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INFOMOMENT
PROJECT DOK ZUID

5 MAART 2020 – DE CENTRALE

5 maart 2020 – De Centrale
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WELKOM NAMENS
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Verloop van de avond

19u15: Inleiding 

ELKE DECRUYNAERE schepen bevoegd voor Onderwijs

TOMAS LEGRAND algemeen directeur Arteveldehogeschool

19u30: Situering van het project 

INGEBORG PAUWELS projectverantwoordelijke sogent

20u: Toelichting “Buurt in de Campus/Campus in de Buurt”

AN KEPPENS verantwoordelijke buurtanalyse Arteveldehogeschool

20u15: Themagroepen

21u: Einde
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INLEIDING

ELKE DECRUYNAERE - schepen bevoegd voor Onderwijs
TOMAS LEGRAND - algemeen directeur Arteveldehogeschool
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SITUERING VAN HET PROJECT

INGEBORG PAUWELS – projectverantwoordelijke sogent
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Geografische situering

Dok Zuid



Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en 
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. 7

Oude Dokken

Dok Zuid
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Stad.gent/oude-dokken                                             sogent.be/projecten/arteveldehogeschool-
campus-dok-zuid

Dok Zuid
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Dok Zuid
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Afbakening project 

Dok Zuid
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Projectdelen

Dok Zuid

Totaal 26.000 m² BVO( Bruto Vloeroppervlakte)

• 1/3 door sogent: 

• Studentenhuisvesting (ongeveer 260 kamers)

• 2/3 door Arteveldehogeschool:

• onderwijsinstelling/campus voor 3.000 studenten

• concept “buurt in de campus, campus in de buurt”

• ondergrondse parking

Projectdeel sogent en Arteveldehogeschool samen:

• ± 7.700 m² Openbaar domein: o.a. kaai, pleintje aan Dampoortrotonde, fietspad langs 
de straat Dok-Zuid, woongroenzone

• Fietsenstalplaatsen

• 400 m² voor buurtondersteunende functies
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Procedure en timing

Dok Zuid

• Selectiefase: Aanvraag tot deelneming

• Aftoetsing minimale niveaus: essentiële voorwaarden, geschiktheidseisen,
regelmatigheid (najaar 2019)

• Rangschikking door Beoordelingscommissie (februari-maart 2020)

Mededingingsprocedure met onderhandeling
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Procedure en timing

Dok Zuid

• Gunningsfase: Offerte op basis van Bestek (najaar 2020)

• Regelmatigheid en prijs- en kostenonderzoek

• Gunningscriteria:

• Kwaliteit van het projectvoorstel door Beoordelingscommissie 

• Financieel voorstel

• Onderhandelingen en vergunningsaanvragen (2021)

Alle officiële beslissingen worden genomen door de bevoegde organen van sogent én 
Arteveldehogeschool.
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Morgen 6/03

• Graafwerken op het terrein

• Nemen van grondstalen i.f.v. de latere bouwwerken 

• Zoeken naar ‘vaardeken’ (ondergrondse waterloop) 

• Zoeken naar oude funderingen

• Weinig hinder voor omwonenden

Dok Zuid
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TOELICHTING “BUURT IN DE

CAMPUS/CAMPUS IN DE BUURT”
AN KEPPENS – verantwoordelijke buurtanalyse Arteveldehogeschool



Arteveldehogeschoolcampus Project Dok-Zuid
Buurt in de campus – Campus in de buurt



Stercampus voor de interessegebieden:

- Mens en Samenleving

- Onderwijs

18 |

Arteveldehogeschoolcampus aan 
Dok-Zuid
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• Bacheloropleidingen:
- Bachelor Sociaal Werk

- Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind

• Graduaten:
- Graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief

- Graduaat Maatschappelijk Werk

- Graduaat Orthopedagogie

- Graduaat Sociaal-Cultureel Werk

- Graduaat Vlaamse Gebarentaal

19 |

Mens en Samenleving



• Bacheloropleidingen:
- Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
- Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
- Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

• Bachelor-na-bacheloropleidingen:
- Banaba Buitengewoon Onderwijs
- Banaba Schoolonwikkeling
- Banaba Zorgverbredend en Remediërend Leren

• Graduaat:
- Educatief Graduaat Secundair Onderwijs

20 |

Onderwijs
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Focus op transitie 

|
1



“De uitbouw van een nieuwe campus biedt kansen om bestaande samenwerkingen
uit te diepen en nieuwe contacten te leggen.

We zetten de campus in als instrument in de ontwikkeling van individu, groep, 
buurt en maatschappij.

Met dit project willen we andere instellingen, ook niet-onderwijsinstellingen, 
inspireren om een sterkere verbinding met de buurt aan te gaan.”
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Focus op transitie 

Van Naar

1 Campus voor studenten docenten en
werkveld

Open leeromgeving voor studenten, docenten, 
werkveld én de buurt

2 Campus op zichzelf Campus verweven met het lokale ecosysteem

3 Campus gesloten na de werkuren Dynamische toegankelijke campus 24/7

4 Campus voor formeel hoger onderwijs in 
functie van het behalen van een diploma

De campus is een ontmoetingsplek voor formeel
en informeel leren, niet alleen in functie van het 
behalen van een diploma, maar eveneens in 
functie van maatschappelijke noden
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Focus op transitie 

Van Naar

5 Opleidingen volgens afgelijnde en vaak
langdurige opeenvolgende trajecten

Opleidingen op maat, aansuitend bij de noden
van studenten, aangeboden via de campus en
haar partners, ook tijds- en plaatsonafhankelijk

6 Aanbodgestuurde campus Vraaggerichte campus
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Concretisering

•Gedeeld lokalengebruik

•Weekendlessen

•Netwerkoverleg

•De Tinten vzw

Open 
Campus

•Inhoudelijke samenwerking

•Dienstverlening

•Gastlessen

•Leerkansen voor beide partijen

Buurt en

campus
samen
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Concretisering

•Gentlestudent

•Modulair aanbod

Mozaïek van 
leren, leven 
en werken

•Bevragingen

•Waar mogelijk aangepast 
aanbod creëren

Inspelen op 
de behoeften 
van de buurt
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Buurt in de campus – Campus in de buurt
Proefprojecten
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Buurt in de campus – Campus in de buurt

Suggestie?Idee?

Vraag? ?Goesting?

Bedenking?Uitnodiging?
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THEMAGROEPEN
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Stel uw vragen en geef uw ideeën bij de themaborden

Openbaar Domein

INGEBORG PAUWELS projectverantwoordelijke sogent

HANNELORE VANDORPE coördinator-expert Projectbureau Ruimte Stad Gent

Studentenhuisvesting 

AGNIESZKA ZAJAC senior projectverantwoordelijke sogent

HANNA DE VOOGT beleidsmedewerker Dienst Wonen Stad Gent

Arteveldehogeschoolcampus

DAVID MERTENS medewerker Dienst Infrastructuur, Preventie en Milieu 
Arteveldehogeschool

JO BOOGAERTS diensthoofd Dienst Infrastructuur, Preventie en Milieu 
Arteveldehogeschool

Buurt in de Campus / Campus in de Buurt

AN KEPPENS verantwoordelijke buurtanalyse Arteveldehogeschool

NICH YILMAZ projectmedewerker BICCIB Arteveldehogeschool
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sogent.be/projecten/arteveldehogeschool-campus-dok-zuid

Dok Zuid
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT


