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Stand van zaken

- Nieuwe Capaciteitsmonitor is verschenen
– prognose 2030 -2031

– piek wordt verwacht 2025-2026

• De raming start vanaf het schooljaar 2016-2017. 
De laatste beschikbare telling is die van 
februari 2017. 

• De ramingen zijn gebaseerd op de verwachte 
demografische veranderingen en de 
schoolpendelbewegingen (wie woont waar en 
gaat waar naar school), met aandacht voor 
geografische verschillen daarin. 
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Capaciteitsmiddelen 

• Op basis van de info uit de nieuwe 

capaciteitsmonitor werden aan bepaalde 

steden/gemeenten capaciteitsmiddelen 

toegekend
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Lokale Taskforce Capaciteit

• 14 nov. overleg Departement met 

vertegenwoordigers van alle gemeenten

• Afsprakenkader finaliseren

• Richtlijnen voor:

– Samenstelling van de LTFC

– Traject voor de selectie van de projecten

– Selectiecriteria

• Regierol voor de gemeente
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Traject capaciteitsprojecten 2019-2021

• Begin 10/2018: departement bezorgt 
standaardformulier aan de LTFC

• Uiterlijk 15/01/2019: de LTFC bezorgt via de 
gemeente de voorgestelde capaciteitsprojecten 
aan het departement (ook een korte toelichting 
hoe via selectie werk gemaakt wordt van een 

evenwichtige uitbreiding van het studieaanbod)

• Het departement onderzoekt de aanvragen:

naar inhoud en procedurele aspecten + 

brengt verslag uit aan de centrale TFC

• … De Vlaamse Regering beslist
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(voorlopige) criteria

Het aantal te creëren bijkomende plaatsen 

o De snelheid waarmee het project kan gerealiseerd worden 

o De kostprijs per bijkomende leerling 

o De focus op de eerste graad 

o Polyvalentie – flexibiliteit  en doordacht ruimtegebruik

o Beperken van de pendeltijd

o Bouwen aan een breed toekomstgericht studieaanbod 

Aandacht voor het samenspel van de criteria

Een weging voor elk criterium is niet altijd even opportuun
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(voorlopige) criteria

o Evenwicht tussen de netten = geen criterium, maar verdient 

wel aandacht

o Reële weerspiegeling van de vertegenwoordiging van de netten

o Het marktaandeel mag niet verstoord worden door de 

toekenning van de middelen aan de verschillende netten

o Verdelingsmechanisme OD II 

o GO! 23,3 %

o Officieel onderwijs 14,9 %

o Vrij gesubs.onderwijs 61,9 %
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Intern traject in de Regio

• 19/10/2018: beslissing capaciteitsgemeenten

• Infobericht naar al onze scholen en besturen 
van de gemeenten die middelen ontvangen:
– Reacties van St-Niklaas / Dendermonde / 

Beveren / Lokeren en Denderleeuw 

• Aanbod ondersteuning; delen van expertise
– Modellen projectaanvraag Gent

– Ontwerp afsprakennota departement

– Overzicht criteria en aandachtpunten

– Kijkwijzer voor het indienen van een aanvraag


