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Doe het zelf!

D
e kwestie over het onder-

wijsbudget in het gemeente-

fonds loopt al jaren. In 2009 

zei toenmalig CDA-Kamerlid 

Jan Jacob van Dijk tijdens een werkbe-

zoek aan Hoogezand-Sappemeer dat 

schoolbesturen ‘het eerstgeboorterecht 

hebben om dat geld te ontvangen’. Hij 

wees er toen ook op dat dit ‘veel effec-

tiever is dan hoe het nu gaat, met die 

tussenstappen van het gemeentefonds 

en de gemeenten.’ Toen Van Dijk na de 

verkiezingen in 2010 niet in de Kamer 

terugkeerde, werd het estafettestokje 

op dit beleidsterrein overgenomen door 

zijn partijgenoot Sybrand van Haersma 

Buma. Hem lukte het om in oktober 2011 

een motie aangenomen te krijgen om het 

niet-geoormerkte onderhoudsbudget via 

het ministerie van OCW rechtstreeks 

aan de scholen te geven. Uit een draag-

vlakonderzoek in de maanden daarna 

kwam naar voren dat een meerderheid 

van de schoolbesturen en gemeenten 

hier voorstander van was. Nu staat het 

dus in het regeerakkoord.

Verschuiving, geen  
extra investering
Dit lijkt goed nieuws, omdat schoolbe-

sturen straks voor het buitenonderhoud 

van hun gebouwen niet meer afhankelijk 

zijn van de soms ondoorgrondelijke gril-

len van de gemeenten. Er hoeven boven-

dien geen ingewikkelde aanvragen meer 

te worden ingediend, dus de conclusie is 

gerechtvaardigd dat dit bijdraagt aan de 

zo gewenste afname van de regeldruk. 

Maar wie de nieuwe situatie nader be-

schouwt, ziet zeker ook risico’s. Ten eerste 

is het slechts een verschuiving van bud-

get, dus bepaald geen extra investering 

in het onderwijs. Wie het regeerakkoord 

leest, kan de indruk krijgen dat er extra 

geld naartoe gaat, maar op dit punt is dat 

nadrukkelijk niet het geval. Ten tweede 

blijft het in de nieuwe situatie zo dat er 

geen geld is voor belangrijke voorzienin-

gen in het kader van het Programma van 

Eisen Frisse Scholen. In het nieuwe bouw-

besluit van 1 april 2012 is opgenomen dat 

scholen bij nieuwbouw of renovatie moe-

ten voldoen aan strenge ventilatie-eisen. 

Senior adviseur Hans Heijltjes van bureau 

Hevo, waarmee VOS/ABB samenwerkt op 

het gebied van onderwijshuisvesting, legt 

uit dat dit geen probleem hoeft te zijn bij 

bestaande gebouwen, omdat de nieuwe 

eisen daar niet voor gelden. Het wordt wel 

een probleem bij renovatie, want dan wor-

den de strengere regels van kracht. ‘De ex-

tra benodigde bedragen zijn dan substan-

tieel. Voor ventilatie bijvoorbeeld moet je 

bij een renovatie 120 euro per vierkante 

meter rekenen. Een ventilatiesysteem ver-

eist bovendien kostbaar onderhoud, moet 

na 15 jaar worden vervangen en vreet 

energie. Daar krijgen de scholen geen geld 

voor in hun exploitatievergoeding.’ In dit 

verband is het tekenend dat de helpdesk 

van VOS/ABB onlangs de vraag van een 

schoolbestuur kreeg of het is toegestaan 

dure ventilatieapparatuur, die met rijks-

subsidie is aangeschaft, uit te zetten om 

de energie- en onderhoudskosten te druk-

ken.

Onderhoud moet concurreren
Er zijn ook andere risico’s. Zo is het nog 

niet bekend of schoolbesturen kunnen 

rekenen op een extra vergoeding als ze 

monumentale gebouwen hebben. Als bij 

een school van architect Dudok een hek 

moet worden vervangen, voldoet een 

standaard hekwerk niet. Dan is een veel 

duurder smeedijzeren exemplaar nodig. 

Heijltjes hoopt dat de rijksoverheid dit 

probleem oplost.

Hij wijst er bovendien op dat de Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

een gevaar ziet als het onderhoudsbudget 

niet-geoormerkt aan de lumpsumfinan-

ciering wordt toegevoegd. Doordat steeds 

meer besturen het financieel moeilijk 

hebben, kan het zo zijn dat het gebouwen-

onderhoud moet concurreren met andere 

belangrijke zaken. Het is dan mogelijk dat 

besturen het geld dat van het gemeen-

tefonds wordt afgeroomd, voor andere 

doeleinden gaan gebruiken dan waar het 

in principe voor bedoeld is. Daarom zou 

het verstandig kunnen zijn het budget te 

oormerken om te voorkomen dat er ach-

terstallig onderhoud wordt opgebouwd. 

Het gebouw krimpt natuurlijk  
niet mee

Net als in het voortgezet onderwijs, worden ook in het primair onderwijs de schoolbesturen 

verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen. In het regeerakkoord staat 

dat daarvoor geld uit het gemeentefonds wordt overgeheveld.
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De VNG voorziet ook grote problemen 

voor schoolbesturen in krimpregio’s, waar 

het aantal leerlingen structureel afneemt. 

Voor oplopende leegstand ontvangt het 

bestuur straks geen vergoeding. Het bud-

get is slechts gebaseerd op het aantal vier-

kante meters waarop de school op basis 

van het leerlingenaantal aanspraak kan 

maken. Een school die minder leerlingen 

krijgt, ziet het gebouw niet meekrimpen. 

Als bijvoorbeeld het dak moet worden 

vervangen, kan dat niet slechts voor de 

helft. In de huidige situatie vergoedt de 

gemeente de vervanging van het gehele 

dak. Heijltjes wijst erop dat de meeste ge-

meenten ten aanzien van het buitenon-

derhoud de afgelopen jaren een reëel en 

redelijk beleid hebben gevoerd. ‘Als iets 

echt noodzakelijk was, kwamen daar de 

middelen voor op tafel. Als je voor de ver-

vanging van het dak straks te weinig geld 

krijgt, hoe doe je dat dan? In de praktijk 

is het nu al zo dat scholen op hun bud-

get voor binnenonderhoud structureel 

ongeveer 20 procent tekortkomen. Daar 

worden zelfs noodgedwongen fte’s voor 

opgeofferd.’ 

Voordelen 
Er zijn volgens Heijltjes ook echte voor-

delen te noemen van de verschuiving 

van het onderhoudsbudget van het ge-

meentefonds naar de scholen. ‘Je hoeft de 

aanvraagprocedures voor het buitenon-

derhoud in de gemeentelijke huisvestings-

programma niet meer te doorlopen. Ie-

dereen die daarmee te maken heeft, weet 

dat dit een hoop gedoe en dus tijd scheelt. 

Aan de andere kant komt er werk op de 

besturen af. Ze moeten voor het buiten-

onderhoud een meerjarenonderhoudsplan 

opstellen. Die taak werd in veel situaties 

uitgevoerd door de gemeenten.’ Een ander 

voordeel dat hij noemt, is dat schoolbestu-

ren straks zelf het moment van vervan-

gingen kunnen bepalen. ‘Dat kan handig 

zijn als een bestuur te maken heeft met 

krimp en een oud en niet meer te renove-

ren gebouw heeft, dat binnen enkele jaren 

niet meer nodig is. Door bij dat gebouw al-

leen nog maar strikt noodzakelijke werk-

zaamheden te laten uitvoeren, kun je het 

geld dat je met dat pappen en nathouden 

bespaart, inzetten voor gebouwen die je in 

de toekomst blijft gebruiken. Laat ik nog 

een écht voordeel noemen: in de nieuwe 

situatie is het handig dat schoolbesturen 

het buitenonderhoud kunnen afstemmen 

met het binnenonderhoud. Op die manier 

zijn aanzienlijke efficiencyvoordelen te 

behalen’, aldus Heijltjes.

De landelijke doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud, zoals die nu in het re-

geerakkoord staat, is een eerste stap op 

weg naar de totale verantwoordelijkheid 

voor onderwijshuisvesting. Dat kan een 

kans voor schoolbesturen zijn, maar het 

verwachtingspatroon moet volgens hem 

wel reëel blijven. ‘De budgetten blijven 

immers sober en het probleem ten aan-

zien van goede ventilatie, energiezuinige 

gebouwen, betere akoestiek en ga zo maar 

door wordt ook nu niet opgelost. Daarvoor 

is simpelweg extra geld van het Rijk nood-

zakelijk.’ <

Bij renovatie gelden strenge normen voor onder andere ventilatie, akoestiek en lichtinval.
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