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Exploitatie schoogebouwen 
MOP en FOP 

 
Door Hans Heijltjes, senior adviseur onderiwjshuisvesting Hevo 

 

Nederland telt 7000 basisscholen en ruim 10.000 locaties. 

Als iedere school gemiddeld (bijna) een halve fte vanuit de lumpsum moet overhevelen naar 

de exploitatie van gebouwen betekent dit landelijk gezien ruim 3500 fte’s !  

 

Via de Helpdesk van VOS/ABB komen de afgelopen jaren steeds meer vragen en signalen binnen 

over problemen die schoolbesturen ervaren om de exploitatiekosten van schoolgebouwen binnen 

de perken te kunnen houden.  

 

Hevo, partner van VOSABB, heeft de afgelopen jaren in het primair en voortgezet onderwijs benchmark-

onderzoek gedaan naar de exploitatiekosten van schoolgebouwen. Daarnaast zijn door HEVO ruim 250 

schoolgebouwen voor primair onderwijs via een daartoe ontworpen quick scan beoordeeld op diverse 

aspecten, waaronder de bouwkundige en onderwijskundige staat, de veiligheid, het binnenmilieu, de 

uitstraling en het energieverbruik (versus de inkomsten VeLo: Vereenvoudiging Londo).  

 

Deze combinatie van aspecten vormt de basis voor een brede integrale beoordeling en geeft een bestuur 

de mogelijkheid om tot een weloverwogen keuze te komen over de toekomst van de gebouwen. Het helpt 

schoolbesturen tevens om desinvesteringen in gebouwen te voorkomen. 

 

Een van de uitkomsten van de quick scans  is dat voor bijna  alle onderzochte gebouwen de energiekosten 

gemiddeld 25 tot 40% hoger waren dan de inkomsten die de scholen hiervoor van het Rijk krijgen. Ook blijkt 

dat  ruim 90% van de gebouwen ten aanzien van het binnenmilieu niet voldoet aan de (nieuwbouw)eisen 

van het nieuwe Bouwbesluit.  

 

Het is geen verrassende uitkomst dat de vergoeding voor energiekosten binnen VeLo niet toereikend is om 

de kosten te kunnen dekken. De exploitatie van schoolgebouwen staat al jaren onder druk. Er komen nog 

zwaardere tijden aan… 

 

Hoe komt dit? 

De onderwijskundige vernieuwingen (meer ICT-toepassingen) en de gewijzigde wettelijke eisen hebben 

geleid tot extra onderhoudskosten en meer energieverbruik.  

 

Meer specifiek is met het benchmark-onderzoek vastgesteld dat de onderhoudsvergoedingen te beperkt 

zijn om - zoals de wet dit vereist – ‘als een goed huisvader met een gebouw om te gaan’. Dat is des te meer 

een probleem doordat het gebouwenbestand in Nederland behoorlijk gedateerd is. In bijna alle opgestelde 

MOP’s (meerjarenonderhoudsplannen) moeten onderdelen worden geschrapt/uitgesteld om binnen de 

rijksvergoedingen te kunnen blijven. De ‘verborgen armoede’ uit zich dan in de opbouw van achterstallig 

onderhoud en/of een onvoldoende schoonmaakniveau.  

 

Om die reden heeft Hevo een eigen financiële indicatie, onderbouwing en uitleg gemaakt om te laten zien 

waar exploitatie-inkomsten en -uitgaven nu uit elkaar lopen: het financiële onderhoudsplan (FOP). Hevo 

presenteert dit als een tegenhanger van het MOP. 
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Het financiële onderhoudsplan (FOP) 
 

Analyse tekorten exploitatievergoeding 
 

1. De toegekende extra ruimte voor onderwijskundige vernieuwingen niet vertaald in VeLo 

In de periode 2000–2010 is de formele ruimtebehoefte van scholen uitgebreid vanwege 

onderwijskundige vernieuwingen en klassenverkleining. Scholen hebben formeel recht op méér 

vierkante meters. Die extra vierkante meters, bij 200 leerlingen circa 121m², zijn echter niet 

(door)verwerkt in de exploitatievergoedingen. Bij een gemiddelde school van 200 leerlingen levert dit al 

een structureel tekort op van ca. € 6050,- per jaar (energie, onderhoud en schoonmaak); 

 

     De komende doordecentralisatie van het buitenonderhoud wordt naar alle waarschijnlijkheid gekoppeld 

aan de onderhoudsvergoeding binnen VeLo, die is gekoppeld aan de oude ruimtebehoefte.  

     Bij 200 leerlingen betekent dit dat een vergoeding wordt misgelopen voor buitenonderhoud van 120m²  x  

€ 12,50 = € 1500,-. 

 

     Per saldo mist de gemiddelde school structureel circa € 7550,- per jaar. 

 

2. Nieuwe wettelijke eisen 

Iedereen is ‘opgelucht’ dat nieuwe schoolgebouwen op grond van de wettelijke eisen moeten voldoen 

aan de frisse-scholeneisen. Bij nieuwbouw betekent dit de toepassing van een gebalanceerd 

ventilatiesysteem (klasse B) dat circa € 100,- per vierkante meter kost. Totaal bij circa 200 leerlingen en 

de daarbij behorende oppervlakte van 1206 m² is dat ongeveer € 120.600,-. 

 

Na maximaal 20 jaar moet de installatie worden vervangen. Daar krijgt de school via de exploitatie géén 

middelen voor. Jaarlijks wordt een bevoegd gezag wel  geacht 1/20
e
 deel ofwel € 6030,- per jaar te 

reserveren.  

Voeg daar de extra jaarlijkse onderhoudskosten van die installatie van circa € 2500,- per jaar aan toe, 

voor het vervangen filters, het schoonmaken leidingen enz. Daarbovenop komt de forse toename van 

energiekosten van circa € 3000,-. 

 

     Per saldo ontstaat een structureel gat van € 11.530,-. 

 

3. Krimp en leegstand 

Nederland heeft te maken met krimp. Stel dat bij de gemiddelde school sprake is van formele (niet-

verhuurde) leegstand van 10% (laag geschat), dan betekent dit voor een school met 200 leerlingen een 

tekort aan inkomsten van 120 m² à € 50,-.  

 

     Per saldo is sprake van een structureel gat van € 6.000,-. 

 

Opgeteld kan het tekort op de exploitatievergoeding voor de gebouwgebonden kosten (bij een gemiddelde 

school van 200 leerlingen) worden geïndiceerd op gemiddeld structureel ca. € 25.000,-. 

 

De totale vergoeding via VeLo bedraagt jaarlijks (bij 200 leerlingen)  

€ 50.600,- (prijspeil 2013). 

 

U komt dus aantoonbaar circa 50% op uw vergoeding tekort! 
 
Wat kunt u doen ?  
 

U kunt natuurlijk streven naar een onderhoudsarme en energievriendelijke nieuwbouw en een goed 

strategisch onderhoudsbeleid voeren. Daarmee kunt u de kosten weliswaar beperken, maar als de 

vergoedingen achterblijven en voor delen van het gebouw ontbreken, zult u het tekort nooit helemaal 

kunnen dekken. 
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U heeft nu slechts enkele opties:  

 

• U voert onderhoud uit voor zover het budget dit toelaat (met als resultaat een opbouw van 

achterstallig onderhoud); 

• U gebruikt geld voor vervanging van onderwijsleerpakketten voor onderhoud en vervangt uw 

leerpakketten pas na gemiddeld 15 tot 18 jaar; 

• U gaat gewoon verder (’t is niet anders) en haalt dit tekort uit de lumpsum (met als resultaat het 

inleveren fte’s) 

 

VOS/ABB dringt er bij de PO-Raad op aan om samen met de besturenorganisaties deze problematiek aan 

te kaarten bij de politiek. 

 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  

 


