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GULDENSPORENCOLLEGE CAMPUS PLEIN, KORTRIJK

De vernieuwing van scholencampus Kaai van het 
Guldensporencollege en de Sint-Amands Basisschool in Kortrijk 
kadert binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen en 
kwam in 2011 als winnend ontwerp voort uit een Open Oproep 
van het Team Vlaams Bouwmeester.

De opdracht ontstond na de fusie van 2 Kortrijkse scholengroepen, 
het Sint-Amandscollege en De Pleinschool, en de daaruit 
voortvloeiende hervestigingsoperatie van 4 naar 2 bestaande, 
binnenstedelijke schoolsites: ‘Campus Plein’, de site van het 
beschermde Klooster van O.L.V. Ter Engelen (bijgenaamd ’t Fort) 
en ‘Campus Kaai’, de site ontstaan uit de middeleeuwse Sint-
Amandsproosdij en vroeger gekend van de inmiddels afgebroken 
Collegetoren.
Beide sites liggen aan de Leie, op wandelafstand van elkaar, en 
worden gekenmerkt door hun waardevolle historische gebouwen 
en groene open ruimtes. Het masterplan voor de hervestiging 
van de scholen vertrekt van een open campusmodel, waarbij 
het beschermde erfgoed en de ‘verborgen tuinen’ van de 
ommuurde kloostersites publiek toegankelijk gemaakt worden, en 
de verschillende scholen (basis- en secundair onderwijs) verder 
uitgebouwd worden als autonome en vrijstaande gebouwen of 
gebouwenclusters.
Dit concept werd binnen de werking en pedagogische visie van 
de  fusieschool (met meer dan 2500 leerlingen BSO, TSO en 
ASO) doorgetrokken door de verschillende graden (1ste, 2de en 3de 
graad, ASO en BSO/TSO) ook als autonome schoolentiteiten te 

beschouwen, met elk hun eigen directie en administratie, leslokalen, 
speelplaatsen, sportinfrastructuur, enz. Zo is vandaag de volledige 
1e graad of ‘middenschool’ in ‘het Fort’ op Campus Plein gehuisvest, 
samen met het internaat en een andere basisschool. Op Campus 
Kaai zijn de hogere graden van het Guldensporencollege gevestigd: 
3de graad TSO/BSO in het bestaande ‘sokkelgebouw’ van de 
Collegetoren aan de Leie, 3de graad ASO in de centrale, historische 
gebouwencluster en de 2e graad in het nieuwe schoolcomplex aan 
noordzijde van de campus. De Sint-Amandsbassischool tenslotte 
bevindt zich aan de kant van de Kollegestraat, in het westelijke deel 
van de voormalige Sint-Amandsproosdij.

Campus Plein, de site van het vroegere Klooster van OLV Ter 
Engelen (’t Fort), vormt voortaan de thuisbasis voor het internaat 
van het Guldensporencollege, dat voordien gehuisvest was in de 
gesloopte collegetoren aan de Diksmuidekaai. Van het beschermde 
kloostercomplex werd de westelijke uitbreidingsvleugel uit 1861 
binnen de bestaande historische gevels verbouwd tot een modern 
internaat met 60 kamers op 3 verdiepingen en een gelijkvloerse 
ontspanningsruimte. 
Na afbraak van de interne structuur van houten vloeren, wanden en 
trappen, werd binnen de gerestaureerde gevels en vanaf de (paal)
fundering een volledig nieuwe, geïsoleerde structuur in metselwerk, 
beton en staal opgebouwd, om de performantie van het gebouw 
te verbeteren qua akoestiek, brandveiligheid en energieverbruik.
Hierbij werden de bestaande vloerniveaus van het beschermde 
kloostergebouw aangehouden, en werd zo de integrale 



ontspanningsruimte internaatmezzanine slaapruimte internaat

toegankelijkheid van beide gebouwen opgelost door middel van een 
gemeenschappelijke trap- en liftkern. Op het gelijkvloers wordt het 
niveauverschil tussen de vloerpas van het klooster en het niveau van de 
omliggende buitenruimtes overbrugd met een trage helling en een brede 
zittrap, die de ontspanningsruimte opdeelt in diverse gezellige plekken.
De ruime vrije hoogte op de eerste verdieping liet toe om een alternatief type 
slaapkamer (met mezzanine) te integreren, de tweede en derde verdieping 
zijn gewone slaapvertrekken. Om de ruimte op de derde verdieping te 
optimaliseren werd het zadeldak met dakkapellen vervangen door een 
balkvormig dakvolume in zink, met licht geïnclineerde gevelvlakken waarin 
de vooruitspringende raamkaders een hedendaagse antwoord vormen op 
de ritmiek van de dakkapellen. 

De nieuwe refter is opgevat als een open en uitnodigend paviljoen in de 
beschermde kloostertuin van Campus Plein. Aan de oostelijke toegang tot 
de site werden de parking, fietsenstallingen en werkplaatsen verwijderd 
om plaats te maken voor een nieuw tuinpaviljoen, omgeven door groen. De 
ondersteunende functies (keuken, bergingen, sanitair, technische ruimtes) 
zijn tegen de oostelijke tuinmuur op de perceelgrens geplaatst en vormen 
een langwerpig, gesloten volume. Het volume van dee eetzaal is opgebouwd 
uit een lichte staalstructuur en rondom voorzien van een vliesgevel met 
transparante glasvlakken en opake panelen met houten bekleding. Het dak 
kreeg een opvallende inclinatie, wat het solitair karakter van het gebouw 
versterkt.
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