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Jan Bosschem



Agenda
1. Welkom

2. Woordje van de schepen van onderwijs Elke Decruynaere

3. Inleiding door het schoolbestuur SKOG (Jan Bosschem)

4. Onderwijsdromen van leerlingen, leerkrachten en 
Bruno Vanobbergen (filmpje)

5. Toelichting bij het onderwijs- en schoolconcept (Wim Danschutter)

6. Toelichting bij het DBFM project (Jan Bosschem)

7. Toelichting concept "school in de wijk en wijk in de school”

8. Dialoog met de buurtbewoners - vragen (Steve De Veirman)



Schepen van onderwijs

Elke Decruynaere



SKOG, wie zijn we

SKOG = Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent

Nieuwe organisatie recent ontstaan uit de fusie van 6 vzw's

Gewoon en buitengewoon onderwijs en internaten
• 7 secundaire scholen

• 14 basisscholen

• 5 internaten



SKOG

We willen vanuit de missie & visie inzetten op:

warme en toegankelijke leeromgevingen

eigentijdse en aangepaste schoolinfrastructuur

kwaliteitsvol en innovatief onderwijs

een breed studieaanbod dat aansluit bij elk talent



Scholencampus Jan Van Eyck

Enorme kans op krachtige leeromgevingen voor 2000 
leerlingen

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

OLVI Gent

Nieuwen Bosch Humaniora

IVIO Binnenhof

Sint-Lievenscollege Business



Onderwijs dromen

Leerlingen, leerkrachten en Bruno Vanobbergen
(voorzitter vzw SKOG)





Onderwijs- en
schoolconcept
Wim Danschutter



Onderwijsconcept
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WAT?

Visie op hoe we het leren en goed onderwijs zien op de Jan 
Van Eyck campus. Het zijn de fundamenten waarop we de 
komende jaren in co-creatie met de vijf deelnemende 
scholen het toekomstig leren en onderwijzen willen 
vormgeven.



“Bevlogen jongvolwassenen van 
morgen”   staat centraal
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We willen dat elke leerling die op de Jan Van Eyckcampus les 
volgt een bevlogen jongvolwassene wordt door hen de 
handvaten aan te reiken om volwaardig, actief en bevlogen te 
participeren aan de complexe en diverse samenleving van 
morgen.



Het onderwijsconcept
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Schoolconcept
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Het schoolconcept definieert hoe we de 
verschillende functies (onderwijs, logistiek,…) op 
de Jan Van Eyck campus organiseren en omschrijft 
de onderlinge relaties en samenwerking tussen die 
functies.



Schoolconcept:  
principes van 
samenwerking en 
clustering



Het DBFM project
Jan Van Eyck 
Campus
Jan Bosschem



Juridsich kader = 
projectspecifieke DBFM

5 consortia zullen meedingen om het project te mogen 
realiseren volgens de AGION voorwaarden voor een project-
specifieke DBFM

DBFM is één groot contract met één consortium dat omvat:
Design – door ontwerpers

Built – door aannemers

Finance – door financiers

Maintain – structureel onderhoud door onderhoudsfirma 
gedurende 30 jaar
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Situering 

"een hippe buurt in 
volle ontwikkeling"

Wijkpark

Campus

Sportcentrum
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Bereikbaarheid
• Verlenging tramlijn 4
• Verleggen R40
• Verapaz brug
• Parking DOK-Noord
• Fietsenberging 800 

fietsen op de school

JVE 
Site

P

Halte 
verlenging 
tramlijn 4 

Nieuwe R40



Situering - inzoomen



Situering – inzoomen
Park



Ambitie vanuit de stad Gent
REALISATIE WIJKPARK door stad Gent
• Circa 1 hectare (±2 voetbalvelden)

• Toegankelijk vanuit Nieuwland, Désiré Fiévéstraat en Ham

• Doorwaadbaar vanuit de Bomastraat (buiten schooluren)

RUIMTE VOOR DE BUURT VIA 
SCHOOLONTWIKKELING

• Buurtsporthal in gedeeld gebruik met sportorganisaties

• Bijkomende mogelijkheden voor de wijk in en met de school 
door delen van ruimtes met buurtorganisaties



Beschermde gebouwen



Randvoorwaarden
STAD GENT:

Stedenbouwkundig kader (lichten & zichten, bouwhoogtes,…)
Monumentenzorg (beschermde gebouwen en monument De Bondt)
Groendienst (inname en gedeeld gebruik van het park)
Mobiliteitsdienst (parkeren, verkeer, fietsbeleid, park & ride,…)
Stadsbouwmeester (architecturale context)
Dienst wegen, bruggen en waterlopen (toegangen, voetpaden, fietsstroken, 
Stekenevaerdeken)
Brandweer

TELENET (aansluiting campus tegen Telenet-gebouw)
FLUVIUS (vrijgave site en gebruik gebouw De Bondt)
LUMINUS (warmtenet)
ORANGE: GSM-masten op de site
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Overleg met stakeholders

Leerlingen

Ouders

Personeel

Wijkactiecomité - samenwerking

Buurtbewoners - wijk in de school & school in de wijk

Stad Gent - stad in de school & school in de stad

Artevelde hogeschool - samenwerking



Doelstellingen van het overleg

We betrekken alle medewerkers, leerlingen en ouders

van de 5 scholen in de stappen van het 

transformatieproces om in 2027 gezamenlijk te 

verhuizen naar de voor Gent unieke nieuwe campus.

We ontwikkelen de volgende jaren over de grenzen van 

de school heen, met buurt, organisaties, de stad en 

andere stakeholders overleg om via samenwerking een 

win-win te zijn voor alle partijen.



Volumestudie

Campus

Sportzaal

DE VOLUMESTUDIE IS GEEN VOORBODE VAN 
HET ARCHITECTURAAL ONTWERP (werd enkel 
opgemaakt om het overleg met de stad en de 
opmaak van het programma inzichtelijk te 
maken)

▪ Schoolgebouwen, technische lokalen en LO: 
25.306m2

▪ Fietsenberging: 1.366m2

▪ Overdekte en open speelplaatsen: 4.511m2

▪ Parkeer en manoeuvreerruimte: 687m2



Volumestudie Oost-West perspectief



Volumestudie Doorgang naar park logistiek



Volumestudie Open speelplaats



Volumestudie Zicht van uit het park



Dialoog – vragen
Steve De Veirman



Participatie

Interactie met de wijk | samenwerking verkennen

INFORMATIE

- via de website campusjanvaneyck.gent

- regelmatige updates, voortgang van het project

- beelden, visietekst, planning, …

VRAGEN & DIALOOG

- contactformulier op de website

- reacties op publicaties, comments

- of mail ons op info@janvaneyckcampus.be



Bedankt !


