
 
 

Servicecentrum Scholenbouw (SCS) van start 
 
Door Jan Schraven, kennismanager SCS 
Onlangs heeft de Tweede Kamer goedkeuring verleend aan de oprichting van 
het Servicecentrum Scholenbouw (SCS). Het SCS is er voor gemeenten en 
schoolbesturen van voortgezet en primair onderwijs, die meer willen weten 
over de toepassing van innovatieve aanbestedings- en financieringsvormen in 
de scholenbouw, waarbij publiek private samenwerking (PPS) een rol speelt. 
Het SCS is een initiatief van de ministeries van OCW en Financiën, de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten en de organisaties voor bestuur en 
management in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder VOS/ABB. 
Het SCS verzamelt en ontwikkelt kennis, gebaseerd op praktijksituaties. Deze 
kennis wordt gebundeld en ontsloten voor scholen en gemeenten. Het centrum 
werkt samen met marktpartijen, die mee kunnen profiteren van de kennis die 
via het SCS wordt ontwikkeld.  
 
Bij de bouw van een school worden verschillende fasen doorlopen. Van het maken 
van een programma van eisen, het ontwerpen, het daadwerkelijk bouwen tot het 
beheer. Bij een traditioneel aanbestedingsproces worden de partijen die betrokken 
zijn bij de verschillende fasen elk afzonderlijk gecontracteerd. Bij een innovatieve, 
geïntegreerde aanbesteding zijn meerdere fasen in één aanbestedingscontract 
samengebracht. Dit kan aanzienlijk voordelen opleveren. Zo kan er kan er een breed 
pakket aan huisvestingsdiensten ontstaan met een goede prijs- en 
kwaliteitsverhouding.   
 
Het gaat kort gezegd om de integratie van een aantal van de volgende 
componenten: 
  
- Design (ontwerp),  
- Build (bouw),  
- Maintain (onderhoud)  
- Operate (exploitatie)   
- Finance (private financiering).  
 
Geïntegreerd aanbesteden en PPS laten zich lastig in één definitie vatten. Het SCS 
hanteert als belangrijkste kenmerken: 
 
- er is sprake van een geïntegreerde aanpak van ontwerpen/investeren en 

onderhouden/exploiteren; 
- er is sprake van een grotere private betrokkenheid dan in een traditionele aanpak; 
- er is sprake van een zekere mate van risico-overdracht door de school en 

gemeente aan de private partij. 
 
De voordelen van deze geïntegreerde aanbestedingsstrategie ten opzicht van een 
traditionele aanbesteding liggen in: 
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- een benadering van levenscycluskosten van een project, waarbij door dezelfde 

(private) partij de geïntegreerde projectfasen worden uitgevoerd; 
- een risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (iedere partij doet 

waar die goed in is) om tot de optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit te 
komen; 

- sturen op output, waardoor meer ruimte ontstaat voor innovatie; 
- prikkels, zoals een aan de geleverde prestatie gerelateerd betalingsmechanisme 

om de kwaliteit te borgen. 
 
Hindernissen 
De grootste voordelen zijn waarschijnlijk te verwachten uit de life-cycle-benadering, 
het verbinden van investeren en exploiteren. In het onderwijs zijn deze taken echter 
verdeeld tussen gemeente en schoolbestuur. De gemeente ontvangt voor 
kapitaalslasten een vergoeding via het Gemeentefonds, terwijl het schoolbestuur van 
het ministerie van OCW een vergoeding voor de exploitatielasten ontvangt. Voor de 
geïntegreerde contractvorming zullen dan ook wel een aantal hindernissen moeten 
worden genomen. 
 
Voor de bundeling van geldstromen zullen gemeente en schoolbesturen een 
overeenkomst moeten afsluiten. In het eerste PPS-scholenbouwproject Montaigne 
College te Den Haag is daarvoor een model ontwikkeld: de bestuurovereenkomst. In 
dit model contracteert de gemeente met de private partij, waarbij het bestuur 
middelen uit de exploitatievergoeding beschikbaar stelt aan de gemeente. Een 
andere rolverdeling is echter ook goed mogelijk. Zo kan ook het schoolbestuur als 
wederpartij van de private partij optreden, waarbij de gemeente een 
investeringskostenvergoeding aan het bestuur beschikbaar stelt 
(doordecentralisatie). 
 
Een ander vraag betreft de schaal van het project. Een geïntegreerde aanbesteding 
kent door een relatief langere voorbereiding hogere transactiekosten, zowel voor de 
publieke als de private partij. Deze kunnen beter worden ‘geabsorbeerd in contracten 
met een groter volume. Onduidelijk is nog waar de ondergrens voor dergelijke 
projecten moet worden gelegd. In de onderwijshuisvesting zouden de kosten 
betrekkelijk eenvoudig kunnen worden beperkt door gebruik te maken van bepaalde 
standaarden (modelcontract/ SLA’s). Ook door het clusteren van projecten kan snel 
een groter volume worden bereikt. Zo overwegen de gemeente Vught en Brummen 
een compleet integraal huisvestingsplan aan te besteden, inclusief het beheer van de 
in deze plannen opgenomen multifunctionele accommodaties. 
 
Kansen: aansluiting bij actuele ontwikkelingen 
De verschillende geldstromen en de betrokkenheid van een veelheid van partijen, 
maken een keuzebepaling voor een innovatieve aanbesteding er niet eenvoudiger 
op. Een aantal actuele ontwikkelingen in de scholenbouw kennen echter als een 
belangrijke stimulans voor de introductie van innovatieve aanbestedingsvarianten 
worden opgevat.  
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Multifunctionaliteit is het uitgangspunt bij nieuwbouw; het stand-alone-schoolgebouw 
is steeds meer een uitzondering, waardoor  veel vragen ontstaan over het beheer 
(verdeling van taken en risico’s). Een oplossing voor deze beheerstechnische vragen 
kan worden gevonden door de bouw en het beheer in één opdracht aan een private 
partij te gunnen. 
Integrale planning en clustering: in de praktijk sluiten besturen en gemeenten vaak 
convenanten op basis van integrale planning van huisvesting en spreiding van 
onderwijsaanbod en maatschappelijke voorzieningen. Dit biedt een goede basis om 
bij de aanbesteding van de plannen te komen te kiezen voor clustering van 
projecten. 
Nieuwe technische eisen worden aan schoolgebouwen gesteld, zoals ten aanzien 
van het  binnenklimaat en energiebeheer. Dit leidt ertoe dat nieuwe installaties 
worden opgenomen in het ontwerp van scholen, die specifieke deskundigheid vragen 
van de gebruiker. De behoefte zal toenemen om met de leverancier/bouwer ook na 
de oplevering van nog een onderhoudscontract aan te houden 
 
Maatschappelijk vastgoed 
De woningbouwcorporaties hebben wettelijk de mogelijkheid en zelfs opdracht 
gekregen voorzieningen te realiseren met een (semi-)publieke functie (zogenoemd 
maatschappelijke vastgoed). Onderwijs blijkt een interessante partij te zijn, gezien 
het grote aantal projecten dat inmiddels wordt ontwikkeld. De 
samenwerkingsovereenkomsten en financieringsarrangementen die in dit verband 
tussen gemeenten, schoolbesturen en corporaties worden aangegaan, vertonen 
vergelijkbare kenmerken als de integrale contractvormen (life-cycle-benadering, 
risicotoedeling, output-sturing). Het SCS ziet hierin dan ook een taak voor zich 
weggelegd. Zo zal onder meer een onderzoek worden gestart naar de opzet van een 
standaard huursomberekening voor onderwijsvoorzieningen.  
  
Kennisontwikkeling en –verspreiding: pilots 
Het SCS wil kennis hierover ontwikkelen en verspreiden. Uitgangspunten hierbij zijn 
praktijkgerichtheid en vraagsturing. Door vanuit de praktijk te leren kan generieke 
kennis worden ontwikkeld (bijvoorbeeld handleidingen en standaarden) waarmee 
anderen kunnen worden aangemoedigd van die kennis gebruik te maken.  
 
Het SCS selecteert praktijksituaties als pilots waarin de kennisontwikkeling wordt 
geactiveerd en ondersteund. De pilots worden geselecteerd op basis van 
inhoudelijke criteria om een zo breed mogelijk gebied van kennisontwikkeling af te 
dekken. Daarnaast wordt gelet op de mogelijkheden en de ambities van de projecten 
om bij te dragen aan kennisontwikkeling en  als ‘atelier’ voor PPS en innovatief 
aanbesteden te dienen. Projecten die niet de status verkrijgen van pilot kunnen 
meeliften met de pilots om mee te kijken, maar ook om vanuit de eigen positie bij te 
dragen aan de kennisontwikkeling die in het atelier plaatsvindt. Op deze manier 
worden de breedte- en de dieptestrategie met elkaar verbonden.  
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Projecten aanmelden 
Projecten kunnen via de website (www.scsb.nl) worden aangemeld bij het SCS. 
Vervolgens worden ze geselecteerd op basis van inhoudelijke criteria om een zo 
breed mogelijk gebied van kennisontwikkeling af te dekken. Een belangrijk criterium 
is de bereidheid om de in het project opgedane kennis te delen met anderen. Deze 
kennis wordt via de website van het SCS inzichtelijk gemaakt. 
 
Informatie: Jan Schraven, 06-12946351, j.schraven@scsb.nl  
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