
Te weinig geld voor onderhoud
• Scholen willen af van verwaarloosde gebouwen

Scholen voor voortgezet on-
derwijs verwaarlozen hun ge-
bouwen. Hoe graag ze het
ook willen, opknappen lukt
vaak niet.

Somajeh Ghaeminia

Van de 1200 schoolgebouwen voor
voorgezet onderwijs, is de helft ver-
waarloosd, schat voorzitter Sjoerd
Slagter van de VO-raad, de belangen-
behartiger van het voortgezet onder-
wijs. „Bijna alle scholen investeren
te weinig in onderhoud.”

Dat komt volgens hem omdat niet
de gemeenten maar scholen sinds
2005 verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud van hun gebouwen. On-

derhoud dat veel gemeenten hebben
uitgesteld toen zij er nog over beslis-
ten, meent Slagter. Nu zitten de scho-
len met de verwaarloosde gebou-
wen.

Scholen krijgen te weinig geld om
alles op te kunnen knappen, aldus de
VO-raad. Het ministerie van onder-
wijs liet berekenen wat scholen uit-
geven en nodig hebben voor onder-
houd, leermiddelen en energie. Een
school krijgt hiervoor 130 euro per
leerling maar zou eigenlijk 300 euro
per leerling moeten krijgen, bleek
uit dat onderzoek.

Het tekort dat daardoor ontstaat
bedraagt minimaal 110 miljoen eu-
ro. Maar dan is nog niet het bedrag
meegerekend dat de school nodig
heeft om haar gebouw functioneler

te maken, bijvoorbeeld door lokalen
te veranderen in praktijkruimtes.
Met die kosten erbij, loopt het tekort
volgens de VO-raad op tot 300 mil-
joen.

De scholen willen zelf de volledige
zeggenschap krijgen over hun huis-
vesting. Nu is de gemeente verant-
woordelijk voor nieuwbouw en de
school voor het onderhoud. Dat
zorgt voor problemen. „Veel scholen
klagen over de gemeenten”, zegt
Gertjan van Midden. Hij is adviseur
onderwijshuisvesting bij VOS/ABB,
een besturenorganisatie voor open-
bare scholen. „Procedures bij de ge-
meenten om nieuwbouw te realise-
ren duren ontzettend lang, soms wel
vier jaar.”

Dus weten scholen niet altijd wat

te doen: alle dure kozijnen vervan-
gen of nieuwbouw? Slagter: „Als de
school voor het laatste kiest, is ze
weer afhankelijk van de gemeente
die misschien liever een nieuw stadi-
on wil bouwen.”

De behoefte aan nieuwe schoolge-
bouwen is groot, zegt Van Midden
van VOS/ABB. Dat komt volgens hem
door grote veranderingen in het on-
derwijs. „Scholen moeten hun ge-
bouwen aanpassen om ook gehandi-
capte leerlingen les te kunnen ge-
ven, traditionele lokalen worden
praktijklokalen en er moeten ruim-
tes komen waar in kleine groepjes
kan worden gewerkt.”

Of scholen extra geld krijgen om
hun gebouwen aan te passen, wordt
op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Leerlingen van scholengemeenschap RSG N.O. Veluwe in Epe krijgen praktijkonderwijs in een nieuw lokaal. 


