
Gentse superschool brengt 
leerlingen van alle 
onderwijsvormen samen 
Vijf secundaire scholen trekken weg uit hun schoolgebouw en 
vormen in de buurt van de Dampoort samen één nieuwe 
onderwijscampus. Het project zet de lijnen uit voor de toekomst van 
het Vlaamse onderwijs én geeft de stad van de toekomst richting. 
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Leerlingen van de OLVI-school in Gent. Achter de muur links ligt Nieuwen 
Bosch. Beide scholen trekken naar de Jan Van Eyck Campus.  Fred Debrock 
Vijf Gentse katholieke scholen van de Scholengroep Katholiek Onderwijs 
Gent (SKOG) hebben gisteravond hun verhuisplannen bekendgemaakt. De 
secundaire scholen bouwen samen op de huidige Fluvius-site in de 
Bomastraat, nabij de Gentse Dampoort. Op de site, omgedoopt tot Jan Van 
Eyck Campus, moeten vanaf 1 september 2026 tweeduizend leerlingen naar 
school gaan. 

De betrokken scholen zijn de Nieuwen Bosch humaniora, het Hoger 
Technisch Instituut Sint-Antonius, OLVI Gent, IVIO Binnenhof en Sint-
Lievenscollege Business. ‘Er waren nog andere scholen geïnteresseerd, maar 
dit is de puzzel die we uiteindelijk gelegd hebben’, zegt Bruno Vanobbergen. 
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De voormalige kinderrechtencommissaris en algemeen directeur bij het 
Agentschap Opgroeien is voorzitter van het bestuur van de Gentse 
katholieke scholengroep. 

Zowel qua omvang als qua ambitie is het project vrij uniek in Vlaanderen. 
Het nieuwe scholencomplex zal zo’n 55 miljoen euro kosten, waarvan 60 
procent door de Vlaamse overheid betaald wordt. De stad Gent springt 
financieel niet bij, maar is wel een belangrijke partner. 

Diversiteit en inclusie 
Op de campus moet de ‘school van de toekomst’ verrijzen, zegt 
Vanobbergen. Dat betekent veel meer dan de plannen om het dak als een 
speelplaats van 1.800 m2 in te richten. ‘De infrastructuur zal het mogelijk 
maken dat leerlingen zowel individueel als in groep aan de slag kunnen. Zo 
komen er onder meer een auditorium en veel praktijkruimtes.’ 

‘Diversiteit en inclusie staan ook hoog op onze prioriteitenlijst’, benadrukt 
Vanobbergen. De nieuwe school zal behalve aso, tso, bso, dbso, duaal leren 
en okan ook buitengewoon onderwijs aanbieden. ‘Vandaag zien we in 
Vlaanderen nog heel vaak de onderverdeling in hokjes. Leerlingen 
samenbrengen is de logische evolutie naar inclusief onderwijs. Het is niet zo 
dat leerlingen hier alles samen zullen doen, maar ze hebben wel een plek 
waar ze elkaar ontmoeten, of samen eten. Zo willen we een 
maatschappelijke meerwaarde creëren.’ 

De schaalvergroting geeft op verschillende vlakken een ‘enorme winst’. ‘Niet 
alleen de centrale diensten komen samen, we kunnen de aanwezige 
expertise schoolbreed inzetten.’ Vlaamse ouders maken bovendien 
traditiegetrouw een ‘schoolpoortkeuze’. De school primeert boven het 
aanbod. Dat vergroot later de drempel om te switchen. ‘Met een breed 
aanbod hopen we leerlingen op basis van hun talenten te oriënteren en 
schooluitval tegen te gaan.’ 

‘Vandaag zien we in Vlaanderen nog heel vaak de onder-
verdeling in hokjes’Bruno Vanobbergen Voorzitter Gentse katholieke 

scholengroep 

Het afgelopen schooljaar heeft een groep van dertig leerkrachten en 
directieleden de vertaalslag gemaakt van de huidige opvoedingsprojecten 
naar een innovatief onderwijs- en schoolconcept. Daarmee trekken ze de 
komende maanden naar hun collega’s, de leerlingen en de ouders. 

Het project is een volgende stap in de intensere samenwerking tussen de 
katholieke scholen in Gent. ‘We willen schoolteams “ontzorgen” van 
secundaire processen. Zo kunnen zij de focus leggen op pedagogisch beleid 
en de schoolorganisatie’, zegt Vanobbergen. 



In het verleden vielen fusies niet altijd in goede aarde. Onder meer in 
Leuven en Roeselare moesten plannen opgeborgen worden na hevig verzet. 
‘Dit is een ander verhaal’, meent Vanobbergen. ‘Voor onze campus geloven 
we in de complementariteit van de betrokken scholen.’ 

‘Het beste onderwijs vertrekt vanuit een duidelijke visie op wat je leerlingen 
wil meegeven’, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. ‘Als verschillende partners elkaar daarin vinden, met respect 
voor de eigenheid van elke school, verlaagt dat de drempel om ook fysiek bij 
elkaar te komen.’ 

De nieuwe superschool raakt ook aan delicate vraagstukken over de stad 
van de toekomst. De wijk aan de Dampoort is voor Gent belangrijk, omdat 
hier een mooi stuk van de toekomst geschreven wordt. Er is nog 
stadsontwikkeling mogelijk.Ook de Arteveldehogeschool is er met een 
enorm nieuwbouwproject bezig. Verder komt er ook een groot park en zijn 
er plannen voor een sportcomplex. De scholengroep zat gisteravond voor 
het eerst samen met de buurt om over de plannen te communiceren. ‘We 
willen hen de komende jaren intensief raadplegen en betrekken’, zegt 
Vanobbergen. 

Nieuwe tramlijnen 
Ook het mobiliteitsvraagstuk speelt op. De zone rond de Dampoort staat 
bekend als een onveilig verkeersknooppunt. Er dagelijks tweeduizend 
schoolkinderen en nog eens duizenden hogeschoolstudenten met bus, fiets 
of wagen aan toevoegen zonder aanpassingen, is onmogelijk. De Vlaamse 
regering zette vrijdag al het licht op groen voor belangrijke 
infrastructuurwerken. De R40 wordt er ondertunneld en er komen twee 
tramlijnen – onder meer een lijn tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-
Dampoort. 

Door het nieuwe project op de site Jan Van Eyck komt er ook veel historisch 
patrimonium vrij in de Gentse binnenstad. Nieuwen Bosch is gevestigd in 
een oude abdij in het centrum. ‘Sommige scholen waren krap behuisd en 
renovatiewerken waren onbetaalbaar. Door de verhuizing zullen sommige 
gebouwen in de markt gezet worden’, zegt Vanobbergen. ‘We kijken ook om 
aan andere gebouwen een nieuwe (onderwijs)invulling te geven. Dat 
gebeurt in samenspraak met de stad Gent.’ 

 


