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Geen verzamelgebouw in Rosmalen

Op deze plek wil ik nog even terugkomen op het rapport over 

succesfactoren bij scholenbouw, dat in het eerste nummer van 

Kernthema Huisvesting aan de orde is gekomen. De conclusies 

gelden mijns inziens voor het gehele onderwijs. Vooral de succes-

factor ‘goed partnerschap tussen scholen en gemeenten’ is op alle 

niveaus van groot belang om tot een succesvol beleid te komen.

Grondslag voor een goed partnerschap is een gemeenschappe-

lijke, inhoudelijke visie op het onderwijs. Het schoolgebouw is het 

middel om die gezamenlijke visie te realiseren.

Door schaalvergroting, doordecentralisatie en het verzelfstandigen 

van het openbaar onderwijs is de afstand tussen schoolbesturen 

en gemeenten steeds groter geworden. Gemeenten zijn steeds 

meer de ‘technocratische’ gesprekspartner geworden van school-

besturen. De agenda wordt veel meer bepaald door bestem-

mingsplannen, bouwbudgetten, leerlingstromen, infrastructurele 

voorzieningen dan door de inhoudelijke visie.

Waar gemeenten vroeger hun schoolbestuurlijke taak nog konden 

aanwenden om hun lokaal onderwijsbeleid bij scholen in te 

brengen, staan ze nu aan de ‘zijlijn’. Sterker nog: het lijkt erop dat 

het nieuwe bestuur voor het openbaar onderwijs zich verder heeft 

afgewend van die (lastige) gemeente. Is er geen grotere anti-roker 

dan de bekeerde verstokte roker?

Ik pleit voor een nauwere samenwerking op lokaal niveau. Im-

mers, hebben wij (gemeenten en openbaar onderwijs) niet veelal 

dezelfde belangen bij onderwijs? Gemeenten moeten volgens de 

wet zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. Er bestaat dus al 

een natuurlijk partnerschap dat alleen (weer?) verder uitgewerkt 

moet worden.

Laten we elkaar niet te veel benaderen over de centen; laten we 

elkaar benaderen als natuurlijke bondgenoten. De centen komen 

dan (vanzelf) later wel.

Henk Koopman

adviseur onderwijs bij de gemeente Almelo
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Bouwen voor een 
doorlopende leerlijn 

Zij heeft er, samen met het schoolbestuur, de 

Vereniging voor Algemeen Toegankelijk Onder-

wijs ’s Hertogenbosch, voor gezorgd dat het 

onderwijsconcept én de samenwerking met 

het kindercentrum is vertaald in het ontwerp 

van het nieuwe, multifunctionele gebouw. Dat 

krijgt straks veel transparantie door lokalen 

met veel glas, schuifpanelen en lage muurtjes. 

“Zo maken onze leerlingen in de onderbouw 

gemakkelijk contact met de peuters uit de kin-

deropvang”, legt Jägers uit aan de hand van 

een tekening van architectenbureau Teeuwisse 

en Willems uit Den Haag. “Voor de kleintjes 

wordt de overgang naar de basisschool daar-

door een stuk makkelijker”. 

Die overgang wordt ook al versoepeld doordat 

in de kinderopvang al op dezelfde manier 

wordt gewerkt als in de basisschool. Om dit 

te waarborgen voeren de directeuren van de 

twee basisscholen, die straks in dit gebouw 

worden ondergebracht, samen ook de directie 

over het kindercentrum (kinderopvang en 

buitenschoolse opvang).

“Er ontstaat op deze manier een goede over-

dracht van kinderen uit de opvang naar groep 

1 van onze school, en van onze school naar 

de buitenschoolse opvang. Onze leerkrachten 

kunnen overleggen met de peuterleidsters en 

andersom. We kunnen de ontwikkeling van 

de kinderen volgen van 0 tot 13 jaar”, aldus 

Suzanne Jägers.

Gezamenlijk optrekken
In het huidige noodgebouw aan de Laaghe-

maal wordt al zoveel mogelijk volgens deze 

principes gewerkt. “Het is van belang om 

ook in het voortraject van de nieuwbouw al 

gezamenlijk op te trekken. En dat krijgen we 

op deze manier voor elkaar”. In het noodge-

bouw is al een beetje te zien hoe het straks 

zal worden. Zo zijn de meeste lokalen open 

aan de kant van de gang, zodat de gang ook 

gebruikt kan worden. In het nieuwe gebouw 

worden dat schuifwanden. Tussen de lokalen 

in zitten gezamenlijke ruimtes.

De Groote Wielen is geen Jenaplan- of 

Daltonschool, maar een reguliere wijkschool. 

Jägers: “Wel regulier onderwijs, maar niet 

traditioneel. Integendeel”. Op de website 

van De Groote Wielen wordt zelfs gerept van 

een ultramoderne basisschool, die inclusief 

onderwijs biedt: onderwijs op maat voor alle 

kinderen uit de wijk. 

Ultramodern
Het nieuwe gebouw oogt straks net zo 

ultramodern als het schoolconcept. Met 

de lokalen op split-level niveaus, zodat de 

kinderen bijna letterlijk opklimmen naar 

hogere groepen. Met veel glas, schuifwan-

den en gezamenlijke ruimtes, met liften en 

een waterpartij dwars door het gebouw. Met 

– als het aan directie en bestuur ligt – een 

leer-landschap in plaats van een schoolplein. 

“Daar willen we een onverhard gedeelte, een 

berg en een tuintje met vlinderstruiken. Een 

amfi theater zou ik ook leuk vinden”, zegt 

Jagers enthousiast.

Bovenschools manager Titus Hoedemaker 

ziet het ook helemaal zitten. Maar er moet 

nog veel met de gemeente worden overlegd. 

Niet alleen over het schoolplein, maar ook 

over de bouwsom. De Europese aanbeste-

ding van het nieuwe schoolgebouw, voor 5,7 

miljoen euro, is niet gelukt.  “De vraag is: hoe 

nu verder? Wordt het ontwerp aangepast of 

komt er geld bij? In elk geval levert dit weer 

een half jaar vertraging op. Jammer, nu staat 

het nieuwe gebouw er niet voor augustus 

2008”, besluit Hoedemaker. Jägers blijft 

positief: ‘In het noodgebouw kunnen we nu 

nog prima uit de voeten. Het gebouw groeit 

met ons mee”. 

Onderwijs en kinderopvang in één groot 
gebouw, dat is de trend in het basisonder-
wijs. Ook basisschool De Groote Wielen in 
Rosmalen, op een nog halfl ege Vinex-
locatie, krijgt straks zo’n multifunctioneel 
gebouw. “Maar geen verzamelgebouw 
met verschillende gebruikers. In ons 
gebouw zie je straks één doorlopende 
leerlijn voor kinderen van nul tot 12 jaar”, 
benadrukt Suzanne Jägers, directeur van 
De Groote Wielen.

Natuurlijke bondgenootEen kijkje in twee lokalen, die open 
zijn aan de kant van de gang

Groeimeubilair, 
op arbo-hoogte 
voor de juf.

Suzanne Jägers: 
‘Goede overdracht 
van peuter-naar 
kleutergroep’



Voor het eerst wordt er in Nederland 
een school gebouwd volgens het 
Living Building Concept: een compleet 
nieuw bouwproces. Het wordt een 
schoolgebouw voor vmbo én mbo, dat 
voldoet aan de nieuwste onderwijsin-
zichten. Het bijzondere is dat nu al in 
de contracten wordt vastgelegd dat de 
school in de toekomst op elk moment 
kan worden aangepast aan eventuele 
volgende onderwijsvernieuwingen. Het 
wordt met recht een levend gebouw.
 

“Onderwijs is steeds in beweging en dat is 

ook nodig. Maar dat betekent wel dat onze 

ideeën over passende huisvesting over tien 

jaar zomaar weer anders kunnen zijn”, zegt 

Dick Looyé, de ondernemende directeur 

van de Christelijke Scholengemeenschap 

Veenendaal. 

Hij ziet zoveel voordelen in het nieuwe Living 

Building Concept, dat hij het aandurft om het 

als eerste in de utiliteitsbouw in praktijk te 

brengen. En hij merkt daarbij meteen dat de 

praktijk weerbarstiger is dan de theorie. “Dit 

is een experiment en onze ervaringen moeten 

leiden tot voorbeeldcontracten waar andere 

scholen iets aan hebben”, aldus Looyé.

Een ontdekking
Het Living Building Concept is bedacht op de 

Technische Universiteit Delft door hoogleraar 

Hennes de Ridder. Dit werd opgemerkt door 

het Adviesbureau M3V uit Arnhem, dat veel 

scholen ondersteunt bij het vertalen van hun 

onderwijsconcept in een bouwplan.

“Wij werken steeds voor scholen die enorm 

in ontwikkeling zijn”, vertelt Harry Vedder 

van M3V. “En dan wordt er uiteindelijk een 

Living Building Concept:
een ontdekking

gebouw neergezet  dat heel statisch is en dat 

al tijdens de bouw niet meer of niet zonder 

hoge kosten kan worden aangepast. Je weet 

dan van tevoren al dat er over een paar jaar 

voor veel geld weer verbouwd moet worden. 

Daarom vind ik het Living Building Concept 

een ontdekking voor het onderwijs. Het gaat 

dan niet om een  product (het gebouw), maar 

om een dienst:  passende onderwijshuisves-

ting gedurende een zekere periode. En de op-

drachtgever krijgt daarin een dominante rol”. 

Juist de CSV in Veenendaal, die een nieuw 

gebouw neerzet in samenwerking met de 

plaatselijke ROC A12 om zo doorlopende 

Een schoolgebouw dat met zijn tijd mee gaat
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leerlijnen te creëren, heeft behoefte aan 

fl exibiliteit. “Maar niet in de zin van makkelijk 

verplaatsbare dunne wandjes, zoals je veel in 

kantoren ziet”, zegt Looyé. ‘Dat werkt in een 

school niet. Maar door het Living Building 

Concept kunnen we nu al eenvoudig rekening 

houden met aanpassingen in de toekomst. 

Het staat al in het contract met het consor-

tium, dat de school gaat bouwen”.

Optimale school
Deze zomer is het project van 18 miljoen euro 

Europees aanbesteed. Het liep niet storm. 

“Bouwers staan niet in de rij voor zo’n expe-

riment. Dat viel me best tegen”, zegt Looyé. 

“Maar zelf heb ik nooit geaarzeld om door te 

gaan op deze manier. Ik ben ervan overtuigd 

dat we zo een optimale school krijgen voor 

een scherpe prijs, nu en in de toekomst”. 

De aanbesteding bleek lastig, het uitwerken 

van het contract ook. Juristen bekeken het 

van alle kanten en gaven waardevolle advie-

zen. Uiteindelijk ligt er dan  een contract met 

een bouwconsortium. 

Harry Vedder: ‘In dat contract zijn alle 

denkbare én niet-denkbare ontwikkelingen 

ingecalculeerd. Bijvoorbeeld een groeiende 

of krimpende school, de wens voor meer of 

minder lokalen, meer of minder computer-

aansluitingen, plus onverwachte wijzigingen. 

Het komt er op neer dat de bouwer steeds 

de nodige aanpassingen maakt tegen een 

reële kostprijs en een vastgelegd winstper-

centage”.

Living Building versus PPS
Vedder ziet in deze manier van werken grote 

voordelen ten opzichte van de op dit moment 

veelbesproken Publiek Private Samenwerking 

(PPS), zoals dat door het Ministerie van fi nan-

ciën wordt gepropageerd. “PPS-contracten 

houden in dat alle aspecten van de scholen-

bouw worden uitbesteed: ontwerp, bouw, 

onderhoud, exploitatie én fi nanciering. Maar 

fi nanciers willen zo min mogelijk risico lopen, 

terwijl innovatieve en creatieve oplossingen 

altijd een zeker risico inhouden. Het uitbeste-

den van de fi nanciering is daarom dodelijk 

voor een creatief ontwerp óf het leidt tot een 

hoge prijsvorming. Verder vind ik dat bij PPS 

de invloed van de opdrachtgever teveel wordt 

beperkt”. 

In februari gaat in Veenendaal de eerste paal 

de grond in, augustus 2008 moet het gebouw 

klaar zijn. Looyé, enthousiast: “Dan hebben 

wij een school met een bedrijvige uitstra-

ling. Daar hangen kinderen niet verveeld in 

bankjes, daar zijn ze aan het werk. Er zijn 

geen gangen en lokalen, maar leer-werkplek-

ken, waar de theorie geïntegreerd wordt in de 

praktijk. Zo houd je leerlingen gemotiveerd en 

gaan ze door naar het mbo”.

De CSV is straks een supermoderne school. 

Maar Looyé hoeft niet bang te zijn voor de 

wet van de remmende voorsprong. Zijn ge-

bouw zal steeds met de tijd meegaan, wat er 

in de toekomst ook gebeurt.

Alle denkbare én niet-
denkbare ontwikkelingen 
zijn ingecalculeerd

Dit experiment moet leiden 
tot voorbeeldcontracten 
voor anderen

Dick Looyé (links) en Harry Vedder: niet bang 

voor wet van de remmende voorsprong.



Onderwijs loopt miljoenen mis
Monitor onderwijshuisvesting: het lijkt beter dan het is
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De Monitor Onderwijshuisvesting is 
gereed. De uitkomsten stemmen de 
minister van onderwijs tevreden. Maar 
wie de cijfers kritisch bekijkt, komt tot 
een andere conclusie. Dan blijkt dat 
nog veel geld ongebruikt bij gemeen-
ten blijft liggen, geld dat bestemd is 
voor scholenbouw. Het gaat om ruim 
58 miljoen euro in 442 gemeenten.

De langverwachte Monitor Onderwijshuisves-

ting is net voor de vakantieperiode gepresen-

teerd. Minister Van der Hoeven concludeert 

uit de resultaten dat de decentralisatie van 

onderwijshuisvesting, van rijk naar gemeen-

ten, een succes is.  Volgens haar pakken de 

meeste gemeenten hun onderwijshuisves-

tingstaken goed op. 

Ook de VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten) steekt de loftrompet over de uit-

komsten van de monitor: “Wij zijn blij dat de 

monitor het beeld bevestigt dat gemeenten 

het op dit terrein goed doen”.

Miljoenen te weinig
Echter, de besturenorganisaties - waaronder 

VOS/ABB – zien het anders. Zij willen het 

hierboven geschetste  beeld nuanceren. 

Uit diezelfde monitor blijkt immers dat er 

nog steeds sprake is van een – weliswaar 

beperkte – onderuitputting. Om verschillende 

redenen geven gemeenten minder uit dan het 

fi ctieve budget voor onderwijshuisvesting in 

het Gemeentefonds toestaat. Macro gaat het 

dan om een bedrag van ruim 58 miljoen euro 

ofwel bijna 5 %.  

Hoewel dit – op het totale bedrag dat met 

onderwijshuisvesting is gemoeid - niet zo’n 

groot bedrag is, blijken er grote verschillen 

te zijn tussen gemeenten en dan met name 

tussen kleine en grote gemeenten. In grote 

gemeenten wordt meer uitgegeven aan onder-

wijshuisvesting. 

Daarmee bevestigt de monitor het beeld dat 

de besturenorganisaties al langer hebben. De 

beperkte onderbesteding op macroniveau van 

zo’n 5% wordt in forse mate gunstig beïn-

vloed door de hogere investeringen van de 

25 grootste gemeenten. De verschillen tussen 

groot en klein in Nederland blijken dus groot 

te zijn. 

De kleine(re) gemeenten laten gemiddeld 

ruim 200.000 euro van het gemeentefonds 

ongebruikt voor het onderwijs. Omgerekend 

gaat het dan om een investeringsruimte van 

gemiddeld 3,3 miljoen euro per gemeente. Het 

gaat daarbij om in totaal 442 gemeenten.  

Overlegsituatie
Uit de monitor blijkt verder dat de gemeenten 

zeer positief zijn over het overleg met school-

besturen. Of de schoolbesturen daar ook zo 

tevreden over zijn, vermeldt de Monitor niet. 

Maar VOS/ABB ontvangt vrijwel wekelijks 

mailtjes en telefoontjes van de leden met 

klachten over de wijze waarop het overleg ge-

voerd wordt. Veel schoolbesturen zijn ronduit 

ontevreden over het overleg. 

Schoolbesturen voelen zich vaak niet serieus 

genomen en voelen zich een speelbal van de 

lokale politiek. Ze horen veelvuldig van de ge-

meenten ‘dat er geen geld is’, een opmerking 

die op weinig sympathie van de besturen kan 

rekenen. In de beleving van de besturen wordt 

dit argument vaak gebruikt om te verdoezelen 

dat bij de inzet van de gemeentelijke middelen 

niet voor onderwijshuisvesting is gekozen. 

Tegenspraak
In veel gevallen lijkt onderwijshuisvesting een 

taak die er een beetje bij hangt. Binnen een 

gemeentelijk takenpakket is het niet zelden 

nauwelijks meer herkenbaar als een wezen-

lijke taak van de lokale overheid. En dat is dan 

weer in tegenspraak met de uitkomsten van 

de Monitor.

Gebrek aan deskundigheid (hetgeen overi-

gens ook bij veel schoolbesturen nog het ge-

val is) leidt ertoe dat de huisvestingsverorde-

ning vaak naar de letter wordt uitgevoerd. Een 

van de grootste klachten van de schoolbestu-

ren is dan ook dat gemeenten te weinig zicht 

hebben op de echte problemen en behoeften 

van de scholen. De toenemende vraag naar 

doordecentralisatie is voor een deel daaruit te 

verklaren. Vast staat dat er een groot verschil 

in beleving bestaat tussen gemeenten en 

scholen over het jaarlijkse overleg. 

Gertjan van Midden,

senior-beleidsadviseur bij VOS/ABB

Zelfs in de gevangenis is de luchtkwaliteit 

beter dan in de meeste Nederlandse scholen. 

Die schokkende conclusie komt uit een ver-

gelijkend onderzoek van de lucht in scholen, 

kantoren en gevangenissen, waarbij de CO2-

concentratie werd gemeten. In scholen is de 

situatie veruit het slechtst. Het wordt steeds 

duidelijker dat die muffe lucht grote gevol-

gen heeft: van verminderde leerprestaties tot 

een hoog ziekteverzuim onder leerlingen én 

leraren. Scholen kunnen er wel degelijk iets 

aan doen.

Een afdoende oplossing is het beste te realise-

ren bij een verbouwing of renovatie. Dan moet 

gedacht worden aan het installeren van venti-

latiesystemen, zelfregelende ventilatieroosters, 

mechanische afzuiging, isolatieglas en dergelijke. 

Maar ook een school die geen verbouwingsplan-

nen heeft, kan met relatief eenvoudige maatrege-

len de luchtkwaliteit al verbeteren. Hans Korbee, 

adviseur bij SenterNovem, heeft onderzocht waar 

het op de scholen aan schort. Hij is een van de 

mensen achter het project De Frisse School, 

dat tot doel heeft niet alleen het binnenklimaat 

te verberen, maar tegelijk het energieverbruik te 

beperken. 

Verschillende potjes

Het lijkt logisch om bij een verbouwing met-

een de isolatie- en ventilatiemogelijkheden te 

verbeteren. “Toch gebeurt dat niet altijd, omdat 

het niet het eerste doel is van de renovatie. Het 

staat domweg niet op de agenda”, zegt Korbee. 

“Een andere reden is dat de kosten en baten voor 

energieprestaties zijn verdeeld over verschillende 

potjes. Er moet eerst geinvesteerd worden, pas 

later wordt in het beheer van het gebouw winst 

geboekt. Dat wordt niet altijd meegerekend. Maar 

een wat duurder ventilatiesysteem levert later 

veel op, omdat de kosten van energieverbruik 

én ziekteverzuim fl ink dalen”. Elk schoolgebouw 

heeft zijn eigen specifi eke maatregelen nodig. 

Een school in de stad, waar de ramen dicht blij-

ven vanwege verkeerslawaai, kan mechanische 

ventilatie laten aanbrengen. Andere scholen 

kunnen kiezen voor automatische roosters: 

in combinatie met een CO2-meter gaan die 

roosters op het juiste moment open of dicht. ‘De 

technieken zijn enorm verbeterd”, aldus Korbee. 

In een duidelijke brochure heeft SenterNovem 

een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om 

de luchtkwaliteit verbeteren en tegelijkertijd het 

energieverbruik terug te dringen.

Ramen open

Maar in veel gevallen is er ook door simpele ge-

dragsregels en kleine maatregelen al een wereld 

te winnen. Korbee:  “Denk aan slecht ingeregel-

de cv-ketels, die het hele weekeinde branden, of 

vuile ventilatieroosters. Dat zijn relatief eenvou-

dig op te lossen problemen. Een kleine investe-

ring is een CO2-meter, die aangeeft wanneer de 

ramen echt even open moeten in de klas. Nog 

simpeler: zet elke pauze en voor en na schooltijd 

even alle ramen open om te spuien. Zelfs dat 

levert al veel frisheid op”.

Vraag de Frisse Scholen Doos aan!

SenterNovem heeft de Frisse Scholen Doos 

ontworpen, die scholen kunnen aanvragen via 

de website www.frissescholen.nl of www.sen-

ternovem.nl. In de doos zitten brochures met 

praktische informatie, lesmateriaal om ook 

de leerlingen bij het probleem te betrekken, 

een kalender, kleurplaten voor de basisschool 

en een cartoonwedstrijd voor het voortgezet 

onderwijs. In de eerste zestig dozen zitten 

vouchers, waarmee scholen advies kunnen 

inkopen bij gespecialiseerde adviesbureaus.

Weg met die muffe lucht 
Tal van mogelijkheden om school frisser te maken

Commentaar
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Koelte van plantjesdak en 
warmte uit de aarde

Vraag 1
In onze gemeente wordt nu pas met de 

overheveling aanpassing en buitenonderhoud 

schoolgebouwen van gemeente naar school-

bestuur gestart. Een en ander als gevolg van 

de wetswijziging per 1-1-2005.  Waar hebben 

wij als school nog recht op? 

Antwoord

De overheveling aanpassing en buitenonder-

houd van scholen leidt ertoe dat schoolbestu-

ren nu geheel verantwoordelijk zijn voor deze 

twee aspecten van gebouwbeheer. Nieuwbouw 

en uitbreiding blijven onderdeel van de zorg-

plicht van gemeenten. Er is geen overgangs-

maatregel in de wet opgenomen. Alleen indien 

er sprake is van aan de gemeente verwijtbaar 

achterstallig onderhoud is het mogelijk de 

gemeente hierop aan te spreken. De gemeente 

is niet verplicht gereserveerde gelden voor het 

onderhoud aan de buitenkant over te dragen. 

Daarentegen is het zogenaamde drempelbe-

drag van 270 euro per leerling vervallen. Met 

andere woorden: het drempelbedrag hoeft níet 

langer te worden bijgedragen wanneer een 

schoolgebouw wordt uitgebreid of zelfs door 

nieuwbouw wordt vervangen.

Van verwijtbaar achterstallig onderhoud zou 

bijvoorbeeld sprake kunnen zijn indien de 

school reeds een aantal malen bij het college 

aan de bel heeft getrokken voor onderhouds-

gelden. Als de gemeente deze aanvraag 

steeds heeft afgewezen is er nu sprake van 

achterstallig onderhoud. 

Vraag 2 
Wij hadden in 1999 een krediet aangevraagd 

voor de uitbreiding van een lokaal. Door aller-

lei omstandigheden (geen bouwvergunning, 

buurtbewoners die erop tegen waren e.d.)  

wordt dit lokaal pas najaar 2006 geplaatst. 

Hoe moeten we omgaan met de indexering?  

Antwoord

De huisvestingsverordening voorziet niet 

in dit soort situaties. Er is dan ook geen 

panklare oplossing te geven. De meest reële 

benadering is je de vraag te stellen welk be-

drag de gemeente beschikbaar zou moeten 

stellen indien de aanvraag nu zou worden 

toegekend. Immers de vertraging is niet aan 

het schoolbestuur te wijten. Jaarlijks geeft de 

VNG een advies over indexering van de in de 

verordening opgenomen vergoedingsbedra-

gen. Dat leidt tot een jaarlijkse vaststelling 

van deze bedragen in de verordening van 

de gemeente (Artikel 41). Daar staat dat de 

systematiek moet worden gehanteerd zoals 

aangegeven in Bijlage IV deel a, hoofdstuk 4. 

De gemeente zou het huidige prijsniveau dus 

ook via die weg moeten vaststellen.

Vraag 3
Per 1-9-05 is het bouwbesluit voor de onder-

wijshuisvesting gewijzigd. De minimumnorm 

van 42m2 per lokaal is daarbij vervallen. Ook 

andere normen (o.a. speellokaal, perso-

neelsruimte en directieruimte zijn niet meer 

verplicht) zijn vervallen. Met het oog op lokaal 

maatwerk worden de fi nanciële normeringen 

in de verordening van de VNG niet aange-

Veelgestelde vragen

past. Leuk voor de gemeente, maar het lijkt 

voor het schoolbestuur lastiger zaken te reali-

seren. Hoe verhouden  deze maatregelen zich 

met de Arbo-wet? Wat is het standpunt van 

VOS/ABB over de genoemde wijzigingen?

Antwoord

 VOSABB is er een voorstander van overbo-

dige regels te schrappen. De normen uit het 

bouwbesluit waren in feite een dubbeling. In 

de praktijk zijn (en waren) de normen uit de 

huisvestingsverordening maatgevend. Deze 

oppervlaktenormen houden rekening met 

lokalen van 56 m2 en een speellokaal. Dit 

zijn dus grotere lokalen dan het bouwbesluit 

kent. Doordat de lokalen uit het bouwbe-

sluit zijn geschrapt ontstaat er alleen maar 

meer ruimte om een indeling te maken die 

de school zelf wenst. De rechten van een 

bestuur zijn hiermee zeker niet verzwakt. Zij 

staan namelijk niet in het bouwbesluit maar in 

de huisvestingsverordening. 

Vraag 4 
Door een wijziging in de modelverordening 

huisvesting wordt het budgetplafond in het 

vervolg door het college vastgesteld. Wat is 

er nu eigenlijk veranderd? Het college kan 

toch geen hoger budgetplafond vaststellen 

dan via de begroting door de raad beschik-

baar is gesteld?

Antwoord

Uiteraard kan het college geen hoger bedrag 

beschikbaar stellen dan door de gemeente-

raad in de begroting is vastgesteld. De raad 

heeft het budgetrecht terwijl het college het 

plafond vaststelt. In feite kan dat dus wel 

lager, maar nooit hoger zijn dan de door de 

raad vastgestelde bedragen in de begroting.

OBS De Inktvis in Dirksland

Het gebouw van obs De Inktvis in Dirksland 
ziet er niet alleen opvallend uit, het bevat 
ook de nieuwste technische snufjes. Het 
is duurzaam gebouwd, met een uitgekiend 
verwarmings- en ventilatiesysteem en een 
plantjesdak ter isolatie. “Het was een hele 
investering, maar we zijn er wel blij mee”, 
zegt schoolleider Peter Keuker.

Architectenbureau Alberts, Van Huut en 
Partners uit Amsterdam (bekend van het 
Gasunie Gebouw in Groningen) tekende 
voor de organische vormgeving van het 
gebouw. Er zijn meanderende gangen en 
entresols (balkons), die elk lokaal 14 vier-
kante meter extra ruimte opleverde. “Een 
vondst”, vindt Keuker. “Op de entresols 
hebben we de computers opgesteld en de 
klassenbibliotheek met een leeshoek. 
De trap is niet storend, daaronder is weer 
extra kastruimte”. 

Dankzij een extra bijdrage van de ge-
meente en forse sponsoring door wind-
molencoöperatie Deltawind op Goeree 
Overfl akkee kon de school worden 
voorzien van een energiezuinige warm-
tepomp. Deze haalt warmte uit de aarde, 
door koelwater naar 50 meter diepte te 
pompen, waar het altijd 15 graden is. In 
de winter hoeft dat  water maar iets bij-
verwarmd te worden, in de zomer is het 
koel. De warmtepomp is aangesloten 
op vloerverwarming, waardoor er geen 
radiatoren nodig zijn. Warmtewisselaars 
zorgen voor ventilatie en schone lucht  
in het gebouw. 

De school heeft verder hardhouten kozij-
nen, warmtewerend glas en een dak dat 
deels is bedekt met pannen en deels met 
mos en sedum. Onder die plantjes blijft 
het speellokaal ’s zomers lekker koel.

Wilt u ook met uw schoolgebouw in de 
rubriek Schoolvoorbeeld?
Mail dan naar lbeker@vosabb.nl.



Kosten beperken en schade  voorkomen
Met conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning
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Tijdig onderhoud is juist voor scholen zo 

belangrijk, omdat de gevolgen van achterstal-

lig onderhoud hier enorm kunnen zijn. Een 

voorbeeld: als het schilderwerk  een paar 

jaartjes wordt verwaarloosd, kan er houtrot 

optreden, wat meerkosten oplevert. Maar 

erger is misschien nog wel dat  het verwaar-

loosde aanzien van het gebouw kan leiden tot 

een verslechterend imago en een teruggang 

van leerlingaantallen. Tijdig schilderen voor-

komt niet alleen die meerkosten maar ook die 

vervolgschade.

Meerjarenonderhoudsplanning
Een meerjarenonderhoudsplanning geeft in-

zicht in en greep op de onderhoudstoestand 

en de onderhoudskosten van het gebouw. 

Zo’n meerjarenplanning wordt opgesteld op 

basis van een nulmeting (de startsituatie) en 

omvat een meerjarenonderhoudsplan en een 

jaarplan. Het meerjarenonderhoudsplan geeft 

voor de korte, middellange en lange termijn 

inzicht in de geplande onderhoudsactiviteiten 

en de benodigde financiële middelen. 

Conditiemeting
De laatste jaren is de conditiemeting ontwik-

keld. Zo’n conditiemeting is de start van de 

onderhoudsplanning. Het brengt objectief de 

fysieke kwaliteit van het gebouw aan het licht. 

Maar belangrijker: bij het vaststellen van de 

conditiemeting, wordt ook vastgesteld welke 

conditie gewenst is voor elk onderdeel van 

het gebouw.

Steeds wordt gekeken naar dezelfde factoren:

• Wat is de huidige conditie van het gebouw?

•  Wat zijn de eisen voor dit (deel van)  

het gebouw?

• Wat zijn de onderhoudskosten? 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen kwa-

liteit, kosten en risico. Wie weinig risico wil 

lopen en een hoge kwaliteit wenst, krijgt te 

maken met hoge kosten. Wanneer bijbeho-

rende risico’s inzichtelijk worden gemaakt 

kan een goede afweging plaatsvinden en 

daarmee kunnen kosten worden bespaard.

Het is een veel voorkomend misverstand dat 

een uitgebracht onderhoudsrapport volledig 

moet worden uitgevoerd. De conditiemeting 

is een instrument om een goede afweging 

te kunnen maken tussen de uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden en daarin prio-

riteiten te kunnen stellen. Centraal staat het 

gewenste onderhoudsniveau in relatie tot het 

beschikbare budget.

In het hierboven genoemde voorbeeld over 

schilderwerk blijkt dat het verwaarlozen 

van het uiterlijk van het gebouw vergaande 

gevolgen voor een school kan hebben. Schil-

derwerk heeft dus prioriteit. Daarentegen kan 

onderhoud aan het dak van de fietsenstalling 

wel wat uitstel lijden. Een eventuele lekkage 

daar zal immers niet direct leiden tot lesuitval 

en de gevolgschade zal beperkt zijn. 

Verschillen
Het verschil tussen de meerjarenonder-

houdsplanning en de conditiemeting is, dat 

bij de conditiemeting vantevoren beter wordt 

doordacht in welke conditie de eigenaar het 

schoolgebouw wil hebben. De meerjarenplan-

ning is meer gebaseerd op standaarden in het 

onderhoudswerk. De conditiemeting kan duur-

der uitvallen dan de meerjarenplanning, omdat 

dan blijkt dat er hoge eisen worden gesteld 

aan het gebouw. In dat geval is het natuurlijk 

mogelijk die eisen bij te stellen. 

Nulmeting
De nulmeting is een instrument dat gebruikt 

wordt bij de overdracht van een schoolge-

bouw, bijvoorbeeld van de gemeente naar een 

verzelfstandigd openbaar schoolbestuur. In dat 

geval wordt gekeken naar de staat van onder-

houd op het moment van de overname en het 

onderhoud dat al uitgevoerd had moeten zijn. 

Een nulmeting beantwoordt twee belangrijke 

vragen:  

• Is er sprake van achterstallig onderhoud?

• Wat had er gereserveerd moeten zijn?

Voor beide partijen is het zinvol om deze nul-

meting door een onafhankelijk maar specia-

listisch adviesbureau te laten uitvoeren. Deze 

rapportage kan dan als basis dienen bij de 

overdracht van het gebouw. Voor ondersteu-

ning bij het maken van een meerjarenonder-

houdsplanning, conditiemeting of nulmeting 

kunt u terecht bij VOS/ABB en haar partner As-

set Facility Management. Leden van VOS/ABB 

kunnen profiteren van ledenkorting bij Asset. 

Kijk hiervoor op de website www.vosabb.nl. 

Het juiste onderhoud plegen op 
het juiste moment. Dat is de enige 
manier om voor een schoolgebouw 
kwaliteit te behouden, vervolg-
schade te voorkomen en de kosten 
toch beperkt te houden. Met een 
meerjarenonderhoudsplanning en/of 
een conditiemeting houdt u alles 
onder controle. Dit artikel gaat in 
op de verschillen tussen deze twee 
instrumenten.

Dat veel mensen in het onderwijs bezig zijn met scholenbouw(plannen), 

bleek uit de hoge opkomst op het VOS/ABB-congres ‘Bouwen aan beter 

onderwijs’, eind september in Bussum. Het programma met veel prak-

tische workshops viel duidelijk in de smaak bij de congresbezoekers.

 Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) opende de huisvestingsdag, 

waarbij ze liet blijken oog te hebben voor de financiële nood van scholen 

en schoolbesturen. Scholen moeten meer ruimte krijgen voor eigen ver-

antwoording en meer budget voor onderhoud, binnenklimaat en materi-

ele instandhouding, vindt zij. Hamer ontving het eerste lespakket van het 

project Check it out! Daarmee kunnen scholen besparen op energie (zie 

www.vosabb.nl, ledenservice>ledenvoordeel). Aan het eind van de dag 

konden bezoekers persoonlijke vragen stellen aan de aanwezige experts 

in onderwijshuisvesting. Dat leidde tot geanimeerde discussies.

Drukbezocht huisvestingscongres
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Onderwijshuisvesting op internet

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 
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