
Stad Gent roept nieuwe Taskforce in het leven
om extra ruimte te maken voor onderwijs

De ruimte in Gent is schaars en onze bevolking blijft groeien, dus stijgt ook de

vraag naar onderwijs. Scholen breiden uit of willen uitwijken naar nieuwe

locaties in de stad. Nieuwe innovatieve initiatieven voor onderwijs starten en

zoeken een geschikte plek. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, roept de

Stad de nieuwe Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen in het leven, waar

zowel stadspartners als onderwijsverstrekkers terechtkunnen met ruimtelijke

vragen en het aanbod daarrond.

Creatieve oplossingen helpen om de ruimte nog slimmer te gebruiken. Het delen van ruimtes in

een schoolgebouw en de speelplaats zijn in volle opgang. Maar er zijn nog heel wat uitdagingen

om de juiste plek in de stad te vinden om onderwijs te (blijven) organiseren volgens het eigen

pedagogisch project.

Nieuwe Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen



Met de nieuwe Taskforce Vestiging Onderwijvoorzieningen wordt een uniek overleg gecreëerd

waar zowel stadspartners als onderwijsverstrekkers terechtkunnen met ruimtelijke vragen en

het aanbod daarrond, en dit in functie van het vestigen op een nieuwe locatie, uitbreiden van

capaciteit of het behoud op een bestaande locatie. Op de agenda zullen concrete dossiers

besproken worden, dit gaat zowel om vragen om zich te vestigen op een plek als om panden die

verlaten worden. Ook opportuniteiten zoals nieuwe ontwikkelingen, komen aan bod. Als

laatste zal de Taskforce ook bepalen via welke procedures toekenning van instellingen op

plekken in de stad kan gebeuren.

'Deze taskforce is er voor vragen van bestaande scholen en voor leerkrachten
en ouders die zelf iets uit de grond willen stampen. Gent is een onderwijsstad
met heel wat potentieel en we willen dit samen met de onderwijspartners
zoveel mogelijk ondersteunen.' 
— Elke Decruynaere, Schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd

Deze Taskforce wordt gecoördineerd vanuit het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

Betrokken stadsdiensten zitten mee rond de tafel:  Team Stadsbouwmeester, Strategisch

Vastgoed, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Programmaregie. Verder sluiten medewerkers

aan van de betrokken kabinetten. De Taskforce zal maandelijks samenkomen en rapporteren

aan het stadsontwikkelingscomité. 

Één plek voor alle vragen

Wie een vraag of aanbod wil agenderen op de Taskforce kan dit doen door het intakeformulier

in te vullen op de website van Stad Gent zie URL. Vragen kunnen ook rechtstreeks bezorgd

worden via ruimtevooronderwijs@stad.gent.

Informatie

Annelies Decraene, Masterprojectleider capaciteit Onderwijs & Kinderopvang, Departement

Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Staf, gsm 0473 53 44 33

Bevoegd

mailto:ruimtevooronderwijs@stad.gent
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/visie-op-onderwijs/ruimte-voor-onderwijs


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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