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Checklijst voor gebiedsontwikkeling via publiek-private 
samenwerking (PPS) 

Inlichtingen om het PPS-potentieel van een project in te schatten 

Toelichting: deze checklijst wordt ingevuld door de scholengroep (SGR) voor de identificatie van 
mogelijkheden tot alternatieve financiering van een noodzakelijk project OF de interne evaluatie van een 
spontane PPS-gebiedsontwikkeling. De SGR heeft een concrete nood en een projectvoorstel. Op basis van de 
checklijst wordt geëvalueerd of er kansen zijn om hier een gebiedsontwikkeling via PPS op te starten en 
naast uitgaven ook inkomsten te genereren. 

Scholengroep: 

School/project: 

Instellingsnummer: 

Gelegen te  

Projectbegeleider: 

Akkoord met de inhoud van de checklijst voor de identificatie van mogelijkheden tot alternatieve 
financiering door gebiedsontwikkeling via publiek-private samenwerking (PPS).  

Datum  

algemeen directeur infrastructuurverantwoordelijke 

voorzitter raad van bestuur 

Infrastructuur 
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1. Projectomschrijving 

Toelichting: enkel noodzakelijke infrastructuurprojecten of spontane PPS-gebiedsontwikkeling kunnen 
aanleiding zijn om een PPS-gebiedsontwikkeling in het GO! op te starten. In beide gevallen moet het 
Normenbesluit worden nageleefd.  

Geef een korte omschrijving van het project. Beschrijf het type project, de noodzaak of de aanleiding tot 
het project en de geplande werkzaamheden.  
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Beschrijf kort het pedagogisch project van de school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermeld in hoeverre het project past in het integraalplan van de scholengroep.  

Toelichting: projecten kunnen (1) aangeduid zijn als strategisch project, (2) onderdeel zijn van een 
strategisch project, (3) bijdragen tot de realisatie van een strategisch project of (4) neutraal zijn. Projecten 
die in strijd zijn met het integraalplan van de scholengroep, komen niet in aanmerking. 
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2. Domein 

2.1. Gegevens over het domein 
Bijlage 1: Liggingsplan (bron: https://www.geopunt.be/) 

Bijlage 2: Domeinplan (bron: FMIS) 

Bijlage 3: Grondplannen van de huidige bebouwing (bron: FMIS) 

Bijlage 4: Fysische norm huidige toestand (bron: FMIS) 

Bijlage 5: Conditiestaatmeting van de huidige bebouwing op het domein (bron: FMIS) 

Bijlage 6: Fotoreportage 

2.2. Kengetallen van de huidige toestand 
Toelichting: onderstaande kengetallen betreffen het domein van de te restaureren, uit te breiden of te 
vervangen schoolinfrastructuur zoals weergegeven onder titel 3. Er moet niet aan bepaalde minimumeisen 
worden voldaan. Of er voldoende ruimte is voor PPS-gebiedsontwikkeling is namelijk afhankelijk van 
verschillende factoren. De onderstaande kengetallen helpen ons om een inzicht te krijgen in de huidige 
situatie. 

T = Terreinoppervlakte (bron: FMIS) 

 >  

B = Bebouwde oppervlakte (bron: FMIS) 

>  

V = Bruto vloeroppervlakte van de huidige bebouwing (bron: FMIS) 

>  

V/B = gemiddeld aantal bouwlagen 

>  

B/T = Bebouwingscoëfficiënt 

>  

V/T = Vloerterreinindex 

>  
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2.3.  Bijzondere risico’s 
Toelichting: als er sprake is van asbest of bodemverontreiniging, dan vertraagt dat het toekomstige 
procesverloop en bij bouwkundig of beschermd erfgoed is het extra moeilijk om het ontwikkelingspotentieel 
in te schatten. Schooldomeinen waar deze elementen een rol spelen, worden niet uitgesloten maar het is 
wel belangrijk om deze risico’s vooraf in kaart te brengen. 

Zijn het schooldomein of bepaalde gebouwen of constructies opgenomen in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed? Zijn bepaalde gebouwen of constructies beschermd als monument? Ligt het 
schooldomein geheel of gedeeltelijk binnen een beschermd dorpsgezicht? 

 

 

 

 

Bijlage 7: Beschermingsbesluiten (bron: https://geo.onroerenderfgoed.be) 

 

Zijn er volgens de huidige asbestinventaris bijzondere risico’s verbonden aan de renovatie of afbraak van 
(delen van) bepaalde constructies op het domein? Zo ja, beschrijf kort. 

 

 

 

 

 

Bijlage 8: Asbestinventaris (zoals ter beschikking gesteld in de school door de preventiedienst van het GO!) 

 

Is (een gedeelte van) het domein grond met risico op bodemverontreiniging? Zo ja, beschrijf kort. 

 

 

 

 

Bijlage 9: Bodemattest (op te vragen zie https://www.ovam.be/bodemattest) 

  

https://geo.onroerenderfgoed.be/


 

Publiek private samenwerking 
bewaard op 05-10-2018 7 

2.4. Aanwezigheid van derden op het domein 
Toelichting: de aanwezigheid van andere gebruikers kan – afhankelijk van de contractuele afspraken – een 
risico zijn, maar ook een kans. Meer zekerheid over de eindgebruikers verkleint het financiële risico van een 
ontwikkelingsproject. 

Bevinden er zich, naast de bovengenoemde instelling van het GO!, nog andere gebruikers op het 
domein? Gelieve ze te identificeren, aan te geven welke overeenkomst hierover bestaat, evenals de 
duurtijd daarvan.  

Duidt op het domeinplan in bijlage 2 aan waar elke gebruiker zich bevindt. 

 

Gebruiker Type-overeenkomst Einddatum 

   

   

   

   

   

 

Bijlage 10: Contracten (bron: FMIS of andere) 
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3. Nieuwbouw- of renovatieproject 

3.1. Berekening fysische norm  
Toelichting: een project moet niet aan bepaalde minimumeisen inzake oppervlakte voldoen om in 
aanmerking te komen voor een PPS-gebiedsontwikkeling. Een klein project in combinatie met een risicoloze 
grondontwikkeling kan bijvoorbeeld meer kans op slagen hebben dan een groot project in combinatie met 
een risicovolle grondontwikkeling. 

Wat is in grote lijnen de nood inzake bouwprogramma? Beschrijf kort en voeg hieronder de gegevens in 
uit de samenvattende tabel van het aanvraagformulier. 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkingstabel: 
• Huidige bruto oppervlakte 
• Bruto oppervlakte na de werken 
• Maximale bruto oppervlakte 

  1 2 3 4 

  HUIDIGE IN 
AANMERKING TE 
NEMEN BRUTO-
OPPERVLAKTE 

BRUTO-
OPPERVLAKTE 
NIEUWBOUW 

EN/OF 
UITBREIDING 

 

SOM VAN  
KOLOM 1 EN 

KOLOM 2 

MAXIMAAL 
TOEGELATEN 

OPPERVLAKTE 
VOLGENS DE 

NORMEN 

SCHOOL- 
GEBOUWEN 

    

LOKALEN 
LICHAMELIJKE 
OPVOEDING 

    

TECHNISCHE 
LOKALEN 

   
 

GEEN NORM 

OVERDEKTE 
SPEELPLAATS 

    

SOM OPEN EN 
OVERDEKTE 

SPEELPLAATS 
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FIETSEN- 
BERGING 

    

PARKEER- EN 
MANOEUVREER- 

RUIMTE 

    

 

Bijlage 11: Aanvraagformulier voor berekening van de fysische norm (bron: 
https://www.agion.be/nieuwbouw-verbouwingswerken) 

 
3.2. Kenmerken van het noodzakelijke project 

3.2.1. Projecttype 
Toelichting: we willen hierover graag de visie van de scholengroep kennen, maar het projecttype is geen 
uitsluitingscriterium. In de initiatiefase van de PPS-gebiedsontwikkeling wordt verder afgewogen wat op 
deze locatie, rekening houdend met de concrete nood en het ontwikkelingspotentieel, de beste optie is. 

Betreft het een nieuwbouwproject, een renovatieproject of een combinatie van beiden? 

 
 
 
 

3.2.2. Totaalproject of niet? 
Toelichting: hoe groter de bewegingsvrijheid op het schooldomein, hoe groter de kansen voor PPS-
gebiedsontwikkeling. 

Is een globale reorganisatie van het schooldomein mogelijk? Zijn er bepaalde gebouwen die moeten 
blijven staan of zijn er bepaalde afspraken met derden die een reorganisatie verhinderen? 

Duid de huidige bebouwing of delen van het domein die niet tot het projectvoorstel behoren aan op het 
domeinplan in bijlage 2. 
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Is er al een visie over de inplanting van eventuele nieuwe gebouwen op het terrein? Zo ja, beschrijf deze 
visie hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 12: Voeg structuurschets, inplantingsplan, inrichtingsplan of masterplan toe indien voorhanden. 

  



 

Publiek private samenwerking 
bewaard op 05-10-2018 11 

3.3. Timing 
Toelichting: PPS-gebiedsontwikkeling is een complex proces waarbij verschillende belanghebbenden invloed 
hebben op de voortgang en het resultaat. Hoe dwingender de timing is voor de scholengroep en de school, 
hoe minder aangewezen het is om een noodzakelijke gebiedsontwikkeling via PPS op te starten.  

Vermeld hier eventuele dwingende eisen rond het in gebruik nemen van de nieuwe infrastructuur en 
motiveer die omstandig. 
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4. Relatie met andere sites  

4.1. Relatie met andere schooldomeinen 
Toelichting: we willen een overzicht krijgen van alle verhuisbewegingen die nodig zijn om het project zoals 
beschreven onder titel 3 te realiseren. Hoe complexer de domino die geconstrueerd wordt, hoe groter de 
kans dat we niet in dat opzet kunnen slagen met een PPS-gebiedsontwikkeling. Deze beschrijving helpt ons 
ook na te gaan welke projecten we voorafgaand aan de PPS-gebiedsontwikkeling kunnen uitvoeren om de 
risico’s binnen de PPS te beperken. 

Beschrijf of er binnen het projectvoorstel verhuisbewegingen nodig zijn van of naar andere 
schooldomeinen. 
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Som hieronder alle betrokken GO! domeinen op. Vermeld in de tweede kolom de domeinoppervlakte en 
vermeld in de derde kolom welk programma het domein afstoot of opneemt (al dan niet tijdelijk). 

 

Domeinnaam Domeinnummer Domeinoppervlakte Geplande 
verhuisbeweging 

    

    

    

    

    

    

    

Totale oppervlakte 
betrokken domeinen  

   

 
4.2. Gegevens over naburige percelen 

Toelichting: we willen een overzicht krijgen van wat er zich afspeelt op de percelen rondom het domein en of 
een uitbreiding van de gebiedsontwikkeling naar de naburige percelen het resultaat en de slaagkansen van 
de PPS-gebiedsontwikkeling vergroot. Hoe meer potentiële belanghebbenden, hoe complexer het proces 
wordt en hoe meer tijd het zal vragen. Maar omgekeerd wordt daarmee ook de kans groter dat de lokale 
overheid de beoogde PPS-gebiedsontwikkeling zal ondersteunen . 

Som de kadastrale percelen op die grenzen aan en/of gelegen zijn in de directe omgeving van het 
schooldomein en die volgens jou mogelijk in aanmerking komen voor herontwikkeling. Dat zijn o.a. 
percelen in eigendom van andere overheden, zeer grote percelen, (gedeeltelijk) leegstaande gebouwen, 
braakliggende terreinen, binnengebieden met garages, percelen langs waar een toegang tot het 
schooldomein of de toekomstige ontwikkelingen aangebracht kan worden.  

Vermeld in de tweede kolom het huidige gebruik en in de laatste kolom de eigenaar.  

Perceel Huidig gebruik Eigenaar 
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Bijlage 13: Basiskaart van het domein en de bovengenoemde percelen (bron: https://www.geopunt.be, 
Basiskaart – GRB : volledige kaart)  

  

https://www.geopunt.be/
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5. Ontwikkelingskansen 

5.1. Demografische gegevens 
 

Wat is het huidige aantal leerlingen op het betrokken domein per onderwijsniveau (basisonderwijs, 
buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, internaat, 
deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs)?  

 

 

 

 

 

 

Domein Onderwijsniveau Huidig leerlingenaantal 

   

   

   

   

   

   

   

 

Wat is het huidige aantal leerlingen van alle instellingen die men beoogt te groeperen op het domein, per 
onderwijsniveau? 
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Domein Onderwijsniveau Beoogd 
leerlingenaantal 

   

   

   

   

   

   

   

 

Hoe zijn deze aantallen in de voorbije 5 jaar geëvolueerd en hoe verwacht de scholengroep dat ze 
evolueren in de volgende 5 jaar? 

 

 

 

 

 

 

Zijn er interne of externe factoren die een aanzienlijke invloed (kunnen) hebben op het leerlingenaantal 
(per onderwijsniveau)? 
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Zijn er lokale prognoses beschikbaar over het toekomstige aantal inwoners en huishoudens in de 
gemeente waar het project zich bevindt? Zo ja, licht ze kort toe. 

 

 

 

 

 

Bijlage 14: Leerlingenaantallen per onderwijsniveau (bron: http://gobi1.argo.be:8080/BOE/BI) 

Bijlage 15: Prognoses van het aantal inwoners of huishoudens (bron: 
http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035, 
vooruitberekening bevolking, evolutie van het aantal inwoners naar leeftijd) 

 

5.2. Stedenbouwkundige gegevens 
Toelichting: de stedenbouwkundige gegevens en planologische context hebben een grote impact op de 
realiseerbaarheid van een potentiële PPS-gebiedsontwikkeling. Met grondontwikkelingen binnen zogeheten 
‘harde’ gewestplanbestemmingen is makkelijker een financiële toegevoegde waarde te genereren. Maar 
dat sluit niet uit dat bijvoorbeeld ook natuurontwikkeling een optie is, als men daarmee aansluiting kan 
vinden bij lokale of bovenlokale planinitiatieven. 

Bijlage 16: Ligging in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) (bron: stedenbouwkundige dienst van de stad of 
gemeente) 

Bijlage 17: Ligging op het gewestplan (bron: https://www.geopunt.be/) 

Bijlage 18: Situering van het domein binnen de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS (bron: 
kaartmateriaal GRS zoals beschikbaar bij de stad of gemeente) 

  

http://gobi1.argo.be:8080/BOE/BI
http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035
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5.3. Ontwikkelingskansen 
Toelichting: een hoge knooppuntwaarde en een sterke nabijheid van voorzieningen zijn rechtstreeks 
evenredig met de ontwikkelingskansen van een domein. 

Bijlage 19: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen (bron: 
Geopunt Vlaanderen 
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27
%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3
FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%2
7%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-
map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-
%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D) 

 

Heb je momenteel weet van een lokaal of bovenlokaal planinitiatief dat de herontwikkeling van een van 
de betrokken schooldomeinen of de omgeving ervan beoogt? Beschrijf kort, geef aan wie de 
initiatiefnemer en trekker is van het proces en in welke fase het zich bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fwww.mercator.vlaanderen.be%2Fraadpleegdienstenmercatorpubliek%2Fows%3FSERVICE%3DWMS%26service%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27ni%3Ani_synth_knptw_voorznv_2015%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Synthese%20knooppuntwaarde%20en%20voorzieningenniveau%20-%20toestand%202015%20-%20m%C3%A9t%20A-buslijnen-%20klassering%20via%20natural%20breaks%27%7D%5D%7D%5D
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Werd de school of scholengroep in het verleden reeds benaderd door private partijen voor de 
herontwikkeling van een van de betrokken schooldomeinen? Indien ja, beschrijf kort door wie en wat het 
voorstel inhoudt. 
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