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Doordecentralisatie van huisvestingstaken is op dit moment voor 

veel schoolbesturen een geliefd thema. Het gaat dan om het (zo snel 

mogelijk) verkrijgen van de huidige gemeentelijke taken (en dus geld!)  

op het gebied van de onderwijshuisvesting. Voor het voortgezet 

onderwijs is daar, na goed overleg en in de juiste vorm, ook veel voor 

te zeggen, en wellicht ook voor het speciaal onderwijs. Maar voor het 

primair onderwijs vind ik het niet wenselijk.

Sterker nog: ik ga voor een omgekeerde doordecentralisatie. Laten 

schoolbesturen hun huidige verantwoordelijkheid voor de huisvesting 

maar in z’n geheel overdragen aan de lokale overheid. En wel hierom.

Brede schoolvoorzieningen zijn vaak gebouwen waarin verschillende 

participanten worden ondergebracht. Hoe gaan we dat exploiteren? 

Wie wordt waarvoor verantwoordelijk? Wie onderhoudt wat met welk 

budget? 

Participanten in een brede school of multifunctionele accommodatie 

moeten zich optimaal bezig kunnen houden met datgene waar ze 

goed in zijn: hun ‘corebusiness’. Hun kostbare tijd moeten ze niet 

steken in beheer en exploitatie van het gebouw. De gemeente kan dat 

wel door de vorming van een vastgoedbedrijf. De rollen van investeer-

der en exploitant zijn uitstekend in één organisatie te organiseren. Het 

is zelfs een terechte keuze. Immers: de richtlijnen voor duurzaam bou-

wen zijn van toepassing op nieuwbouwprojecten, de investeringen 

daarvoor komen vanuit de gemeente; de exploitatievoordelen vloeien 

nu nog terug naar de schoolbesturen.

Laat schoolbesturen met gemeenten afspraken maken over het over-

hevelen van budgetten en verantwoordelijkheden naar gemeenten. Ze 

kunnen zich dan beter toeleggen op hun kerntaak en optimaal partici-

peren in brede scholen. Zowel voor gemeenten als voor schoolbestu-

ren zijn hier (schaal)voordelen uit te halen.

Henk Koopman, adviseur onderwijs bij de gemeente Almelo

Reageren? Kijk op www.vosabb.nl

Huisvestingstaken po? Naar de gemeente! 
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Het succesvolle Bossche model
Een brede school, waarin veel verschil-
lende instanties participeren, vereist 
een goed beheersmodel. Wie zorgt er 
voor de schoonmaak, het onderhoud, 
de beveiliging, het deurbeleid? En wie 
betaalt dat? De gemeente Den Bosch 
heeft er al jaren ervaring mee. Het Bos-
sche beheersmodel is doordacht. 

Den Bosch heeft inmiddels vijf gebouwen die 

het predikaat ‘Brede Bossche School’ dragen. 

Het zijn multifunctionele gebouwen waarin zes 

tot zelfs 16 organisaties zijn ondergebracht. 

Behalve een basisschool zijn dat bijvoorbeeld 

kinderopvang, buurt- en sportverenigingen, 

maatschappelijke diensten, GGD, politie en 

woningcorporaties. 

De gebouwen zijn eigendom van de ge-

meente ’s Hertogenbosch en de gemeente 

regelt ook alle beheerstaken. “Zodat de 

instellingen zich bezig kunnen houden met 

hun eigen corebusiness”, zegt Ton van 

Helvoort, beleidsmedewerker bij de ge-

meente ’s Hertogenbosch. “De school kan 

zich dus volledig richten op het onderwijs 

en heeft geen zorgen over schoonmaak en 

dat soort zaken”. 

Voor het dagelijks beheer van de vijf BBS’en 

heeft Den Bosch een grote staf beheerders 

in dienst: voor elk gebouw acht à negen men-

sen. In elk gebouw zijn dan ook continu twee 

beheerders aanwezig. “Daarmee hebben we 

direct het toezicht goed geregeld. Er is altijd 

zicht op de mensen die binnenkomen”, zegt 

Van Helvoort. “Maar het betekent ook dat 

de gebruikers zelf geen sleutel hebben. De 

beheerders openen en sluiten het gebouw”.  

Dat laatste was wel even wennen voor de 

basisschool. Leerkrachten en directie waren 

gewend om op zondagavond wel eens langs 

te komen om iets voor te bereiden. Maar dat 

kan in deze brede scholen dus niet meer. 

Daar staat tegenover dat de openingstijden 

ruim zijn: elke avond, elke zaterdag en veel 

zondagen is de BBS open. De beheerders 

regelen al het beheerswerk binnen de school, 

van deurbeleid tot schoonmaak en van bevei-

liging tot onderhoud. De gebruikers van het 

gebouw dragen bij in de kosten ervan. De 

basisschool draagt de huisvestingsvergoe-

ding, die in de lumpsum zit verwerkt, in zijn 

geheel over aan de gemeente. De andere 

gebruikers betalen huur en servicekosten 

(waarin de energiekosten zijn verrekend). 

Toch is het model geenszins kostendekkend.

 “De gemeente legt er zeker anderhalve ton 

per gebouw per jaar op toe”, zegt Van Hel-

voort. “Ja, da’s veel geld. Dat komt met name 

door de personeelskosten van de beheer-

ders. Vroeger konden we dat voor een deel 

met gesubsidieerde arbeid regelen, maar nu 

de ID-banen zijn afgeschaft, stijgen de lasten. 

Bovendien hebben we ontdekt dat aan de 

hoofdbeheerder hoge eisen gesteld worden. 

Deze functie moet zeker op mbo-niveau wor-

den ingevuld. We zijn er achter gekomen dat 

Recent opgeleverde Brede Bossche School, 
gelegen in de wijken Haren, Donk en Reit.
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de kwaliteit van de beheerder het succes van het 

project bepaalt. Daar moet dus in geïnvesteerd 

worden”. 

De gemeente Den Bosch is tevreden over de 

resultaten van de Bossche Brede Scholen. 

Doel was dat de participerende organisaties meer 

zouden samenwerken, en dat de bevolking in de 

buurt meer betrokken zou raken. Daarom staan 

de brede scholen vooral in achterstandswijken.  

“Het werkt”, constateert Van Helvoort. “Dat de 

mensen van de verschillende organisaties elkaar 

letterlijk zien, draagt bij aan de opzet van geza-

menlijke activiteiten”. 

Een mooi voorbeeld is een schoolverlatersproject 

in een BBS. De basisschool, het buurtwerk, het 

maatschappelijk werk en de politie werken er sa-

men om de overgang van primair naar voortgezet 

onderwijs voor kinderen te verbeteren. “Probleem 

was dat die twaalfjarigen in groep 8 nog terecht 

konden in de buitenschoolse opvang, maar als 

brugklassers ineens zelfstandig moeten zijn. Er 

is nu meer voorlichting om de achtstegroepers 

daarop voor te bereiden en er zijn tiener- en 

sportactiviteiten zodat ze niet op straat hoeven 

rond te hangen”.

Het ontstaan van dit soort projecten is de reden 

waarom de gemeente Den Bosch bereid is veel 

te investeren in de Brede Scholen. Toch klinkt nu 

ook de roep om bezuiniging. “We zijn op zoek 

naar andere modellen om wat kosten te bespa-

ren. Dat kan bijvoorbeeld door de gebouwen 

’s avonds deels te sluiten, zodat er minder 

beheer nodig is. Bij nieuwe gebouwen zorgen 

we dat ze meer dan nu uit apart af te sluiten 

compartimenten bestaan. De kunst is om dat niet 

strijdig te laten zijn met de doelstelling”, zegt van 

Helvoort. “Toch zullen we daar naar toe moeten 

om het allemaal betaalbaar te houden”.

De gebruikers hebben 
zelf geen sleutel



Leo van Beek (links) en Maarten Delen in 
een toekomstig ‘leergebied’ waar muren 
van lokalen zijn weggebroken om de ruimte 
groter te maken.

Een school die nu wordt gebouwd, moet 
ook in – pakweg – 2020 nog bruikbaar 
zijn voor het onderwijs van de toekomst. 
Het is dus goed om vooruit te kijken bij 
het ontwerpen van een schoolgebouw. 
Maar hoe futuristisch mag het worden? 
Die vraag is lastig, zo ondervond Arevo, 
een bestuur van zes scholen voor voort-
gezet onderwijs in Arnhem en omgeving.
 

Arevo werkt aan een totaalplan met als doel 

vóór 2010 adequate huisvesting voor alle 

scholen te realiseren. Twee scholen heb-

ben al nieuwbouw, eind 2007 worden er 

drie  opgeleverd en nog eens drie gebouwen 

zitten in de planfase. In totaal heeft Arevo 

elf schoolgebouwen. “Dit is een gigantische 

operatie waar ik buitengewoon trots op ben”, 

zegt voorzitter Leo van Beek van het college 

van bestuur van Arevo. 

Het Stedelijk Gymnasium maakt deel uit van 

die operatie. Het monumentale pand wordt 

ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Nu 

het bijna gereed is, loopt directeur Maarten 

Delen glunderend over de bouwplaats. “Het 

wordt een beetje anders dan we aanvankelijk 

hadden bedacht”, zegt hij. “Maar dat is goed, 

want je kunt wel bouwen voor 2020, maar we 

beginnen er in 2007 al les te geven”.

In een notendop vat hij daarmee samen wat 

er aan de grote verbouwing is voorafgegaan: 

het eerste ontwerp is afgekeurd omdat het 

zijn tijd te ver vooruit was. Toch was dat 

ontwerp na uitgebreid vooroverleg tot stand 

gekomen.

Op voorstel van adviesbureau M3V, door het 

bestuur in de arm genomen, had een werk-

groep van bestuursleden, directie, docenten, 

ouders en leerlingen zich eerst gebogen over 

de onderwijsvisie van het gymnasium. Een 

interessante aanpak, vond Leo van Beek, 

“Meestal wordt bij een scholenbouwplan 

simpelweg gekeken naar aantallen leerlingen, 

vierkante meters en lokalen. Maar M3V nam 

het onderwijsconcept als uitgangspunt en 

vertaalde die in een gebouw. Dan krijg je een 

school die past bij je onderwijs”.

Patronen loslaten
De werkgroep ging na hoe het onderwijs 

zich in de toekomst zal ontwikkelen. “Hoe 

verlopen de contacten tussen leerlingen en 

leraren? Wordt er nog wel klassikaal gewerkt? 

Nee, steeds minder. Er wordt steeds meer 

in groepen en individueel gewerkt. Als dat 

zo is, zijn er dus minder traditionele lokalen 

nodig. Op basis van deze conclusies is een 

programma van eisen gemaakt en vervolgens 

een ontwerp door een architect. Maar toen 

werd het ineens spannend”, vertelt Van Beek.

“Veel mensen schrokken van het ontwerp”, 

gaat hij verder. “Ze beseften plotseling dat ze 

nu al de bekende patronen moesten loslaten. 

Dat het idee van één leraar voor één vak met 

één klas in één lokaal voorbij was. Dat bleek 

voor de ouders, maar zeker ook voor de 

docenten nog een brug te ver”.

Ook directeur Maarten Delen herinnert zich 

de roerige avond waarop het ontwerp werd 

gepresenteerd. “Mensen riepen uit: ‘Wie 

heeft dit bedacht?’ Tja, dat waren ze dus zelf 

geweest, maar ze hadden zich kennelijk niet 

gerealiseerd dat ze dan ook zelf zo zouden 
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gaan werken. In het ontwerp waren de tra-

ditionele gangen en lokalen verdwenen, er 

waren grote ruimten ontworpen, leergebie-

den, en die waren bovendien per leerlingen-

groep georganiseerd en niet per vakgebied 

of sectie, zoals de docenten gewend waren. 

Ze wilden het niet zo. Uiteindelijk hebben 

we het ontwerp laten aanpassen”.

Traverse van glas
Delen: “Achteraf denk ik dat het terecht 

was. De school krijgt nog steeds leerge-

bieden in plaats van lokalen, maar die 

leergebieden zijn nu per sectie ingedeeld. 

De docenten hebben hun eigen leergebie-

den mogen inrichten, maar er moest overal 

minimaal één muur worden weggebroken. 

De ene groep docenten ging daar verder in 

dan de andere”. 

Delen en Van Beek zijn tevreden over het 

eindresultaat. Van Beek: ‘Er is soms tijd nodig 

om bepaalde stappen te zetten”. Er verandert 

toch nog veel in het oude gymnasium. Niet 

aan de monumentale buitenkant, maar binnen 

wel. Veel muren zijn weg en aan de achterkant 

is tussen twee zijvleugels een nieuwe traverse 

van glas gebouwd, wat de ‘verkeersader’ van 

de school wordt. Daardoor kunnen de oude 

gangen bij de leergebieden worden getrokken, 

wat veel extra werkruimte oplevert. 

In februari wordt het gebouw  betrokken door 

de bijna 900 leerlingen, die nu nog over twee 

locaties zijn verdeeld. ‘Ik heb er veel zin in. Het 

gebouw is fl exibel opgezet, zodat later nog 

aanpassingen mogelijk zijn als het onderwijs 

verder verandert. Vooralsnog is iedereen blij. 

Ik ben een gelukkige rector”. 

Het eerste ontwerp was zijn 
tijd te ver vooruit

Voor de toekomst, 
maar niet té futuristisch

Door Lucy Beker

Foto’s: Joost Grol

Gymnasium Arnhem:

De nieuwe traverse van glas. Dit is straks de 
hoofdverkeersader van de school.
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Alles over aanbestedingsvormen
Er komt een servicecentrum voor onder-

wijshuisvesting, waar scholen alle mogelijke 

informatie kunnen krijgen over het innovatief 

aanbesteden van scholenbouwplannen. Dit 

servicecentrum zal – na een voorbereidings-

tijd van een half jaar – eind april operationeel 

worden.

In november hebben de ministers van 

Onderwijs en Financiën hiertoe een intentie-

verklaring ondertekend met de verschillende 

partners in dit project. Dat zijn de bestu-

renorganisaties (waaronder VOS/ABB), de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en de 

Rijksgebouwendienst.

De scholenorganisaties verzorgen het beheer 

van het servicecentrum. De ministeries van 

Financiën, OCW en de Rijksgebouwendienst 

zullen ondersteuning bieden. Het servicecen-

trum wordt gekoppeld aan de al bestaande 

website www.onderwijspaleis.nl.

Scholen die voor een bouwplan staan, kun-

nen straks bij dit servicecentrum deskundige 

informatie krijgen over alle mogelijke vormen 

van aanbesteding. Daarbij horen nieuwe 

integrale aanbestedingsvormen zoals DBFMO 

(Design, Build, Finance, Maintain en Operate), 

PPS en het Living Building Concept. Op dit 

moment is het voor scholen en gemeenten 

moeilijk om een juiste keuze te maken uit de 

verschillende aanbestedingsvormen, omdat 

zij vaak niet beschikken over voldoende 

kennis en expertise op dit gebied.
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Een goed ingericht schoolplein 
vergroot niet alleen het speelplezier 
van de kinderen, maar leidt ook tot 
minder pesterijen. Dat blijkt uit de 
eerste resultaten van het project 
Zoneparc. Alle reden om aandacht 
te besteden aan het schoolplein. 

Het klassieke schoolplein is betegeld en 

vaak staat er een klim- of speelelement. 

Met een beetje fantasie is er meer van te 

maken. Een kant-en-klaarconcept is het 

Zoneparc. In Nederland zijn dit jaar de 

eerste Zoneparcs ingericht bij scholen in 

Amsterdam en Rotterdam. 

Het concept houdt in dat het bestaande 

schoolplein wordt verdeeld in verschil-

lende zones voor spelen en sporten, in een 

uitnodigende en kleurrijke vormgeving. 

Ook hoort er sport- en spelmateriaal bij. 

Deze inrichting heeft direct een positieve 

uitwerking. “De kinderen zijn veel meer 

aan het spelen”, zegt Truus van der Wal 

van obs De Schalm in Rotterdam, die al 

over een Zoneparc beschikt. “Er is nu 

onder meer een voetbalveldje met doeltjes, 

waardoor de jongens op die plek gaan 

voetballen. In andere zones kunnen de kin-

deren rustig andere spelletjes doen, zonder 

last te hebben van de voetballers”.

Jongens nemen dus minder ruimte op 

het plein in beslag, zodat voor de meis-

jes genoeg plaats overblijft om te spelen. 

Jongens en meisjes spelen ook vaker 

samen. Er is minder ruzie, er wordt minder 

gescholden en toezichthouders hoeven 

minder op te treden, zo blijkt uit de eerste 

evaluaties.

Achterstandswijken
Wie geïnteresseerd is in een Zoneparc, 

komt terecht bij de Zoneparc Foundation 

Nederland. “Het concept is gericht op 

scholen in achterstandswijken”, vertelt 

Sanne Spits-Nuijten namens de Founda-

tion. “Het plein wordt dusdanig heringe-

deeld dat diverse vormen van sport en spel 

op een laagdrempelige manier toegan-

kelijker worden voor kinderen uit sociaal 

buitengesloten groepen”. 

Scholen in achterstandswijken kunnen 

daarom in aanmerking komen voor een 

fi nanciële bijdrage van de Foundation. 

Er moet dan wel cofi nanciering zijn: de 

gemeente moet drie vijfde van de kosten 

betalen, de school een vijfde en Zoneparc 

ook een vijfde deel. De school moet mini-

maal 50 procent 1.9-leerlingen tellen. Het 

project wordt fi nancieel gesteund door 

onder andere het sportmerk Nike. Voor-

waarde is dat het plein ’s avonds en in de 

vakanties toegankelijk is voor kinderen in 

de buurt.

Kosten
De totale kosten van een ‘basic’ Zoneparc 

zijn 40.000 tot 50.000 euro, inclusief zone-

schilderingen met duurzame wegenverf, 

spelmateriaal en training van het perso-

neel voor het juiste gebruik van het plein. 

“Natuurlijk kan een school die niet in een 

achterstandswijk zit ook een Zoneparc 

aanleggen, maar dan moet de school het 

zelf betalen. Wellicht wil de gemeente 

bijdragen, want het plein wordt immers 

ook gebruikt voor de naschoolse opvang 

en door de buurt”, tipt Spits-Nuijten.

Nieuwe adviseurs 
VOS/ABB Consulting heeft een nieuwe 

adviseur voor huisvesting en fi nanciën 

aangetrokken. Het is Henry Hennink. Hij 

begeleidt scholen bij het ontwikkelen van een 

visie op hun huisvesting en geeft advies over 

strategisch beleid, bijvoorbeeld bij fusies en 

verzelfstandiging. 

Ook bij M3V Adviespartners, waarmee 

VOS/ABB samenwerkt, zijn twee nieuwe 

adviseurs begonnen. Het zijn Irene Wannet 

en Chris van Ginneke. 

Irene Wannet is onderwijskundige en heeft na 

haar studie aan de Universiteit Twente enige 

tijd gewerkt bij een brede scholengemeen-

schap. Zij heeft zich daar onder meer bezig-

gehouden met het opzetten en inrichten van 

competentiegerichte opleidingen. 

Chris van Ginneke is afgestudeerd binnen 

de vakgroep architectuur aan de faculteit 

Bouwkunde van de Technische Universiteit 

Delft. Na zijn studie heeft Chris gewerkt op 

een architectenbureau.

Beide adviseurs zien het als een uitdaging om 

samen met de (toekomstige) gebruikers van 

een gebouw  huisvestingsconcepten te ont-

wikkelen, die niet alleen passen bij de huidige 

wensen, maar ook toekomstbestendig zijn. 

De samenwerking tussen onderwijskundigen 

en bouwkundigen is bij M3V al eerder suc-

cesvol gebleken.

Meer informatie op www.vosabbconsulting.nl 

(rubriek diensten) en www.m3v.nl. 

Gebruiksvergunning 
voor vo vervalt
Voor scholen in het voortgezet onder-

wijs vervalt volgend jaar waarschijnlijk 

de gebruiksvergunning. Daarvoor in de 

plaats komt er een meldingsplicht. Dat 

staat in het nieuwe concept-Gebruiksbe-

sluit dat binnenkort in het kabinet wordt 

besproken.

Doel van dit nieuwe Gebruiksbesluit is 

de eisen voor brandveiligheid in het hele 

land gelijk te trekken en de regeldruk te 

verminderen. In tegenstelling tot eerdere 

berichten blijft een vergunning nog wel 

voorgeschreven voor gebouwen waarin 

‘dagverblijf wordt verschaft’ aan meer 

dan tien kinderen jonger dan 12 jaar. Dat 

zijn onder meer basisscholen.

Het nieuwe concept-Gebruiksbesluit is 

opgesteld door het ministerie van VROM 

in overleg met de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en de branche-organi-

saties van de brandweer en het bedrijfs-

leven (MKB Nederland, Horeca Nederland 

en VNO/NCW). Deze organisaties willen 

af van de verschillende aanvullende eisen 

op het gebied van brandveiligheid die 

gemeenten hanteren. Het bedrijfsleven wil 

minder regelgeving. Voor het ministerie 

gold als harde voorwaarde dat de brand-

veiligheid niet aangetast mocht worden.

Volgens plan zal het nieuwe besluit per 

1 augustus 2007 in werking treden.

Irene Wannet, Chris van Ginneke en Henry Hennink



98

De verhuizing van de Openbare Montes-

sorischool in Oegstgeest naar het nieuwe 

gebouw aan de Lange Voort heeft veel po-

sitieve gevolgen gehad. Zowel de leerlingen 

als de leerkrachten zitten beter in hun vel. 

Dat merkte directeur Agnes Sormani al gauw.

‘Er is hier zoveel meer ruimte”, vertelt ze. 

“Vroeger zaten we in noodlokaaltjes. Nu 

hebben we zelfs een aparte ruimte voor de 

leerkrachten. Dat geeft in de pauzes meer 

rust en minder stress. Het ziekteverzuim is 

echt gedaald”. 

De school verhuisde naar een leeggekomen, 

bestaande school, maar niet nadat er fl ink 

was verbouwd en uitgebreid. Het werd een 

multifunctioneel centrum, waarin behalve de 

basisschool ook de buitenschoolse opvang 

en een peuterspeelzaal onderdak vonden. 

De bso zit in de fraaie halfronde, nieuwe 

aanbouw, waarin ‘leuke huiskamers’ zijn 

Meer ruimte, meer rust, minder ziekteverzuim
Openbare Montessorischool Oegstgeest

Bijna een miljoen is geïnvesteerd in het 
Technisch College Velsen en aan de bui-
tenkant is er niets van te zien. Het jaren 
zestig-gebouw oogt gedateerd, maar wie 
binnenstapt ziet het technisch onderwijs 
van de toekomst.  De oude praktijklokalen 
zijn uitgebroken tot royale werkruimten en 
voorzien van het modernste materiaal. 
Deze school heeft de subsidies voor prak-
tijklokalen in het vmbo creatief gebruikt.

“En nog wat meer dan dat”, zegt Ruud Porck, 

directeur van het Technisch College en het 

Maritiem College, beide in IJmuiden. “De stan-

daardbijdrage was 360.000 euro, de aanvul-

lende bijdrage nog eens zo’n bedrag en ons 

bestuur heeft er fl ink wat bijgelegd. En nog zijn 

we aan de entree en de buitenkant niet toege-

komen. Technisch onderwijs is nu eenmaal 

duur onderwijs”. 

Wat is er zoal veranderd in de praktijkruim-

te? Porck neemt ons mee naar de afdeling 

autotechniek. Hier is een complete garage 

ingericht, met drie bruggen waar auto’s op 

staan waaraan gesleuteld wordt. “Vroeger 

hadden we één oefenauto. Nu kopen we 

auto’s op de sloop en de jongens moeten 

ze zodanig herstellen dat we ze weer kun-

nen verkopen. Ze kunnen de auto’s ook 

starten omdat er nu goede afzuiging is. Dit 

is het echte werk en dat vinden ze leuk. Het 

wordt een betekenisvolle opdracht”. 

Geen oud spul meer
Doordat er geen lokalen meer zijn, staat de 

afdeling autotechniek naadloos in verbin-

ding met de afdelingen metaal, lassen en 

installatietechniek. De ouderwetse lascabi-

nes zijn vervangen door moderne appara-

tuur. “We hebben geen oud spul meer dat 

Subsidies praktijklokalen 
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in het bedrijfsleven al lang niet meer wordt 

gebruikt”, zegt Porck. 

Even verderop werken een paar jongens aan 

een boot. “We bouwen hier soms lelievlets 

voor de scouting, die gelast moeten worden. 

Vorig jaar hebben onze leerlingen in hun 

eigengebouwde lelievlet meegevaren in de 

parade van Sail Amsterdam. Daar kwamen 

ze voor terug in de vakantie. Dat krijg je 

als je ze laat werken in een contextrijke 

omgeving”. Om de nieuwe werkruimte zo 

ingericht. Veel van de 400 leerlingen van de 

Montessorischool maken er gebruik van. 

De bso en de school delen het mooie grote 

plein. Door het continurooster van de school 

blijven alle kinderen over en ook dat wordt nu 

geregeld door het personeel van de bso. “Het 

is veel professioneler geworden en ook dat 

geeft ons rust in de pauze, we hoeven geen 

brandjes meer te blussen”, zegt Agnes.

Het gebouw heeft verder een grote gemeen-

schappelijke hal gekregen, werkhoeken en 

een nieuwe gymzaal. “Het is echt ingrijpend 

aangepast”, zegt Sormani. “Iedereen voelt 

zich hier beter, zowel de kinderen als de 

leerkrachten. De ouders zien het ook, ons 

leerlingenaantal stijgt. Eigenlijk zou elke 

school zoveel ruimte moeten hebben”. 

Wilt u ook met uw schoolgebouw

in de rubriek Schoolvoorbeeld? 

Mail naar lbeker@vosabb.nl

Metamorfose in Technisch College Velsen

royaal en licht te krijgen, is de school deze 

zomer ingrijpend verbouwd. De oude lo-

kaaltjes zijn uitgebroken, de infrastructuur 

is veranderd, er is meer licht gekomen. 

Er is extra ruimte gecreëerd door niveau-

verschillen. Er zijn duidelijke zichtlijnen, 

maar er is tegelijk ook geborgenheid door 

de inrichting van verschillende werkhoe-

ken. Aan de andere kant van de gang ligt 

het stiltecentrum. Daar zijn enkele kleine 

lokaaltjes ingericht voor workshops en 

er is een open leercentrum met nieuwe 

computers. Porck wijst op de gekleurde 

hanglampen. “Van Ikea, niet duur, maar je 

krijgt meteen een heel andere sfeer dan 

met die tl-balken”. 

Freek de Jonge
De manier van lesgeven op het Technisch 

College is inmiddels behoorlijk veranderd. 

“Als je de setting verandert, gaan mensen 

zich ook anders gedragen. De docenten 

moesten best wennen aan het nieuwe 

leren, maar deze indeling helpt enorm. En 

het was nodig. Want het lukt echt niemand 

meer om kinderen 50 minuten lang te 

boeien met een verhaal voor de klas. We 

zijn niet allemaal zo’n Freek de Jonge”, 

lacht Porck.

Hij vervolgt: “De school heeft de opdracht 

om de maatschappij binnen te halen en 

meer maatwerk te bieden. Onze leerlingen 

kunnen nu bijvoorbeeld zelf kiezen welke 

opdracht ze uitwerken. Dat is natuurlijk 

leuker dan allemaal hetzelfde doen omdat 

de leraar het wil. Zo worden leerlingen zelf 

verantwoordelijk voor hun eigen leer-

proces. Dat werkt. De hele sfeer in onze 

school is verbeterd. Er is meer trots en be-

trokkenheid. En de prestaties? We hebben 

tegenwoordig 100 procent geslaagden”. 

‘Als je de setting verandert, 
gaan mensen zich ook 
anders gedragen’ 

Ruud Porck: trots op ruime 
afdeling autotechniek.



Voor goede voorbeelden van moderne 

huisvesting 

www.onderwijspaleis.nl 

Voor het maken van prognoses 

www.pvg.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor aanpassing aan de gemeentelijke 

model huisvestingsverordening

www.vng.nl 

Voor het maken van onderhoudsplannen 

www.asset.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor algemene informatie over 

onderwijshuisvesting 

www.vosabb.nl 

Voor het ontwikkelen van 

huisvestingsconcepten

www.m3v.nl 

tevens partner van VOS/ABB 

Voor Landelijke regelgeving 

www.minocw.nl 

Voor informatie over de brede school 

www.bredeschool.nl

Voor informatie over bouwregelgeving 

www.vrom.nl

Voor informatie over het gemeentefonds 

www.minbzk.nl 

Voor informatie over bouwmanagement 

www.hevo.nl 

Onderwijshuisvesting 
op internet
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Vraag 1
De gemeente heeft aan de school een 

eenmalig bedrag toegezegd in het kader van 

onderwijskundige vernieuwingen. De gemeente 

zegt dat het een eenmalig bedrag is en koppelt 

er bovendien allerlei eisen aan. Is dat correct? 

Antwoord

In 2002 is aan het gemeentefonds een extra 

bedrag toegevoegd om de scholen in staat te 

stellen de gebouwen aan te passen aan onder-

wijskundige ontwikkelingen. In de jaren daarna 

is dit bedrag verhoogd tot 108 miljoen euro. De 

wijze waarop het bedrag mag worden besteed, 

kan per gemeente worden vastgesteld. In het 

Oogo (Op overeenstemming gericht overleg) 

dienen daarover afspraken te worden gemaakt. 

In een vorige nieuwsbrief hebben wij dit ook al 

gemeld. 

Het bedrag dat de gemeenten ontvangen is 

een structurele bijdrage. Als een gemeente het 

een eenmalig bedrag noemt, is dat dus niet 

correct. De algemene uitkering uit het ge-

meentefonds is structureel verhoogd en dat is 

ook logisch omdat in de modelverordening de 

oppervlaktenormeringen van de school met on-

geveer 10% zijn verhoogd. Als er dus extra lo-

kalen of een nieuwe school worden gebouwd, 

leidt dat door die grotere oppervlaktenorm 

tot hogere kosten. Veel gemeenten hebben 

eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld 

om als het ware een inhaalslag te kunnen 

maken. In die zin kan er sprake zijn van een 

eenmalige bijdrage. Maar de vergoeding aan 

de gemeente is structureel. 

Vraag 2 
De gemeente wil niet doordecentraliseren, 

terwijl wij als bestuur dat wel willen onder-

zoeken. 

Antwoord

Per 1 januari 2005 is de wet zodanig aange-

past dat scholen meer mogelijkheden hebben 

om doordecentralisatie ‘af te dwingen’. Voor 

die datum was het zo geformuleerd dat er 

sprake moest zijn van een overeenkomst 

tussen bestuur en gemeente. Was een van 

beide partijen tegen doordecentralisatie, dan 

werd er uiteraard ook geen overeenstemming 

bereikt en kon er van doordecentralisatie 

geen sprake zijn. 

In de nieuwe formulering staat dat de ge-

meenteraad hierover moet besluiten. Omdat 

dit besluit van publiekrechtelijke aard is, 

ontstaat er dus ook het recht op bezwaar en 

beroep. In principe kan elk bestuur nu een 

formeel verzoek aan de gemeenteraad doen 

om door te decentraliseren. Uiteraard is er 

daarna een onderhandelingstraject over de 

voorwaarden waaronder dat dan zou kun-

nen/moeten gebeuren. De gemeenteraad 

neemt een besluit in overeenstemming met 

het schoolbestuur. Omdat elk schoolbestuur 

afzonderlijk een verzoek tot doordecentra-

lisatie kan doen, is het dus niet zo dat elke 

school in de betreffende gemeente eraan mee 

zou moeten doen. 

Veelgestelde 
vragen

Scholen hebben de Frisse Scholen Doos van 

SenterNovem ontdekt. Voor de kerst  waren 

al ruim 120 van de 200 beschikbare dozen 

besteld. Openbare basisschool De Meander 

in De Meern bestelde de 100e doos, die 

feestelijk werd bezorgd door Sinterklaas, die 

toen net in het land was.

De Frisse Scholen Doos is een soort doe-

het-zelfpakket met tips om het binnenklimaat 

in scholen te verbeteren en tegelijkertijd 

aandacht te besteden aan energiebesparing. 

Dat dit nodig is, bleek eerder uit onderzoek 

naar de luchtkwaliteit in scholen, kantoren en 

gevangenissen. De lucht bleek op scholen 

veruit het slechtst te zijn. Ook werd bewezen  

dat een muffe atmosfeer slecht is voor de 

leerprestaties en zelfs tot ziekteverzuim leidt. 

(Zie nr. 2 van Kernthema Huisvesting).

Dat scholen er echt iets aan willen doen, blijkt 

uit de belangstelling voor de Frisse Scholen 

Dozen. Dat blijkt ook uit de reactie van Pieter 
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Zijlstra, directeur van De Meander. “Op dit 

gebied valt nog veel winst te behalen”, zegt 

Zijlstra. “Wij hebben drie jaar geleden lo-

kalen aangebouwd en vanaf de oplevering 

zijn daar klachten over het binnenklimaat. 

Dat wil ik nu echt oplossen”. 

De Meander krijgt bovendien in 2008 weer 

een uitbreiding met minimaal vijf lokalen.  

“Daar moet het meteen in orde zijn”, vindt 

Zijlstra. De adviezen uit de doos helpen 

hem op weg. Er zitten ook adressen in van 

gespecialiseerde adviesbureaus. In een 

aantal dozen zit zelfs een voucher voor een 

gratis advies op maat.

De doos is onderdeel van het Frisse 

Scholen Project, dat SenterNovem in 

opdracht van het ministerie van VROM 

uitvoert. VOS/ABB ondersteunt het pro-

ject. Het richt zich zowel op het primair 

als het voortgezet onderwijs. Zie www.

frisse-scholen.nl.

Gertjan van Midden,
huisvestingsexpert van VOS/ABB,
beantwoordt dagelijks vragen van leden.

Veel vraag naar Frisse Dozen

De allereerste Frisse Scholen Doos werd in september overhandigd aan minister Van der Hoeven van 
Onderwijs. Dat gebeurde op obs De Spoorzoeker in Den Haag, waar het binnenklimaat al onder controle 
is. De klassen hebben er onder meer een luchtkwaliteitsmeter, die continu het CO2-gehalte in de klas 
meet. Als er een rood lampje gaat branden, is de lucht niet meer fris en moet het raam open.
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Komt u ook?
De eerste netwerkbijeenkomst huisvesting 

van VOS/ABB is op donderdag 1 februari 

2007. Tientallen aanmeldingen zijn al binnen, 

maar u kunt nog inschrijven voor deze gratis 

bijeenkomst voor leden in Utrecht.

Wat staat er op de agenda?
Dat zijn onderwerpen die u als deelnemer zelf 

kunt aandragen. Mail daarvoor naar Gertjan 

van Midden, gvanmidden@vosabb.nl, de 

huisvestingsspecialist van VOS/ABB die de 

dag zal leiden. 

Vaststaat al dat de aanpak en inrichting van 

de buitenschoolse opvang zeker aan bod 

zal komen. Verder gaat het natuurlijk ook om 

kennismaken met collega’s en uitwisselen 

van ervaringen.

Het is de bedoeling dat de netwerkgroep 

onderwijshuisvesting met enige regelmaat 

bijeen blijft komen. 

Aanmelden: via de website www.vosabb.nl 

(dossier: Huisvesting). Nadere informatie over 

tijdstippen en locatie vindt u daar ook.
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Eerste netwerkbijeenkomst 
onderwijshuisvesting
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