégique 1.6 (réussir la transition numérique), approuvé par le
Gouvernement de la FWB;
[2] Cf. 19 JULI 2007, Protocool tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het
Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie
ten gunste van de personen met een handicap; Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
[3] FWB - Omzendbrief 6184 van 15/05/2017 IRUNE-2017, Infrastructures, ressources et usages du numérique dans l’Enseignement, 2017.
Inventaris opgemaakt in samenwerking met de Federatie Wallonië-Brussel, het Agence du numérique en perspective.brussels, en bestemd
voor directeurs en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs;
[4] Kaderdecreet voor het Vlaamse gelijkekansen - en gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli 2008.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[5] Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewes (CIBG) http://cibg.brussels/;
[6] Voorbeeld van inovatieve ruimte : « the Future Classroom Lab (FCL) » http://fcl.eun.org.
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I.10
INGANG VAN DE SCHOOL

D

e ingang van de school bestaat uit een opeenvolging van een aantal ruimtes tussen de onmiddellijke
omgeving van de school en de ontsluitingsruimtes (trappen, gangen). De ingang beslaat de poort
en/of het hek, de inkomsthal en de eventuele speelplaats. De configuratie van de ingangen is sterk
afhankelijk van de inplanting van de school (bv. vrijstaand of niet) en van de buurt rondom de school.
De ingang is het eerste fysieke contact met de school en bepaalt sterk het imago van de school.
Het openstellen van een school voor een publiek van buitenaf biedt vaak een mogelijkheid om een nieuwe
invulling te geven aan de toegangs- en onthaalvoorzieningen op het schoolterrein.
Praktisch gezien moeten aan de ingang ook goede onthaalvoorzieningen aanwezig zijn, niet alleen
voor leerlingen en personeel maar ook voor ouders en bezoekers. Er moet ook een efficiënt toezicht mogelijk
zijn op al wie de school binnenkomt en verlaat.
> Zie Fiche V.3. Voorplein en openbare ruimtes rond de school, p.82

> WAAROP LETTEN?
DUIDELIJK IDENTIFICEERBARE LIGGING
•• Zijn de ingangen op het schoolterrein en vanaf de
openbare ruimte gemakkelijk zichtbaar?

GEMAKKELIJK TOEZICHT
•• Verloopt het toezicht op de opening en sluiting van de
deuren gemakkelijk?

•• Als er verschillende ingangen zijn, zijn die
complementair en/of is er dan een hiërarchie (hoofdof zij-ingang) duidelijk identificeerbaar (bv. in functie
van de afdelingen of het type publiek)?

•• Zijn de ingangen zichtbaar vanaf de werkruimtes zoals
het secretariaat of eventueel de conciërgewoning?

•• Zijn ze goed verbonden met de belangrijkste circulatieen verzamelruimtes (trappen en gangen, ruimte voor
buitenschoolse opvang, speelplaats)?
> Zie Fiches V.1. Identiteit en stedelijkheid, p. 76 en

V.3. Voorplein en openbare ruimtes rond de school,
p. 82

OVERZICHTELIJKHEID VAN DE TOEGANGEN EN
TRAJECTEN
•• Zijn de trajecten vanaf de ingang naar de verschillende
delen van de school overzichtelijk?
GESCHIKTE AFMETINGEN
•• Zijn de doorgang (poort en/of hek) en de
toegangsruimtes voldoende groot tijdens de piekuren,
met name aan het begin en het einde van de schooldag?
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•• Is er voor de persoon die aan het begin en einde van
de dag instaat voor de opvang en het toezicht, een
aangename en aangepaste ruimte voorzien?
•• Is er indien nodig een
videobewakingssysteem aanwezig?

parlofoon-en

> Zie Fiche II.3 Beveiliging tegen inbraak, p. 44

GEBRUIKSGEMAK EN SOCIALE INTERACTIES
•• Zijn er aan de ingang wacht- en opvangruimtes
(banken, afdak...) voor het personeel en de leerlingen?
•• Is er voor de ouders een wachtruimte voorzien?
•• Kan de school in de ingangsruimtes informatie en de
werkjes van de leerlingen uithangen (uithangbord
binnen in en/of aan de buitenkant van de school
bijvoorbeeld)?
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EEN GOED IDENTIFICEERBARE INGANG DOOR GEBRUIK VAN KLEUREN, ARTISTIEKE INITIATIEVEN...
INGANGSRUIMTES DIE ZICHTBAAR ZIJN VANAF DE WERKRUIMTES OM HET TOEZICHT TE VERGEMAKKELIJKEN
BANKEN EN EEN AFDAK WAAR LEERKRACHTEN, OUDERS, KINDEREN... IN COMFORTABELE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN WACHTEN
WERKJES DIE KINDEREN HEBBEN GEMAAKT BINNEN EN BUITEN TENTOONSTELLEN OM TE COMMUNICEREN ROND HET PROJECT VAN
DE SCHOOL

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
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I.11
RECREATIERUIMTES

D

e speelplaats is een buitenruimte, een speel- en ontspanningsruimte waar verschillende
activiteiten tegelijk mogelijk moeten zijn (bv. rustige en meer dynamische spelletjes, gesprekken
of sportactiviteiten); dit geconcentreerd op relatief korte periodes. De inrichting in kleinere
deelgebieden, met verschillende sferen, bevordert het naast elkaar plaatsvinden van de verschillende
activiteiten. Sommige speelplaatsen dienen ook als sportterrein. Soms is een deel van de recreatieruimte
een groene ruimte, wat de diversiteit van de sferen versterkt en pedagogische mogelijkheden biedt rond
natuurgerelateerde thema’s.
Vooral in dichtbevolkte stedelijke omgevingen zijn recreatieruimtes vaak te klein t.o.v. het aantal
leerlingen. Soms heeft dat gebrek aan ruimte te maken met een slecht gebruik ervan, wat dat dan weer het
gevolg kan zijn van een gebrekkig(e) inrichting of onderhoud en/of de moeilijkheid om overal toezicht
te houden. De verhoudingen en configuratie van de speelplaats bepalen de perceptie van de effectief
beschikbare ruimte. Zo zal een zeer lange speelplaats met daarrond hoge gebouwen veel kleiner lijken
dan een vierkante speelplaats met eenzelfde oppervlakte te midden van een open omgeving. Gelet op het
klimaat in België is het belangrijk dat speelplaatsen zijn uitgerust met ruimtes waar gebruikers beschut
zijn tegen regen, wind of zon.
Bij speelruimtes horen vaak andere technische buitenruimtes zoals fietsstallingen of een
vuilnislokaal.
> Zie Fiches IV.4 Afval, p.72 en V.4 Mobiliteit, p.84

>

“Een speelplaats is er om te spelen, te dromen, te sporten, te wandelen, te
babbelen, in de moestuin te werken, te rusten, te genieten...” Zonder de
kinderen met verschillende leeftijden en activiteiten op te splitsen, zijn er tal
van zaken aanwezig, voor groot en voor klein: een ‘mirador’, sportterreinen,
een ludiek parcours, banken, ‘talk-tubes’, plantenbakken, vuilnisbakken om
te sorteren tot zelfs fruitbomen. Een grote ‘8’-vorm linkt alles. Het project
werd samen met de kinderen, de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en de
directie ontworpen. (Gemeentelijke School n°9, Vorst)
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ZONES OM TE ZITTEN (1), TE RENNEN (2), MET DE BAL TE SPELEN (3) AFBAKENEN OM HET SAMENGAAN
VAN DIE ACTIVITEITEN EN DE VEILIGHEID TE BEVORDEREN
EEN VERSCHEIDENHEID AAN SFEREN OM HET SPEL EN HET LEERPROCES TE BEVORDEREN: MOESTUIN (4),
LEESHOEK (5), SPORT (6) NATUUR (7)
RUIMTES DIE VERSCHILLENDE ZINTUIGLIJKE ERVARINGEN OPROEPEN / CONTACT MET ZAND OF BOOMSCHORS...

> WAAROP LETTEN?
OPPERVLAKTE EN JUISTE VERHOUDINGEN
•• Is de nuttige oppervlakte van de speelplaatsen
voldoende groot voor het aantal leerlingen?
Maximum subsidieerbaar volgens de fysische normen: 5 m2/leerling
(Franse Gemeenschap) en 8 m²/leerling (Vlaamse Gemeenschap),
afdaken inbegrepen.

•• Zorgen de verhoudingen en de configuratie van de
speelplaatsen voor een positief ruimtegevoel?

•• Stimuleren de verschillende zones positieve interacties
tussen leerlingen?
•• Bieden ze een waaier aan sferen?Laat de inrichting
van de speelplaats een gemakkelijk toezicht toe?Biedt
ze voldoende akoestisch en thermisch comfort zowel
tijdens de zomer (bescherming tegen de hitte) als
tijdens de winter (voldoende zonlicht, beschutting
tegen wind en regen)?
> Zie Fiches III.1 Thermisch comfort, p. 50 en

•• Biedt de configuratie van de speelplaats de
mogelijkheid om er evenementen te organiseren zoals
feesten of sportmanifestaties (vrije ruimte, zonder
niveauverschil, zonder hindernissen...)?

III.2 Akoestisch comfort, p. 54
•• Zorgt de indeling van de speelplaats ervoor dat
kinderen er kunnen spelen, zonder de lessen te storen
(voor het geval er verschillende speeltijden zijn)?

VEELHEID AAN SFEREN EN HARMONIEUS
SAMENGAAN VAN DE ACTIVITEITEN
•• Kunnen de speelplaatsen op verschillende manieren
tegelijk worden gebruikt, waarbij het tegelijkertijd
gebeuren van die activiteiten vlot verloopt (rustige
zithoekjes, zone voor balspelen, zone om te rennen)?

•• Beschikken de allerkleinsten over een afzonderlijke en
beveiligde ruimte? Zo niet, zijn de speeltijden van de
verschillende leeftijdsgroepen dan gespreid over de
tijd?
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AFDAKEN VOLDOENDE GROOT EN GOEDE LIGGING
•• Is de nuttige oppervlakte van het/de afdak(en)
afgestemd op het aantal leerlingen dat er tegelijk komt
schuilen?

PASSENDE VLOERBEKLEDING IN GOEDE STAAT
•• Ligt er op de grond een hard, ononderbroken
antislipmateriaal (bv. tegels, ruitjespatroon, rubber of
asfalt) om het risico op letsels te beperken?

Maximum subsidieerbaar volgens de fysische normen: 1,2 m2 (in de
Vlaamse Gemeenschap) en 2 m2 (in de Franse Gemeenschap)

•• Zijn er op de verharding van de speelplaats
oneffenheden, hindernissen of bronnen van gevaar
(goten, kolken of boordstenen, boomwortels...)?

•• Zijn ze voldoende hoog?
•• Bieden ze een efficiënte beschutting tegen wind, regen
en zon?
•• Zijn ze goed in de architectuur van de school
geïntegreerd?
•• Liggen ze vlakbij de ingang van het gebouw?
INRICHTING EN AANGEPASTE UITRUSTINGEN
•• Bevorderen de speelplaatsen de organisatie van
pedagogische activiteiten (moestuin, dieren,
gezelschapsspelletjes, leeshoek, discussiehoek, fysieke
activiteiten buiten)?
•• Voldoen de speeltuigen aan de veiligheidsnormen?
> Zie Fiche II.2 Fysieke veiligheid, p. 42

•• Zijn er voldoende zitbanken, waterfonteintjes en
vuilnisbakken?
•• Is er aangepaste verlichting?
•• Zorgt de inrichting ervoor dat de kinderen in contact
komen met natuurlijke elementen (zand, boomschors,
vegetatie...)?

> MEER WETEN?

> Zie Fiche II.2 Fysieke veiligheid, p. 42

BRUIKBARE SPORTTERREINEN
•• Omvatten de buiten gelegen recreatieruimtes ook
sportterreinen?
•• Zo ja, beantwoorden de afmetingen van de terreinen
aan de normen van de sportfederaties?
•• Is de vloerbekleding geschikt voor sportbeoefening?
•• Beschikken de terreinen over de nodige uitrustingen
(basketborden, netten...)?
KWALITEITSVOLLE GROENE RUIMTES
•• Omvatten de recreatieruimtes van de school ook
gediversifieerde groene ruimtes (bomen, sierplanten,
grasperken, moestuin…)?
•• Dienen die oppervlaktes ter ondersteuning van de
pedagogische activiteiten (sport en spel, een moestuin,
een kippenhok)?
•• Beschikken de ruimtes over goede landschappelijke
kwaliteiten?
•• Is het onderhoud en beheer ervan toereikend?
> Zie Fiches IV.2 Water, p. 68 en IV.3 Biodiversiteit,

p.70

NUTTIGE INFORMATIE:
[1] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION:
Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw. GO! - AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie
van mei 2010, beschikbaar op de website van AGION : www.agion.be > ontwerpinfo;
[2] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»: Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI, beschikbaar op : www.infrastructures.cfwb.be > publications.
[3] Pimp je speelplaats : projectoproep van de Vlaamse overheid voor het verbeteren van kwaliteit en speel- en educatieve mogelijkheden op
speelplaatsen : www.pimpjespeelplaats.be/;
[4] Buitenspel. Subsidies voor een uitdagende speelplaats : Projectoproep van de VGC voor de renovatie van speelplaatsen in nederlandstalige
scholen : www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel;
[5] MOS: duurzame scholen, straffe scholen : www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen;
[6] Een schoolmoestuin, projectoproep van Leefmilieu Brussel : http://www.leefmilieu.brussels/themas/voeding/op-school/eenschoolmoestuin;
[7] Subsidie van de FWB-DGI in het kader van de Prioritaire Werken Programma in geval van ontoereikende afdaken en onaangepaste
grondbedekkingen op buiten speelruimtes;
[8] Ose le vert, recrée ta cour@bxl : www.environnement.brussels > thématiques > espaces verts et biodiversité.

EEN AANGEPASTE EN FLEXIBELE SCHOOL
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II.
EEN
VEILIGE
SCHOOL
> BENODIGDE INFORMATIE VOOR ANALYSE
•• Grondplannen van de school (inclusief de evacuatieplannen)

•• Desgevallend Asbestinventaris (gebouwen van voor
1998)

•• Verslagen van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk (IDPBW )

•• Bodemattest

•• Verslagen van de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk (EDPBW )

•• Milieuvergunning

•• Advies van de Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp (DBDMH )

<

Deze hedendaagse interventie breidt de capaciteit van de school uit
met nieuwe klassen en een mediatheek op het dak – en dit met respect
zowel voor de erfgoedwaarde van dit pand uit de 19de eeuw als voor
de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe project verbeterde ook de
algemene organisatie van de gebouwen door de bestaande circulaties
te herdenken en de centrale hal her aan te leggen als een lichtrijke
ontmoetingsruimte. Het project zal zich ook beter in de wijk integreren
door de bredeschoolwerking. (Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
Sint-Joost-ten-Node)
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II.1
BRANDVEILIGHEID

B

ij de schoolgebouwen moet bijzondere aandacht uitgaan naar de brandveiligheid, het aantal te evacueren
personen en de bezettingsdichtheid zijn er immers meestal hoog. Dit geldt in nog sterkere mate voor hoge
gebouwen, waar het risico op congestie van de vluchtwegen stijgt naarmate ook het aantal leerlingen dat
geëvacueerd moet worden, stijgt.
De brandveiligheid in een school is afhankelijk van de brandwerendheid van de bouwelementen, de
compartimentering van het gebouw, de dimensionering van de vluchtwegen en de nooduitgangen, van de
detectiesystemen en van het alarm of de blusinstallaties. Ook een aantal preventie- en informatiemaatregelen
zijn nodig, zoals de organisatie van brandoefeningen.

De verplichtingen inzake brandveiligheid, de zogenaamde basisnorm, met name op vlak van
bouwelementen, compartimentering en vluchtwegen, staan bepaald in een koninklijk besluit [1]. Deze
verplichtingen gelden niet voor de gebouwen die dateren van voor de inwerkingtreding van de norm in 1994,
tenzij er grote werken worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk advies in te winnen bij de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) om de gepaste
preventiemaatregelen te treffen. De specifieke norm voor schoolgebouwen uit 1982 (NBN S21-204) [3] wordt
momenteel hervormd. De meeste bepalingen uit deze specifieke norm staan ook in de basisnormen.
Als ‘werkplaats’ moeten scholen overigens voldoen aan de Codex over het welzijn op het werk
[2], die extra voorzorgsmaatregelen oplegt tegen brand en die bijvoorbeeld betrekking hebben op de
brandbestrijdingsmiddelen, de waarschuwings- en alarmposten, het informeren van het personeel of de
verplichting interne preventieplannen te ontwikkelen

> WAAROP LETTEN?
STRUCTURELE BRANDWERENDE ELEMENTEN
•• Zijn de structurele elementen brandwerend?
Vereisten van het koninklijk besluit [1]: Structurele elementen
30 minuten brandwerend indien het gebouw < 2 niveaus; 60 minuten
indien het gebouw ≥ 2 niveaus

COMPARTIMENTERING VAN DE TRAPPEN EN VAN HET
GEBOUW
•• Zijn de trappenhuizen gescheiden van de gangen en de
klaslokalen met brandwerende wanden?
Vereiste van het koninklijk besluit [1]: Compartimenteringswanden
30 minuten brandwerend indien het gebouw < 2 niveaus; 60 minuten
indien het gebouw ≥ 2 niveaus

•• Functioneren de brandwerende deuren behoorlijk (niet
geblokkeerd, niet te zwaar voor de kleine kinderen...)?
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•• Als compartimentering niet mogelijk is (bv. om
de erfgoedwaarden te behouden), worden dan
compenserende maatregelen getroffen (bv.
gecentraliseerde detectie)?
•• Zijn de ruimtes van meer dan 2500 m²
gecompartimenteerd? Worden, indien niet,
compenserende maatregelen getroffen (bv.
automatisch blussysteem)?
CONFORMITEIT VAN DE VLUCHTWEGEN
•• Zijn de vluchtwegen (gangen, trappen, uitgangen)
conform: vrijgemaakt en voldoende brede ruimte,
rekening houdend met het gebruik en de verdieping?
Geraamde dimensionering (vereenvoudiging van de basisnorm): ≥
1,25 cm per persoon of ≥ 2 cm per persoon voor een gebouw van ≥
2 niveaus

•• Bevinden alle ruimtes zich op minder dan 45 m van de
trappen of de uitgangen?
•• Zijn de doodlopende gangen minder dan 15 m lang?
•• Is het aantal uitgangen in de lokalen met een hoge
bezettingsgraad (polyvalente zalen, refters…) conform:
twee uitgangen indien de maximale bezetting meer
dan 50 personen bedraagt, in middelhoge of hoge
gebouwen (meer dan 10 m hoog)?
AANGEPASTE BEWEGWIJZERING
•• Houden de uitgehangen evacuatieplannen en
bewegwijzering wel rekening met de huidige bezetting
van de lokalen?
ALARM- EN DETECTIESYSTEEM
•• Is het gebouw uitgerust met een alarmsysteem
(verplicht)?
•• Is het brandalarm goed hoorbaar in de hele school?
•• Is het gebouw uitgerust met branddetectoren
(aanbevelingen)?
REGELMATIGE BRANDOEFENINGEN
•• Wordt er drie keer per jaar een brandoefening
gehouden?

CONFORMITEIT VAN DE BLUSINSTALLATIE
•• Beschikt de school over brandblusapparaten?
Hangen die op de juiste plaats en worden die jaarlijks
gecontroleerd?
•• Is de keuken uitgerust met brandwerende dekens?
•• Wordt de correcte werking van de rookafvoer regelmatig
gecontroleerd?
TOEGANKELIJKHEID VAN DE SITE VOOR DE
BRANDWEER
•• Is de volledige site toegankelijk voor de
brandweerwagens?
•• Zijn de toegangspunten gemakkelijk identificeerbaar?
•• Zijn de brandkranen (tappunten voor de brandweer)
gemakkelijk lokaliseerbaar en worden ze regelmatig
gecontroleerd?
PREVENTIE TEGEN BIJZONDERE BRANDRISICO’S
•• Zijn de mogelijke brandhaarden gedetecteerd
(bv. opbergruimtes voor de verbruiksgoederen of
vuilnisbaklokaal) en zijn er preventiemaatregelen
getroffen om de risico’s te beperken?

Vereiste : één bandoefening per jaar. Aanbeveling (FWB): één
brandoefening per trimester

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten
voldoen (KB van 7/7/1994 en wijzigingen - Gecoördineerde versie van 18/01/2017);
[2] Titel 3 van boek III van de codex over het welzijn op het werk. http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx;
[3] NBN S21-204:1982 Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en reactie bij brand (nieuwbouw). Deze norm
wordt momenteel aangepast.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[4] DBDMH: Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be.brussels/dbdmh;
[5] Subsidie FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma voor werken om de tekortkomingen op te vangen in termen van veiligheid van
de gebouwen en problemen die te maken hebben met de brandrisico’s.
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II.2
FYSIEKE VEILIGHEID

D

e fysieke veiligheid heeft betrekking op alle materiële voorwaarden die beschermen tegen risico’s
op valpartijen en letsels. Op de bescherming tegen risico’s op valpartijen zijn specifieke normen
van toepassing die o.a. betrekking hebben op borstweringen [1] of glaswerk [2,3].

Om ongevallen te vermijden moeten o.a. scherpe of puntige voorwerpen worden verwijderd of
beschermd, al te ruwe, glijdende of onregelmatige vloerbekledingen worden vermeden die ook valpartijen
of letsels kunnen veroorzaken, de watertemperatuur wordt beperkt en de toegang tot toxische producten
zoals onderhoudsproducten worden belet. Ook in buitenruimtes kunnen ruwe, glijdende of onregelmatige
grondbedekking valpartijen of letsels veroorzaken.

> WAAROP LETTEN?
CONFORMITEIT VAN DE BALUSTRADES EN
BORSTWERINGEN
•• Wanneer het niveauverschil tussen twee ruimtes groter
of gelijk is aan 1 m, beantwoorden de balustrades en
trapleuningen dan aan de norm (zie hieronder)?
•• Zijn de trapleuningen op de juiste hoogte voor de
allerkleinsten (2,5 tot 6 jaar)?
•• Zijn de vensters op de verdiepingen uitgerust met
borstweringen op conforme hoogte (zie hieronder)?
•• Zijn de glazen borstweringen die uitgeven op de
activiteitenzones buiten uitgerust met veiligheidsglas
(zie hieronder)?
•• Zijn de vensters vrijgemaakt van vaste of mobiele
voorwerpen waarop kinderen kunnen klimmen?
Vereisten NBN B 03-004:2017 [1] : Hoogte balustrades en
borstweringen 1 100 mm indien dikte van de balustrade ≤ 200 mm ;
900 mm indien dikte ervan > 400 mm en 1 200 mm indien
niveauverschil ≥ 12m. Afstand tussen de verticale spijlen ≤ 110 mm.
Geen enkel horizontaal element voor de ramen of in de balustrades
tot een hoogte van 450 mm zodat niemand erop kan klimmen.
Vereisten NBN S 23-002 voor glaswerk [3] :
- in een zone met menselijke activiteit waar een risico op letsels door
glasscherven bestaat: getemperd of gelaagd glas ;
- in een zone met menselijke activiteit waar een risico op valpartijen
bestaat: gelaagd glas.

•• Zijn de vensters op de verdiepingen uitgerust
met veiligheidsvoorzieningen (bv. tuimel-of
kantelraamkozijn met sleutel)?
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BESCHERMING VAN DE SCHERPE OF PUNTIGE
ELEMENTEN EN ANDERE OBSTAKELS
•• Zijn de scherpe of puntige elementen op de
speelplaatsen en elders beschermd?
•• Is de vluchtweg langs de trap voldoende (minstens
2 m)?
GRONDBEDEKKING REGELMATIG EN VOORZIEN VAN
EEN ANTISLIPLAAG
•• Is de grondbedekking van de lokalen en speelplaatsen
regelmatig en voorzien van een antisliplaag?
•• Komen de deurmatten (desgevallend) niet boven het
niveau van de drempel? Als ze niet zijn ingebouwd, zijn
ze dan voorzien van een antislipsysteem?
TEMPERATUUR VAN HET WARM WATER BEPERKT
•• Zijn de warmwaterpunten die voor de kinderen
toegankelijk zijn, uitgerust met een beveiligingsysteem
tegen verbranden?
TOXISCHE PRODUCTEN BUITEN HET BEREIK VAN DE
LEERLINGEN
•• Zijn de onderhouds- en andere toxische producten
ontoegankelijk voor de leerlingen (bv. afgesloten lokaal
of kast)?
•• Zijn toxische planten verboden?
SPEELPLAATS CONFORM
•• Voldoen de uitrustingen van de speelplaatsen en de
exploitatie ervan aan de koninklijke besluiten (zie
hieronder)?

•• Voldoen de speeltuigen aan de veiligheidsprincipes die
in het koninklijk besluit zijn bepaald?

veiligheidsprincipes die door hetzelfde besluit worden bepaald. Dit
verplicht bijvoorbeeld dat niet alleen het ‘normale’ gebruik wordt
voorzien, maar ook het ‘te voorziene’, en rekening te houden met
de resistentie, stijfheid en het evenwicht van het speeltuig, en
met de risico’s op valpartijen, snijwonden, wurging, verstikking of
ontvlambaarheid.

•• Beschikken ze over een conformiteitsattest waaruit
blijkt dat ze voldoen aan de Europese normen in functie
van het type uitrusting?

De uitrusting, die beschikt over een conformiteitsattest waaruit
blijkt dat ze voldoen aan de niet-verplichte Europese normen of
aan de Europese technische specificaties wanneer die bestaan (in
functie van het type uitrusting), wordt geacht te voldoen aan de
verplichtingen van het besluit.

Het koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen
[5] verplicht de verantwoordelijke om een risicoanalyse uit te
voeren, preventieve maatregelen te treffen en een inspectie- en
onderhoudsschema op te stellen en op te volgen.

Dit besluit is niet van toepassing op de uitrustingen van minder dan 3
kg en op de tijdelijke elementen die door de kinderen voor hun spel in
elkaar worden gestoken.

Het koninklijk besluit betreffende de speeltoestellen [4] laat
toe dat ze op de markt worden gebracht, als ze voldoen aan de

4

1

1
2
3
4

3

>2 m

2

>12 m

MINIMALE HOOGTE VAN DE BORSTWERINGEN: 900MM VOOR EEN BORSTWERING BREDER DAN 400 MM
MINIMALE HOOGTE VAN DE BORSTWERINGEN: 1100MM VOOR EEN BORSTWERING SMALLER DAN 200 MM
MINIMALE HOOGTE VAN DE BORSTWERINGEN: 1200MM OP EEN HOOGTE GROTER DAN 12M
GELAAGD GLAS VOOR BORSTWERINGEN IN ACTIVITEITSZONES

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] NBN B 03-004 : 2017 Borstwering van gebouwen;
[2] TVN 221 Plaatsing van glas in sponningen;
[3] NBN S23-002:2010 Glaswerk;
[4] Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen;
[5] Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen;
[6] Codex over het welzijn op het werk. Beschikbaar op http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[7] Praktische gids Veiligheid van speelterreinen, FOD economie 2012, beschikbaar op economie.fgov.be > publicaties;
[8] FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma om werken te laten uitvoeren voor de vervanging van de bedekking van oppervlakten
van plaatsen voor doorgang, schoolactiviteiten of recreatie binnen en buiten de gebouwen, die voor de leerlingen gevaarlijk kunnen zijn als
gevolg van het feit dat zij beschadigd zijn.
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II.3 BEVEILIGING TEGEN INBRAAK

V

erschillende preventiemaatregelen kunnen worden getroffen om inbraak te vermijden alsook om
de in-en uitgangen te controleren. Deze betreffen enerzijds voorzieningen die de sociale controle
binnen de school en vanuit de buurt bevorderen alsook beheersmaatregelen (bv. controle van
de ingangen door het personeel). Anderzijds moeten ook fysieke maatregelen (bv. inbraakbestendige
deuren en ramen, afsluitingen) en elektronische maatregelen (bv. alarm, videoparlofoonsysteem aan de
ingang) getroffen worden. Om kwaadwillig binnendringen in een gebouw tegen te gaan (AMOK) hebben
de overheden specifieke aanbevelingen uitgeschreven [3 en 4].

> WAAROP LETTEN?
SOCIALE CONTROLE
•• Zijn de ingangen zichtbaar vanaf de werkplaatsen
(secretariaat, conciërgewoning, directie, leraarszaal...)
om de sociale controle binnen de school te bevorderen?
•• Zorgen de configuratie van de plaatsen (zichtbaarheid
van de school vanaf de openbare ruimte en geanimeerde
straat...) en de relaties van de school met de wijk voor
een betere sociale controle?
> Zie fiche V.3 Voorplein en openbare ruimtes rond de
school, p.82

FYSIEKE BESCHERMING TEGEN INBRAAK
•• Zijn deuren en ramen inbraakbestendig?
•• Wordt de site afgesloten? Zo ja, is de afsluiting
voldoende en blijft er een visuele openheid en/of een
gevoel van openheid?
OPBERGEN VAN WAARDEVOLLE VOORWERPEN
•• Kunnen waardevolle voorwerpen (laptops, LCDprojecten...) of geld veilig opgeborgen worden?

•• Worden de verenigingen die buitenschoolse
activiteiten in het gebouw organiseren, betrokken bij
het veiligheidsplan van de school?

TECHNOLOGISCHE PREVENTIE-UITRUSTING
•• Is de school indien nodig uitgerust met een
alarmsysteem?

TOEZICHT OP DE INGANGEN
•• Is een persoon verantwoordelijk voor de opening
en sluiting van de deuren en voor het beheer van de
sleutels?

•• Is een personeelslid verantwoordelijk voor het beheer
van die uitrustingen?

•• Worden de ingangen van de school gecontroleerd
wanneer de deuren geopend zijn?
•• Is er een onthaalruimte voorzien waar de bezoekers zich
kunnen aanbieden?

>

In het kader van een duurzaam wijkcontract hebben een aantal
interventies aan en rond de verschillende ingangen van deze school
(gebouwd in de jaren 80) de kwaliteit en de veiligheid ervan enorm
verbeterd: geperforeerde en versierde hekken, kleurige muren, planten,
verlichting… Naast het verhogen van de zichtbaarheid van de school in
de wijk, stimuleren deze interventie ook het contact tussen de ouders, de
leerkrachten en de studenten. De zichten vanuit de lokalen op de ingang
van de school vergemakkelijkt ook de controle ervan. (Gemeenteschool nr.
6 Georges Primo, Schaarbeek)

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] Beveiliging scholen - Preventie van inbraak, diefstal en vandalisme, handleiding uitgegeven door de Directie Lokale Integrale Veiligheid van
de FOD Binnenlandse Zaken : https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/u595/Brochure%20Beveiliging%20scholen.pdf;
[2] Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Veiligheid en Preventie, https://www.besafe.be/kennisdatabank/
veilige-schoolomgeving;
[3] Fiche 17 «Recommandations en cas d’intrusion dangereuse dans le bâtiment (AMOK)» uitgegeven door de IDPBW van de FWB, beschikbaar
op http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=884;
[4] Canvas intern noodplan voor scholen en internaten - Federale dienst noodplanning gouverneur Oost-Vlaanderen in samenwerking met de
Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen, het Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming;
[5] Rubriek Administratieve aandachtspunten/Veiligheid en Preventie op de website « Slimgedeeld » : http://slimgedeeld.be/aanpak/
administratieve-aandachtspunten/.
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II.4
ASBEST

O

nder asbest worden bepaalde mineralen verstaan met een vezelachtige textuur die o.a. in de bouw
(plafonds, gevelbekleding, leistenen) en in technische installaties worden gebruikt. Gebouwen
die van voor 1998 dateren, kunnen asbest bevatten, met name in de bouwmaterialen die in de jaren
1950-1970 zijn geplaatst. Asbest kan zich opsplitsen in uiterst fijne en lange vezels die in de longblaasjes
kunnen binnendringen.
Asbesthoudende materialen zijn enkel en alleen een risico voor de gezondheid als die bouwelementen
zijn versleten, doorboord of gebroken. Door nauwkeurig de asbesthoudende elementen te lokaliseren en
door te verplichten dat eventuele werken worden uitgevoerd door arbeiders die daarvoor een passende
opleiding hebben gekregen, kan het risico worden beperkt. In geval van grondige werken of sloopwerken
moet asbest wel worden verwijderd. In dit geval vereist het reglementaire protocol dat asbesthoudende
materialen veilig worden verwijderd of ingekapseld.

> WAAROP LETTEN?
BESTAAT ER EEN ASBESTINVENTARIS
•• Is de asbestinventaris overeenkomstig de wettelijke
bepalingen (gebouwen die van voor 1998 dateren)?

TOEPASSEN VAN RISICOBEHEERMAATREGELEN
•• Zijn desgevallend de zones waar zich asbesthoudende
materialen bevinden aangeduid?

•• Is die geactualiseerd en kunnen de beheerders van de
gebouwen erover beschikken?

•• Wordt de staat van de asbesthoudende bouwelementen
en installaties regelmatig visueel gecontroleerd?
•• Is het technische personeel op de hoogte van de
aanwezigheid van asbest en heeft het instructies ontvangen in geval van kleinere werken?
•• Doet de school beroep op gespecialiseerde werknemers voor de werken (loodgieterswerk of elektriciteit
bijvoorbeeld)?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Titel 3 van boek III van de codex over het welzijn op het werk, beschikbaar op www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx;
[2] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 (BS 18/06/2008), betreffende de voorwaarden die van toepassing
zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] Afdeling over asbest op de website van Leefmilieu Brussel : www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/
asbest;
[4] FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma voor werken om gevaarlijke stoffen te verwijderen (asbest, askarel);
[5] Rapport Steekproef asbestinventaris in scholen, OVAM, 2018. Beschikbaar op www.ovam.be/asbestinventarisatie-in-scholen.
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II.5
BODEMVERONTREINIGING

B

odemverontreiniging is o.a. het gevolg van lekken of van het lozen van mazout en andere
verontreinigde stoffen door bedrijven maar ook van het gebruik van pesticiden bijvoorbeeld.
Doorgaans is bodemverontreiniging onzichtbaar maar het kan gevolgen hebben voor de gezondheid.
Vaak kennen scholen de staat van de bodem van hun site niet; ze worden er wel mee geconfronteerd als
ze werken uitvoeren of bestuurshandelingen aanvragen zoals een stedenbouwkundige vergunning of
milieuvergunning. Toch zijn er risico’s, zoals wanneer er groenten afkomstig uit de moestuin in volle grond
worden genuttigd, inhalatie tijdens grondverplaatsingen (voor de aanleg van een vijver bijvoorbeeld) of het
innemen van aarde. Leefmilieu Brussel heeft de Brusselse gronden die zijn verontreinigd of vermoedelijk
zijn verontreinigd, maar ook de gronden die proper of gesaneerd zijn of worden gesaneerd, geregistreerd
en in kaart gebracht. Bij Leefmilieu Brussel kan een attest worden aangevraagd van de categorie waarin
een terrein in deze inventaris is gerangschikt.
Categorie 0: staat van de bodem onbekend, mogelijk verontreinigd > na te gaan – Categorie 1: niet-verontreinigde bodem – Categorie 2: licht
verontreinigde bodem > geen risico - categorie 3 : verontreinigde bodem > geen risico - categorie 4 : vervuilde bodem > in onderzoek, in behandeling
of onder toezicht

> WAAROP LETTEN?
KENNIS VAN DE STAAT VAN DE BODEM
•• Kennen de beheerders van de school de staat van de
terreinen van de school?
•• Beschikt de school over een attest waarin de
bodemcategorie uit de inventaris van Leefmilieu
Brussel vermeld staat?
•• Is de aanwezigheid van mazouttanks bekend en
gecontroleerd om lekken te vermijden (bv. in geval van
werken)?

PREVENTIEMAATREGELEN
•• Heeft de school het gebruik van pesticiden (wettelijk
verplicht), het lozen van chemische producten en assen
op de site verboden?
•• Is het schoolpersoneel geïnformeerd in geval van
bodemvervuiling?
•• Als er een moestuin in volle grond aanwezig is of
wanneer de school dieren houdt, bevindt die plek zich
dan buiten de verontreinigde gronden?
•• Zijn er maatregelen getroffen om te vermijden dat
leerlingen besmette aarde innemen?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Afdeling over verontreinigde bodems op de website www.leefmilieu.brussels/themas/bodem;
[3] Kaart van de staat van de bodem op diezelfde website;
[4] Formulieren om een attest aan te vragen, op diezelfde website;
[5] Financiële en technische ondersteuning (AGION et OVAM) voor studie en bodemsaneringsprojecten: www.ovam.be/wat-bieden-de-ovamen-agion-u-aan.
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III.
EEN GEZONDE
EN
COMFORTABELE
SCHOOL VOOR
IEDEREEN
> BENODIGDE INFORMATIE VOOR ANALYSE
•• Plannen van de school
•• Verslagen van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk (IDPBW)

•• Verslagen van de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk (EDPBW)

<

Deze school werd in de jaren 60 gebouwd - op maat voor een actieve
pedagogie. Door haar ruimtelijkheid en door gebruik te maken van
natuurlijk licht oogt ze zeer hedendaags. In de sportzaal bevorderen het
licht en het zicht naar buiten het ruimtelijk gevoel. De ligging van de zaal,
aan de straatkant op de eerste verdieping, maakt ook deel uit van de
architecturale integratie van het gebouw in de wijk. Deze zaal is bovendien
open voor activiteiten van lokale sportverenigingen. (Gemeentelijke school
Claire-Vivre, Evere)
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III.1
THERMISCH COMFORT

H

et thermisch comfort beantwoordt aan het gevoel van een persoon - dat deze het niet te warm en
niet te koud heeft. Dit hangt uiteraard af van de temperatuur maar ook van de vochtigheidsgraad,
eventuele luchtstromen, de activiteiten maar ook het metabolisme van eenieder.

Het thermisch comfort in gebouwen hangt vaak samen met de oriëntering en de blootstelling van
de lokalen aan het zonlicht, de isolatie en de bescherming tegen de zon, maar ook met de afstelling van de
verwarming, de ventilatie en de verluchting. Het neemt toe wanneer de temperatuur in het lokaal homogeen
is en er geen koude wanden zijn. De mogelijkheid om zelf de temperatuur in te stellen (bv. via thermostatische
kranen, opening van ramen, gordijnen of luiken) verhoogt ook psychologisch het comfortgevoel.
Voor de nieuwe constructies (of zware renovaties) bepalen de normatieve vereisten betreffende
de energieprestatie van gebouwen (EPB) de voorwaarden om dit comfort te garanderen, terwijl er geen
referentienorm bestaat voor de bestaande gebouwen.
Om het thermisch comfort nauwkeurig te beoordelen kunnen metingscampagnes worden gevoerd of
thermohygrometrische simulaties. Bij gebrek aan een grondige studie geven verschillende waarnemingen
op de site en een onderzoek bij het personeel en leerlingen al kostbare indicaties.
Het comfort in de buitenruimtes hangt ook samen met een bescherming tegen de zon in de zomer
en voldoende zonlichtinval in de winter, alsook bescherming tegen wind en – hoofdzakelijk – de regen.
Deze voorwaarden worden sterk bepaald door de ligging van de gebouwen die rond de speelplaats liggen.

TIJDENS DE WINTER
Tijdens de winter is het gebrek aan comfort voornamelijk te wijten aan een gebrekkige isolatie van de
bouwschil (dit laat zich vooral op de verdiepingen onder de daken voelen) of aan een onregelmatige verdeling
van de warmte in het gebouw. De verouderde verwarmingsinstallaties en het gebrekkige onderhoud ervan
(heel wat scholen hebben geen onderhoudscontract) leiden regelmatig tot pannes.
Afhankelijk van de scholen wordt de verwarming intern of extern beheerd. Bij de interne regeling
door het personeel van de school stelt zich het probleem van een gebrekkige opleiding van de personen die
met dit beheer zijn belast. Wanneer die regeling is gecentraliseerd en geëxternaliseerd, lijkt die beter onder
controle. Toch kan de reactietijd lang lijken: in geval van lage temperaturen buiten het verwarmingsseizoen
bijvoorbeeld, laat een antwoord soms op zich wachten, omwille van de vele vragen die tegelijk binnenkomen.
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EEN GEDIFFERENTIEERDE AFSTELLING VAN DE VERWARMING IN FUNCTIE VAN DE ORIËNTATIE
EEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN GEPLANDE THERMISCHE ISOLATIE
GORDIJNEN OF ROLLUIKEN BINNEN DIE VERBLINDING MOETEN VERMIJDEN MAAR TOCH HET ZONLICHT DOORLATEN

> WAAROP LETTEN?
GOEDE ZONLICHTINVAL
•• Zorgen de oriëntatie en de configuratie van de
gebouwen tijdens de winter voor voldoende zonlicht
in de ruimtes, zonder dat dit verblinding veroorzaakt?
THERMISCH ISOLATIENIVEAU EN DICHTINGEN
VOLDOENDE
•• Zijn de muren, het raamwerk en de daken geïsoleerd?
•• Is het gebouw voorzien van performante beglazing
(minstens dubbel en minder dan 15 jaar oud)?
•• Worden luchtstromen (tocht) vermeden (veroorzaakt
door deuren, wanden of beglazingen)?
•• Is de vochtigheidsgraad in de lokalen voldoende?
GEOPTIMALISEERD SYSTEEM VAN
WARMTEVERDELING
•• Verloopt de warmteverdeling homogeen in de
verschillende delen van het gebouw?
•• Is het verschil in temperatuur tussen het begin en het
einde van het distributiecircuit gering of onbestaand?
•• Zijn de distributiecircuits gedifferentieerd volgens de
oriëntatie van de verschillende lokalen?
•• Is de temperatuur goed afgestemd op de bezetting en
de functie van het lokaal (zie hieronder)?
De codex over het welzijn op het werk [2] legt een minimum op van:
18 °C voor een zogenaamd zeer licht werk
16 °C voor een zogenaamd licht werk

Aanbevolen temperatuur (ruim aanvaard als comfortabel):
Tussen 20 en 23 °C voor zogenaamde lichte activiteiten (in de
klaslokalen bijvoorbeeld)
Ongeveer 16 °C voor de verplaatsingsruimtes, technische lokalen en
turnzalen

EFFICIËNT GEBRUIK, BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE
VERWARMING
•• Is de verwarming goed afgesteld?
•• Kunnen de gebruikers zelf de verwarming in de
verschillende lokalen regelen?
•• Werkt het verwarmingssysteem goed?
•• Beschikt de school over een onderhoudscontract voor
het onderhoud van de verwarming?
•• Wanneer de verwarming intern wordt geregeld, is er
dan een persoon aangesteld en opgeleid om deze taak
uit te voeren?
•• Gebeurt het beheer van de verwarming efficiënt
(temperatuur ‘s nachts, tijdens het weekend en tijdens
de vakanties lager)?
GEOPTIMALISEERD VENTILATIE- EN
VERLUCHTINGSSYSTEEM
•• Voorziet het ventilatiesysteem (desgevallend) de
voorverwarming van de lucht die van buiten komt (bv.
systeem met een dubbele stroom)?

EEN GEZONDE EN COMFORTABELE SCHOOL VOOR IEDEREEN

51

•• Is het ventilatiedebiet aangepast aan de behoeften (in
functie van het gebruik)?
•• Als de ventilatie via roosters gebeurt, zijn ze dan
zodanig geplaatst en georiënteerd dat ze geen tocht
veroorzaken?

MOGELIJKHEID OM TIJDENS DE WINTER IN DE
BINNENRUIMTES VAN DE ZON TE GENIETEN
•• Beschikt de school over buitenruimtes met zonlicht in
de winter en bescherming tegen wind?

TIJDENS DE ZOMER
In de zomer is het belangrijk om oververhitting te vermijden. Vaak garandeert een
beschermingssysteem, dat van bij het ontwerp van het gebouw is voorzien (luifels, luiken, schermen,
goed gedimensioneerde zonneweringen), een optimale bescherming. In bestaande gebouwen kan het
aanbrengen van zonneweringen aan de buitenzijde efficiënt zijn, omdat bescherming tegen de zon met
gordijnen of zonneweringen binnen meestal tekortschiet. Vaak zijn deze laatste beschadigd door fout of
te intensief gebruik. De manuele bediening van de zonnebescherming belet bovendien om te anticiperen
en zonnestraling vóór het gebruik van het lokaal te vermijden.

> WAAROP LETTEN?
EFFICIËNTE ZONNEBESCHERMING
•• Zijn de gevels langs de zonnekant voorzien van luifels,
rolluiken of zonneweringen buiten?
•• Zijn de zonneweringen in goede staat?
THERMISCH ISOLATIENIVEAU VOLDOENDE
•• Is het dak goed geïsoleerd?

BESCHERMING TEGEN DE ZON TIJDENS DE ZOMER IN
DE BUITENRUIMTES
•• Zijn er ruimtes buiten die tijdens de zomer beschutting
bieden tegen de zon (schaduw van de gebouwen,
luifels, afdaken, bomen...)?
> Zie Fiche I.11 Recreatieruimtes, p. 34

MOGELIJKHEID VOLDOENDE VENTILATIE
•• Zorgen de indeling en grootte van de ramen voor een
efficiënte ventilatie?
•• Is de vochtigheidsgraad in de lokalen voldoende?
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OPENINGEN IN DE TEGENOVER ELKAAR LIGGENDE ZIJDEN VAN DE LOKALEN OM VOOR LUCHTCIRCULATIE TE ZORGEN
EEN EFFICIËNTE DAKISOLATIE VOORAL BIJ LAGE GEBOUWEN
LUIFELS MET DE JUISTE AFMETINGEN, DIE IN DE ZOMER VOOR BESCHERMING ZORGEN TEGEN HET VERTICALE ZONLICHT MAAR DIE IN
DE WINTER WEL HET ZONLICHT DOORLATEN

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] Reglementering werken EPB, www.leefmilieu.brussels > Snelle toegang > De energieprestatie van gebouwen (EPB) > Bouwen en renoveren;
[2] Titel 1 van boek V van de codex over het welzijn op het werk, met betrekking tot de thermische omgevingsfactoren, beschikbaar op www.
werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] www.renovermonecole.be;
[4] Subsidies van de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma van werken om het gebouw te isoleren, het ontbreken van
zonnebescherming buiten te compenseren en de verwarmingsproblemen te verhelpen.
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III.2
AKOESTISCH COMFORT

H

et akoestisch comfort van de schoolgebouwen beïnvloedt de leervaardigheid, het sociale gedrag en zelfs
de gezondheid. Te veel lawaai leidt zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten tot vermoeidheid en
stress, beperkt het concentratievermogen en kan zelfs agressief gedrag in de hand werken.

Binnen een stedelijke omgeving kan akoestisch ongemak te maken hebben met lawaai veroorzaakt
door de omliggende stedelijke omgeving. Aan de hand van de geluidsbelastingskaarten van het vervoer in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan deze overlast worden geobjectiveerd. Elementen in zware materialen
(zoals dik metselwerk of beton) zonder spleten noch perforatie, en isolerende beglazing (dubbele beglazing)
zorgen voor een goede akoestische isolatie. Ook het geluid dat binnen de school wordt gegenereerd, is
vaak zelf een bron van overlast. De geluidsisolatie tussen de klaslokalen en de circulatieruimtes, of ook
tussen de klaslokalen en de speelplaats of de refter is gewoonlijk onvoldoende. Het tijdsverschil tussen
de activiteiten zorgt dus voor veelvuldige storingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een deel van de
leerlingen speeltijd heeft of in de refter aan het eten is, terwijl andere leerlingen nog les hebben. Ook de
nagalm, of het echofenomeen dat het geluidsgevoel in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de turnzaal, de
refter en de gangen versterkt, is een terugkerend probleem. Materialen die zeer weinig nagalm veroorzaken
zoals kurk of textiel kunnen dit fenomeen helpen beperken. Ten slotte kan het door de school gegenereerde
lawaai de oorzaak zijn van overlast voor de buurt, vooral in een dichtbevolkte stedelijke omgeving. Een
goede organisatie van de ruimtes binnen de school kan deze hinder evenwel beperken.
Er bestaat een Belgische referentienorm [1] die behalve de te respecteren geluidsniveaus in functie van
de activiteiten die binnen een ruimte plaatsvinden, ook de berekenings- en metingsmethodes bepaalt. In een
vademecum heeft Leefmilieu Brussel ook aanbevelingen geformuleerd op vlak van wenselijke geluidsniveaus
op school en een aantal maatregelen om de geluidsoverlast te beperken, opgesomd.
Volgens de norm NBN S01-400-2:2012 [1],
In een klaslokaal tijdens de lestijden:
zou het achtergrondgeluid (LA90) idealiter onder de 50 dB(A) moeten blijven, zodat de leraar zich duidelijk verstaanbaar kan maken voor alle
leerlingen zonder zijn stem overdreven te verheffen;
zou het globale omgevingsgeluid (LAeq) onder de 65 dB(A) moeten blijven om buitenmatige geluidshinder te vermijden, de vermoeidheid te beperken
en de aandacht van de leerlingen te behouden;
zou het piekniveau (LA5) onder de 70 dB(A) moeten blijven, hetgeen betekent dat de stem van de leraar gedurende 5% van de tijd ‘overstemd’ kan
zijn door korte accidentele geluiden van beperkte duur;
de nagalmtijd (T0), die in seconden is uitgedrukt, zou niet hoger mogen zijn dan 0,6 in de leslokalen in de kleuterschool.
In de refters:
zou het globale omgevingsgeluid (LAeq) tijdens de maaltijden idealiter onder de 75 dB(A) moeten blijven, zodat de leerlingen een gesprek kunnen
voeren zonder de stem overdreven te verheffen.
Aangezien de technische middelen om het geluidsniveau te meten niet altijd beschikbaar zijn kan de perceptie van het akoestische comfort worden
beoordeeld op basis van de perceptie van leerkrachten en de leerlingen van de school.

> WAAROP LETTEN?
AKOESTISCH ISOLATIENIVEAU VOLDOENDE
•• Garandeert de samenstelling van de bouwschil (gevel
en raamwerk voor het buitengeluid van de speelplaats
en van de schoolomgeving) en van de wanden (voor
het binnengeluid) een goed akoestisch comfort in de
klaslokalen?
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BESCHERMING IN GEVAL VAN LAWAAIERIGE
STEDELIJKE OMGEVING
•• Wordt de geluidsoverlast van de stedelijke omgeving
getemperd door de bouwmethodes en de ligging van
de schoolruimtes (speelplaats op een afstand van de
straat, bescherming bebouwing...)?
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ORGANISATIE VAN DE RUIMTES EN UURROOSTER VAN
DE SCHOOL DIE DE OVERLAST BEPERKEN
•• Zijn de klaslokalen beschermd t.o.v. de speelplaats, de
refters en de turnzaal?

AANVAARDBARE NAGALMTIJD
•• Zijn de muren van de klaslokalen en collectieve ruimtes
(hall, gangen, sportzaal refter, afdak) voorzien van
absorberend materiaal (platen in kurk, textiel...)?

•• Zijn de uurroosters opgesteld om overlast tussen de
activiteiten te vermijden (lessen en speeltijd, middageten en sportactiviteit)?

•• Zijn er in de lokalen weinig grote oppervlakten die
weergalmen (grote vensteropeningen bijvoorbeeld)?

MAATREGELEN OM BRONNEN VAN BINNENGELUID TE
BEPERKEN
•• Worden maatregelen toegepast om bronnen die oorzaak zijn van lawaai te dempen (uiteinde stoelpoten in
tennisballen, tafellakens op de tafels in de refter...)?

GELUIDSOVERLAST VOOR DE OMWONENDEN
BEPERKEN
•• Worden maatregelen getroffen om geluidsoverlast
voor omwonenden te beperken (bv. organisatie van
de speelplaatsen of aanleg van absorberende oppervlaktes en minder luidruchtige speeltuigen)?

•• Is de technische uitrusting (drankautomaat, ventilatie,
koelkasten) geluidsarm of staat die op een plaats waar
ze geen overlast veroorzaakt?

3
1

1
2

1

2
3

KLASSEN GERICHT NAAR DE KALME ZONES EN GOED DOORDACHTE UURROOSTERS OM RECHTSTREEKS CONTACT TUSSEN
DE LAWAAIERIGE RUIMTES EN DE KLASLOKALEN TE VERMIJDEN
LUIDRUCHTIGE APPARATEN (DRANKAUTOMAAT, KOELKAST...) VERAF PLAATSEN VAN RUIMTES WAAR KALMTE IS VEREIST
RUBBEREN STOELPOTEN, TAFELKLEED OP DE TAFELS IN DE REFTER, KURK OP DE MUREN... OM HET LAWAAI TE DEMPEN

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] NBN S 01-400-2: 2012. Akoestische criteria voor schoolgebouwen.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Vademecum voor geluidsoverlast in de scholen Geluidsoverlast in de scholen bestrijden, waarom en hoe?, Leefmilieu Brussel, 2014 (op de
website van Leefmilieu Brussel > Akoestisch comfort in de scholen);
[3] Afdeling op de website van Leefmilieu Brussel over geluid op school www.leefmilieu.brussels/themas/geluid/op-school;
[4] Subsidie van de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma van werken om iets te doen aan de ongemakken als gevolg van het
lawaai.
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III.3
VISUEEL COMFORT

V

oldoende en passende verlichting (die niet voor verblinding zorgt en die het mogelijk maakt goed
kleuren te onderscheiden) is noodzakelijk om de schoolactiviteiten in goede omstandigheden te
laten verlopen. De aanwezigheid van natuurlijk licht en de verbinding met buiten bepalen mee de
levenskwaliteit in de schoolruimtes.
Het visueel comfort hangt af van het niveau en het type licht (natuurlijk of kunstlicht), de
mogelijkheden om dat te moduleren in functie van de behoeften, met name voor specifieke activiteiten
(bv. projectie, gebruik van computers of in de slaapruimtes) en van de visuele verbinding met buiten vanuit
de klaslokalen en de gemeenschappelijke ruimtes.
Bij gebrek aan technische middelen om het niveau van natuurlijk of kunstlicht te meten en te
kenmerken, is het mogelijk het visueel comfort te beoordelen via waarneming en een enquête bij de
leerkrachten en leerlingen.

> WAAROP LETTEN?
GOED NIVEAU VAN NATUURLIJK LICHT
•• Is er in de klaslokalen, gemeenschappelijke ruimtes en
verplaatsingsruimtes voldoende natuurlijk licht, zowel
tijdens de zomer als tijdens de winter?
Uit verschillende studies blijkt dat het een redelijke doelstelling is om
gedurende minstens 50 tot 60 % van de gebruikstijd van de lokalen,
natuurlijke verlichting te gebruiken.

MOGELIJKHEID OM DE NATUURLIJKE VERLICHTING
TE MODULEREN
•• Zijn de klaslokalen uitgerust met goed werkende
voorzieningen om de natuurlijke verlichting te regelen
(enigszins ondoorzichtige rolluiken of gordijnen), om
verblinding te vermijden en aan specifieke behoeften
te voldoen (informaticazaal, projecties, slaapruimtes)?

CONTROLE OF ONDERVERDELING PER ZONE
•• Kan de verlichting van een ruimte onafhankelijk worden
bediend in functie van de behoefte van elke zone
(raamzijde, bord)?
VISUELE VERBINDING MET BUITEN
•• Kunnen leerlingen vanop hun stoel in de klaslokalen
en de gemeenschappelijke ruimtes naar buiten kijken?
•• Is dit zicht aangenaam (verschillende zichten, aanwezigheid van vegetatie, zicht op de lucht...)?

GOEDE KWALITEIT VAN DE NATUURLIJKE
VERLICHTING
•• Is er voldoende natuurlijke verlichting (zie hieronder)?
•• Is die goed verdeeld en gelokaliseerd?
•• Wordt in geval van LED-verlichting, de voorkeur gegeven aan warme verlichting?
Vereiste NBN EN 12464-1 [1] :
Verlichtingsniveau: ≥ 300 lux op de werktafels in de klaslokalen
Hinderlijke verblindingsfactor: UGR 22
Minimale kleurweergave-index: Ra 80
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GESCHEIDEN BEDIENING VAN DE VERLICHTING IN FUNCTIE VAN DE NODEN (ZIJDE RAMEN, ZIJDE GANG,BORD...) OM ENERGIE TE
BESPAREN
ROLLUIKEN EN GORDIJNEN OM DE VERLICHTING TE REGELEN EN VERBLINDING TE VERMIJDEN
ZICHT OP VERSCHILLENDE NIVEAUS (VLOER, BEPLANTING, HEMEL...) VOOR EEN AANGENAMERE VISUELE ERVARING

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] NBN EN 12464-1: 2011 Licht en verlichting van de arbeidsplaatsen – deel 1: Werkplek binnen, hoofdstuk 4. Criteria inzake het project van
verlichting;
[2] Hoofdstuk III inzake verlichting van het boek III, titel 1 van de codex over het welzijn op het werk, beschikbaar op www.werk.belgie.be/
welzijn_op_het_werk.aspx.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école» Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI;
[4] Info fiches-scholen, Fiche T.2.5: De reglementering inzake verlichting;
[5] Subsidies van de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma van werken om het ontbreken van zonwerende bescherming buiten of
verlichting te verhelpen.
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III.4
LUCHTKWALITEIT

D

e luchtkwaliteit is zeer belangrijk op school aangezien kinderen veel kwetsbaarder zijn dan gezonde
volwassenen. Hoge CO2-niveaus kunnen immers tot vermoeidheid en aandachtstoornissen leiden.
De aanwezigheid van schimmel kan dan weer ademhalingsproblemen veroorzaken.

De luchtkwaliteit hangt af van verschillende factoren: de bronnen die verontreinigde stoffen
uitstoten uiteraard (afwerkingsmateriaal binnen dat vluchtige organische stoffen bevat of formaldehyde,
schoonmaakproducten, schimmels, fijne deeltjes PM10 in de buitenlucht), de bezettingsgraad,
vochtbronnen (infiltratie of condensatie die te maken heeft met het gebruik van het lokaal), maar ook het
volume en het aantal keer dat de lucht wordt ververst door verluchting of ventilatie, wat de concentratie
aan verontreinigende stoffen kan beperken.
Sensibilisering van leerkrachten en leerlingen rond goede praktijken inzake verluchting kan het
gebrek aan ventilatiesystemen compenseren. De installatie van systemen om het CO2-niveau te meten kan
leerkrachten en leerlingen helpen sensibiliseren.

2

1

1
2
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SYSTEEM VOOR DE AANVOER VAN PROPERE LUCHT (REGELBARE ROOSTERS IN HET RAAMWERK OF MECHANISCHE OPENINGEN)
SYSTEEM VOOR DE AFVOER VAN VERONTREINIGDE LUCHT (VAAK OPENINGEN IN DE PLAFONDS VAN DE LOKALEN VERBONDEN MET
VERTICALE LEIDINGEN)
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> WAAROP LETTEN?
VENTILATIESYSTEEM EN PASSEND GEBRUIK
•• Zijn de lokalen uitgerust met een ventilatiesysteem dat
zuivere lucht aanvoert (zoals roosters of verluchting die
in het raamwerk zijn ingebouwd) en vervuilde lucht
afvoert (mechanisch of natuurlijk)?
•• Zijn die systemen geluidsarm?
•• Functioneren die systemen naar behoren (roosters
voor de aanvoer van schone lucht niet verstopt, filters
regelmatig schoongemaakt)?
•• Als de school over een mechanisch ventilatiesysteem
beschikt, heeft ze dan ook een onderhoudscontract
afgesloten?
•• Wanneer de regeling van de ventilatie intern wordt
geregeld, is er dan een persoon aangesteld en opgeleid
om deze taak uit te voeren?

GOEDE PRAKTIJKEN INZAKE VERLUCHTING
•• Als de school niet over een mechanisch ventilatiesysteem
beschikt, zijn de deuren en ramen die open kunnen dan
voldoende groot en zijn de vensterbanken vrijgemaakt?
•• Zijn leerkrachten en personeel gesensibiliseerd
rond een regelmatige verluchting (bv. om het uur
vijf minuten zoals het Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE) aanbeveelt)?
GEEN VERVUILENDE STOFFEN
•• Zijn de klaslokalen vrij van vervuilende stoffen
zoals schimmels, afwerkingsmateriaal dat vluchtige
organische stoffen bevat of formaldehyde in
bepaalde soorten vernis, verf, bekleding in kunststof,
schoonmaakproducten?
•• In geval de buitenlucht is vervuild, wordt dan
zuivere lucht aangevoerd (via filters of andere
behandelingssystemen)?

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), Versie gecoördineerd op
18 december 2015;
[2] Vereisten en procedures voor EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikbaar op: http://www.leefmilieu.
brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/bouwen-en-renoveren;
[3] NBN EN 13779 : 2007 Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen
(opgenomen in de EPB-reglementering);
[4] Hoofdstuk IV inzake verluchting van boek III, titel 1 van de codex over het welzijn op het werk, beschikbaar op www.werk.belgie.be/welzijn_
op_het_werk.aspx.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[5] ONE, brochure L’air de rien, changeons d’air! La qualité de l’air intérieur voor collectieve structuren van 3 tot 18 jaar;
[6] www.renovermonecole.be;
[7] Mijn lucht, mijn school (grootschalige oefening rond luchtkwaliteit in de Belgische scholen georganiseerd door Greenpeace), www.
mijnluchtmijnschool.be;
[8] Lekker fris, project voor een gezonde binnenlucht op school opgezet door Gezondheid en Milieu : www.gezondheidenmilieu.be/nl/
projecten/lekker_fris-907.html ;
[9] Subsidies van de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma van werken om het ontbreken van of tekort aan ventilatie te
verhelpen.
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III.5
HYGIËNE EN NETHEID

D

e hygiëne in de sanitaire voorzieningen is heel vaak problematisch in scholen. Die hangt af van het
aantal toiletten t.o.v. het aantal leerlingen en leerkrachten, de verdeling ervan en de ligging t.o.v.
de lessen en klaslokalen, de hygiënische voorzieningen die ter beschikking worden gesteld (lavabo’s
met zeep, vuilnisbakken), de goede werking ervan maar ook van de praktijken van leerlingen en leerkrachten.
Ook de beschikbare middelen voor het onderhoud en het toezicht zijn bepalend voor deze problematiek.Voor
de bestaande gebouwen is het aantal toiletten vaak lager dan de aanbevolen hoeveelheden (zie hieronder).
De situatie kan er op vooruitgaan door pedagogische projecten op te starten rond hygiëne, waarbij
de leerlingen er bewust van worden gemaakt hoe belangrijk het is die te respecteren. Er bestaan heel
wat sensibiliseringsinstrumenten om de hygiëne te bevorderen en komaf te maken met het taboe rond de
toiletten.
Doorgaans verbetert netheid ook de levenskwaliteit op school. Die is afhankelijk van de beschikbare
middelen voor het onderhoud, van de aard van de schoon te maken oppervlaktes, maar ook van het gedrag
van de leerlingen en het personeel.
> Zie Fiche IV.4 Afval, p. 72

> WAAROP LETTEN?
VERHOUDING TOILETTEN/LEERLING EN LAVABO’S/
SANITAIRE VOORZIENINGEN TOEREIKEND
•• Zijn er voldoende toiletten t.o.v. het aantal leerlingen?
Er bestaan geen wettelijke bepalingen over het minimale aantal
sanitaire voorzieningen per leerling. De verhoudingen aanbevolen
door de codex over het welzijn op het werk kunnen [1] evenwel als
referentie dienen. Deze verhoudingen worden ook aanbevolen door
de Commissie van Deskundigen (in de Vlaamse netten):
één toilet voor 15 meisjes;
één toilet voor 15 jongens. Toiletten mogen worden vervangen door
urinoirs op voorwaarde dat er minstens één toilet voor 25 jongens
wordt geplaatst;
één lavabo voor vier toiletten of urinoirs.

GOED GELEGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN
•• Zijn de sanitaire voorzieningen goed verdeeld en goed
gelegen (bij de speelplaats en de refter o.a., minstens
één sanitaire voorziening op elke verdieping voor
noodgevallen)?
AANGEPASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN
•• Zijn de toiletten aan de gebruikers aangepast (urinoirs
op de juiste hoogte voor de kinderen, lage toiletten ‘in
het zicht’ voor de kleuterscholen)?
•• Zijn de toiletten voor de lagere school uitgerust
met deuren die kunnen worden afgesloten (maar
die in noodgevallen ook van buiten kunnen worden
geopend)?

<

In het kader van het programma ‘Ne tournons pas autour du pot !’ worden
scholen gesteund (materiaal, pedagogische acties…) om hun sanitaire
infrastructuur te verbeteren. Deze acties worden in overleg met de
leerlingen en andere schoolactoren gepland en kunnen ook financiële
steun krijgen via projectoproepen. Reflecties, adviezen, ideeën en
ervaringen staan op www.netournonspasautourdupot.be. (‘Ne tournons
pas autour du pot !’ is een initiatief van Fonds BYX - beheerd door Koning
Boudewijnstichting, in samenwerking met asbl Question Santé, en steun
van de Minister voor onderwijs en schoolgebouwen van de overheid van de
Fédération Wallonie-Bruxelles)
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•• Garanderen de toiletten van de kleuterklassen de
privacy van de kinderen? Zijn de urinoirs gescheiden
van de sanitaire voorzieningen voor meisjes?

•• Is er voldoende toiletpapier en zeep?

> Zie Fiche III.6 Toegankelijkheid voor personen met
een beperkte mobiliteit, p. 63

•• Hebben de kleuterklassen toegang tot een lavabo met
warm water (om de kinderen te wassen als er zich een
‘accidentje’ voordoet)?

GOEDE STRUCTURELE STAAT VAN DE SANITAIRE
VOORZIENINGEN
•• Functioneren de spoelreservoirs naar behoren?
•• Zijn de wc-brillen in goede staat?
GOED ONDERHOUD VAN DE SANITAIRE
VOORZIENINGEN
•• Kunnen de sanitaire voorzieningen als proper worden
beschouwd?
•• Hangen er geurtjes in de sanitaire voorzieningen?
•• Wordt er voldoende personeel ingezet voor het
onderhoud?
•• Kunnen de sanitaire voorzieningen gemakkelijk in het
oog worden gehouden?
TER BESCHIKKING STELLEN VAN HYGIËNISCHE
VOORZIENINGEN
•• Zijn de toiletten uitgerust met lavabo’s?

•• Staat er in de toiletten van de meisjes uit het lager
onderwijs een vuilnisbak?

SENSIBILISERINGSPROGRAMMA’S EN CAMPAGNES
ROND HYGIËNE
•• Heeft de school maatregelen getroffen op vlak van
sensibilisering en informeren rond de problematiek
van hygiëne?
•• Maakt de school werk van pedagogische projecten die
de kinderen rond dit thema betrekt?
NETHEID
•• Wordt er voldoende personeel en middelen ingezet
voor het onderhoud [2]?
•• Zijn de afwerkingsmaterialen gemakkelijk afwasbaar en
vuilbestendig?
•• Heeft de school maatregelen getroffen op vlak van
sensibilisering en informeren rond de problematiek
van netheid?
•• Maakt de school werk van pedagogische projecten die
kinderen rond dit thema betrekt?

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] Afdelingen I, III en IV van hoofdstuk met betrekking tot de sociale voorzieningen van boek III, titel 1 codex over het welzijn op het werk, beschikbaar
opwww.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx;
[2] Koninklijk besluit van 23/06/1967 houdende richtlijnen inzake het aantal werkuren voor de schoonmaak in scholen afhankelijk van het feit of de
oppervlaktes al dan niet gemeubeld zijn. Op basis van de oppervlaktes van het gebouw kan worden bepaald hoeveel personeel minstens moet worden
ingezet voor de schoonmaak.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] «IDS (Instrument voor duurzame scholenbouw)» GO! – AGION; Naar een inspirerende leeromgeving. Instrument voor duurzame scholenbouw, GO! AGION, versie oktober 2016, gebaseerd op de versie van mei 2010, beschikbaar op de website van AGIONwww.agion.be > info-voor-ontwerpers;
[4] Adviesfiches FWB «Dessine-moi une école»; Adviesfiches bestemd voor de ontwerpers van schoolgebouwen (FWB), FWB, Service des
infrastructures scolaires subventionnées van het DGI;
[5] Aanbevelingen van AGION in overleg met de Commissie van Deskundigen : www.agion.be/sanitaire-voorzieningen;
[6] Subsidies voor de sanitaire voorzieningen voor scholen die onder AGION ressorteren: www.agion.be/verkorte-procedure-sanitair;
[7] Mogelijke subsidie bij de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma voor werken om het probleem van ongezonde, onaangepaste of
onvoldoende sanitaire installaties te verhelpen;
[8] Mogelijke acties en begeleiding voorgesteld door de Fonds BYX - beheerd door de Koning Boudewijnstichting:
www.netournonspasautourdupot.be.
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III.6
TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN
MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT (PBM)

V

oor een inclusieve school moeten alle ruimtes toegankelijk zijn voor personen met een beperkte
mobiliteit (PBM): die toegankelijkheid heeft zowel betrekking op de toegang tot het gebouw, als
ook de verplaatsingen en aanpassingen binnen. Wanneer een volledige aanpassing van het gebouw
op korte termijn niet haalbaar is (bv. geen budget of conflict met de vereisten op vlak van erfgoed), moeten
minstens de toegang, de benedenverdieping en één sanitaire voorziening worden aangepast, zodat de
school desgevallend toegankelijk is voor een leerling of leerkracht met beperkte mobiliteit. Alle normen
zijn afkomstig uit de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest [1].

> WAAROP LETTEN?
AANGEPASTE TOEGANG
•• Zijn er indien nodig aangepaste toegangshellingen
ingericht? Zijn de ingangsdeur en de deur naar de
speelplaats aangepast?
•• Is er in de nabijheid van de ingang van de school een
parkeerplaats voor PBM voorzien?
INTERNE VERPLAATSINGEN AANGEPAST
•• Zijn de vrije doorgangen in de gangen, de deuren,
de trappen, de liften en trajecten aangepast aan de
voorschriften van de GSV?
AANGEPASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN
•• Beschikt de school over minstens één aangepaste
sanitaire voorziening op twintig en één op elke
verdieping?

EGSV-vereisten:
Toegangshellingen en speelplaats: maximale helling van 7 % voor
een lengte (L) < 5 m, 8 % indien L < 2 m, 12 % indien L < 0,5 m.
Minimale breedte: 120 cm, 150 cm aan de bordessen en dubbele
trapleuning.
Toegangsdeuren: minimale breedte 95 cm, uitsteeksel maximaal:
2 cm, vrije hoogte buiten het bereik van de opengaande deur ≥
150 cm.
Vrije doorgang binnen van minstens 1,20 m breed en 1,5 m voor de
deuren of in de kruisingen.
Deuren voor interne verplaatsingen met een minimale breedte van
85 cm.
Trappen: maximale hoogte van de treden, 18 cm, dubbele continue
trapleuning, laatste trede in een verschillende kleur.
Liften: minimale afmetingen van de binnenkant van de cabine 1,4 x
1,1 m, liftdeur minstens 90 cm breed.
Toegankelijk traject afgebakend met ad hoc pictogrammen.
Sanitaire voorzieningen: deur van 85 cm, ruimte zonder hindernissen
met een straal van 150 cm diameter, aangepaste voorzieningen.

> MEER WETEN?
NORMATIEF EN REGLEMENTAIR KADER:
[1] GSV (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Titel IV Toegankelijkheid van de gebouwen
voor personen met een beperkte mobiliteit en Tittel VII De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan: stedenbouw.irisnet.
be/spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Inspiratiebundel «Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen», AGION en Enter vzw, 2014;
[3] Gids uitgegeven door de vzw Atingo www.atingo.be/;
[4] Mogelijke subsidie bij de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma voor werken om de gebouwen toegankelijk te maken voor
personen met een beperkte mobiliteit;
[5] http://toegankelijkgebouw.be;
[6] Agentschap Toegankelijk Vlaanderen – INTER : www.inter.vlaanderen/gebouw-omgeving.
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IV.
EEN
MILIEUVRIENDELIJKE
SCHOOL
> BENODIGDE INFORMATIE VOOR ANALYSE
•• Plannen van de school
•• Gegevens inzake verbruik van elektriciteit, aardgas,
mazout, water: facturen en/of jaarbudget van de
school opgesplitst per post, energie-audits, EPBcertificaten

•• Desgevallend PLAGE-verslagen (Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie)

<

De boomgaard, de moestuin, het kippenhok en de natuur zijn onuitputbare
bronnen van ontdekkingen, observaties en ervaringen: de biodiversiteit
begrijpen, de cyclus van de seizoenen ervaren, andere levende wezens
leren respecteren… De tuin is het startpunt van projecten van leerlingen
en leerkrachten: experimenteren met kweekmethodes, gewassen koken en
proeven, vogelkastjes bouwen, een aromatische plantenspiraal... Daarnaast
zorgt de natuur ook voor verassingen: vlierbloesems, papavers, nestelende
merels... Dit alles toont de schoonheid en het breekbaar evenwicht van
de natuur - zo leren de kinderen deze ook waarderen en beschermen.
(Kleuterschool La Marolle,Brussel Stad)
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IV.1
ENERGIE

H

et energieverbruik van een schoolgebouw, dat vooral afkomstig is van de verwarming en de verlichting,
is afhankelijk van het isolatieniveau van het gebouw en van de compactheid ervan; van het type, de
leeftijd en de staat van de technische installaties, het type ventilatie en van het beheer en de controle
van het verbruik. Om het verbruik te kunnen vergelijken van de verschillende gebouwen die gebruik maken van
verschillende energiebronnen (aardgas, elektriciteit of iets anders), wordt het verbruik gemeten in ‘primair
energieverbruik’ (onmiddellijke beschikbare energie in de natuur, vóór verwerking ervan) per vierkante
meter verwarmde oppervlakte. Om de primaire energie te berekenen moet het verbruik van de verschillende
energiebronnen worden opgeteld (aardgas, elektriciteit of andere), door die te vermenigvuldigen met de
overeenkomstige conversiefactor (1 voor de fossiele brandstoffen; 2,5 voor elektriciteit).
Binnen het kader van de regelgeving inzake energieprestaties van gebouwen (EPB) moeten scholen
jaarlijks een EPB-certificering laten uitvoeren, die het reële verbruik van primaire energie per vierkante
meter verwarmde oppervlakte aangeeft. Dat moet dan worden vergeleken met het gewestelijke gemiddelde
van de scholen en op een zichtbare plaats worden uitgehangen. Deze maatregel bevordert de bewustwording
op vlak van energieverbruik. De PLAGE-aanpak (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie)
voorgesteld door Leefmilieu Brussel stelt verschillende instrumenten ter beschikking (zoals een checklist om
een technisch kadaster op te stellen of instrumenten om het verbruik op te volgen) om het energiebeheer van
de gebouwen te optimaliseren. Zo is uit een pilootprogramma, (PLAGE-scholen) dat tussen 2009 en 2014
in Brusselse scholen liep, gebleken, dat zonder zware investeringen heel wat energie kan worden bespaard.
1
2
3
4

EEN EFFICIËNTE AFSTELLING VAN DE VERWARMING
EEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN GEPLANDE ISOLATIE (DAK, MUREN, PERFORMANT RAAMWERK...)
BUFFERZONES OF EEN SAS OM TE VERMIJDEN DAT BUITENLUCHT NAAR BINNEN KOMT
FOTOVOLTAÏSCHE PANNELEN OP PLATTE DAKEN (GEFINANCIERD DOOR DERDEN/INVESTEERDERS)

4

2
3
1
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> WAAROP LETTEN?
GERING VERBRUIK VAN PRIMAIRE ENERGIE
•• Beantwoordt het verbruik van primaire energie aan een
classificatie A, B of C volgens de EPB-certificering?

PERFORMANTE TECHNISCHE INSTALLATIES
•• Zijn de technische installaties (verwarmingsketels,
leidingen, radiatoren) performant?

Klasse A: < 43 kWhEP/m², klasse B: 43-105 kWhEP/m², klasse C: 106167 kWhEP/m²

•• Hebben de verwarmingsketels een hoog rendement (bv.
meer dan 100 % voor de condensatieketels)?

Gemiddeld scoren de schoolgebouwen te Brussel tussen de letter D en
E, of een verbruik van ongeveer 230 kWhEP/m2 per jaar.

•• Zijn ze minder dan 10 jaar oud?
•• Worden ze regelmatig onderhouden?

BEHEER EN CONTROLE VAN HET VERBRUIK
•• Is een persoon die de juiste opleiding heeft gevolgd
verantwoordelijk voor de afstelling van de verwarming?
•• Volgt de school het verbruik van en de facturen voor
elektriciteit en aardgas op?
GOEDE ISOLATIE EN DICHTING VAN DE BOUWSCHIL
•• Zijn muren en daken goed geïsoleerd?
•• Zijn de ramen voorzien van een efficiënte beglazing
(minstens dubbel en minder dan 15 jaar oud)?

•• Zijn de leidingen geïsoleerd?
•• Kan via het ventilatiesysteem de warmte van binnen
worden gerecupereerd (ventilatiesysteem met een
dubbele stroom)?
ENERGIEPRODUCTIE TER PLAATSE
•• Produceert de school ter plaatse energie op basis van
hernieuwbare bronnen (bv. fotovoltaïsche panelen op
de daken)?

•• Worden luchtstromen vermeden (water- en luchtdicht
raamwerk, bufferruimtes of ingangssas)?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), Versie gecoördineerd op
18 december 2015;
[2] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (03/06/2010) betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende
EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] Website Leefmilieu Brussel www.environnement.brussels/thematiques/energie-0;
[4] Protocol van de EPB-certificering van een openbaar gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikbaar op www.leefmilieu.
brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/bouwen-en-renoveren;
[5] Over het programma PLAGE (financiering van de energieverantwoordelijke voltooid): www.leefmilieu.brussels/themas/energie/bespaarenergie/plan-voor-lokale-actie-voor-het-gebruik-van-energie-plage;
[6] www.educ-energie.ulg.ac.be;
[7] www.renovermonecole.be;
[8] www.fixbrussel.be;
[9] www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen;
[10] Subsidie van de FWB-DGI in het kader van het prioritaire programma van werken ter verbetering van de bouwschil of hun technische
uitrustingen die warmteverlies veroorzaken;
[11] Cellule énergie de la Direction générale des infrastructures van de FWB;
[12] Subsidie van de VGC voor de beperking van het energieverbruik in samenwerking met de vzw FIX «Energiezorg op school» www.vgc.be/
ondersteuning/subsidies/onderwijs/energiezorg-op-school;
[13] Energiepremies van de overheden van het BHG : www.environnement.brussels > thematiques > energie > primes-et-incitants > les-primesenergie-
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IV.2 WATER

H

et waterverbruik moet worden geoptimaliseerd om deze natuurlijke hulpbron veilig te stellen.
Campagnes en sensibiliseringsprogramma’s kunnen aanzetten tot een verantwoord verbruik. Ook
kranen met een debietbegrenzer of spoelreservoirs met twee spoeltoetsen kunnen het verbruik
beperken. Een register van het waterverbruik dat de school regelmatig bijhoudt, moet in principe helpen
om snel anomalieën te detecteren (lekkende kranen, lekken), en om tot een bewustwording te komen van
de verbruikte hoeveelheden en de kosten. Ook het recupereren en hergebruiken van regenwater zijn een
mooie gelegenheid om het verbruik te beperken.
Bovendien moeten ook verstoringen van de natuurlijke cyclus van het water worden beperkt. Het is
immers belangrijk de hoeveelheid regenwater en de snelheid waarmee het naar de riolering wordt afgevoerd
te beperken om het risico op overstroming te verminderen, en tegelijk de doorlaatbare oppervlaktes te
verhogen waarlangs het water in de bodem kan wegsijpelen. Deze maatregelen bevorderen bovendien de
biodiversiteit, het aanvullen van de grondwaterlaag en de verdamping van water in de atmosfeer.
Vaak is de doorlaatbaarheid van de bodem op schoolterreinen gering of zelfs helemaal onbestaande.
Systemen zoals wachtbekkens, zones die tijdelijk onder water kunnen staan, poelen of wadi’s kunnen behalve
hun ecologisch belang, ook bijdragen tot een efficiënt beheer van het regenwater. Dit soort inrichtingen
maakt de natuurlijke cyclus van het water zichtbaar en kan als pedagogisch instrument worden gebruikt.

> WAAROP LETTEN?
GOEDE GRONDDOORLAATBAARHEID VAN DE
BUITENRUIMTES
•• Is de doorlaatbaarheidsgraad hoger dan 0,5 (vereist
door de GSV van het BHG voor nieuwbouw)?
•• Of zijn er anders systemen aanwezig zoals
wachtbekkens, zones die tijdelijk onder water kunnen
staan, groendaken, poelen of wadi’s?
Doorlaatbaarheidsgraad: verhouding tussen de
doorlaatbaarheidsgraad van de verschillende oppervlaktes
en de totale buitenoppervlakte (oppervlakte x
doorlaatbaarheidspercentage/totale buitenoppervlakte) [2].

WATERRECUPERATIE OP DE SITE
•• Wordt het regenwater gerecupereerd en hergebruikt?
REDELIJK WATERVERBRUIK
•• Volgt de school het verbruik van en de facturen voor
water op?
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•• Zijn de waterkranen en spoelreservoirs uitgerust met
waterbegrenzers?
•• Bestaan er manieren om eventuele lekken of lekkende
kranen te identificeren (een personeelslid bijvoorbeeld
dat regelmatig de staat van de installaties op de site
controleert en desgevallend snel kan ingrijpen)?
SENSIBILISERING VAN DE GEBRUIKERS ROND
VERANTWOORD VERBRUIK EN DE WATERCYCLUS
•• Organiseert de school programma’s en acties om het
schoolpubliek te sensibiliseren rond een verantwoord
waterverbruik en kennis van de natuurlijke watercyclus?

1
2

1

1
2
3

DOORLAATBARE EN GROENE OPPERVLAKTES
REGENWATER RECUPEREREN OM PLANTEN TE BESPROEIEN, OM DE TOILETTEN DOOR TE SPOELE …
PEDAGOGISCHE EN SENSIBILISERINGSPROGRAMMA’S

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] GSV (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Titel I - Over ondoorlaatbare oppervlaktes
en de dimensionering van de tanks : stedenbouw.irisnet.be/spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Gids duurzaam bouwen www.gidsduurzamegebouwen.brussels > Thema: water;
[3] www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen.
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IV.3 BIODIVERSITEIT

O

nder biodiversiteit verstaat men de diversiteit aan soorten uit de levende wereld. Op de schoolterreinen
maakt ze over het algemeen deel uit van een stedelijk ecosysteem, maar ze maakt tevens contact met
de natuur mogelijk voor de kinderen. Zo verbetert biodiversiteit de levenskwaliteit op de school en
biedt ze een groot potentieel aan pedagogische activiteiten. Verschillende programma’s van Leefmilieu Brussel
stimuleren overigens de ontwikkeling van projecten rond de natuur met de leerlingen, intern of samen met
andere stedelijke actoren (groepen van burgers, verenigingen).
Binnen een stedelijke omgeving is het ecologische potentieel van de schoolterreinen vaak relatief
gering omwille van hun ligging binnen een dichtbevolkte stedelijke context. Ondanks het minerale karakter
zijn op een aantal schoolterreinen soms grote bomen - waarvan sommige zijn beschermd op de inventaris
van opvallende bomen, poelen, moestuinen of plantenbakken aanwezig. Sommige scholen maken gebruik
van de onmiddellijke nabijheid van (grote) groenruimtes en soms zelfs van een semi-natuurlijke ruimte.
Op de schoolterreinen met een groot potentieel (sites met grote niet-geasfalteerde oppervlaktes) wordt
de biodiversiteit soms onderbenut, vooral omwille van het gebrek aan middelen voor het beheer ervan.
Het ecologisch potentieel kan worden gemeten aan de hand van de Biotoop-oppervlaktefactor (BAFBiotope area factor). Dat is de verhouding tussen de ecologisch inrichtbare oppervlakte (oppervlaktes die
de biodiversiteit bevorderen) en de totale oppervlakte van het perceel.
Er moet ook rekening worden gehouden met manieren waarop de groenruimtes worden beheerd, die
een rechtstreekse invloed hebben op de biodiversiteit en het ecologisch potentieel.

> WAAROP LETTEN?
OPWAARDERING VAN DE SITE OP VLAK VAN
BIODIVERSITEIT
•• Beschikt de school over oppervlaktes die geschikt
zijn voor de biodiversiteit (bv. zones in volle grond,
groendaken, groenmuren, holtes in muren, nestkastjes)?

GOED BEHEER VAN DE OPEN RUIMTES OP HET
SCHOOLTERREIN
•• Zijn een of meerdere personen verantwoordelijk voor
het onderhoud van de groenruimtes, ook tijdens de
vakantieperiodes?

•• Zijn deze ruimtes ingericht om er een rijke en
gediversifieerde vegetatie in aan te planten en er een
fauna in onder te brengen?

•• Valoriseren de beheersmethodes de biodiversiteit
(gedifferentieerd beheer, geen gebruik van
pesticiden)?

HOOG ECOLOGISCH POTENTIEEL VAN DE SITE
•• Sluit de Biotoopcoëfficiënt per oppervlak (BAF) aan
bij die die door Leefmilieu Brussel als referentie wordt
gebruikt?

PEDAGOGISCHE PROJECTEN ROND BIODIVERSITEIT
•• Organiseert de school samen met de leerlingen
projecten rond het thema van de biodiversiteit en gaat
ze daarbij uit van de middelen binnen de school of in de
omgeving (in het kader van de programma’s zoals het
netwerk Bubble, de projectoproepen van Leefmilieu
Brussel...)?

Voor een grondinname van de bebouwing < 0,37, aanbevolen BAF
≥0,6
Voor een grondinname van de bebouwing tussen 0,38 en 0,49,
aanbevolen BAF ≥ 0,45
Voor een grondinname van de bebouwing > 0,5, aanbevolen BAF
≥ 0,3
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•• Is de school betrokken bij projecten rond de
biodiversiteit die een link hebben met de buurt
(gemeenschappelijke moestuin, uitwisselingen en
bezoeken)?

3
4

1
1

3

2
5

DE BIOTOOP-OPPERVLAKTEFACTOR (BAF - BIOTOPE AREA FACTOR) IS FUNCTIE VAN DE ECOLOGISCHE WAARDE [4]
1 TUINEN IN VOLLE GROND EN VOCHTIGE ZONES : BAF (INDICATIEF) 1
2 DOORLATENDE VERHARDE ZONES : BAF (INDICATIEF) 0,3 TOT 0,5
3 GROENE OMHEININGSMUREN EN STEUNMUREN : BAF (INDICATIEF) 0,5
4 GROENDAKEN EN VERHOOGDE CULTUREN: BAF (INDICATIEF) 0,5 TOT 0,7
5 BEPLANTE GEMEENSCHAPPELIJKE ZONES : BAF (INDICATIEF) 0,3 TOT 0,7

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Meer informatie over de activiteiten in het kader van de programma’s «Het groene netwerk», over het Gewestelijk natuurplan en andere op
de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit;
[3] Een schoolmoestuin, projectoproep van Leefmilieu Brussel: http://www.leefmilieu.brussels/themas/voeding/op-school/eenschoolmoestuin;
[4] Netwerk Bubble voor sensibilisering van scholen rond natuurbehoud, www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/duurzamescholen/bubble-scholen-actie/het-bubble-netwerk;
[5] Gids Duurzame Gebouwen (Leefmilieu Brussel) «Evaluatie van het project via BAF (biotoop-oppervlaktefactor)” : www.
gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-ba;
[6] www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen;
[7] www.goodplanet.be;
[8] Ose le vert, recrée ta cour @bxl : http://www.environnement.brussels >thematiques > /thematiques/espaces -verts- et biodiversite.
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IV.4 AFVAL

D

e problematiek van het afval op school wordt geanalyseerd via maatregelen die goed beheer, 		
afvalvermindering of het sorteren van afval aanmoedigen.

Een eerste uitdaging betreft de uitrustingen (vuilnisbakken, containers) en de plaats ervan in de ruimte:
er moeten voldoende vuilnisbakken zijn, ze moeten goed gelegen en juist verdeeld zijn en regelmatig worden
geleegd. Belangrijk is ook een specifieke ruimte te voorzien voor containers waarin de vuilnisbakken worden
geleegd. Het beleid inzake afvalverwerking beperkt zich niet enkel tot het schoolterrein zelf: de containers
moeten op de dag van de afvalophaling in de openbare ruimte worden gezet en aan de uitgang van de school
moeten vuilnisbakken worden geplaatst. De scholen moeten ook afvalsortering organiseren [1] door aangepaste
vuilnisbakken te voorzien en door het schoolpubliek te informeren en te sensibiliseren. Zodra mogelijk kan
een compostbak worden aangelegd, wat ook mogelijkheden biedt op pedagogisch vlak. De uitrusting alleen
is evenwel niet voldoende om een goed afvalbeheer te garanderen. Belangrijk is dat binnen de school één of
verschillende personen verantwoordelijk zijn voor het beheer (bv. onderhoudspersoneel of conciërge), maar
ook dat sensibiliseringscampagnes en eventueel ook pedagogische projecten worden opgestart rond deze
problematiek. De scholen kunnen een duurzame aanpak nastreven in het kader van de ecolabels of certificaten
zoals eco-schools of het label van ecodynamisch bedrijf, en een reeks acties en pedagogische programma’s
organiseren die door Leefmilieu Brussel worden voorgesteld.

> WAAROP LETTEN?
UITRUSTINGEN EN RUIMTES AANGEPAST VOOR HET
AFVALBEHEER
•• Zijn er op de school voldoende vuilnisbakken om afval
te sorteren, zijn ze goed gelegen en goed verdeeld?
•• Is er binnen de school een specifieke ruimte voor de
containers?
•• Kunnen die gemakkelijk worden verplaatst?
•• Is er binnen de openbare ruimte een plaats voorzien
om de containers de dag van de vuilnisophaling buiten
te zetten?
•• Zijn er binnen de onmiddellijke omgeving van de school
openbare vuilnisbakken voorzien?

PROGRAMMA’S OP VLAK VAN AFVALBEHEER
•• Is er een buitenruimte als compostbak - idealiter
didactisch - ingericht?
•• Streeft de school een duurzame aanpak na of
organiseert de school sensibiliseringsacties en
pedagogische projecten rond de afvalproblematiek?
BELEID OP VLAK VAN AFVALBEPERKING
•• Wordt de actoren binnen de school gevraagd
op een redelijke manier om te gaan met het
fotokopieerapparaat (recto verso, recyclagepapier
zodra mogelijk...)?
•• Organiseert de school sensibiliseringsprojecten en
acties om het afval te beperken (bv. gebruik van
brooddoos en drinkfles)?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de
sorteerplicht voor producenten of houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Praktische fiches over het beperken en sorteren van afval van het netwerk Ecoconso;
[3] https://www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen.
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IV.5 DUURZAAMHEID VAN DE
MATERIALEN

I

n een bestaande school stelt het probleem rond de duurzaamheid van materialen zich voornamelijk in geval van
verbouwing of uitbreiding. De meeste duurzame oplossingen gaan gepaard met het behoud van zoveel mogelijk
bestaande elementen, die desgevallend moeten worden gerenoveerd. Via recyclage en recuperatie van materialen
kan niet alleen de milieu-impact van de werken worden beperkt maar vaak ook de economische impact.
Bij de keuze van nieuwe materialen moet de voorkeur uitgaan naar materialen met een geringe ecologische
voetafdruk. Tijdens hun volledige levenscyclus (vanaf de ontginning van de grondstoffen en ook het transport, de
fabricatie, de verwerking, de plaatsing, tot het afvoeren van de materialen aan het einde van hun leven) verbruiken
materialen energie, de zogenaamde grijze energie. Belangrijk is dus materialen te kiezen die niet afkomstig zijn van
beperkte natuurlijke hulpbronnen, die op een niet-vervuilende manier worden geproduceerd, die gerecycleerde
materialen gebruiken en die lokaal worden geproduceerd. De keuze voor duurzame en onderhoudsvriendelijke
materialen zorgt ervoor dat vroegtijdige vervanging wordt vermeden, wat ook tot een besparing van tijd en
energie leidt. Bij bepaalde materialen wordt ook informatie gegeven over de milieu-impact ervan (de EPD’s of
milieuproductverklaringen) [4], en soms ook over de mate waarin ze bepaalde maatschappelijke aspecten respecteren
(bv. het FSC-label voor hout). De software TOTEM, die door de drie Belgische gewesten is ontwikkeld, geeft de
mogelijkheid om de milieu-impact van de bouwmaterialen te bepalen [2].

> WAAROP LETTEN?
MINIMALISERING VAN HET VERBRUIK VAN MIDDELEN
•• Kiest de school voor materialen met een hoge nuttige
levensduur (mechanisch resistent tegen slijtage,
vlekken)?

KEUZE VAN MATERIALEN MET EEN GERINGE MILIEUIMPACT
•• Wordt de voorkeur gegeven aan in situ hergebruikte en
gerecycleerde materialen?

•• Verzekert de uitvoering van de constructieve systemen
de duurzaamheid van deze?

•• Wordt gekozen voor materialen met een geringe
milieu-impact (milieuvriendelijke materialen, deels
gerecycleerd, recycleerbaar)?

•• Wordt er in geval van slijtage en beschadiging gekozen
voor onderhoud en herstelling i.p.v. vervanging?
•• Wordt de voorkeur gegeven aan hergebruik of recyclage
van materiaal om de productie van afval te beperken?

> MEER WETEN

•• Is het hout desgevallend afkomstig van duurzaam
beheerde bossen (draagt het hout een FSC-label)?
"OMKEERBARE" BOUWELEMENTEN
•• Kan het gebouw of kunnen bepaalde bestanddelen
worden gedemonteerd voor hergebruik van de materialen
in geval van wijziging van de ruimtelijke organisatie (bv.
via droge assemblage of modulaire elementen)?

NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] Portaal duurzaam bouwen www.portaalduurzaambouwen.be > thema’s > Materie;
[2] TOTEM evaluatietool : www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/een-belgische-methode-om-de-milieuprestaties-van-materialenmmg-te-bepalen.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[3] www.health.belgium.be/nl/databank-voor-milieuproductverklaringen-epd;
[4] https://www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen.
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V.
EEN
SCHOOL IN
DE STAD
> BENODIGDE INFORMATIE VOOR ANALYSE
•• De Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (wijkmonitoring.brussels)
•• Milieu-atlas www.leefmilieu.brussels/staat-van-hetleefmilieu/milieu-atlas)
•• Fonds en cartografische gegevens van het Brussels
Gewest: www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis

•• Gegevens over buitenschoolse actoren, accueil temps
libre en Brede School, diensten aan de bevolking:
website Brede School (bredeschoolbrussel.be); website
van Accueil temps libre (www.bruxellestempslibre.
be); overzicht van diensten aan de bevolking en
burgerinitiatieven (maps.dewey.be)

<

In deze historische Brusselse straat, die tussen 2008 en 2012 aangelegd
werd als schoolstraat, bevinden zich vier scholen. De publieke ruimtes
werden samengevoegd, het straatmeubilair werd aangepast, en het
autoverkeer werd verboden binnen de schooluren. Dit alles om het
schoolpubliek meer speel- en ontmoetingsruimte te bieden in een
dichtbebouwde wijk. Leerlingen, leerkrachten en directies werden
betrokken in het project dankzij een participatieproces geanimeerd door
JES Stadslabo (Yota!). De straat moedigt vandaag ook andere burgerlijke
initiatieven aan, zoals deelname van de scholen aan de projectoproep
Bruss-it van de VGC om mobiele ‘Pic-Nic Ping-Pong’-tafels aan te leggen.
(Moutstraat, Brussel Stad) © 2018, +research en Collectif ipé
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V.1
IDENTITEIT EN STEDELIJKHEID

D

e identiteit van de school wordt bepaald door de kenmerken van de buurt waar ze is gevestigd. Omgekeerd
biedt de school ook een verhaal tegenover de stadsomgeving in de manier waarop ze de schoolfunctie
onderstreept, in de wisselwerking met de omliggende gebouwen en openbare ruimtes. De school heeft
dus een sterk symbolisch belang in het maatschappelijke leven van een wijk en bepaalt de identiteit ervan. Deze
referentiefunctie bouwt de school op door de animatie waar ze voor zorgt, maar ook door haar ‘visuele stempel’
op het landschap van de buurt.

Door haar architecturale expressie en inbedding in het stedelijke weefsel kan de school voor de
onmiddellijke omgeving ook een meerwaarde betekenen, door een bijdrage te leveren aan de kwaliteit
en de leesbaarheid van de openbare ruimtes en het stadsweefsel. De kwaliteit van de schakels tussen de
schoolgebouwen en de openbare ruimte, m.a.w. de oppervlaktes die de grens van de school bepalen (gevels,
afsluitingen, beplantingen, markeringselementen) is bepalend om de school in het stadslandschap te integreren.

> WAAROP LETTEN?
IDENTIFICATIE VAN DE SCHOOLFUNCTIE
•• Is de school makkelijk identificeerbaar als publieke
voorziening in de wijk, zonder dat ze van een
bewegwijzering afhangt?
•• Wordt die functie, naast de architecturale expressie, ook
benadrukt door architectuurelementen en inrichtingen
zoals een ingangs- of afsluitingsinfrastructuur
(portiek, overkapping, trap), verlichting, specifiek
stadsmeubilair of een bepaalde bewegwijzering?
•• Zijn de openbare ruimtes rondom de school ingericht
in het verlengde van en in harmonie met de school?
> Zie Fiche I.8 Architecturale vertaling van het
pedagogische project, p.29

•• Fungeert ze als actief en open uitstalraam op de wijk?
•• Is er op het schoolterrein groen aanwezig dat zichtbaar
is vanaf de openbare ruimte?
•• Gaat de schoolinfrastructuur harmonieus op in het
omliggende stadsweefsel (continuïteit van lijnen en
volumes, integratie van uitzichten, visuele sequenties,
omkadering, opwaardering van het [kleine] erfgoed)?
•• Bevorderen de grenzen van het schoolterrein (gevels,
afsluitingen, beplanting, markeringselementen)
de kwaliteit van de relatie tussen de school en zijn
stadsomgeving (kwaliteitsvolle materialen, kleuren,
variëteit, informatiedrager)?
> Zie Fiche I.10 Ingang van de school, p.32

BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE
RUIMTE
•• Zorgt de school voor een beter levenskader?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] De Dienst Scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: perspective.brussels/nl/over-ons/algemene-directie/de-dienst-scholen;
[2] Bouwmeester maître Architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BMA): bma.brussels;
[3] Bruss-it, projectoproep van de VGC voor de ondersteuning van vernieuwende initiatieven van stadsmakers rond gemeenschapsvorming in
de gedeelde ruimte : www.vgc.be/bruss-it.
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V.2
DELEN VAN PUBLIEKE
VOORZIENINGEN TUSSEN SCHOOL
EN STAD

H

et delen van voorzieningen en ruimtes tussen de school en de stad is zowel voor het schoolpubliek
als voor de bewoners en gebruikers van de buurt, een echte opportuniteit. De school kan in de wijk
kansen zien liggen voor de ontwikkeling van haar educatieve opdracht: zowel om over meer ruimte
te beschikken, als om de leergelegenheden te verrijken. Een op de buurt opengestelde school kan ook als
hefboom fungeren voor de stedelijke ontwikkeling.

1

3

2

1

3

1
2
3

VOORZIENINGEN ZOALS EEN ZWEMBAD, MUSEUM, SPORTZAAL, BIBLIOTHEEK...
SYNERGIËN MET LOKALE ACTOREN VOOR HET AFVALBEHEER, HET AANLEGGEN VAN EEN MOESTUIN...
GROENE RUIMTES, PLEINEN...
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AANBOD AAN VOORZIENINGEN EN OPENBARE
RUIMTES IN DE WIJK
De voorzieningen en openbare ruimtes in de wijk kunnen soms een gebrek aan ruimte op het
schoolterrein zelf opvangen. Zo gebruiken scholen vaak zwembaden en openbare bibliotheken; pleintjes
en parken worden ook soms als speelplaats of voor de turnlessen gebruikt. Andere voorzieningen en ruimtes
worden meer occasioneel gebruikt, in functie van de pedagogische activiteiten, zoals musea bijvoorbeeld.
Onrechtstreeks helpt het gebruik van collectieve ruimtes en voorzieningen buiten de school de
leerlingen om de wijk en de stad te leren kennen en te ontdekken, waardoor het kind fysiek en sociaal
zelfstandig wordt. De openbare ruimte kan ook als pedagogisch instrument dienen om specifieke thema’s
te behandelen, zoals erfgoed, leefmilieu (biodiversiteit, water- en afvalbeheer) of ook mobiliteit en
verkeersveiligheid.
Het gebruik van voorzieningen en ruimtes in de wijk door de school zorgt mee voor meer animatie
in de stad, verbetert de zichtbaarheid van de school in de stad en bevordert ook het respect voor de wijk
omdat de school er zich meer betrokken bij voelt.
Het gebruik van voorzieningen en ruimtes in de wijk door de school ondervindt een aantal hindernissen
zoals overbezetting (bv. voor zwembaden) , de moeilijke bereikbaarheid te voet, of alleen al het gebrek aan
communicatie en informatie.

> WAAROP LETTEN?
AANWEZIGHEID VAN VOORZIENINGEN DIE INSPELEN
OP DE BEHOEFTEN VAN DE SCHOOL
•• Zijn er in de wijk openbare voorzieningen die inspelen
op de behoeften van de school?
•• Is er een gevarieerd aanbod aan voorzieningen in de
wijk?
PEDAGOGISCHE OPPORTUNITEITEN
•• Bieden de openbare voorzieningen en ruimtes in
de wijk pedagogische opportuniteiten (ecologische
inrichtingen, duurzame materialen, biodiversiteit,
voorzieningen voor het afvalbeheer, erfgoed,
burgerprojecten en dus bestuur)?
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GOEDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE
VOORZIENINGEN
•• Verloopt de opvang in de gebruikte voorziening correct
(kwaliteit van de infrastructuur, goede inrichting,
correct onderhouden, beschikbaarheid)?
•• Verloopt het toezicht op de leerlingen er gemakkelijk?
VLOTTE BEREIKBAARHEID
•• Zijn de openbare voorzieningen en ruimtes vlot
bereikbaar te voet, per fiets of met het openbaar
vervoer in termen van afstand, comfort en veiligheid
voor het traject vanaf de school?

OPENSTELLEN VAN DE SCHOOL VOOR DE
WIJKBEWONERS
De school kan buiten de schooluren bepaalde ruimtes openstellen voor een publiek van buiten
de school. Zo wordt een collectieve voorziening ten dienste van een ruimer publiek (dan enkel de
schoolpopulatie) gesteld, wat de integratie van de school in de wijk ten goede komt.
De binnen de school georganiseerde activiteiten bevorderen ook de toegang voor leerlingen tot
buitenschoolse activiteiten, waardoor ze dankzij contacten met andere actoren een bredere kijk op de
wereld krijgen.
Het openstellen van de school vereist echter een aantal ruimtelijke voorwaarden zoals de
toegankelijkheid van de school vanaf de openbare ruimte en het afsluiten van bepaalde delen van de school,
die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Het delen van ruimtes vereist ook aangepaste beheersmethodes,
die gebaseerd zijn op akkoorden en partnerships die het wederzijds respect, het goede onderhoud en het
toezicht op de gebruikte infrastructuren garanderen.

3
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DE MOGELIJKHEID OM BEPAALDE DELEN AF TE SLUITEN OM DE VEILIGHEID TE VERHOGEN
EEN BEZETTINGSOVEREENKOMST MET DAARIN EENIEDERS VERANTWOORDELIJKHEDEN, ONDERHOUDSVOORWAARDEN...
ACTIVITEITEN MET EEN PEDAGOGISCHE MEERWAARDE VOOR DE LEERLINGEN, EERDER DAN LOUTER LUCRATIE
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> WAAROP LETTEN?
ORGANISATIE VAN HET GEBOUW AFGESTEMD OP DE
OPENSTELLING VOOR HET PUBLIEK
•• Is (zijn) de toegang(en) tot de school duidelijk
identificeerbaar voor het publiek?
•• Zijn de ingangen geschikt voor een vlotte toegang
vanaf de openbare ruimte tot de delen van de school
die voor het publiek zijn opengesteld?
•• Is het traject tot aan de publiek toegankelijke ruimtes
overzichtelijk?
•• Zijn de gedeelde ruimtes aangepast voor activiteiten
die toegankelijk zijn voor een extern publiek?
•• Stelt de school, behalve de lokalen of buitenruimtes,
materiaal ter beschikking (bv. sportvoorzieningen of
een piano)?

CORRECTE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN
•• Zijn de veiligheidsvoorwaarden in de school toereikend
voor een gedeeld gebruik (beveiliging tegen brand
of inbraak, afsluiten van de niet voor het publiek
toegankelijke lokalen)?
> Zie Fiches II.1 Brandveiligheid, p.40 en

II.3 Beveiliging tegen inbraak, p.44

CORRECTE BEHEERSVOORWAARDEN
•• Zijn er beheersmaatregelen getroffen voor het
delen van de lokalen: verantwoordelijkheid van
eenieder, onderhoud, administratieve formaliteiten
(gebruiksovereenkomsten, verzekeringen...)?

•• Zijn er in de lokalen gesloten opbergruimtes voorzien
voor het materiaal dat niet wordt gedeeld?

> MEER WETEN?
NUTTIGE INFORMATIE:
[1] Over de «Brede School»: www.bredeschool.org en bredeschoolbrussel.be;
[2] Over «Accueil temps libre»: www.bruxellestempslibre.be;
[3] Inventaris van de voorzieningen en diensten aan de bevolking in het BHG (ATO-BRAT, 2012);
[4] Slim gedeeld, website over het delen van voorzieningen: slimgedeeld.be;
[5] Projectsubsidie Schoolinfrastructuur van de Vlaamse overheden (Sport Vlaanderen) om de scholen erin te helpen de kwaliteit van hun
sportinfrastructuur te verbeteren en deze open te stellen buiten de schooluren : www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/
subsidiering-sportinfrastructuur/;
[6] Investeringssubsidies van de VGC om organisaties en instellingen te steunen in het organiseren van reguliere sportactiviteiten : www.vgc.
be/ondersteuning/subsidies/subsidies-sport;
[7] « Mon club, mon école ». Subsidies van de Franse Gemeenschap aan scholen en lokale verenigingen om leerlingen de kans te geven
sportdisciplines te ontdekken buiten de voorzien sportlesperiodes : www.sport-adeps.be >Subventions et aides financières;
[8] «In ruimte naar de brede school op www.agion.be/onderzoek-brede-school.

>

De binnenspeelplaats van dit geklasseerd gebouw wordt regelmatig
gebruikt om kunstbeurzen en andere activiteiten te organiseren rond het
thema art nouveau. Zo opent de school haar deuren voor de wijk, maakt
ontmoetingen mogelijk en schept andere pedagogische opportuniteiten.
Op die manier integreert de school zich bovendien helemaal in het
stadsweefsel. (Gemeentelijke school n°13, Schaarbeek)
80
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V.3
VOORPLEIN EN OPENBARE RUIMTES
ROND DE SCHOOL

D

e kwaliteit van de schoolinfrastructuur is afhankelijk van het imago en van het gebruik van de omliggende
openbare ruimtes. Deze zijn plaatsen van intense interactie tussen de verschillende actoren uit de school
en uit de buurt.

Ze moeten ruimte bieden voor de verschillende verplaatsingsmodi - met voorrang voor de actieve modi
(voetgangers en fietsers) - maar de actoren uit de school moeten die ook voor andere doeleinden kunnen
gebruiken zoals ontmoeting, ontspanning of spel. De openbare ruimte rond de school is een belangrijke factor
in het dagelijkse leven van de kinderen, die er zich goed en veilig moeten voelen. Deze openbare ruimtes ‘leven’
op het ritme van de schooluren, met intense gebruikspieken aan het begin en einde van de schooldag. Ze moeten
dus aangepast zijn aan de manier waarop de school die gebruikt, zonder deze uit te sluiten of te privatiseren,
waarbij wordt toegezien op een inrichting die past bij die van de omliggende openbare ruimte.
Deze uitdaging geldt vooral voor de openbare ruimte net voor de ingang van het schoolterrein, het
zogenaamde voorplein. Wanneer het niet mogelijk is om in de openbare ruimte een voorplein aan te leggen,
moet er op het schoolterrein zelf een ruimte worden voorzien waar de ouders kunnen wachten.
De inrichting en het beheer van de openbare ruimtes hangt evenwel van verschillende actoren af: de
gemeenten (en de verschillende betrokken gemeentelijke diensten), het gewest, maar ook de MIVB of de politie.
Een goede coördinatie tussen de scholen en deze diensten is dus essentieel om aan eenieders behoeften te
kunnen voldoen.

OL
SCHO

2
1

1
2

82

BANKEN, AANPLAKRUIMTES, VOORZIENINGEN WAAR MENSEN KUNNEN SCHUILEN...ENZ. OM CONTACT TE BEVORDEREN
KLEUREN EN ARTISTIEKE INITIATIEVEN OM DE ZICHTBAARHEID EN IDENTIFICATIE VAN DE SCHOOL TE BEVORDEREN
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> WAAROP LETTEN?
OVERZICHTELIJK TOEGANG EN IDENTITEIT VAN DE
SCHOOL
•• Helpt de inrichting van het voorplein en van de openbare ruimtes rondom de school om de schoolfunctie en
de toegang tot het schoolterrein te identificeren?
•• En zorgt die ervoor dat de gebruikers zich gemakkelijker oriënteren op het traject naar de school?
INRICHTING AFGESTEMD OP VERSCHILLEND GEBRUIK
EN TER BEVORDERING VAN DE ONTMOETING
•• Maakt de inrichting van de openbare ruimtes en met
name van het voorplein verschillende gebruikstoepassingen mogelijk, waarbij de functies optimaal naast
elkaar kunnen bestaan: mensen die even halt houden,
zich verpozen en met anderen een gesprek aanknopen,
wachten (vooral dan de ouders), zich verplaatsen, spelen…?
•• Brengt die inrichting een gediversifieerd publiek ertoe
elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan?
•• Zijn de openbare ruimtes rond de school aangenaam:
kan men gaan zitten of schuilen; zijn er planten en/of
water aanwezig; zijn de materialen en het stadsmeubilair (banken, vuilnisbakken, verlichting, lantaarnpalen)
kwaliteitsvol, stevig en duurzaam?
VEILIGHEIDSGEVOEL
•• Bevordert de ruimtelijke organisatie de sociale controle
- met name een gewilde aanwezigheid - in de openbare
ruimte (woningen, voorbijgangers, aanwezigheid van
winkels)?

•• Is de openbare ruimte voldoende verlicht?
> Zie Fiche II.3 Beveiliging tegen inbraak, p. 44

NETHEID
•• Is de openbare ruimte rondom de school goed onderhouden (vuilnisbakken regelmatig geleegd, geen
sluikafval, kwaliteitsvolle en goed onderhouden
verharding)?
•• Zijn er voldoende vuilnisbakken?
•• Beschikt de school over een afvalopslagsysteem dat in
de openbare ruimte is geïntegreerd, dat het voetgangersverkeer niet bemoeilijkt en dat ervoor zorgt dat
het afval, de dag van de vuilnisophaling, niet overal
rondslingert?
AKOESTISCH EN OMGEVINGSCOMFORT
•• Bieden de openbare ruimtes rondom de school, en vooral dan het voorplein, een goed akoestisch comfort en
veel zonlicht, en is er de mogelijkheid om bij neerslag
te schuilen?
PEDAGOGISCH POTENTIEEL VAN DE OPENBARE
RUIMTE
•• Is de openbare ruimte een voorbeeld op vlak van duurzaamheid, water- en afvalbeheer?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] GSV (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – titels I, VII en VIII : stedenbouw.irisnet.be/
spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs.
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[2] Gids voor publieke ruimte in Brussel: www.publicspace.brussels;
[3] Ontwerptool Openbare Ruimten: www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/stedenbouw/de-toolbox-voor-duurzamewijkontwikkeling/ontwerptool-openbare;
[4] Referentiegids voor Duurzame Wijkontwikkeling: http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/stedenbouw/referentiegidsvoor-duurzame-wijkontwikkeling.
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IV.4 MOBILITEIT

D

e schoolgerelateerde mobiliteit is een grote uitdaging: de verschillende vervoersmodi moeten
samengaan, in optimale comfort- en veiligheidsomstandigheden (vooral voor de meest kwetsbare
gebruikers) en binnen een krap, door de schooluren bepaald tijdsbestek. De ontwikkeling van
de duurzame mobiliteit kan worden versneld door de inrichting van de openbare ruimte maar ook via
sensibiliseringscampagnes of acties die binnen de school worden georganiseerd om de ‘modal shift’ te
bevorderen.
Verschillende actoren hebben de sleutels in handen om de duurzame mobiliteit aan te moedigen.
Scholen spelen een essentiële rol in de sensibilisering van de leerlingen, leerkrachten en ouders via de
communicatie maar ook via de organisatie van pedagogische activiteiten (sensibilisering rond het gebruik
van de zogenaamde ‘actieve’ modi, met name in het kader van de week van de mobiliteit, het organiseren van
brevetten voor de voetganger en/of de fietser, van opleidingen fietsen en verkeersveiligheid bijvoorbeeld).
Ze kunnen het hele jaar door ook concrete acties ondernemen zoals de begeleide rijen te voet of per fiets,
het installeren van stallingen voor fietsen en steps op het schoolterrein of het organiseren van projecten
die de zichtbaarheid van de school binnen de openbare ruimte moeten bevorderen (bv. Muuraanduidingen/
bewegwijzering). De gemeente en het gewest kunnen iets doen aan de inrichting van de openbare ruimte
rondom de school maar ook de lokale politie en de openbaarvervoersmaatschappijen (MIVB) zijn bij deze
thematiek betrokken.
De schoolvervoersplannen (SVP), die door het gewest worden ondersteund en gefinancierd, stimuleren
en begeleiden de verschillende sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame mobiliteit. De
diagnosefase van de SVP biedt de mogelijkheid om de situatie op vlak van mobiliteit en verkeersonveiligheid
rond de school te objectiveren. Deze diagnose kan worden voorgelegd aan de beheerders van de betrokken
wegen, zodat de behoeften aan infrastructuren die nodig zijn om deze mobiliteit ook in de praktijk om te
zetten, kunnen worden geobjectiveerd en vervolgens in concrete realisaties kunnen worden omgezet.
Scholen met meer dan 100 werknemers moeten ook over een Bedrijfsvervoersplan (BVP) beschikken,
waardoor kan worden nagedacht over de duurzame mobiliteitsvoorwaarden van het personeel.

ACTIEVE MOBILITEIT
De grootste uitdaging inzake schoolmobiliteit is een betere bereikbaarheid met andere
transportmiddelen dan de auto en vooral dan met de actieve modi (te voet, fiets, step...) Veiligheid, comfort
en inrichting zijn de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een actieve mobiliteit.

>

Het aanmoedigen om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken (niet
de auto) is een van de doelpunten van de schoolvervoersplannen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bevorderen van het fietsgebruik is
een van de aan de scholen voorgestelde werkpunten. De scholen worden
ondersteund door gespecialiseerde verenigingen om bv. fietsactiviteiten
te organiseren, de leerlingen de mogelijkheid geven een fietsbrevet te
halen of fietsers en voetgangers te begeleiden. (Schoolvervoersplannen,
ontwikkeld door Brussel Mobiliteit i.s.m. Coren asbl, Goodplanet vzw,
Brulocalis - Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel, MIVB en BIVV)
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> WAAROP LETTEN?
COMFORT EN INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTES
VOOR VOETGANGERS
•• Bevordert de inrichting van de openbare ruimtes
de toegankelijkheid en het comfort van de
voetgangerstrajecten, ook voor personen met een
beperkte mobiliteit (PBM): verharding in goede staat en
comfortabel, niet enkel voor verplaatsingen te voet maar
ook voor kinderwagens en rolstoelen; stadsmeubilair
dat oordeelkundig is geplaatst, zodat het geen obstakel
vormt op de trajecten; verlaagde stoepranden en
gelijkgrondse voetgangersoversteekplaatsen? Zijn de
voetgangerstrajecten aangenaam: aanwezigheid van
planten, akoestisch comfort, voldoende zonlicht en
verlichting?

COMFORT EN INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTES
AANGE PAST VOOR DE FIETSERS
•• Bevordert de inrichting van de openbare ruimtes de
toegankelijkheid en het comfort van de fietserstrajecten:
verharding van de rijweg en/of het fietspad in goede staat;
geen stadsmeubilair die een obstakel kunnen zijn; en een
‘goot’ voor fietsers aan de rand van trappen?
•• Zijn de fietserstrajecten aangenaam: beheerste beplanting,
akoestisch comfort, voldoende zonlicht en verlichting?
Kinderen tot 9 jaar mogen op het voetpad rijden.

GOEDE VEILIGHEIDSOMSTANDIGHEDEN VOOR DE
FIETSERS
•• Garandeert de inrichting van de openbare ruimtes de
veiligheid van de fietsers: inrichting aangepast aan
de functie, aan het statuut van de weg en aan het
verkeersvolume, zichtbaarheid, overzichtelijke routes,
aangepaste bewegwijzering en afhellend voetpad ter
hoogte van het voorplein?

In beschermde zones waar het erfgoedaspect belangrijk is, moeten de
‘kinderkopjes’ soms behoudenblijven.

GOEDE VEILIGHEIDSOMSTANDIGHEDEN VOOR DE
VOETGANGERS
•• De inrichting van de openbare ruimtes garandeert de
veiligheid van de voetgangers: inrichting aangepast
aan de functie, aan het statuut van de weg en aan
het verkeersvolume om de snelheidsbeperking
geloofwaardig te maken; zichtbaarheid; beveiliging van
de oversteekplaatsen; overzichtelijke routes; voorplein
beschermd tegen het autoverkeer en vrijgemaakt om
de visuele interactie mogelijk te maken; aangepaste
bewegwijzering; voldoende brede trottoirs?

Voor de lokale wegen: gemengd gebruik (ontmoetingszone,
voetgangerszone ook toegankelijk voor fietsers, zone 30) voor de wegen
tussen wijken: ruimte voorbehouden voor fietsers door markeringen
op de grond; op de primaire assen (hoofd- en grootstedelijke assen):
afgescheiden ruimte (afgescheiden fietspaden, ‘fietsstraat’ op een strook
aan de rand van de autoweg).

FIETSSTALLINGEN
•• Zijn er op het schoolterrein voldoende fietsstallingen
voorzien (steps of andere nieuwe transportmiddelen voor
leerlingen en personeel?

Voetpad van minstens 2 m breed langs een straat met het parkeren
in de lengte; voetpad van 2,5 m breed langs een straat zonder
parkeergelegenheid.

•• Zijn die beveiligd en overdekt (minstens 50 %)?

•• Worden de voetgangersoversteekplaatsen breder ter
hoogte van het voorplein van de school?

•• Zijn er buiten de trottoirs voor de ouders en de bezoekers
beveiligde fietsstallingen voorzien?

Voetgangersoversteekplaatsen : minstens 3 m breed voor een snelheid
onder de 60 km/h, minstens 4 m breed langs de grote assen.
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AANGEPASTE VOORZIENINGEN OM FIETSEN, STEPS, KINDERWAGENS... TE STALLEN
TRAJECTEN ZONDER OBSTAKELS VOOR VOETGANGERS, FIETSERS, STEPGEBRUIKERS...
VEILIGE OVERSTEEKPLAATSEN
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BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt o.a. bevorderd door de nabijheid van de haltes rond de
school maar ook door de mate waarin men die haltes veilig en comfortabel kan bereiken vanuit de school
en dat men er kan wachten.

> WAAROP LETTEN?
VLOTTE BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL MET HET
OPENBAAR VERVOER
•• De school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:
aantal lijnen, frequentie, nabijheid van de haltes?
COMFORT EN VEILIGHEID VAN DE TRAJECTEN TUSSEN
DE SCHOOL EN DE HALTES VAN HET OPENBAAR
VERVOER
•• Garandeert de inrichting van de openbare ruimtes
tussen de school en de haltes de bereikbaarheid
en veiligheid van de voetgangers: zichtbaarheid,

beveiliging van de oversteekplaatsen, overzichtelijke
trajecten, voldoende brede trottoirs zonder
hindernissen?
VEILIGHEID EN COMFORT AAN DE HALTES VAN HET
OPENBAAR VERVOER
•• Zijn de haltes goed zichtbaar en goed aangeduid?
•• Bieden ze voldoende comfort: zitplaatsen, beschutting
tegen neerslag, voldoende plaats voor grote wachtende
groepen, correcte informatie (dienstregeling, trajecten)
en vuilnisbakken?

AUTOVERKEER EN PARKEERGELEGENHEID
Het autoverkeer in de omgeving van de school moet voorrang geven aan de actieve modi (fietsers,
voetgangers, steps) en aan het openbaar vervoer. Volgens de Wegcode moet de straat die naar de school
leidt, over een afstand van 150 m aan weerskanten van de school, als zone 30 aangelegd zijn.
De maatregelen om het autoverkeer te temperen betreffen de inrichting van de openbare ruimte maar
ook de signalisatie die de aanwezigheid van de school aangeeft en die chauffeurs aanzet tot preventief
rijgedrag in de buurt van de school. De voorkeur moet gaan naar maatregelen die de aanwezigheid van de
school op een afstand aankondigen, zonder dat daarom te veel signalisatieborden worden geplaatst.
De bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de leerkrachten en andere personeelsleden zijn
criteria die in aanmerking moeten worden genomen, rekening houdend met de bereikbaarheid van de
scholen en de woonplaats van de leerkrachten. Gelet op de hoge bevolkingsdichtheid in de stad mag de
aanwezigheid van parkeergelegenheid in geen geval de kwaliteit van de andere ruimtes schaden, met name
de ruimtes die voor schoolactiviteiten bestemd zijn.

> WAAROP LETTEN?
MINDER AUTOVERKEER BEVORDERT DE VEILIGHEID
•• Wordt bij de inrichting van de openbare ruimtes
duidelijk voorrang gegeven aan de actieve modi:
snelheidsbeperking (zone 30 of 20, woonerf, shared
space, voetgangerszone); zichtbaarheid van de school
waardoor de automobilisten tijdig worden geïnformeerd
over de aanwezigheid van een school; parkeerverbod
ter hoogte van het voorplein van de school en op
minder dan 5 m van voetgangersoversteekplaatsen?

VEILIG AFZETTEN VAN LEERLINGEN MET AUTO OF
SCHOOLBUSSEN
•• Heeft de school maatregelen getroffen om kinderen in
comfortabele en veilige omstandigheden af te zetten
(sensibilisering van de leerkrachten, voorzieningen
op het schoolterrein of eventueel inrichting en
vooral efficiënt beheer van een kiss and ride, om het
wildparkeren of langer stilstaan te vermijden)?
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•• Bij de inrichting van de openbare ruimtes wordt een
beveiligde specifieke zone voorzien voor schoolbussen,
die eventueel ook voor leveringen kan worden gebruikt?
PARKEERGELEGENHEID AANGEPAST AAN DE
CONTEXT
•• Beschikt de school over een parking voor het personeel
van de school die is afgestemd op de bereikbaarheid
van de school via het openbaar vervoer?

•• Is er in de wijk parkeergelegenheid voor PBM, voor
leerkrachten en/of voor ouders of bezoekers?
•• Worden de parkings gedeeld gebruikt met andere
functies in de wijk?

ACTIES EN PROJECTEN ROND MOBILITEIT
Samen met de inrichting van de fysieke ruimte kunnen ook sensibiliseringsmaatregelen worden getroffen rond duurzame mobiliteit en het beheer van de ruimte. Het Schoolvervoersplan is een uitstekend
instrument om gepaste maatregelen te bepalen.

> WAAROP LETTEN?
SCHOOLVERVOERSPLAN (SVP)
•• Beschikt de school over een SVP?
•• Maakt dit SVP een juiste diagnose van de infrastructuur?
PROJECTEN ROND OPVOEDING EN SENSIBILISERING
•• Organiseert de school projecten rond opvoeding en
sensibilisering over duurzame mobiliteit, niet alleen
voor de leerlingen maar ook voor de personeelsleden en
ouders (informatie over de milieu- en maatschappelijke
impact van de gemotoriseerde mobiliteit in de stad
bijvoorbeeld)?
•• Neemt de school deel aan projecten waarbij opleidingen
worden gegeven rond mobiliteit en verkeersveiligheid,
en die door het gewest worden ondersteund, zoals de
brevetten voor voetgangers en fietsers of de operatie
‘Boekentas’ (acties gericht op het lager onderwijs)?
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CONCRETE ACTIES TER BEVORDERING VAN DE
DUURZAME MOBILITEIT
•• Organiseert de school concrete acties ter bevordering
van de duurzame mobiliteit: schoolbus, begeleide rijen
te voet of per fiets, met de fiets leren rijden, lessen
rond het wegverkeer, fietsherstelateliers, gebruik van
de fiets voor de beheerstaken op school, carpooling
organiseren...?
BETROKKENHEID VAN DE SCHOOL BIJ
MOBILITEITSPROJECTEN IN DE WIJK
•• Neemt de school deel aan of is ze betrokken bij
projecten rond mobiliteit in de wijk (heraanleg van
wegen, duurzame wijkcontracten, gemeentelijke
mobiliteitsplannen, PAVE (toegankelijkheidsplannen
voor de weg en de openbare ruimte door het BHG
ontwikkeld)?

> MEER WETEN?
NORMATIEVE EN REGLEMENTAIRE KADER:
[1] GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) van het BHG – titels VII De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan
en VIII De parkeernormen buiten de openbare weg: stedenbouw.irisnet.be/spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs;
[2] Wegcode;
[3] Nieuw Gewestelijke Mobiliteitsplan (ontwikkelingsfase): goodmove.brussels/nl;
[4] Desgevallend het Gemeentelijke Mobiliteitsplan van de gemeente raadplegen, het PAVE (toegankelijkheidsplannen voor de weg en de
openbare ruimte).
ANDERE NUTTIGE INFORMATIE:
[5] Het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurde Verkeersveiligheidsplan 2011-2020: mobilite-mobiliteit.brussels/nl/
verkeersveiligheidsplan;
[6] Gids voor publieke ruimte in Brussel: www.publicspace.brussels;
[7] Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) - (richtinggevend kader);
[8] Iris II plan (richtinggevend kader);
[9] Referentiegids voor Duurzame Wijkontwikkeling: www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stadreferentiegids-voor-duurzamewijkontwikkeling;
[10] De schoolvervoersplannen op de website van Brussel Mobiliteit: mobilite-mobiliteit.brussels/nl/svp;
[11] Vademecum voetgangers – fietspaden en haltes openbaar vervoer gepubliceerd door Brussel Mobiliteit: mobilite-mobiliteit.brussels/nl/
technische-publicaties;
[12] Brochure 30 km/u in schoolomgevingen gepubliceerd door het BIVV: webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/1a5f48fa760338c37
6dd22442449eb4e/30-schoolomgevingen.pdf;
[13] Werkboek Schoolomgeving van Agentschap Wegen en Verkeer : wegenenverkeer.be/werkboek-schoolomgeving;
[14] Aanbevelingen en acties van Gracq, Provelo, Fietsersbond;
[15] Aanbevelingen inzake PBM, met name de vzw Atingo: www.atingo.be en Agentschap Toegankelijk Vlaanderen – INTER : www.inter.
vlaanderen/gebouw-omgeving;
[16] Projectoproep van de Fonds Dominique De Graeve met als doel bijzondere initiatieven te ondersteunen voor een betere veiligheid van
kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving : www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls;
[17] Gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Schoolmobiliteit, gepubliceerd door Brussel Mobiliteit en Brulocalis, september 2017 ; www.
avcb-vsgb.be/nl/Publications/moniteur-de-la-mobilite;
[18] Octopusplan, schoolvervoersplannen ontwikkeld door de vlaamse overheden www.octopusplan.be.
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Naam :
Adres

GEBRUIKER

CHECKLIST

MIJN SCHOOL,
EEN KWALITEITSVOLLE PLEK

Straat :

N° :

Postcode :

Stad :

Naam :
Functie :

DATUM

OM DE CHECKLIST KWALITEIT IN TE VULLEN :
BEOORDELING

Geheel bevredigend

Aan de hand van de vragen van de criteriafiches kan voor elke
indicator een niveau bepaald worden :

Bevredigend
Aanvaardbaar
Onbevredigend
Geheel onbevredigend

ACTIES
Wanneer een indicator een weinig bevredigende of
onbevredigende situatie blootlegt, stelt de checklist
kwaliteit interventiecategorieën voor die de gebruiker helpen
mogelijke acties te overwegen :

Sensibilisering en communicatie
Beheer
Onderhoud en herstellingen
Beperkte inrichtingen of verbouwingen
Renovatie of uitbreidingen

In de ruimte voor opmerkingen die bij elke criterium hoort kan de gebruiker van de checklist de diagnose en de acties scherper bepalen.

Download de Gids en de Checklist hier : perspective.brussels/nl/gids-voor-het-basisonderwijs
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I. EEN AANGEPASTE EN FLEXIBELE SCHOOL

I.1 ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BINNENRUIMTES

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 16

Overzichtelijke organisatie van het gebouw
Efficiënt en evenwichtig gebruik van de ruimte
Diversiteit en complementariteit van de ruimtes
Flexibel en multifunctioneel gebruik van de ruimtes
Aanpasbare architectuur
Voldoende opbergruimtes
Goed gelegen sanitaire voorzieningen
Opmerkingen :

I.2 DE CIRCULATIERUIMTES

→ PAGINA 18

Aangepaste verplaatsingsruimtes
Vlotte en kwaliteitsvolle trajecten in de school
Gebruiks- en ontmoetingsmogelijkheden
Opmerkingen :

I.3 HET KLASLOKAAL
Voldoende aantal klaslokalen
Geschikte afmetingen en verhoudingen
Aanpasbare ruimte voor verschillende pedagogische activiteiten
Passende uitrusting
Voldoende comfort
Opmerkingen :
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→ PAGINA 19

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 22

I.4 DE TURNZAAL
Aanwezigheid van een turnzaal
Geschikte afmetingen en juiste verhoudingen
Inrichting en aangepaste uitrustingen
Voldoende aangepaste kleedkamers
Voldoende comfort
Opmerkingen :

→ PAGINA 24

I.5 DE POLYVALENTE RUIMTES
Aanwezigheid van polyvalente binnenruimtes
Afmetingen en juiste verhoudingen
Juiste ligging binnen het gebouw en afzonderlijke toegang mogelijk
Flexibel gebruik
Inrichting en aangepaste uitrustingen
Voldoende comfort en brandveiligheid
Opmerkingen :

I.6 DE REFTER EN DE KEUKEN

→ PAGINA 26

Afmetingen en juiste verhoudingen
Juiste ligging
Inrichting en aangepaste uitrustingen
Polyvalente ruimte
Voldoende comfort en brandveiligheid
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Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

Uitgeruste en efficiënte keuken
Pedagogische opportuniteiten
Opmerkingen :

I.7 DE ADMINISTRATIE

→ PAGINA 28

Kantoren aangepast aan de administratie en het beheer van de school
Aangepaste leraarskamer
Aangepaste vergaderzaal
Extra lokalen
Voldoende comfort
Opmerkingen :

I.8 ARCHITECTURALE VERTALING VAN HET PEDAGOGISCHE PROJECT

→ PAGINA 29

Karakter en typische kenmerken van het oorspronkelijke gebouw
Aangepast aan de huidige specifieke pedagogische kenmerken
Behoud van de initiële kwaliteiten van het gebouw
Opmerkingen :

1.9 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN IN HET ONDERWIJS (ICTO)
Aanwezigheid van ICTO-voorzieningen
Aangepaste IT- en elektrische installaties
Goede gebruiksvoorwaarden
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Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

ICTO-opleiding van de leerkrachten
Onderhoudsplan en vernieuwing
Opmerkingen :

→ PAGINA 32

I.10 INGANG VAN DE SCHOOL
Duidelijk identificeerbare ligging
Overzichtelijkheid van de toegangen en trajecten
Geschikte afmetingen
Gemakkelijk toezicht
Gebruiksgemak en sociale interacties
Opmerkingen :

→ PAGINA 34

I.11 RECREATIERUIMTES
Oppervlakte en juiste verhoudingen
Veelheid aan sferen en harmonieus samengaan van de activiteiten
Afdaken voldoende groot en goede ligging
Inrichting en aangepaste uitrustingen
Passende vloerbekleding in goede staat
Bruikbare sportterreinen
Kwaliteitsvolle groene ruimtes
Opmerkingen :
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II. EEN VEILIGE SCHOOL

II.1 BRANDVEILIGHEID

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 40

Structurele brandwerende elementen
Compartimentering van de trappen en van het gebouw
Conformiteit van de vluchtwegen
Aangepaste bewegwijzering
Alarm- en detectiesysteem
Regelmatige brandoefeningen
Conformiteit van de blusinstallatie
Toegankelijkheid van de site voor de brandweer
Preventie tegen bijzondere brandrisico’s
Opmerkingen :

II.2 FYSIEKE VEILIGHEID
Conformiteit van de balustrades en borstweringen
Bescherming van de scherpe of puntige elementen en andere obstakels
Grondbedekking regelmatig en voorzien van een antisliplaag
Temperatuur van het warm water beperkt
Toxische producten buiten het bereik van de leerlingen
Speelplaats conform
Opmerkingen :
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II.3 BEVEILIGING TEGEN INBRAAK

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 44

Sociale contrôle
Toezicht op de ingangen
Fysieke bescherming tegen inbraak
Opbergen van waardevolle voorwerpen
Technologische preventie-uitrusting
Opmerkingen :

II.4 ASBEST

→ PAGINA 46

Bestaat er een asbestinventaris
Toepassen van risicobeheermaatregelen
Opmerkingen :

II.5 BODEMVERONTREINIGING

→ PAGINA 47

Kennis van de staat van de bodem
Preventiemaatregelen
Opmerkingen :
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III. EEN GEZONDE EN COMFORTABELE SCHOOL VOOR IEDEREEN

III.1 THERMISCH COMFORT

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 50

TIJDENS DE WINTER
Goede zonlichtinval
Thermisch isolatieniveau en dichtingen voldoende
Geoptimaliseerd systeem van warmteverdeling
Efficiënt gebruik, beheer en onderhoud van de verwarming
Geoptimaliseerd ventilatie- en verluchtingssysteem
Mogelijkheid om tijdens de winter in de binnenruimtes van de zon te genieten
Opmerkingen :

TIJDENS DE ZOMER
Efficiënte zonnebescherming
Thermisch isolatieniveau voldoende
Mogelijkheid voldoende ventilatie
Bescherming tegen de zon tijdens de zomer in de buitenruimtes
Opmerkingen :

III.2 AKOESTISCH COMFORT
Akoestisch isolatieniveau voldoende
Bescherming in geval van lawaaierige stedelijke omgeving
Organisatie van de ruimtes en uurrooster van de school die de overlast beperken
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Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

Maatregelen om bronnen van binnengeluid te beperken
Aanvaardbare nagalmtijd
Geluidsoverlast voor de omwonenden beperken
Opmerkingen :

→ PAGINA 56

III.3 VISUEEL COMFORT
Goed niveau van natuurlijk licht
Mogelijkheid om de natuurlijke verlichting te moduleren
Goede kwaliteit van de natuurlijke verlichting
Controle of onderverdeling per zone
Visuele verbinding met buiten
Opmerkingen :

III.4 LUCHTKWALITEIT

→ PAGINA 58

Ventilatiesysteem en passend gebruik
Goede praktijken inzake verluchting
Geen vervuilende stoffen
Opmerkingen :
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III.5 HYGIËNE EN NETHEID

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 61

Verhouding toiletten/leerling en lavabo’s/sanitaire voorzieningen toereikend
Goed gelegen sanitaire voorzieningen
Aangepaste sanitaire voorzieningen
Goede structurele staat van de sanitaire voorzieningen
Goed onderhoud van de sanitaire voorzieningen
Ter beschikking stellen van hygiënische voorzieningen
Sensibiliseringsprogramma’s en campagnes rond hygiëne
Netheid
Opmerkingen :

III.6 TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT (PBM)
Aangepaste toegang
Interne verplaatsingen aangepast
Aangepaste sanitaire voorzieningen
Opmerkingen :
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IV. EEN MILIEUVRIENDELIJKE SCHOOL

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 66

IV.1 ENERGIE
Gering verbruik van primaire energie
Beheer en controle van het verbruik
Goede isolatie en dichting van de bouwschil
Performante technische installaties
Energieproductie ter plaatse
Opmerkingen :

→ PAGINA 68

IV.2 WATER
Goede gronddoorlaatbaarheid van de buitenruimtes
Waterrecuperatie op de site
Redelijk waterverbruik
Sensibilisering van de gebruikers rond verantwoord verbruik en de watercyclus
Opmerkingen :

→ PAGINA 70

IV.3. BIODIVERSITEIT
Opwaardering van de site op vlak van biodiversiteit
Hoog ecologisch potentieel van de site
Goed beheer van de open ruimtes op het schoolterrein
Pedagogische projecten rond biodiversiteit
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Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

Opmerkingen :

IV.4 AFVAL

→ PAGINA 72

Uitrustingen en ruimtes aangepast voor het afvalbeheer
Programma’s op vlak van afvalbeheer
Beleid op vlak van afvalbeperking
Opmerkingen :

IV.5 DUURZAAMHEID VAN DE MATERIALEN
Minimalisering van het verbruik van middelen
Keuze van materialen met een geringe milieu-impact
“Omkeerbare” bouwelementen
Opmerkingen :
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V. EEN SCHOOL IN DE STAD

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 76

V.1 IDENTITEIT EN STEDELIJKHEID
Identificatie van de schoolfunctie
Bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte
Opmerkingen :

V.2 DELEN VAN PUBLIEKE VOORZIENINGEN TUSSEN SCHOOL EN STAD

→ PAGINA 77

AANBOD AAN VOORZIENINGEN EN OPENBARE RUIMTES IN DE WIJK
Aanwezigheid van voorzieningen die inspelen op de behoeften van de school
Pedagogische opportuniteiten
Goede gebruiksvoorwaarden van de voorzieningen
Vlotte bereikbaarheid
Opmerkingen :

OPENSTELLEN VAN DE SCHOOL VOOR DE WIJKBEWONERS
Organisatie van het gebouw afgestemd op de openstelling voor het publiek
Correcte veiligheidsvoorwaarden
Correcte beheersvoorwaarden
Opmerkingen :
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V.3 VOORPLEIN EN OPENBARE RUIMTES ROND DE SCHOOL

Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

→ PAGINA 82

Overzichtelijk toegang en identiteit van de school
Inrichting afgestemd op verschillend gebruik en ter bevordering van de ontmoeting
Veiligheidsgevoel
Netheid
Akoestisch en omgevingscomfort
Pedagogisch potentieel van de openbare ruimte
Opmerkingen :

V.4 MOBILITEIT
ACTIEVE MOBILITEIT
Comfort en inrichting van de openbare ruimtes aangepast voor voetgangers
Goede veiligheidsomstandigheden voor de voetgangers
Comfort en inrichting van de openbare ruimtes aangepast voor de fietsers
Goede veiligheidsomstandigheden voor de fietsers
Fietsstallingen
Opmerkingen :
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Onderhoud en
herstellingen
Beperkte inrichtingen of
verbouwingen
Renovatie of
uitbreidingen

Beheer

ACTIES

Sensibilisering en
communicatie

BEOORDELING

BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER
Vlotte bereikbaarheid van de school met het openbaar vervoer
Comfort en veiligheid van de trajecten tussen de school en de haltes
Veiligheid en comfort aan de haltes van het openbaar vervoer
Opmerkingen :

AUTOVERKEER EN PARKEERGELEGENHEID
Minder autoverkeer bevordert de veiligheid
Veilig afzetten van leerlingen met auto of schoolbussen
Parkeergelegenheid aangepast aan de context
Opmerkingen :

ACTIES EN PROJECTEN ROND MOBILITEIT
Schoolvervoersplan (SVP)
Projecten rond opvoeding en sensibilisering
Concrete acties ter bevordering van de duurzame mobiliteit
Betrokkenheid van de school bij mobiliteitsprojecten in de wijk
Opmerkingen :

MIJN SCHOOL, EEN KWALITEITSVOLLE PLEK. GIDS VOOR HET BASISONDERWIJS / CHECKLIST
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Algemene opmerkingen :
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