
Onderwijshuisvestingsmonitor laat zorgelijk beeld zien.  

De lang verwachte Monitor Onderwijshuisvesting laat volgens de minister van 

onderwijs over het algemeen een positief beeld zien. Het budget voor 

onderwijshuisvesting bij gemeenten groeit en gemeenten hebben in 2004 meer 

uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan in voorgaande jaren. Volgens de minister 

zijn er opvallend veel nieuwe scholen gebouwd in het primair en voortgezet 

onderwijs.  

Uit de monitor blijkt dat gemeenten om verschillende redenen minder uitgeven dan 

het fictieve budget voor onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds. Macro gaat het 

dan om een bedrag van ruim € 58 miljoen ofwel bijna 5% op een totaalbedrag van € 

1,29 miljard euro. Hoewel dit op zich niet zo’n groot bedrag is, blijken er grote 

verschillen te zijn tussen gemeenten. Met name zijn er grote verschillen tussen de 

uitgaven van de kleine(re) gemeenten en de grote gemeenten.  

Een nadere analyse van de cijfers levert het volgende beeld op dat: 

 

-gemeenten met minder dan 10.000 inwoners een onderbesteding van 12,3%  

-gemeenten tussen de 10.000 en 20.000 inwoners een onderbesteding van 13,2 % 

-gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners een onderbesteding van 15,3 % 

-gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners een overbesteding van 1,3 % 

-gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners een overbesteding van 1,3 % 

-gemeenten tussen de 100.000 en 250.000 inwoners een overbesteding van 4,7 % 

-gemeenten groter dan 250.000 inwoners een overbesteding van 12,4 % 

 

De beperkte onderbesteding op macroniveau van zo’n 5% wordt dus in forse mate 

gunstig beïnvloed door de hogere investeringen van een aantal grote gemeenten. De 

verschillen tussen groot en klein in Nederland blijken dus groot te zijn.  

De kleine(re) gemeentes laten gemiddeld ruim € 200.000 van het Gemeentefonds 

ongebruikt voor het onderwijs. Omgerekend gaat het dan om een investeringsruimte 

van gemiddeld €  3 miljoen euro per gemeente. 



Opvallend is ook dat uit de monitor blijkt dat de gemeenten zeer positief zijn over het 

overleg met schoolbesturen. Gelet op de vele vragen en opmerkingen dis VOS/ABB 

van de scholen en schoolbesturen ontvangt over de wijze waarop het overleg 

gevoerd wordt is dat beeld niet herkenbaar. Veel schoolbesturen zijn ronduit 

ontevreden over de wijze waarop het overleg plaatsvindt. De sterk toenemende 

vraag naar doordecentralisatie is voor een deel daaruit te verklaren. Dit positieve 

beeld kan dan ook alleen verklaard worden dat de gegevens alleen zijn gebaseerd 

op informatie vanuit de gemeenten zelf.  

De monitor is een uitvloeisel van de decentralisatie van de onderwijshuisvesting van 

rijk naar gemeente in 1997. Afgesproken is toen tweejaarlijks het uitgavepatroon van 

gemeenten te onderzoeken. De minister stelt thans voor de monitor te vervangen 

door een onderzoek waarbij beschikbaarheid en kwaliteit van de gebouwen een rol 

spelen. De minister kondigt aan dat zij met de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) de mogelijkheden van een benchmark zal onderzoeken. 

VOS/ABB kan zich op zich vinden in een meer inhoudelijke benchmark . Inmiddels 

hebben wij erop aangedrongen daarbij betrokken te worden.   

In haar slotconclusie stelt de minister dat de decentralisatie van de huisvesting naar 

gemeenten een succes is. Afgemeten aan de periode voor 1997 is dat zeker het 

geval. Niet alleen het fictieve budget is fors gestegen (+67%) maar ook wordt in veel 

gemeenten goed en serieus omgegaan met de huisvesting van scholen. Problemen 

zijn er –zoals uit het voorgaande blijkt- echter nog steeds. Met name in de kleine(re) 

gemeenten is dat het geval. Een van die knelpunten betreft het kennisniveau van 

gemeenten en schoolbesturen. VOS/ABB investeert hierin nadrukkelijk. Initiatieven 

zijn de deelname in de website van de gezamenlijke besturenorganisaties 

www.onderwijspaleis.nl, het vier keer per jaar uitbrengen van een kernthema over 

onderwijshuisvesting, de organisatie van een studiedag over onderwijshuisvesting op 

16 september aanstaande en het in de komende periode samenstellen en uitbrengen 

van kennisverdiepende katernen.  

Een van de uitgangspunten van de decentralisatie van de onderwijshuisvesting was 

dat gemeenten, beter dan het Rijk, eigen keuzes kunnen maken waarmee zij 

inspelen op lokale wensen en behoeften. De decentralisatie van de 



onderwijshuisvesting en maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen 

−waaronder de ontwikkeling van brede scholen− bieden gemeenten de mogelijkheid 

om de scholenbouw te laten aansluiten bij de lokale situatie. Hierdoor is de behoefte 

gegroeid aan informatie over de aanpak van nieuw- of verbouw van scholen in 

andere gemeenten. De website www.onderwijspaleis.nl van de gezamenlijke 

besturenorganisaties is de uitgelezen plek voor het uitwisselen van kennis en 

informatie over onderwijshuisvesting. Op de site staan onder meer 

voorbeeldprojecten over de toepassing van onderwijskundige vernieuwingen in 

schoolgebouwen.  

In 1997 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de onderwijshuisvesting in het 

primair en voortgezet onderwijs door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. 

Vanaf dat moment zijn de effecten van de decentralisatie gevolgd en vastgelegd in 

de Monitor Onderwijshuisvesting PO/VO. De rapportage die in mei 2006 is 

verschenen, heeft betrekking op het jaar 2004. Dit is de laatste algemene Monitor 

Onderwijshuisvesting. In het vervolg zal de financiële evaluatie van de 

onderwijshuisvesting zijn opgenomen in het Periodiek Onderhoudsrapport, een 

bijlage bij de Gemeentefondsbegroting. Daarnaast zal het ministerie van OCW 

specifieke knelpunten en kwalitatieve ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting met 

onderzoek blijven volgen. 
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