
De bouw van een school 
 
1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe 
school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven naar 
volledigheid.  
 
Het beoogt inzicht te geven in hetgeen nodig is om uiteindelijk tot de realisatie van een 
onderwijsgebouw te komen dat voldoet aan de eisen die aan een modern gebouw mogen 
worden gesteld, waarin de leerlingen en leerkrachten zich prettig voelen en dat voldoet aan de 
specifieke onderwijskundige eisen van de betreffende school.  
Daarbij komen een groot aantal vraagstukken aan de orde, zoals: 

 Wat is de visie van de school op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen? 
 Wat is de ambitie van de school ten aanzien van onderwijskundige veranderingen (zoals 

actief en zelfstandig leren, praktijksimulaties, project (gericht) onderwijs, onderwijs op maat)? 
 Hoe ziet de school haar plaats in haar omgeving en de samenleving in het algemeen en hoe 

komt dat tot uitdrukking in partnerships en in de keuze van de locatie. 
 
De hoofdlijnen van het proces zijn beschreven.    
Het beschreven proces richt zich op de schoolbestuurlijke aspecten van het bouwproces omdat 
sedert de decentralisatie van de huisvesting in 1997 de schoolbesturen in principe zijn 
aangewezen als bouwheer. Daarmee zijn zij verantwoordelijk gemaakt voor het gehele proces. 
Verderop wordt nog ingegaan op het zogenaamde bouwheerschap.  
 
Overigens kan worden opgemerkt dat het proces van de realisatie van een geheel nieuwe 
school in hoofdlijnen ook van toepassing is op verbouw- en uitbreidingsactiviteiten. Hetzelfde 
geldt voor aanpassingen in het kader van de extra gelden die gemeenten voor 
onderwijskundige vernieuwingen hebben ontvangen.  
Zeker als er daarbij sprake is van activiteiten van enige omvang.  
 
2 De bepalingen in de Wet op het primair onderwijs en de modelverordening 

huisvesting.  
 
2.1 De Wet op het Primair onderwijs 
De gemeenteraad draagt – op grond van artikel 91 van de WPO – zorg voor de voorziening in 
de huisvesting. Daarom is het ook de gemeenteraad die het bedrag vaststelt dat maximaal voor 
voorzieningen beschikbaar komt. Dit heeft te maken met het budgetrecht (vaststellen van de 
begroting) van de gemeenteraad. Dit bedrag moet zodanig zijn dat in redelijke mate kan 
worden voorzien in de kosten van de huisvesting.  
Nadat schoolbesturen een aanvraag om opneming van een voorziening op het 
huisvestingsprogramma hebben ingediend stelt de gemeenteraad – na overleg met de 
schoolbesturen - het  programma vast.  
 

Het schoolbestuur dient bij deze aanvraag de volgende gegevens te overleggen:  
a)  prognose, 
b) begroting van de kosten, 
c) bouwkundig rapport, 
d) onderbouwing van de noodzaak, de omvang en de locatie. 

 



Op het programma staan de voorzieningen die – in het jaar na de vaststelling - voor 
vergoeding in aanmerking komen.(Artikel 95 WPO). Ook dient de gemeenteraad aan te geven 
met ingang van wanneer de bekostiging van de voorziening daadwerkelijk kan starten (artikel 
99).  Verzoeken die geweigerd worden, worden geplaatst op een speciaal overzicht (artikel 
96).  
 
2.2 Veranderde omstandigheden  
 
Belangrijk is dat op grond van artikel 101 de voorziening voor bekostiging in aanmerking 
komt  indien de feiten en omstandigheden ten opzichte van het moment van vaststelling van 
het programma niet ingrijpend zijn gewijzigd.   
Er moet dan sprake zijn van ingrijpende wijzigingen. Indien bijvoorbeeld het aantal leerlingen 
zodanig tegenvalt dat feitelijk minder lokalen nodig zijn dan ten tijde van het vaststellen van 
het programma kon worden voorzien, is herziening van  het eerder genomen besluit mogelijk.  
 
2.3 Bouwheerschap  
 
In artikel 103 is vastgelegd dat het bevoegd gezag de opdracht geeft de voorziening in de 
huisvesting tot stand te brengen. Dat betekent dat het schoolbestuur in principe ook 
verantwoordelijk is voor de realisatie. Dat past in het streven meer verantwoordelijkheid neer 
te leggen bij de schoolbesturen.  
 
Overigens kan met het college van burgemeester en wethouders worden afgesproken dat  
het bouwheerschap bij de gemeente wordt neergelegd.  
 
Reden waarom hiervoor gekozen kan worden is bijvoorbeeld dat het betreffende 
schoolbestuur niet beschikt over de noodzakelijke expertise om een omvangrijk project als de 
bouw van een nieuwe school te realiseren. Een andere reden zou kunnen zijn dat er meerdere 
voorzieningen moeten worden getroffen waardoor bij een gezamenlijk opdrachtverlening 
financieel voordeel te behalen valt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een 
multifunctioneel gebouw moet worden gerealiseerd waar meerdere instellingen onderdak 
zullen vinden. Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan een “brede school”. 
Belangrijk is wel dat wanneer het bouwheerschap bij de gemeente wordt gelegd er tussen 
gemeentebestuur en schoolbestuur goede afspraken worden gemaakt, zowel op het 
procedurele als het inhoudelijke vlak. .  
 
Indien ervoor gekozen wordt dat het schoolbestuur zelf de voorzieningen treft, worden de 
bouwplannen en de daarbij horende begroting ter goedkeuring aan het college  voorgelegd. 
(artikel 104). Deze goedkeuringsprocedure moet niet verward worden met de goedkeuring die 
bouwplannen behoeven in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening. 
In dat kader (waarop verderop op zal worden ingegaan) gaat het om de toetsing van de 
plannen aan de eisen van het bestemmingsplan. Bij de goedkeuring van de plannen op grond 
van artikel 104 gaat het om de goedkeuring van de bouwplannen en de daarbij horende 
kostenraming. Verder is in de gemeentelijke verordening vastgelegd dat over de wijze van 
uitvoering overleg plaatsvindt tussen gemeente en schoolbestuur.  
 
Hoewel er hier sprake is van verschillende procedures is het verstandig om in een zo vroeg 
mogelijk stadium ook te overleggen over de bestemmingsplanmatige aspecten van de te 
treffen voorzieningen. Daarmee kan voorkomen worden dat in de vervolgprocedure hierover 
problemen ontstaan met als gevolg de nodige vertragingen.     



 
Tot slot wordt opgemerkt dat een schoolbestuur eerst een voorziening daadwerkelijk kan 
realiseren als daarover overeenstemming bestaat tussen het schoolbestuur en het  
gemeentebestuur (artikel 105). Andersom geldt dat indien is besloten dat de gemeente 
optreedt als bouwheer, zij de voorziening eerst realiseert indien er overeenstemming bestaat 
over de bouwplannen en de wijze van uitvoering van deze plannen.  
 
2.4 Model verordening huisvesting  
 
De modelverordening huisvesting is gebaseerd op de bepalingen van de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.  
De verordening zelf regelt een aantal procedures langs welke huisvestingsvoorzieningen tot 
stand kunnen komen. Daarnaast worden in 5 bijlagen vele zaken geregeld waaronder de eisen 
waaraan een prognose moet voldoen de criteria op grond waarvan een aanvraag moet worden 
beoordeeld, urgentiecriteria, financiële normering alsmede criteria voor de oppervlakte en 
indeling van schoolgebouwen. 
 
Van belang is er rekening mee te houden dat er sprake is van een modelverordening. Dat wil 
zeggen dat op lokaal niveau de verordening er anders kan uitzien. Vraag derhalve bij het 
gemeentebestuur naar een exemplaar zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld.    
 
Onderstaand wordt kort ingegaan op de in de modelverordening opgenomen bepalingen die 
voor het bouwproces van belang zijn. Dat wil zeggen dat in dit hoofdstuk niet wordt ingegaan 
op de procedure die gevolgd moet worden om een voorziening opgenomen te krijgen in het 
huisvestingsprogramma. Zie daarvoor hoofdstuk B2. 
 
Bij het voorbereiden van bouwplannen moeten vaak reeds kosten gemaakt worden. Het 
plannen maken begint niet pas nadat een aanvraag is gehonoreerd door de gemeenteraad door 
opneming op het programma, maar vaak reeds veel eerder. Daarom is het mogelijk dat de 
gemeenteraad aan een schoolbestuur desgevraagd  een vergoeding toe kent voor de 
voorbereidingskosten. Kosten die in deze fase gemaakt (moeten) worden hebben vaak 
betrekking op de inschakeling van adviseurs, architecten etc. Overigens zal niet elke 
gemeente deze bepaling in de verordening hebben opgenomen. Raadpleeg daarom de voor u 
van toepassing zijnde lokale verordening. .  
 
Op grond van de modelverordening kan schematisch – nadat het programma is vastgesteld en 
de gewenste voorziening daarin is opgenomen - de volgende procedure worden weergegeven  
Dit gedeelte van de procedure wordt ook wel de uitvoeringsfase van het 
huisvestingsprogramma genoemd. In deze fase moet een groot deel van de werkzaamheden 
worden verricht die uiteindelijk tot de realisering van de gewenste voorziening leiden. 
Feitelijk dient in deze periode het plan uitvoeringsgereed te worden gemaakt. Daarbij komen 
programma’s van eisen, planontwikkeling kostenramingen etc. aan de orde. Het overzicht 
zoals hieronder is weergegeven geeft daarbij de speelruimte qua tijdsduur aan.  
 
Actie:      Door1:         
 
Vaststelling programma   Gemeenteraad  
     artikel  11 en 12  
 

                                                 
1 De verwijzing naar de artikelen betreft de artikelen conform de modelverordening. 



Bekendmaking besluit   B&W    Binnen 2 weken na vaststelling 
Artikel 14                                    door toezending en ter inzage     
    legging  

  
Overleg over de wijze van   B&W   Afspraken over:  

uitvoering     Artikel 15 lid 1    bouwheerschap   
                                                                           tijdstip indienen bouwplan en begroting  
                           (eventueel) andere wijze van uitvoering 
        wijze van toetsing door B&W (incl. gewijzigde    
             omstandigheden)  
        verantwoordelijkheid over besteding geld.  
 

      Artikel 15 lid 2   Indien van toepassing:   
         Overleg bij genormeerde bedragen  (art. 4 lid 3)  
 
Vastlegging afspraken   B&W    Binnen 4 weken  
     Artikel 15 lid 3   Instemming binnen 2 weken.  
        Indien geen overeenstemming, geen bekostiging  
                         (art. 15 lid 5)  
 
 
Bouwplan, begroting & tijdstip  Schoolbestuur  Dit gebeurt nadat overeenstemming is bereikt  

aanvang bekostiging ter   Artikel 16 lid 1   conform art. 15 lid 3  

goedkeuring naar B&W  
 
Goedkeuring bouwplan, begroting B&W    Besluit goedkeuring binnen 6 weken, eventueel  
& tijdstip aanvang bekostiging  Artikel 16 lid 2   met 3 weken te verlengen. Indien dan geen besluit, 

Tevens besluit over gewijzigde  Artikel 16 lid 3   wordt de goedkeuring geacht  te zijn verleend. 

omstandigheden       Mededeling van het besluit binnen 2 weken   
 
 
Alleen goedkeuring bouwplan  B&W   Betreft offerte lijn. Dan slechts beoordeling   

Artikel 16 lid 5    bouwplan. Beoordelingstermijnen cf. voorgaande  
 
Vaststellen definitief beschikbaar  Artikel 16 lid 6   Betreft offertelijn. Besluit binnen 4 weken.  

te stellen bedrag.      Mededeling besluit binnen 2 weken.  
 
Betaling in termijnen  Artikel 17  
 
Verlening bouwopdracht   Bestuur   Bouwopdracht door bestuur te verlenen voor  

     Artikel 18    1-10 volgend op het jaar van de vaststelling  
        van het programma . Afschrift van de opdracht  
        voor 15-10 aan B&W sturen    

  Artikel 18 lid 1 en 2  Indien hieraan niet voldaan wordt vervalt de  
   aanspraak op de vergoeding, bijzondere   

  .      omstandigheden daargelaten.  
     Artikel 18 lid 2  Verzoek indienen voor uitstel termijn voor   
        1 september.   
 

2.5 Verschillende fases 
 
Alvorens de eerste paal van een school of uitbreiding de grond in kan dient er in de 
voorbereidende sfeer veel werk te worden verzet.  
 
De eerste fase heeft betrekking op het aanvragen van de voorziening. In die fase wordt – o.a. 
op basis van een prognose – bepaald welke voorziening noodzakelijk is. Deze fase wordt 
afgesloten met de opneming van de voorziening op het programma.  
 
De tweede fase omvat de feitelijke bouwvoorbereiding. In die periode wordt het programma 
van eisen opgesteld, vindt de selectie en contractering plaats van de architect en eventuele 



andere adviseurs, wordt een ontwerp opgesteld en een voorlopige kostenraming gemaakt, 
wordt een aannemer geselecteerd en vindt de goedkering van de plannen door B&W plaats. 
Deze fase wordt afgesloten met het geven van de bouwopdracht.  
Voor deze fase is een periode beschikbaar vanaf het moment dat het programma is vastgesteld 
tot uiterlijk 1 oktober van het jaar daaraanvolgend.  
 
De derde fase betreft de feitelijke bouw van de school en neemt de bekostiging een aanvang.  
Deze fase wordt afgesloten met de opening van de nieuwe voorziening.  
  
2.6 Feitelijke bouwvoorbereiding.  
 
Vaak gaat er een zucht van verlichting door de school als “eindelijk” de toestemming van de 
gemeente is ontvangen voor de nieuwbouw, uitbreiding of verbouw van een schoolgebouw.  
 
In dat geval heeft de gemeente uw verzoek gehonoreerd en opgenomen op het plan van 
scholen en daarbij aangegeven welk bedrag daarvoor beschikbaar is.  
Bij het beschikbaar stellen van gelden voor de bouw van een school kan de gemeente op 
grond van de huisvestingsverordening overigens kiezen tussen de zogenaamde offertelijn en 
de genormeerde lijn. In de meeste gevallen verdient het de voorkeur te kiezen voor de offerte 
lijn. De normbedragen zijn weliswaar steeds bijgesteld aan de stijgende prijzen, maar de 
ervaring leert dat lokale omstandigheden en de conjuncturele situatie het soms onmogelijk 
maken voor de normbedragen daadwerkelijk een kwalitatief goede school te bouwen.  
Bezuinigingen op de bouwkosten leiden dan niet zelden tot een aantasting van de kwaliteit 
van het gebouw, hetgeen kan leiden tot minder gebruiksmogelijkheden dan wel tot hogere 
onderhoudskosten.  
 
Voor het schoolbestuur c.q. de schoolleider begint het eigenlijke werk pas nadat de 
toestemming is verleend..  
De school moet nu daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Niet zelden ontstaat er dan een ware 
zoektocht naar antwoorden op vragen als: 
- “hoe doe ik dat … een school bouwen”, 
- “wie moet ik daarbij betrekken”, 
- “Bel ik eerst een architect of een aannemer?” 
- “En…..welke bel ik dan?” 
 
In de meeste gevallen is de vormgeving van een bouwproject niet eenvoudig.  
Voordat u een architect belt, zijn er nog een aantal andere stappen die gezet moeten worden.  
De eerste stap die u moet zetten is de vraag beantwoorden wie de bouw van de school zal 
realiseren. Het zogenaamde bouwheerschap.   
Waar moet u zoals aan denken en hoe organiseert u het?  
Wie moet er bij betrokken worden? 
Hoe krijg ik een gebouw dat past bij de onderwijskundige visie van de school.  
Hoe moet het schoolgebouw eruitzien?  
 
Hieronder treft u een leidraad aan voor het maken van de noodzakelijke keuzes.  
 
 
 
 
 



3 Waar gaat het om? 
 
Het is van belang u te realiseren hoe een bouwproces eruit kan zien.  
Ruwweg zijn er binnen het bouw(voorbereidings)proces een drietal trajecten te 
onderscheiden.    
 
Faseren Hierbij gaat het om het bepalen van het eindresultaat en het inventariseren van het 

daartoe uit te voeren werk. Vervolgens kunnen deze werkzaamheden in fasen 
worden ingedeeld. Faseren maakt het u mogelijk het (tussen)resultaat te toetsen en 
maakt voortgang zichtbaar. 

Beheersen Het beheersen van een bouwproces heeft tot doel dat alle hiervoor omschreven 
fases zodanig kunnen worden gevolgd en bewaakt dat het eindresultaat ook 
datgene brengt dat u vooraf in beeld had. Gedurende het verloop van een project 
bewaakt de projectleider al deze aspecten (incl. afspraken over tijd, geld, 
kwaliteit, informatie en organisatie). 

Beslissen Bij elke fase bent u in staat besluiten te nemen over continueren of stoppen, of 
bijsturen . 

 
Het sturen en controleren van een bouwproces is een complexe zaak. De belangen van 
betrokken partijen zijn groot, de kosten kunnen bij onvoldoende controle gemakkelijk uit de 
hand lopen en eisen op het gebied van milieu, brandveiligheid, toegankelijkheid en arbo 
leggen een extra druk op het kwaliteitsniveau van werken.  
 
Uitgangspunt bij het uitvoeren van controle en het geven van advies is zoals in het schema 
hierboven is aangegeven, zorgdragen voor een goede beheersing van het bouwproces en de 
kosten.  
 
3.1 Binnen een bouwproces zijn ruwweg vier fases te onderscheiden.  
 
1) De onderzoeks- en financieringsfase.  

Hier gaat het om de haalbaarheid van de plannen. Voor een groot deel zijn die feitelijk al 
afgerond op het moment dat de gemeenteraad de plannen heeft opgenomen op het 
huisvestingsplan. De haalbaarheid wordt primair getoetst aan de normen zoals opgenomen 
in de model-huisvestingsverordening van de VNG. Het gaat daarbij om de 
beschikbaarheid van financiële middelen, de noodzakelijke omvang van het project 
(prognoses), een afweging van prioriteiten t.o.v. door andere besturen ingediende 
aanvragen etc.  
 

2) De ontwikkelingsfase.  
Hier wordt meestal door een architect een voorlopig en daarna een definitief ontwerp 
gemaakt. Daaraan vooraf gaat echter het ontwikkelen van een concreet plan van eisen. De 
vraag wordt dan beantwoordt aan welke eisen een gebouw moet voldoen.  
deze eisen hebben niet alleen betrekking op technische aspecten, maar vooral op de 
onderwijsinhoudelijke eisen. De visie van de school op onderwijs en kinderen is daarbij 
maatgevend. Op basis van dat programma van eisen wordt door een architect (liefst een 
architect met ervaring op het gebied van scholenbouw) een voorlopig plan gemaakt. Bij 
dit voorlopige (schets)plan wordt tevens een eerste en globale kostenraming gevoegd. 
Nadat overeenstemming is bereikt over het voorlopig schetsplan en duidelijk is dat dit ook 
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare middelen. Wordt e.e.a. 



uitgewerkt in het bestek en de bouwtekeningen.   
 
Binnen deze ontwikkelingsfase zijn er een aantal stappen te onderscheiden. 
 
Stap 1: Visie 
 
Visieontwikkeling is de eerste stap. Hierbij wordt devisie van de school op 
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, de ambitie van de school en de 
wijze waarop de school haar plaats in haar omgeving zie vertaald in een visie document 
Meestal neemt het management of het bestuur hiertoe het initiatief . de toekomstige 
gebruikers van de school moeten zich straks in het nieuwe gebouw thuis voelen. Daarom 
is het van belang deze startvisie in brede kring te bespreken.(docenten, ondersteunend 
personeel, leerlingen en ouders). De startvisie kan de volgende twee onderdelen omvatten: 

 
1. Een visie over het primaire proces (bijvoorbeeld van aanbodgericht naar 

vraaggestuurd onderwijs, leren op maat e.d.) en de daaruit volgende organisatie van 
het leerproces. 

 
2. Een visie op een stimulerende werk- en leeromgeving die past bij het beeld dat het 

management hierover heeft. 
 

Stap 2: Vaststelling ‘Uitgangspunten’ 
 
Als resultaat van stap 1 kan vervolgens de definitieve voor de huisvesting van belang 
zijnde onderwijskundige en onderwijsorganisatorische uitgangspunten worden 
geformuleerd.  

 
Stap 3: Ontwikkeling ‘Programma van Activiteiten’ 
 
In deze fase kan een beeld worden ontwikkeld (met gebruikmaking van de geformuleerde 
onderwijskundige uitgangspunten de toekomstige activiteiten eruit zullen zien:  

 welke werkzaamheden zullen in de nieuwe leeromgeving plaatsvinden 
 op welke wijze verrichten leerlingen en docenten daarin hun activiteiten 
 welke werkvormen worden gebruikt  
 wordt klassikaal gewerkt of in kleine(re) groepen 
 hoeveel tijd wordt er gewerkt in een bepaalde samenstelling  
 welke interacties vinden er plaats.   



 
Stap 4: Programma van Functie- en Ruimte-eisen  
 
De voorgaande stappen worden uitgewerkt in een Programma van (Functie- en Ruimte) 
eisen. Daarin worden de resultaten vertaald naar de benodigde ruimten (omvang, 
onderlinge relaties, benodigde kwaliteit). Dit moet uiteindelijk leiden tot een 
ontwerpschets van de toekomstige huisvesting.  

 
Stap 5: Opdtracht aan archtect.  
 
Aan de hand van het aldus ontwikkelde programma van eisen wordt een globale raming 
gemaakt van de investeringskosten  Het geheel fungeert als opdracht aan de architect.  
 

3) De realisatiefase. 
In deze fase wordt de feitelijke bouw gerealiseerd. Bij de keuze van aannemers en/of 
installateurs is de prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijk gegeven. De realisering van 
het project wordt gecoördineerd door een bouwmanager, die de stand van zaken 
voortdurend met de opdrachtgever doorspreekt. In deze fase wordt tevens bij de gemeente 
een bouwvergunning aangevraagd en worden de plannen voorgelegd aan de zogenaamde 
welstandscommissie. (Deze beoordeelt of de plannen qua architectuur passen binnen de 
omgeving waarin het gebouw moet worden gerealiseerd. ) 
 

4) Afrondingsfase 
De vierde fase start met de oplevering. Eventuele gebreken kunnen daarbij worden 
vastgesteld zodat de aannemer die vervolgens alsnog kan herstellen.  
Voor de feitelijke ingebruikname is het noodzakelijk dat de feitelijke gebruiker  een 
zogenaamde gebruiksvergunning aanvraagt bij het gemeentebestuur.  
Ook is het van belang in die beginperiode een meerjaren onderhoudsplan op te (laten) 
stellen. Ook wordt een financiële eindafrekening gemaakt.  

 
3.2 Projectorganisatie  
 
Van belang is ook te weten wie bij de bouw van een school zijn betrokken. Het opzetten van 
een goede projectorganisatie is daarbij van groot belang. Binnen een dergelijke organisatie 
worden heldere afspraken gemaakt, wie waar verantwoordelijk voor is.  
Hoewel een bouwproces op vele manieren vorm gegeven kan worden wordt hieronder 
schematisch een voorbeeld gegeven.  



 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Vaststelling                                    
                                                                                                                       bouwheerschap      
 
 
          Gemeente        Schoolbestuur
             
 
 
 
 

*De samenstelling is afhankelijke van de lokale            
   situatie. Het is aan te bevelen te starten met een  
   interne samenstelling die zich onder meer bezig houdt  
   met het opstellen van een programma van eisen en de architectenkeuze. 
   Daarna kan de commissie worden uitgebouwd met de extern betrokkenen 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de bouw van een school zijn er verschillende voorschriften waarmee rekening gehouden 
moet worden. In principe zal de architect - waarvan aangenomen mag worden dat deze 
daarvan op de hoogte is – bij zijn ontwerp met deze voorschiften rekening houden.  
 

Toestemming gemeente (raad)  
 
Overleg tussen gemeente en schoolbestuur (op overeenstemming gericht overleg)  
In dit stadium zijn de betrokken partijen vaak beperkt tot MR, directie, bestuur en gemeente 
 

Start bouwvoorbereiding  

Ontwikkeling Programma 
van eisen  op basis van 
onderwijskundige visie door 
het interne bouwteam, en 
architectenkeuze.   

Vorming bouwteam:*  
Intern betrokkenen  

directie /mr/    
    huisvestingsmedewerker 
    / lid bestuur  
Extern betrokkenen 

 architect/bouwzaken gemeente/  

Accordering door het 
bestuur  

Verdere uitwerking plannen 
(o.a. schetsplan) en 
vaststelling benodigde krediet 

Via bestuur aanvraag 
definitief krediet bij de 
gemeente  

Beschikbaar stelling 
krediet  

Uitvoering plannen: Definitief ontwerp  aanvraag bouwvergunning  
                                 Aanbesteding  Bouw     



3.3 Stichtingskosten 
 
Het gemeentebestuur kan – op grond van de bepalingen in de huisvestingsverordening – op 2 
manieren bepalen welke middelen voor de bouw van de school beschikbaar worden gesteld.  
 
1)  Genormeerd 

 In de modelhuisvestingsverordening (bijlage IV, financiële normering) zijn een aantal  
 tabellen opgenomen. Op basis van deze tabellen is het mogelijk een berekening te 
maken welk bedrag beschikbaar zou moeten worden gesteld voor de bouw of 
uitbreiding van een schoolgebouw. Daarbij wordt uitgegaan van een vaste voet 
aangevuld met een bedrag per lokaal en een toeslag voor de paalfundering. Aparte 
tabellen zijn opgenomen voor uitbreiding, tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting 
onderwijsleerpakket en meubilair. Ook voor gymnastieklokalen en scholen voor 
(V)SO zijn tabellen opgenomen.  

 
2)  Offerte 

Een andere mogelijkheid is dat gelden beschikbaar worden gesteld op basis van een 
aantal uit te brengen offertes.  

 
Stichtingskosten kunnen worden opgesplitst in een aantal subgroepen. Deze zijn:  
a) Grondkosten.  
  Alvorens tot de bouw kan worden overgegaan dient de benodigde grond te worden  
  verworven en vervolgens bouwrijp gemaakt te worden.  
  Bij de grondkosten gaat het dan ook om: 
-  de aankoopkosten 
-  kosten voor het bouwrijp maken  
   Hieronder vallen onder andere de eventuele sloopkosten van een op het terrein staand  
  gebouw, het verrichten van het nodige grondwerk en het verleggen van de kabels en  
  leidingen en de kosten van de infrastructuur. Hierbij moet worden gedacht aan de  
  aanleg van toegangswegen, verlichting etc. In veel gevallen zullen deze kosten - zeker  
  bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk – (deels) ten laste kunnen worden gebracht  
  van de  kosten van de ontwikkeling van het betreffende bestemmingsplan, omdat  
  dergelijke voorzieningen vaak een bredere bestemming  
  hebben dan het schoolgebouw alleen.  
    

b) Bouwkosten  
Hierbij gaat het om de daadwerkelijke realisering van het gebouw. Naast de 
bouwkundige kosten vallen hieronder de installaties en die elementen die tot de vaste 
inrichting behoren 
 

c) Inrichtingskosten 
Uiteraard moet een gebouw kunnen worden gebruikt. Onder deze kosten moeten o.a. 
ook begrepen worden de aanschaf van de eerste inrichting OLP en meubilair.  
 

d) Bijkomende kosten.  
Hieronder vallen de kosten van alle bij de bouw betrokken externen, zoals de architect, 
constructeur etc.  
 



In de NEN-norm 26312 worden de bouwkosten nauwkeurig omschreven. Opgemerkt moet 
worden dat deze normen qua omschrijving afwijken van de gehanteerde omschrijvingen in de 
modelhuisvestingsverordening van de VNG.  
 
3.4 Architectenkeuze 
 
De keuze van de architect is in hoge mate bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Voor de 
opdrachtgever is het dan ook van belang hieraan veel aandacht te schenken.  
Voordat tot de definitieve keuze wordt gekomen is het van belang een aantal criteria in beeld 
te brengen op basis waarvan die keuze wordt gemaakt.  
 
Daarbij zijn – in ieder geval – de volgende aspecten in beeld:  
1) beschikt de architect over voldoende kennis van de specifieke bepalingen waarmee bij het 

ontwerp en bij de bouw van scholen rekening moet worden gehouden (zie hieronder) 
2) beschikt de architect over voldoende onderwijsinhoudelijke kennis waardoor hij in  

staat is de onderwijsvisie van de school te vertalen in een – bij die visie – passend   
ontwerp. 

3) is de architect in staat een gebouw zodanig flexibel van opzet te maken dat het relatief  
eenvoudig is het gebouw aan te passen aan gewijzigde inzichten.   
 

Uiteraard kunnen meer aspecten een rol spelen bij de architectenkeuze, zoals plaatselijke 
bekendheid. Niet zelden wordt door het gemeentebestuur gevraagd bij de keuze van de 
architect de plaatselijke betrokkenheid van een architect te laten meewegen.  
Hoewel hier niets op tegen is, zijn het met name de inhoudelijke aspecten zoals hiervoor 
genoemd die de doorslag zouden moeten geven bij de uiteindelijke keuze.   
 
Bij de keuze van een architect kunt u zich laten informeren door bijvoorbeeld het STARO3. 
(stichting architecten research onderwijsgebouwen) Bij deze stichting zijn een groot aantal 
architecten aangesloten die de nodige ervaring hebben met de bouw van scholen.    
 
4 Relevante bepalingen  
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante regelgeving m.b.t. de bouw 
van schoolgebouwen.  

1)  Bouwbesluit 2003 (VROM)  
 Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u altijd voldoen aan de eisen van het  
 Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften.  
 Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid.   
 
Op 1 januari 2003 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Op dat moment is 
ook de zogenoemde tweede fase van kracht geworden die al in 1998 was gepubliceerd 
en die nu is geïntegreerd in het Bouwbesluit.   

2)   Brandveiligheidsvoorschriften (brandweer)  
 Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het toezicht op  
 de naleving van alle brandveiligheidsvoorschriften.  
Voor gebouwen waarin meer dan 50 personen aanwezig plegen te zijn of waarin 

                                                 
2 Zie daarvoor de website: www. 
3 Zie daarvoor website: www. 



kinderen, bejaarden en/of gehandicapten verblijven is het verplicht te beschikken over 
een zogenaamde gebruiksvergunning. Deze verplichting geldt ook voor gymzalen en 
sportzalen. Een gebruiksvergunning heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is het 
een instrument om te zorgen voor gebouwen die – technisch - brandveilig zijn. In de 
tweede plaats is het bedoeld  ervoor te zorgen dat een gebouw op een brandveilige 
manier wordt gebruikt.   

 
3)  Bestemmingsplannen en procedures bouwaanvragen (gemeente) 
        De bouwvergunning wordt afgegeven door het college van burgemeester en  
  wethouders. De vraag of een bouwvergunning wordt afgegeven is afhankelijk van de  
  in het bestemmingsplan opgenomen bestemming van de grond waarop de school moet  
  worden gerealiseerd. Het is aan te bevelen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het  
   gemeentebestuur te informeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden die het  
  bestemmingsplan biedt. De procedures rond de aanvraag van een bouwvergunning  
  kunnen – wanneer het bestemmingsplan onverhoopt moet worden aangepast – voor  
  een aanzienlijke vertraging zorgdragen.  
      
4)  Welstandsvoorschriften  
    Bij de aanvraag voor een bouwvergunning vindt eveneens toetsing plaats aan de  
 zogenaamde welstandseisen. In feite wordt daarbij de vraag beantwoord of het gebouw  
  past in de omgeving waarin het zal worden gebouwd.  Ook hiervoor geldt dat het goed  
  is vroegtijdig bij het gemeentebestuur te informeren naar deze eisen. 
 
5)  Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VNG en gemeente)  
 
5 Alternatieve wijzen van bouwen  
 
Naast de traditionele wijze waarop een gebouw kan worden gerealiseerd is het ook mogelijk 
te kiezen voor een andere benadering.  
Te denken valt daarbij aan de zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS) en het 
samenwerken met een woningbouwcorporatie.  
 
Het ministerie van Financiën herbergt het zogenaamde Kenniscentrum PPS 
(www.pps.minfin.nl).. Hier kunt u de nodige achtergrond informatie vinden.     


