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Samenvatting 
Hierbij informeren wij u over een aantal zaken aangaande het dossier onderwijshuisvesting.  

 

In deze brief gaan wij in op de volgende zaken: 

- het project dat moet leiden tot vereenvoudiging en aanpassing van de verordening; 

- de wijzigingen van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs;  

- de wijziging van de modelverordening materiele financiële gelijkstelling en de bijlage bij die 

verordening in het kader van de verdeling van de middelen die éénmalig zijn toegevoegd aan 

het gemeentefonds voor versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding in het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso), en 

- de monitor onderwijshuisvesting.  
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Geacht college, 

 

Hierbij informeren wij u over een aantal zaken aangaande het dossier onderwijshuisvesting. 

In paragraaf 1 gaan wij in op het project dat moet leiden tot vereenvoudiging en aanpassing van de 

(model-)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In paragraaf 2 geven wij een toelichting op de 

belangrijkste wijzigingen van die modelverordening. In paragraaf 3 informeren wij u over de aanpassing 

van de modelverordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs en de bijlage bij die verordening in 

het kader van de verdeling van de middelen die éénmalig zijn toegevoegd aan het gemeentefonds voor 

versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Tot 

slot stellen wij u in paragraaf 4 op de hoogte van de resultaten van de monitor onderwijshuisvesting. 

In de bijlagen treft u de diverse wijzigingsverordeningen aan. 

Met de besturenorganisaties voor het openbaar en bijzonder onderwijs heeft constructief overleg 

plaatsgevonden over de wijziging van de modelverordeningen. De besturenorganisaties stemmen in met 

de in deze brief voorgestelde wijzigingen. 

De voorgestelde wijzigingen laten uiteraard onverlet dat partners op lokaal niveau op overeenstemming 

gericht overleg komen tot een andere invulling die meer recht doet aan de lokale omstandigheden. 

 

 

1. Project modernisering modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

In 1997 is de onderwijshuisvesting van scholen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs 

gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Vanaf dat jaar ontvangen gemeenten in het 

gemeentefonds jaarlijks ruim een miljard euro om de zorgplicht voor hun schoolgebouwen goed te 

regelen. Gemeenten hebben de opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en 

voortgezet onderwijs, op basis van een verordening.  

Bij de decentralisatie hebben wij de toenmalige Rijksregelgeving ‘vertaald’ naar een gemeentelijke 

modelverordening onderwijshuisvesting. Dit was het resultaat van politiek bestuurlijke besluitvorming 

tussen rijk, gemeenten en schoolbesturen. De regie voor deze modelverordening ligt in handen van de 



 

VNG.   

 

De modelverordening is sinds de decentralisatie niet meer fundamenteel gewijzigd.  

Wijziging is echter noodzakelijk geworden nu het Rijk diverse regelgeving heeft aangepast. Dat en de 

algeheel gevoelde behoefte aan een vereenvoudigde (model-) verordening zijn de redenen dat een project 

is opgezet met als doel het actualiseren en aanpassen / vereenvoudigen van de verordening om 

gemeenten een bruikbaar instrument in handen te geven waarmee zij het lokale 

onderwijshuisvestingsbeleid vorm kunnen (blijven) geven.   

 

De (model-)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een complexe aangelegenheid met 

juridische complicaties en omvangrijke financiële risico’s. Om die reden beantwoordt de VNG over dit 

onderwerp per jaar duizenden ledenvragen. De aanpassing van de (model-)verordening is als gevolg 

daarvan tevens complex. 

Vanwege de omvang van de wijzigingen en om deze op een gestructureerde manier aan te pakken 

hebben wij ervoor gekozen het wijzigingstraject in een drietal fasen uit te voeren. Door deze fasegewijze 

aanpak krijgen de meest spoedeisende aanpassingen voorrang.   

 

Fase 1. Verwerken Rijksbeleid 

In deze fase hebben wij onderzocht of wijziging van de (model-)verordening noodzakelijk was door 

wijziging van diverse landelijke wet- en regelgeving . Het gaat daarbij om: 

- de Wet op de Expertisecentra als gevolg van de groepsgrootteverkleining in het vso-zmlk; 

- de inzet van FES middelen ten behoeve van praktijksimulatielokalen in het vso;  

- de Wet op het Primair Onderwijs als gevolg van de aanpassing van de gewichtenregeling; 

- de Wetgeving met betrekking tot de dualisering van het gemeentebestuur Wet Dualisering 

Gemeentelijke Medebewindsbevoegdheden / Aanpassingswet (28 995 en 29 310); 

- het beleid tot vereenvoudiging van de regelgeving en het schrappen van overbodige regels; 

- de Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO). Wet van 23 december 2004, Stb. 2004, 713, 

- het Bouwbesluit, Wet 17 december 2004, Stb. 2005, 1, en 

- de aanbestedingswetgeving. 

 

Fase 2. vereenvoudiging berekening ruimtebehoefte basisonderwijs en speciaal onderwijs 

Het doel van deze fase is het in kaart brengen van een eenvoudiger ruimteberekening voor het 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

 

Fase 3. Lokaal maatwerk (IHP) 

Het doel van deze fase is duidelijkheid te krijgen over de manier waarop gemeenten binnen de wettelijke 

bepalingen een lange termijn visie op het lokale onderwijshuisvestingsbeleid het best vorm kunnen geven. 

 

De resultaten van fase 1 treft u aan in deze ledenbrief.  

De VNG komt op korte termijn in het kader van het strategische thema ‘vermindering regelgeving’ nog 



 

met een fundamentele herbezinning.  Wij hopen dat de resultaten van de fasen 2 en 3 in de loop van 

volgend jaar bekend zijn.  

 
 

2. Wijzigingen modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs eerste fase  
Zoals gezegd, richtte de eerste fase van het wijzigingstraject zich op het opschonen van ‘achterstallig 

onderhoud’ en het indien nodig verwerken in de modelverordening van recente ontwikkelingen op 

Rijksniveau die gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. Hieronder gaan wij daarop puntsgewijs in. 

 
a. gewijzigde wetgeving 
De verantwoordelijkheid voor de voorziening aanpassing in het voortgezet onderwijs is per 1 januari 2005 

overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen (Wet van 23 december 2004, Stb. 2004, 713). Door de 

wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) zijn vanaf 1 januari 2005 schoolbesturen in het 

voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor alle aanpassingen en onderhoud aan de gebouwen. 

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting. Door vaststelling van 

de wijzigingsverordening die u in de bijlage aantreft,  wordt de verordening weer in overeenstemming 

gebracht met de WVO. 

 

Verder is de nieuwe aanbestedingswetgeving in de verordening verwerkt en is een bescheiden begin 

gemaakt met de vereenvoudiging van een aantal artikelen door ze in overeenstemming te brengen met de 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

b. gewichtenregeling 
De gewichtenregeling in het primair onderwijs is per 1 augustus 2006 veranderd. Deze regeling voor het 

primair onderwijs is een instrument in het onderwijsachterstandenbeleid. Basisscholen worden via de 

gewichtenregeling gefaciliteerd zodat zij meer aandacht kunnen geven aan leerlingen met een 

leerachterstand.  De gewichtenregeling voorziet primair in de inzet van extra personeel, maar heeft 

daarnaast ook een huisvestingscomponent. In de modelverordening huisvesting onderwijs resulteert op 

dit moment de aanwezigheid van gewichtenleerlingen in een vergroting van de (normatieve) 

ruimtebehoefte voor zover dat tijdelijke huisvesting betreft. 

 

Om beter aan te sluiten bij de feitelijke onderwijsachterstanden, is het Kabinet overgegaan tot het 

hanteren van een nieuwe gewichtenregeling, waarin de beoordelingscriteria, hoogte van de gewichten, het 

drempelbedrag en het plafond wijzigen ten opzichte van de bestaande regeling. 

 

De ‘oude’ gewichten van 0,25 en 0,90 worden vervangen door gewichten ten bedrage van 0,3 en 1,2. De 

‘oude’ gewichten van 0,40 en 0,70 komen dan te vervallen. De drempel wordt verlaagd van 9,0 % naar 6,4 

%. Tenslotte komt er een plafond in de bekostiging, waardoor geen extra bekostiging plaatsvindt boven 

de grens van 80 % van het aantal ongewogen leerlingen. 

 

De nieuwe regeling wordt gefaseerd ingevoerd, eerst voor de leerlingen van 4 en 5 jaar (teldatum 1 



 

oktober 2006). Bij de volgende teldatum (1 oktober 2007) is de nieuwe gewichtenregeling van toepassing 

op 4- tot en met 7-jarigen (de hele onderbouw). Vanaf de teldatum 1 oktober 2008 geldt de nieuwe 

situatie voor alle leerlingen in het primair onderwijs. De drempel wordt dienovereenkomstig ook gefaseerd 

gewijzigd.  

Het plafond van 80% wordt wel direct ingevoerd, omdat dit geen grote herverdeeleffecten met zich 

meebrengt. 

 

In de huidige modelverordening is sprake van een gewichtenafhankelijkheid voor tijdelijke huisvesting, 

zonder dat aan de feitelijke gewichtencijfers uit andere regelgeving wordt gerefereerd. Alleen de huidige 

drempelwaarde van 9,0 % wordt expliciet genoemd. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de huisvestingsgevolgen als gevolg van de wijziging van de gewichtenregeling 

zeer beperkt zijn.  

Er is daarom voor gekozen om de ruimtebehoefteberekeningswijze voorlopig ongemoeid te laten door te 

verwijzen naar de nieuwe (landelijke) regeling. Dat betekent een correctie van de drempel en het hanteren 

van een plafond. 

 

Alhoewel er geen grote veranderingen worden verwacht, en de veranderingen zich beperken tot de 

tijdelijke ruimtebehoefte, is het raadzaam om de eventuele gevolgen van deze wijziging op geplande 

bouwprojecten te bespreken in het kader van de bespreking van nieuwe feiten en omstandigheden, zoals 

genoemd in artikel 15 en 16 van het in de verordening genoemde uitvoeringsoverleg. Als het college heeft 

ingestemd met de bouwplannen (artikel 16 van de verordening) is de planvorming definitief. 

 
c. groepsgrootteverkleining in het vso-zmlk 
Eind 2005 is door het Kabinet een motie aangenomen om de groepsgrootte in het voortgezet speciaal 

onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk) te verkleinen van twaalf naar zeven leerlingen. 

Vso-zmlk scholen krijgen vanaf 1 januari 2006 extra formatie van het Rijk om de groepsgrootteverkleining 

mogelijk te maken. Hiermee kunnen scholen meer personeel in dienst nemen. Daartoe is het Besluit 

bekostiging WEC aangepast (KB van 9 mei 2006, Stb.2006, 283). 

De aanpassing van dit bekostigingsbesluit heeft echter geen directe gevolgen voor de 

onderwijshuisvesting. 

Naar aanleiding van de reactie van de VNG op dit Kabinetsvoornemen heeft overleg plaatsgevonden met 

het Ministerie van OCW en de WECraad. 

Tijdens dat overleg is geconcludeerd dat het niet logisch is om de verkleining van de groepsgrootte (om 

arbeidsgericht onderwijs mogelijk te maken) ook voor het bewegingsonderwijs door te voeren. Het 

bewegingsonderwijs kan heel goed in groepen van 12 worden verzorgd. De Minister van OCW heeft dit 

bevestigd in haar brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2006 (Kamerstuk 27728, nr. 90). 

Verder werd afgesproken om nader te onderzoeken op welke manier de groepsgrootteverkleining voor dit 

type onderwijs het best kan worden doorgevoerd en welke structurele verhoging van het gemeentefonds 

daarmee gepaard dient te gaan. 



 

Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. U treft het onderzoeksrapport aan op onze website. Geadviseerd 

wordt om ‘de consequenties van de gewijzigde n-factor mee te nemen in de algehele moderniseringsslag 

(fase 2 van het wijzigingstraject) en af te zien van een ingewikkelde, kortlevende wijziging van de huidige 

modelverordening’.  

 

De volgende redenen liggen aan het advies ten grondslag: 

- de benodigde aanpassing is noodzakelijkerwijs complex; 

- de modelverordening wordt hierdoor (nog) ingewikkelder; 

- de financiële effecten laten zich slechts globaal inschatten maar kunnen aanzienlijk van omvang  zijn, 

en 

- de voorgestelde wijziging is, gelet op het moderniseringsproject waarschijnlijk een zeer korte levensduur 

beschoren. 

 

Wij zijn het met dit advies eens en nemen het daarom over. Dit betekent dat wij de verkleining van de 

groepsgrootte in het VSO-ZMLK en de gevolgen daarvan meenemen in de volgende fase die kan leiden 

tot wijziging eind 2007 van de (model-)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 

 

Het kan zijn dat u op dit moment bezig bent met de voorbereiding van de nieuwbouw van een school voor 

VSO-ZMLK. Wij geven u in dat geval in overweging om met het betreffende schoolbestuur in overleg te 

treden om te bezien hoe het best kan worden geanticipeerd op de groepsgrootteverkleining. Het rapport 

van DHV kan daarbij wellicht aanknopingspunten bieden. 

 
d. dualisme en de klokuurvergoeding gym 
Wij hebben u in onze Ledenbrief 06/02 van 16 januari 2006 geïnformeerd over de gevolgen van de 

vaststelling van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden voor de model verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs. 

Gebleken is dat nog een wijziging nodig is om de verordening geheel ‘dualismeproof’ te maken. Door de 

Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden zijn artikel 117 van de Wet op het primair 

onderwijs (WPO) en artikel 115 van de Wet op de expertisecentra (WEC) aangepast. Deze artikelen 

regelen de grondslag voor de vergoeding voor materiele instandhouding lichamelijke oefening. Door deze 

wijziging is niet meer de raad, maar het college bevoegd tot het vaststellen van de het aantal klokuur 

gymnastiek en de vergoeding daarvoor. Dat betekent dat de raad hierover in de verordening geen regels 

meer kan stellen. 

Het aantal klokuur gymnastiek is echter direct van belang voor de bepaling van de noodzaak voor 

nieuwbouw / uitbreiding en medegebruik van gymnastiekzalen, zaken waarover de raad bij verordening 

nog wel regels moet stellen. 

Wij hebben er daarom voor gekozen om de tekstgedeelten uit de verordening, die van toepassing zijn op 

het vaststellen van het aantal en de hoogte van de klokuurvergoeding uit de modelverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs te halen en deze in een aparte, door het college vast te stellen 

(model-)beleidsregel te plaatsen. Deze modelbeleidsregel is bijgevoegd bij deze brief als bijlage 4. 



 

 
e. Gevolgen wijziging Bouwbesluit: volgende fase 
In onze Ledenbrief 05/89 van 27 september 2005 hebben wij u geïnformeerd over de wijziging van het 

Bouwbesluit per 1 september 2005 en de gevolgen daarvan voor de onderwijshuisvesting. 

In het kader van de eerste fase van het wijzigingsproject hebben wij bekeken of en zo ja de 

modelverordening door de wijziging van het Bouwbesluit zou moeten veranderen.  

Door de wijziging van het Bouwbesluit is de minimumoppervlakte van een leslokaal (42 m2) vervallen. In 

Bijlage III van de modelverordening wordt deze oppervlakte gebruikt voor de bepaling van de capaciteit van 

een lesgebouw. Wijziging van de verordening door het zonder meer schrappen van deze 

minimumoppervlakte leidt ertoe dat het niet meer mogelijk is om te bepalen op hoeveel (extra) ruimte een 

school aanspraak maakt of kan maken.  

Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten om de gevolgen van de wijziging van het Bouwbesluit te 

betrekken bij de aanpassing van de verordening die in fase 2 vorm zal worden gegeven.  

Tot die tijd handhaven wij ons advies dat wij in de genoemde ledenbrief gaven. 

 
 
3. FES middelen en verordening materiële financiële gelijkstelling 
In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er behoefte aan een versterking van de mogelijkheden voor 

arbeidstoeleiding zodat leerlingen beter kunnen worden voorbereid op arbeidsmatige activiteiten.  Meer 

praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkgerichte ruimte nodig is.  

Om dit mogelijk te maken verdeelt het Kabinet in 2006 eenmalig een bedrag van € 25,633 miljoen via het 

gemeentefonds over de gemeenten die een (V)SO voorziening op hun grondgebied hebben. De verdeling 

vindt plaats via een maatstaf die eenmalig speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, namelijk het 

aantal leerlingen (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005. Dit betekent dat voor elke 

(V)SO-leerling ouder dan 12 jaar eenmalig een bedrag van € 1000 aan het gemeentefonds is toegevoegd. 

 

Daarnaast wordt voor leerlingen ZMLK een (éénmalig) extra bedrag uitgekeerd ter hoogte van € 1,118 

miljoen. Het gaat hier om een incidentele impuls voor het jaar 2006. Ook dit bedrag wordt verdeeld via 

een maatstaf die eenmalig speciaal hiervoor in het leven is geroepen, namelijk het aantal leerlingen 

ZMLK op 1 oktober 2005. Dit komt neer op een extra toevoeging van € 140 per leerling VSO-ZMLK. 

 

Meer informatie over dit onderwerp treft u aan in de meicirculaire 2006 die het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken (BZK) op 30 mei 2006 heeft uitgebracht, te vinden op de website van BZK. 

 

De impuls is bedoeld om een kwaliteitsslag te maken voor de praktijklokalen van het VSO.  De situatie 

van deze praktijklokalen is op dit moment uitermate veelvormig. Naast een grote diversiteit aan soorten 

praktijklokalen varieert ook de omvang, functionele kwaliteit, bouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van de 

inrichting bijzonder sterk. Het is daarom lastig om voor alle VSO-scholen te komen met een uniforme 

aanpak. 

Sommige scholen zullen kwaliteitsverbetering nastreven door een bouwkundige renovatie of bouwkundige 

herindeling, andere zijn meer gebaat bij de vernieuwing van de vaste of losse inrichting van de 



 

praktijklokalen.  

 

Begroting 

De VNG vindt het met de Minister van OCW en de schoolbesturen belangrijk dat de gelden worden 

bestemd voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Wij geven u dan ook in overweging om deze 

gelden daarvoor in te zetten. De inkomsten voor uw gemeente kunt u berekenen met behulp van een door 

BZK ontwikkelde spreadsheet.  

Deze staat ook op de website van BZK: www.minbzk.nl > openbaar_bestuur > financiën provincies en 

gemeenten > gemeentefonds > informatierubriek Gemeentefonds > Inzet FES middelen voor VSO. 

 

Juridisch kader 

Het is in principe mogelijk om de middelen beschikbaar te stellen via de reguliere huisvestingsprocedure 

door deze als nieuwe voorziening toe te voegen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 

Wij hebben hiervoor om drie redenen niet gekozen: 

a. Het gaat om éénmalige (incidentele) middelen. Echter, door opneming in de modelverordening 

wordt een structurele aanspraak gecreëerd. Dit vinden wij niet wenselijk; 

b. De middelen worden in de loop van 2006 toegevoegd aan het gemeentefonds. Gestreefd wordt 

naar de beschikbaarstelling van deze gelden aan schoolbesturen op zo kort mogelijke termijn. 

Echter, gebruik van de (model-) verordening voorzieningen huisvesting onderwijs leidt tot inzet  per 

1 januari 2008. Gebruik van de spoedeisende procedure vinden wij hiervoor geen optie aangezien 

het geen situatie betreft waarbij de voortgang van het onderwijs in het geding is; 

c. Het gaat om een relatief kleine groep scholen, waar niet iedere gemeente mee te maken heeft. 

 

Gelet op het bovenstaande hebben wij ervoor gekozen om de middelen voor arbeidstoeleiding VSO als 

voorziening toe te voegen aan de (model-) verordening materiele financiële gelijkstelling. Deze verordening 

biedt de mogelijkheid om de middelen op relatief korte termijn en zonder al te veel administratieve druk 

ter beschikking te stellen aan de desbetreffende schoolbesturen. 

 

Er is wel een (meer technisch) nadeel aan verbonden. Gemeenten krijgen geld in hun deel van het 

gemeentefonds voor de hoofd- en de nevenvestigingen van de VSO-scholen binnen de gemeentegrenzen. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat (de schoolbesturen van) deze vestigingen in aanmerking kunnen 

komen voor deze middelen. 

In de wet is echter vastgelegd dat de verordening materiële financiële gelijkstelling ook van toepassing is 

op de nevenvestiging(en) van scholen die niet in de gemeente zijn gelegen. Het kan in een beperkt aantal 

gevallen dus voorkomen dat een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging in een andere gemeente ligt, 

dezelfde voorziening kan aanvragen bij twee gemeenten. Een ‘dubbele’ toekenning is dan te veel van het 

goede. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen in overleg te treden met de betreffende gemeente en 

de betrokken schoolbesturen om dit onderling af te stemmen en af te spreken dat voor ‘de 

nevenvestiging’ een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar deze is gelegen.  

 



 

In bijlage 5 treft u een wijzigingsverordening aan waarmee deze verordening wordt aangepast aan enkele 

wettelijke veranderingen. Wij adviseren u om uw verordening daaraan aan te passen en de bijgevoegde 

modelbijlage toe te voegen aan uw verordening materiële financiële gelijkstelling. Indien u deze 

verordening nog niet eerder heeft vastgesteld, dient u dat alsnog te doen. De integrale versie kunt u op 

onze website vinden. Wij adviseren u om dit onderwerp met de schoolbesturen in uw gemeente te 

bespreken. 

 

De keuze voor de verordening materiële financiële gelijkstelling betekent overigens niet dat deze 

middelen voor verbetering arbeidstoeleiding vso niet tegelijkertijd kunnen worden ingezet met middelen 

die via de reguliere huisvestingsprocedure aan een schoolbestuur beschikbaar worden gesteld voor 

onderwijshuisvesting. Bundeling van deze geldstromen kan voor alle partijen een meerwaarde betekenen.  

 

 

4. Monitor onderwijshuisvesting 
Onlangs heeft de Minister van OCW de resultaten van de Monitor Onderwijshuisvesting naar de Tweede 

Kamer gestuurd. In haar begeleidende brief stelt de minister dat de decentralisatie van de taken en 

verantwoordelijkheden van de onderwijshuisvesting een succes is. Zij concludeert dat de 

onderwijshuisvestingstaken door de meeste gemeenten goed worden opgepakt. ‘Het geld wordt goed 

besteed. Er verrijzen nieuwe scholen. Gemeenten worden zich meer en meer bewust van de eisen die 

modern onderwijs stelt aan de kwaliteit van de huisvesting. In sommige gemeenten is er nog werk te 

doen. In de praktijk zien we dat in een aantal gevallen het scholenveld initiatieven neemt om de lokale 

bestuurders te wijzen op gesignaleerde tekortkomingen. Meestal leidt dit tot een oplossing.’ 

 

De Monitor 

Uit de monitor blijkt dat gemeenten in 2004 € 1,23 miljard uitgaven aan onderwijshuisvesting. Voor 

onderwijshuisvesting was in dat jaar een fictief budget beschikbaar van € 1,29 miljard. Met name in 

gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, werd gemiddeld meer uitgegeven aan scholenbouw. 

 

Uit de monitor blijkt verder dat: 

- gemeenten bij de bepaling van het budget voor onderwijshuisvesting de plaatselijke 

omstandigheden laten meewegen; 

- het overleg met de schoolbesturen als positief wordt ervaren. Ruim 98% beoordeelt de kwaliteit 

van het contact met schoolbesturen als voldoende tot goed; 

- het overgrote gedeelte van de gemeenten (83%) de onderwijskundige vernieuwing heeft 

opgenomen in de plaatselijke verordening of dat op korte termijn alsnog gaat doen; 

- er sprake is van een toename van het aantal gemeenten dat het openbaar onderwijs 

verzelfstandigt. Daarbij wordt steeds vaker gekozen voor de stichtingsvorm; 

- meer gemeenten (76%) aangeven dat een meerjarenplanning voor de onderwijshuisvesting op de 

lange termijn wordt gebruikt. 

 



 

Toekomst 

Sinds de decentralisatie in 1997 zijn nu 5 monitorrapporten verschenen. De komende jaren zal de 

financiële evaluatie gaan lopen via de lijnen van het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 

(bijlage bij de gemeentefondsbegroting). In plaats van de algemene monitor zoals die de afgelopen 10 

jaar is uitgevoerd, zal onderzoek naar ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting zich richten op 

specifieke knelpunten en meer dan nu op kwalitatieve ontwikkelingen. 

 

Uitgangspunten VNG 

Wij zijn blij dat de monitor het beeld bevestigt dat gemeenten het op dit terrein goed doen. Gemeenten 

zijn autonoom in hun verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Daarom  zijn wij ook tevreden met 

het feit dat de financiële evaluatie in de toekomst gaat lopen via de lijnen van het Periodiek Onderhouds 

Rapport gemeentefonds en er dus geen nieuwe monitor onderwijshuisvesting meer verschijnt.  

 

De onderzoeksrapportage en de begeleidende brief van de minister treft u aan op onze website. 

 

 

5. Leeswijzer 

De brief bevat een aantal bijlagen: 

- De wijzigingsverordening algemeen en primair onderwijs; 

- De wijzigingsverordening voortgezet onderwijs; 

- De wijzigingsverordening speciaal onderwijs; 

- De modelbeleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs 

- De wijzigingsverordening materiele financiële gelijkstelling, inclusief de modelbijlage met de 

voorziening ten behoeve van aanpassingen in het VSO; 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 


