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Het architectenatelier biedt een team medewerkers die de technische noden van de huidige schoolomgeving
begrijpt en zich actief inzet voor het optimaliseren van het patrimonium van de scholen. Er is een grondige kennis 
van de gangbare subsidieprocedures en bijhorende - al dan niet openbare - aanbestedingen.

Het administratieve luik wordt volledig door het architectenatelier gedragen, wat zorgt voor
TIJDSWINST VOOR HET BESTUUR.

Richten op de toekomst - opmaak
meerjarenplanning

Standaard verkorte procedures

Wachtlijstdossiers

Werken met werkgroepen binnen  
de school is een evidentie

Zowel renovatieprojecten als 
nieuwbouwprojecten

Meerwaarde in ontwerp

Nauw contact met Agion

Begeleiding schoolbestuur 
doorheen het volledige proces
= ontzorgen van directie

Duurzame samenwerking

Specialisaties 

hoe gaan we te werk ?

opmaak ontwerpdossier

opmaak gunningsdossier

werfopvolging

Het architectenatelier zal steeds starten van een concrete 
bestaande toestand. Deze opmetingsplannen vormen de basis 
voor het eerste voorontwerp. Deze zal worden voorgelegd 
aan het bestuur en de eventuele werkgroep die zich ontfermt 
over dit dossier. Aanpassingen worden doorgevoerd tot beide 
partijen tot een consensus komen. 3D-voorstellingen worden 
opgemaakt om het voorontwerp te verduidelijken. 

Opmaak van de bestekken en meetstaten met bijhorende 
raming: afhankelijk van de grootte van het project worden ook 
de prijsaanvragen verstuurd naar de aannemers of wordt het 
dossier via een overheidsopdracht aanbesteed. Na opmaak 
van de prijsvergelijking wordt de beraadslaging voorbereid 
voor het schoolbestuur, die deze bekrachtigt. 

De wekelijkse werfopvolging, met aandacht voor de werking 
binnen een schoolterrein, is onontbeerlijk in elk project. Er wordt 
specifieke aandacht gegeven aan geluidshinder, stofhinder 
en tijdssequentie waarop toelevering van materiaal mogelijk 
is. 

Nazicht en controle van de vorderingsstaten behoren tot ons 
takenpakket en het leveren van bijstand bij de voorlopige 
oplevering, met opmaak van een proces-verbaal, is een aspect 
waar u zich als bouwheer niet hoeft over te buigen.

Ook de eindafrekening wordt door het architectenatelier volledig 
opgemaakt en gecoördineerd.

algemene aanpak 

opmaak meerjarenplanning

Het architectenatelier zorgt voor een ontlasting van het 
bestuur door de administratieve afwikkeling, horende bij 
Agion-dossiers, volledig op zich te nemen. Dit zorgt ervoor 
dat de school zich voornamelijk kan richten op het in kaart 
brengen van de noden van de school en de werking ervan.

Bij de opmaak van verkorte procedures wordt de vraag 
gesteld of deze kadert in een meerjarenplanning. Indien de 
school hier niet over beschikt, kan het architectenatelier haar 
medewerking verlenen om de bestaande schoolgebouwen 
te onderzoeken en de grootste noden in kaart te 
brengen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt 
een prioriteitenlijst opgesteld, zodat de verschillende 
procedures elkaar vlot kunnen opvolgen.
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Voorontwerp renovatie Stella Maris Nieuwpoort l Fase 2 van 3

Hoe Architectenatelier Vyvey & partners 

een MEERWAARDE betekent voor uw school
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voorontwerp nieuwe school, Moere

lerarenkamer, Nieuwpoort



nv Architectenatelier Vyvey & partners
Kaaiplein 1, 8620 Nieuwpoort - T 058 222 150 - info@architectenatelier.eu

www.architectenatelier.eu

referentielijst   schoolprojecten

overkapping speelplaats
Sint-Godelievecollege Gistel, uitvoering 2015

het inrichten van een leraarkamer
Sint-Godelievecollege Gistel, uitvoering 2018

vernieuwen van buitenschrijnwerk
Zevekote, uitvoering 2016

het renoveren van vloeren
Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort, uitvoering 2018

het renoveren van een didaktische leskeuken 
Sint-Godelievecollege Eernegem, uitvoering 2020

herinrichten van het administratief gedeelte
Stella Maris Nieuwpoort, uitvoering 2020

het renoveren van een sporthal
Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort, uitvoering 2021

het bouwen van een nieuwe kleuter- en lagere school
Moere, voorontwerp 2020

het renoveren van een sanitaire unit voor kleuters
Driespan Gistel, uitvoering 2021

het bouwen van een leraarkamer en sanitaire zone
Stella Maris Nieuwpoort, uitvoering 2021

uitbreiden van schoolgebouw blok Zuid
Sint-Godelievecollege Gistel, voorontwerp 2019

het bouwen van een nieuw schoolgebouw Bruggang
Sint-Godelievecollege Gistel, voorontwerp 2021

het renoveren van een polyvalente zaal voor kleuters
Vrije Basisschool Eernegem, voorontwerp 2021

het inrichten van een muziekschool
Stad Veurne, laureaat wedstrijd 2021
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