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Over de special 

Huisvesting
Zo’n beetje elke werkdag bevindt u zich tussen de muren van een school-

gebouw. Dit pand moet u en uw team in staat stellen goed onderwijs te 

geven. Bovendien moet het een veilige en stimulerende omgeving zijn voor 

de kinderen die er les krijgen en de mensen die het bezoeken. En dan mag 

het ook nog eens niet teveel kosten. Kortom: ga er maar aan staan.

Deze Kader Primair Special behandelt huisvestingsonderwerpen waar 

schoolleiders mee te maken hebben, dan wel krijgen. Zo liet de laatste jury 

van de Scholenbouwprijs zich bijvoorbeeld kritisch uit over opdrachtgever-

schap in het primair onderwijs: te complexe huisvestingsvraagstukken zou 

de gemeente beter kunnen oppakken. Maar is dat wel zo? Eén van de arti-

kelen behandelt het bouwheerschap en welke kwaliteiten een schoolleider 

daarvoor in huis moet hebben. Verder gaat de special in op de onderwijs-

visie en hoe die vorm te geven in het gebouw, de soms lastige verhouding 

tussen de school (of vereniging/stichting) en de gemeente, de opkomende 

rol van woningcorporaties bij scholenbouw, doordecentralisatie, het 

beheer van MFA’s, et cetera.

Wij hopen dat dit blad een vast plekje krijgt in uw kast. En dat u zich – nu 

of in de toekomst – door de inhoud laat informeren en inspireren. Heeft u 

specifi eke vragen over uw eigen huisvestingsproblematiek, dan kunt u zich 

wenden tot ondergetekenden. Een uitgebreid overzicht van ons advies- en 

trainingsaanbod staat op pagina 30 en 31. �

Veel leesplezier,

Justin Peter en Jan Schraven

Jan Schraven (links) en Justin Peter (rechts) zijn 

AVS-adviseurs met specialisaties op het gebied van 

onderwijshuisvesting in ‘de breedste zin’: het analy-

seren van de huisvestingsbehoefte, begeleiding van 

huisvestingsplannen en subsidiëring (waaronder doordecentralisatie), 

bemiddeling tussen en advies over de samenwerking van partners in de 

brede school en het opstellen van beheerscontracten voor multifunctionele 

accommodaties. Ook kunnen zij advies- of scholingstrajecten verzorgen 

over aanbestedings- en fi nancieringsvormen.

Contact? Mail huisvesting@avs.nl of kijk op www.avs.nl/

werkgeverszaken/huisvesting
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inleiding

v i s ie  av s  ov er  h u i s v e s t in g

De diversiteit in kwaliteit van schoolgebouwen 

in Nederland is enorm. De fi nanciering van 

de gebouwen is sinds de decentralisatie in 

1997 in handen van de gemeente, waardoor 

er op 441 verschillende manieren naar het 

belang van deze gebouwen wordt gekeken, 

vaak bepaald door de ambitie van de zittende 

wethouder of ambtenaar. 

tekst redactie kader primair

De AVS vindt deze afhankelijkheid van willekeur onbegrij-

pelijk en zorgwekkend. “Je ziet nog steeds houten nood-

lokalen die meer dan tien jaar geleden zijn geplaatst voor 

tijdelijke opvang. Het is ongekend dat je zo omgaat met 

leerlingen”, zo stelt AVS-voorzitter Ton Duif. “Waar een 

enkele gemeente zich hard maakt om schoolgebouwen 

van voldoende kwaliteit tot stand te brengen, is deze kwa-

liteit over het algemeen ver beneden peil. Met de aandacht 

die het binnenklimaat in scholen op dit moment tot op 

politiek landelijk niveau heeft, ligt er een kans dit aan te 

pakken.”

Duurzaamheid
In het kader van de economische impuls heeft het kabinet 

recentelijk 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 

investering in schoolgebouwen. Dit bedrag moet besteed 

worden binnen het brede kader van ‘duurzaamheid’. Een 

subsidieregeling is nog in de maak. Duif: “Verdeel een 

Naar schoolgebouwen

van de 21e eeuw
dergelijk bedrag niet gelijkmatig over alle scholen, maar 

zorg ervoor dat de investeringen daar komen waar ze 

nodig zijn, ook op langere termijn. Het ligt voor de hand 

om per gebouw te bekijken hoe en waar een investering 

het best tot zijn recht komt. Onderhoud, beheer en exploi-

tatie moet je integraal benaderen, zeker als er investerin-

gen gedaan worden. Het heeft geen zin om een installatie 

ter bevordering van het binnenklimaat te plaatsen, 

wanneer de kruipruimte permanent onder water staat.” 

Voorzitter Ton Duif weet nog een manier om meer geld los 

te krijgen voor onderwijshuisvesting. “Door de helft van 

de ingreep in of aan het schoolgebouw te betalen uit de 

subsidieregeling (165 miljoen) en de andere helft door de 

gemeente, verdubbelt de investering (330 miljoen).”

e e n  g o e d  g e b o u w  d r a a g t

b i j  a a n  e e n  g o e d e  s c h o o l

Schoolleiders moeten zich betrokken voelen bij wat er 

gebeurt in hun gebouw. Een gebouw heeft een facilite-

rende rol in het onderwijs, maar zeker geen onbelangrijke. 

Een goed gebouw draagt bij aan een goede school. School-

leiders hebben de mogelijkheid om hun invloed te laten 

gelden bij de renovatie of nieuwbouw van hun gebouw. 

Wanneer een dergelijke kans zich voordoet, is het raad-

zaam daar dan volledig gebruik van te maken. Duif: “Denk 

out of the box. Zo vaak staat er weer een plat gebouw met 

een lange gang met aan weerszijden standaard lokalen. 

Denk na over de denkwijze van het kind van deze tijd en 

de toekomst. Betrek de leerlingen er eens bij.”

De AVS zet zich in om het belang van goede schoolgebou-

wen op de kaart te zetten en op die manier de werkomge-

ving van de leerling en opleider naar een zo hoog mogelijk 

niveau te tillen. �
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Een schoolgebouw is een plek waar jonge 

mensen kennis opdoen, een plek van 

sociale activiteit en een maatschappelijke 

plek in de samenleving. Met de komst 

van de brede school groeit de openbare 

maatschappelijke functie nog steeds. Voor 

gebruikers en architect is het een uitdaging 

een gebouw tot stand te brengen, dat zo 

goed mogelijk aansluit op de steeds ver-

anderende behoefte. De budgetten voor 

scholenbouw vormen daarbij nog een extra 

uitdaging om datgene wat de gebruiker 

voor ogen staat te realiseren.

Het schoolgebouw moet een afspiegeling 

zijn van de onderwijskundige visie van de 

school. Natuurlijk wordt het onderwijskun-

dige klimaat in eerste instantie bepaald 

door de mensen die er werken en leren, zij 

geven gezamenlijk uitvoering aan de visie. 

Het gebouw heeft daarbij wel een belang-

rijke ondersteunende rol. Wanneer een 

school de kans krijgt om door middel van 

renovatie of nieuwbouw ruimtelijke invul-

ling te geven aan haar visie, staat zij voor 

twee uitdagingen: de mogelijke onderwijs-

concepten voor haar zelf in beeld brengen 

en vervolgens de gekozen ideeën overbren-

gen op de architect.

Onderwijsconcepten
Het blijkt in de praktijk lastig om als vol-

wassen gebruiker van een gebouw buiten 

de ingesleten kaders te denken. Het kan 

inspirerend zijn op bezoek te gaan bij 

scholen waar onderwijsconcepten al zijn 

doorgevoerd om ervaringen uit te wisselen. 

Ook het betrekken van leerlingen in deze 

fase leidt vaak tot verrassende ideeën over 

ruimte-invulling.

Voorbeelden van visies en de vertaling naar 

inrichting:

•  Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

> veel individuele werkplekken voor 

specifi eke activiteiten.

•  Het eigen maken van de ruimte en het 

beheer daarvan > leerlingen vragen om 

spullen van thuis mee te brengen voor de 

inrichting.

•  Ontmoeten en uitwisselen > naast 

‘eigen’ groepsruimte is er ook een 

sociale ruimte, een soort binnenplein.

•  Besloten of open > weinig of juist veel 

raamoppervlak en inkijk.

•  Entree afgestemd op kinderen > een 

raam op kindhoogte.

•  Zakelijke of huiselijke ingang > strakke 

elementen of juist warme sfeer.

Het zijn steeds keuzes die de schoolleider 

vanuit een visie onderbouwt.

Visieontwikkeling met architect
Het materialiseren van de ideeën tot een 

concept bouwwerk is een dynamisch en 

cyclisch proces. Architect en gebruiker 

moeten elkaar aanvullen om tot een ont-

werp te komen van het eigen gebouw 

waarin het primaire proces van lesgeven 

volgens de voor ogen staande visie wordt 

ingevuld.

Het is belangrijk de ideeën goed over te 

kunnen brengen op de architect, maar 

daarvoor moet de schoolleider ook ken-

nis nemen van de werkzaamheden van 

een architect. Het gaat dan over zaken 

zoals oppervlakten, bouwlagen, lichtinval, 

voldoende toezicht enzovoorts. Pas wan-

neer schoolleider en architect elkaars taal 

begrijpen, kunnen zij samen de visie verder 

ontwikkelen om te komen tot een school-

gebouw dat voldoet aan alle beoogde 

aspecten.

Bewaking concept
Wanneer de architect het concept heeft uit-

gewerkt tot een defi nitief ontwerp met een 

bijbehorend bestek, kan het verstandig zijn 

de relatie met de architect voort te zetten. 

Hij kan tijdens de uitvoering het concept 

bewaken, dat het uitgangspunt van het 

ontwerp is. In de praktijk worden tijdens 

de uitvoering van de bouw vaak nog veel 

last-minute aanpassingen gedaan, vaak om 

budgettaire redenen. Het oorspronkelijke 

concept mag daarbij niet in het gedrang 

komen. De architect is bijzonder geschikt 

om hier zicht op te houden en te zorgen dat 

bouwer en installateur geen ondoordachte 

ingrepen op het ontwerp doen. Een derge-

lijk vertrouwen moet de architect echter 

wel verdienen bij de opdrachtgever. �

Van visie naar schoolgebouw
tekst justin peter, jan schraven

Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden: 
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.
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van visie na ar schoolgebouw

Hoe is het om in een gebouw te werken dat niet als een jas aansluit bij de onderwijsfi losofi e? 

Frans Gabler, directeur van Montessori basisschool De Poort in Almere heeft ‘nul invloed’ 

gehad op de bouw van zijn splinternieuwe onderkomen. Toch ziet hij zowel voor- als nadelen, 

verklapt hij aan organisatieantropoloog Sanne Faessen. Een zoektocht naar aansluiting tussen 

steen en onderwijskundige visie of mogelijke confl icten. tekst eric went

‘In de schoot geworp 

Een brede gang blijft een verkeersruimte. Toch moeten er straks werkplekken voor individueel onderwijs komen. Foto: Hans Roggen

f y s i e k e  i n d e l i n g  s l u i t  n i e t  1 0 0  p r o c e n t  a a n  b i j  o n d e r w i j s k u n d i g e  
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en school’

Normaliter als een schoolbestuur een nieuw schoolgebouw 

wil, maakt het een programma van eisen, gaat daarmee 

naar een architect en samen gaan ze vervolgens aan de 

slag om het onderkomen dienstig te maken aan de onder-

wijskundige visie. Zo niet in Almere Poort, waar directeur 

Frans Gabler voor zijn Montessori school in oprichting 

een jaar geleden een fonkelnieuw schoolgebouw in zijn 

schoot geworpen kreeg. “Toen wij vaste voet aan de grond 

kregen in deze wijk, had het gemeentebestuur de school 

al nagenoeg klaar. We hadden alleen nog wat te vertellen 

over de kleurstellingen. En we konden nog net de gangen 

breder en de lokalen kleiner maken. Op die brede gangen 

hopen we in de toekomst leerlingen zelfstandig aan het 

werk te kunnen zetten.” Het bestuur van Gabler heeft het 

gebouw ‘op de groei aangeschaft’. “We zitten er nu met 22 

kinderen, verdeeld over drie groepen, maar het idee is dat 

we in de toekomst uitgroeien tot een school van 300 tot 

500 kinderen.”

Mogelijke beperkingen
Op verzoek van Kader Primair laat Gabler zijn school zien 

aan organisatieantropoloog Sanne Faessen. Zij heeft als 

afstudeeropdracht onderzocht hoe de fysieke inrichting 

van wachtkamers in ziekenhuizen het gedrag van patiën-

ten beïnvloedt. De belangrijkste conclusie uit dat onder-

zoek? “Mensen storen zich aan rechte opstellingen in 

wachtruimtes. Dat associëren zij met kerken, school en 

collegebanken, met autoriteit en macht, en dan voelen zij 

zich klein. Het ziekenhuis waar ik dat onderzoek deed, 

vond juist participatie en gelijkwaardigheid belang-

rijk. Dus klopte de indeling niet met wat de organisatie 

beoogt.”

Beiden gaan op zoek of in Almere de onderwijskundige 

visie van de gebruikers wel aansluit bij het schoolgebouw. 

In hoeverre legt het gebouw – waar Gabler dus geen 

invloed op heeft kunnen uitoefenen – beperkingen op aan 

datgene waar De Poort voor wil staan?

Faessen is op voorhand niet van plan daar snel vergaande 

uitspraken over te doen. “Ik kijk vooral naar de zachte 

kant; dat is meer mijn insteek dan dat ik harde uitspraken 

kan doen over hoe iets moet. Ik heb vooral een signale-

rende rol.”

Brede gangen
Gabler laat zich daar niet door ontmoedigen en somt, ter-

wijl hij als een kasteelheer door de brede gangen loopt, de 

ene keer een tegenvaller en daarna net zo gemakkelijk een 

meevaller op. Neem het gegeven dat elk klaslokaal op de 

begane grond een deur heeft die rechtstreeks uitkomt op 

de beschutte speelplaats. “Een toevalstreffer in ons voor-

deel”, grapt Gabler. “Wij hechten namelijk aan discipline. 

Dat is voor ons een randvoorwaarde om vervolgens tot 

vrijheid te komen. Deze deuren voorkomen veel geloop op 

de gangen. Daardoor kunnen we in de gang gemakkelijker 

leerlingen zelfstandig laten werken.”

De functionaliteit van de brede gangen is een tegenval-

ler. Aan de overkant van de klaslokalen moeten straks, 

tegen de muren, werkplekken voor individueel onderwijs 

komen. “Maar er zitten te weinig stopcontacten aan de 

muur, de verwarming zit in de weg en de vensterbanken 

zijn te breed”, constateert Gabler. “Ik zal straks iets moe-

ten verzinnen om toch kinderen op deze gang te laten 

werken zonder dat ik de snelweg blokkeer. Want een gang 

mag dan nog zo breed zijn, het blijft een verkeersruimte. 

Al is het alleen maar omdat aan het einde van deze gang 

de wc’s zitten.”

Intellectuele rondgang
Doet hij deze nadelen nog af als ‘niveautje kniesoor’, ern-

stiger is zijn kritiek op de keukentjes in de drie lokalen 

op de begane grond. “Kijk”, wijst hij afkeurend. “Allemaal 

even laag, op kleuterhoogte. Dit zou niet gebeurd zijn als 

wij de bouw van begin af aan zelf hadden kunnen sturen. 

Wij geloven namelijk sterk in de ‘intellectuele rondgang’: 

dat kleuters, de middengroep en de bovenbouw van elkaar 

kunnen profi teren als ze elkaar regelmatig tegenkomen. 

Ik had in deze drie lokalen daarom graag alle drie de groe-

pen naast elkaar gehad om het onderlinge contact te faci-

literen. Maar nu moet ik in deze gang toch kleutergroepen 

gaan huisvesten, en op de bovenverdieping de oudere groe-

pen. Ik zal dus op zoek moeten naar een alternatief om de 

‘intellectuele rondgang’ te organiseren.”

Traditionele basisschool
Faessen geeft haar ogen goed de kost en maakt zo nu en 

dan een opmerking. Zo valt haar op dat de school geknipt 

lijkt voor een meer traditionele basisschool, zoals we die 

allemaal van vroeger kennen. “Zo’n school met van die 

 lange rechte gangen met even grote lokalen waar klas-

sikaal onderwijs wordt gegeven.” Gabler onderschrijft dat: 

‘ to e n  w i j  v a s t e  vo e t  a a n  d e 

g r o n d  k r e g e n  i n  d e z e  w i j k , 

h a d  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  d e 

s c h o o l  a l  n a g e n o e g  k l a a r ’

 v i s i e

>
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namelijk dat we handelingsplannen juist zoveel mogelijk 

in de klas uitvoeren. Wij gaan niet gauw met kinderen 

apart zitten. Maar die kamertjes zijn natuurlijk wel uiter-

mate geschikt om met ouders van een leerling in gesprek 

te gaan. We moeten nog maar zien hoe we deze ruimtes in 

de toekomst exact gaan inzetten.”

Meer onderzoek
Na nog een laatste blik in de aula (“Heerlijke ruimte voor 

de maandsluitingen”), in het geïmproviseerde gymlokaal-

tje (“Jammer dat we geen echte gymzaal hebben”) en in 

“De architect heeft een gebouw voor twee gewone klassika-

le scholen ontworpen, gespiegeld gebouwd, met een linker- 

en een rechtervleugel en in het midden, als verbindend 

element, een grote gemeenschappelijke ruimte. Het liefst 

hadden wij allemaal lokaaltjes van verschillende grootte 

gehad, omdat wij onze leerlingen veel zelfstandig op hun 

eigen niveau laten werken. Dat past beter bij het Montes-

sori onderwijs. Toch hebben we ervoor gekozen om twee 

lokalen op de bovenverdieping samen te voegen. Dit lokaal 

kan een leerkracht gebruiken die met een grote groep 

leerlingen (van verschillende leeftijden) wil werken. En dit 

stimuleert dan ook de ‘intellectuele rondgang’.”

Inzetten ruimtes
Dan laat Gabler vier kleine ruimtes zien, van twee bij drie 

meter op de bovenverdieping. Gabler: “Deze ruimtes zijn 

bedoeld voor IB’ers. Daar kunnen zij zich met leerlingen 

terugtrekken.”

“Maar vinden leerlingen dat wel prettig”, wil Faessen 

weten. “Ik kan me namelijk ook voorstellen dat ze niet 

apart willen worden gezet in zo’n kamertje, dat het toch 

een drempel opwerpt. Ik zou er zenuwachtig van worden.”

Gabler onderschrijft dat. “Sterker nog: wij zullen ze 

voor dat doel ook niet gaan gebruiken. Onze fi losofi e is 

‘ h e t  l i e f s t  h a d d e n  w i j 

a l l e m a a l  lo k a a lt j e s  v a n 

v e r s c h i l l e n d e  g r o ot t e  g e h a d , 

o m d at  w i j  o n z e  l e e r l i n g e n 

v e e l  z e l f s ta n d i g  o p  h u n  e i g e n 

n i v e a u  l at e n  w e r k e n ’

Pieter (8): “Ik vind eigenlijk de hele school wel mooi. 
Hiervoor zat ik op een andere school en die was veel kleiner. 
En de gangen waren ook niet zo breed. Wat ik hier mis? Niets. 
Of toch wel: een zwemparadijs, met een lekker groot zwembad 
en een lange glijbaan.”

Isis (10): “ik vind de school mooi, maar onze kleuren zijn saai. de 
muren zijn zo wit. er hangt bijna niets op. we hebben ook van die 
saaie lichtbruine deuren en tafels. en de wc-deurtjes zijn te laag. 
vervelend vind ik dat. pas als er niemand kijkt durf ik te gaan 
plassen.”
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Directeur Frans Gabler (links) en organisatieantropoloog Sanne Faessen (rechts) onderzoeken of het schoolgebouw aansluit bij de 
onderwijskundige visie van de school. Foto: Hans Roggen

Kaylee (8): “Ik vind ons gymlokaal het leukste plekje van de school. 
Daar mag je lekker rennen en spelen. In de klas mag dat jammer 
genoeg niet. Lelijke of stomme plekjes? Dat zou ik niet weten. Ik 
vind het wel goed zo. Wat ik alleen mis is een grote platte tv. En 
een lekkere bank om tv te kijken.”

het lokaal op de tweede etage dat vanwege een uitstul-

pende ronde muur ook wel ‘het torenkamertje’ wordt 

genoemd (“Het staat nu nog leeg, misschien ga ik daar zelf 

wel zitten”) is het tijd voor een afrondende conclusie.

Organisatieantropoloog Faessen ziet geen dramatische 

confl icten tussen steen en onderwijskundige visie. “Dui-

delijk is wel dat de fysieke indeling van het gebouw de zo 

gewenste ‘intellectuele rondgang’ niet lijkt te ondersteu-

nen. Maar hoe precies, daarvoor is meer onderzoek nodig.”

Ook Frans Gabler voorziet geen grote moeilijkheden. 

“Buiten kijf staat dat we het gebouw niet op maat hebben 

gekregen. Zo is het gebouw bijvoorbeeld niet erg geschikt 

voor gedifferentieerd werken, maar omdat we nu nog 

zoveel lokaalruimte over hebben, doen we dat toch. En 

mocht de school echt vollopen, dan moeten we het regime 

op de gangen stevig aantrekken. Maar dat ligt ons wel. Wij 

zeggen altijd: eerst de discipline, dan de vrijheid. Dus over 

all kunnen we in dit gebouw goed uit de voeten.” �

van visie na ar schoolgebouw
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van visie na ar schoolgebouw

Hoe ervaren schoolleiders de typische kenmerken van hun schoolgebouw? 

Jos van Helden, directeur van De Vuurvogel 1 (en 2) 

in Malden:

Welk cijfer geeft u De Vuurvogel 1?

“Gemiddeld een zeven. De onderhoudsvriendelijkheid 

scoort laag, maar de gebruiksmogelijkheden passend bij 

ons concept van Jenaplan scoren hoog. Een groot nadeel 

van een jaren zeventig pand is de hoeveelheid houtwerk 

van kozijnen, wat veel houtrot en schilderwerk oplevert. 

Soms hebben we, vanwege de constructie van de daken 

met verschillende hoogtes en vormen, last van lekka-

ges. Ook klimmen er regelmatig kinderen op het dak. 

We hebben zelfs anti-klimroosters langs de regenpijp 

aangelegd, zodat vandalen geen dakpannen weghalen. 

De nissen (‘verwerkingsruimtes’), waar de kinderen zelf-

standig kunnen werken, geven het gebouw een knusse en 

sfeervolle uitstraling. Een ander pluspunt is het gebruik 

van glas: vanuit de lokalen is er redelijk (toe)zicht op de 

centrale hal.”

Is dit gebouw geschikt voor jullie onderwijsvorm?

“De vieringen in De Vuurvogel 1 vinden plaats in de 

centrale hal die wordt omringd door de lokalen. Dit 

gebouw leent zich dus goed voor ‘samenwerken’ en ‘ont-

moeten’. De nissen zijn ideaal voor het zelfstandig werken. 

Alleen tijdens de instructietijd is er klassikaal les.”

Stel u heeft een zak met geld, wat zou u verbeteren?

“In De Vuurvogel 1 zou ik extra ruimtes voor intern bege-

leiders en meer werkruimtes voor kleinere groepjes (8-10 

kinderen) willen hebben. De school heeft twee locaties. 

Beide locaties afbreken en er één gebouw op de plaats voor 

zetten is strategisch gezien niet handig. De scholen zitten 

in twee verschillende wijken, zo’n anderhalve kilometer 

van elkaar.”

Past het schoolgebouw bij de wijk?

“De Vuurvogel 1 ademt zelf de sfeer van een klein dorp 

uit, waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Ze heb-

ben binnen een eigen plek (unit) – bijna zo knus als in een 

huiskamer – wat veel rust geeft. De school past goed in de 

bouwstijl van de wijk. Daar zie je ook veel weggetjes en 

hofjes in jaren zeventig stijl.” �

d e  v u u r vo g el  1  in  m a l d en

Naast scholen met platte daken, zoals De Vuurvogel 2, komen er vanaf de jaren ’70 ook schoolgebouwen met een meer uniek karakter, 

zoals De Vuurvogel 1 (paviljoenbouw met bovenlichten). Deze laatste trend is een reactie op de jaren ’50 en ’60 toen schoolgebouwen 

gestandaardiseerd (klaslokalen langs een rechte gang) en massaal geproduceerd werden. Andere kenmerken uit de jaren ’70 scholen-

bouw: ruimtelijke niveauverschillen, zoals trappetjes, zithoeken en zitkuilen, niveauverschillen in plafonds en daken; nissen en andere 

kleine ruimtes waar kinderen zelfstandig kunnen werken en een meer ‘menselijke’ en ‘knussere’ inrichting.

De Vuurvogel 1 De Vuurvogel 2
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En zijn hun panden wel geschikt voor het soort onderwijs dat ze geven? tekst winnie lafeber

Ton Beijersbergen, adjunct-directeur 

van de R.K. St. Bonifaciusschool in Wassenaar:

Welk cijfer geeft u uw gebouw?

“Een negen! Het gebouw staat op de rijksmonumentenlijst. 

In 2001 is de school vanwege veel achterstallig onderhoud 

gerestaureerd en zijn de niet-originele elementen verwij-

derd. De gymzaal is voor tweederde deel verdiept in de 

grond aangebracht en door een sluis met het oude gebouw 

verbonden. Ook zijn een nieuwe speelzaal voor de kleuters 

en een ‘studieplein’ gebouwd. Het gebouw heeft veel char-

me: de ruimtes zijn groot en hoog. Andere pluspunten zijn 

de enorme speelplaats rondom de school en het feit dat we 

drie ingangen hebben. Nadelig is de exploitatie: de onder-

houds-, stook- en schoonmaakkosten zijn erg hoog. Maar ik 

voel me bevoorrecht dat ik in dit pand mag werken.”

Is dit gebouw geschikt voor jullie type onderwijsvorm?

“Ja. In de grote lokalen geven we klassikaal onderwijs. 

Sinds de restauratie voldoet het gebouw aan de huidige 

eisen. Overal zijn pc-aansluitingen aangebracht, zodat 

alle groepen met een smartboard kunnen werken. In het 

‘studieplein’ kunnen de leerlingen ook achter de pc zitten 

of rustig werken.”

Stel u heeft een zak met geld, wat zou u verbeteren?

“Met een zak geld ga ik direct een groter speeltoestel 

kopen voor de kinderen van vijf tot en met acht jaar. Ook 

zou ik het binnenklimaat aanpassen. Ondanks de mecha-

nische klimaatbeheersing is er onvoldoende frisse lucht, 

omdat de ramen niet allemaal open kunnen. Verder kan 

ik het geld goed gebruiken voor onderhoud en schilder-

werk. De lumpsumvergoeding is onvoldoende. Dankzij een 

bestuurlijke fusie met twee andere katholieke scholen, 

kunnen we nu wel sommige kosten en risico’s delen.”

Past het schoolgebouw bij de wijk?

“Jazeker. Het gebouw heeft een ‘dominante uitstraling’. 

Het is nog een echte dorpsschool die ligt in het centrum, 

tussen de oude dorpskerk en de oude molen in. In de 

directe omgeving worden een nieuwe bibliotheek en 

appartementen gebouwd, die overigens qua stijl niet over-

eenkomen met de school.” �

s t.  b o nifa c i u s s c h o o l  in  wa s s en a a r

In de jaren ’10, ’20 en ’30 worden veel degelijke, massief ogende, bakstenen schoolpanden gebouwd. De basisschool is het (sociale) 

centrum van de buurt. Om deze functie duidelijk te maken, heeft het gebouw een ander karakter dan woningen: grote muren, raamvlakken 

en trappenhuizen accentueren het volume. De St. Bonifaciusschool is in 1917 gebouwd (voltooid in 1929) in de stijl van de ‘Nieuwe 

Haagsche School’ naar een ontwerp van de Haagse architect Co Brandes. Kenmerkend zijn onder andere de kubusvormige bouwmassa’s, 

die sprongsgewijs in elkaar grijpen, de symmetrie en sierende elementen (zoals tegelvloeren). Foto’s Vincent Beijersbergen

St. Bonifaciusschool
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Bij het realiseren van een school-

gebouw is in de decentralisatie-

wetgeving uitdrukkelijk gekozen voor 

een initiatiefrol voor het schoolbestuur. 

Zo bepaalt de wet dat het bevoegd 

gezag het bouwheerschap toekomt, 

tenzij deze met B&W overeenkomt dat 

de gemeente de gewenste voorziening 

tot stand brengt (Art. 76n WVO, Art. 

103 WPO). De wet verleent slechts 

een toetsende rol aan de gemeente: 

bouwplan en begroting dienen ter 

goedkeuring aan B&W te worden voor-

gelegd. Deze wettelijke bepalingen zijn 

in de gemeentelijke verordening nader 

uitgewerkt naar het voorbeeld van de 

modelverordening onderwijshuisves-

ting van de VNG. Bij de uitvoering van 

het bouwheerschap is grote betrokken-

heid van de schoolleider onontbeerlijk. 

Hij of zij moet goed in de gaten houden 

of de onderwijskundige visie ook daad-

werkelijk terugkomt in het gebouw, 

maar ook of de stopcontacten wel op de 

goede plaats komen (zie artikel ‘Bouw-

heer is baas in eigen huis’).

Professioneel 
opdrachtgeverschap
Of het schoolbestuur als opdrachtgever 

van het hele bouwproces, van initia-

tieffase tot de oplevering, zowel in de 

uitvoering als budgettair verantwoor-

delijk wil zijn, verschilt voornamelijk 

per schoolbestuur en per gemeente. 

Soms is het ook afhankelijk van het 

project. Zo wil een schoolbestuur dat 

doorgaans wel zelf bouwt, wellicht niet 

het risico van het bouwheerschap op 

zich nemen als het een multifunctio-

nele accommodatie betreft met meer-

dere gebruikers, waarbij de risico’s niet 

voldoende zijn in te schatten.

Wanneer het schoolbestuur en de 

schoolleider samen de rol van bouw-

heer invullen, hebben zij maximale 

invloed op het proces van de totstand-

koming van het gebouw. Er valt ook wat 

voor te zeggen dat wie straks gebruik 

gaat maken van het gebouw ook de 

opdrachtgever voor de bouw is. Het 

vereist wel een bepaalde expertise 

om een bouwproject aan te sturen. 

Een leger aan adviseurs en aannemers 

staat klaar om de opdrachtgever van 

allerlei gevraagde en ongevraagde 

adviezen te voorzien, die achteraf soms 

onbruikbaar of onnodig zijn. Bij het 

professionele opdrachtgeverschap is 

het zaak om in de juiste fase van het 

proces de juiste geformuleerde vraag 

aan de juiste partij te stellen.

Eigen inzicht
Met het bouwheerschap in handen 

kan het schoolbestuur, samen met de 

schoolleider, het proces geheel naar 

eigen inzicht indelen. Zij bepalen wat 

er moet worden gerealiseerd op basis 

van de onderwijskundige visie van de 

school en de eisen en wensen van de 

dagelijkse gebruikers, binnen de door 

de gemeente gestelde fi nanciële en 

ruimtelijke randvoorwaarden. Pas wan-

neer zij tevreden zijn, gaan zij over tot 

het (laten) opstellen van een plan van 

aanpak en een functioneel en ruimte-

lijk programma van eisen. De school 

kan zelf bepalen welke architecten het 

beste aansluiten op de gedachten van 

de school en hiervoor de selectiecrite-

ria opstellen.

Door bij de afwerking met de neus op 

het werk te staan, zal het niet gebeuren 

dat er een gebouw wordt opgeleverd 

zonder dat de schoolleider hierin is 

gekend. Hij heeft de binding met het 

ontwerp en het gebouw. Het proces is 

soms complex en langdurig, maar met 

de juiste professionele opdrachtver-

strekking krijgt de school ook daad-

werkelijk het gebouw wat zij in eerste 

instantie voor ogen had. �

De schoolleider als bouwheer
tekst justin peter, jan schraven

Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden:
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.
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de schoolleider al s bouwheer

o n d erw i j s k u n d i g e  v i s ie  v er ta l en  in  v ier k a n t e  m e t er s

Het schoolbestuur is bouwheer bij een nieuwbouwproject, tenzij het aangeeft dit over te laten 

aan de gemeente of woningbouwcorporatie. Kiest het bestuur voor bouwheerschap, dan heeft 

de schooldirecteur daar een cruciale rol in. Een schooldirecteur en bestuurder blikken terug op 

het bouwproces. Is de schoolleider wel toegerust voor deze taak?

tekst winnie lafeber

Bouwheer is

Harry van Bommel is directeur van basisschool Munster-

geleen in de gemeente Sittard-Geleen: “Ik wilde zelf een 

vinger in de pap hebben. Als de gemeente het bouwheer-

schap heeft, dan geef je de regie uit handen. Ik wilde het 

budgetbeheer doen, zodat ik weet waar ik het geld aan 

kan uitgeven. Samen met het schoolbestuur hebben we 

een lange termijn prognose gemaakt en geconcludeerd 

dat twee scholen van meer dan dertig jaar oud aan nieuw-

bouw toe waren. We troffen voorbereidingen voor een 

fusie, vanwege het teruglopende leerlingenaantal. Uitein-

delijk hadden de bouwplannen vijf jaar vertraging van-

wege een miljoenentekort op de gemeentebegroting, wat 

als voordeel had dat we lang konden nadenken over onze 

onderwijskundige visie. Nadelig was dat het lastig was de 

neuzen van de betrokkenen die hele periode dezelfde kant 

op te laten wijzen.” Van Bommel zit in de uitvoeringsfase 

van het nieuwe schoolgebouw: op 21 augustus 2009 wordt 

de brede school opgeleverd. Hij is betrokken geweest bij 

de locatiekeuze, vergunningen en allerlei instemmingpro-

cedures. “Wij hadden de voorkeur voor een sportterrein, 

wat gelukt is.” De nieuwe school komt op het voormalige 

trainingsveld van de voetbalvereniging. Ter compensatie 

kreeg de sportclub van de gemeente nieuw kunstgras 

cadeau voor hun hoofdterrein. Van Bommel: “De relatie 

met je nieuwe omgeving moet je niet onderschatten. De 

sociale omgeving moet je netjes inwerken en meekrijgen. 

Wij hebben diverse instemmingmomenten met de buurt, 

ouders en personeel georganiseerd.”

180 wensen
Gert-Jan Veeter, bestuurder van Sarkon in Den Helder, 

heeft al vijf nieuwbouwprojecten en twee grote verbou-

wingen meegemaakt. De stichting koos bijna altijd voor 

het bouwheerschap en dus de regie. “Als bouwheer ben 

je baas in eigen huis. Als het om je eigen huis zou gaan, 

bepaal je toch ook zelf hoe je het hebben wil? Ik heb het 

meegemaakt bij een andere school waarbij de gemeente 

opdrachtgever was. Twee weken voor de oplevering bleken 

180 wensen niet gehonoreerd te zijn.”

‘baas in eigen 
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De Sarkon-bestuurder is in de beginfase nauw betrokken 

bij het formuleren van de wensen en het opstellen van een 

programma van eisen. De bestuurder voert het overleg 

met de gemeente en eventueel met zorg instellingen of de 

kinderopvang. Tijdens de ontwerpfase komt de (locatie)

directeur in beeld en begint voor hem of haar een inten-

sieve periode.

Beslissingen nemen
De schooldirecteur overlegt – in grote lijnen – met de 

bestuurder over het ontwerp, verkeersruimten, de ligging 

van de lokalen, de positie van stafruimtes en het speello-

kaal. Om tot een defi nitief ontwerp (DO) te komen moeten 

ze daarnaast allerlei beslissingen nemen over de inrich-

ting: van bekabeling en internetaansluitingen tot aan de 

bekleding op grond en wanden. De directeur bespreekt 

al deze onderwerpen ook met ‘de werkgroep’, een advies-

groep gevormd door leerkrachten en ouders. Met de uitein-

delijke ideeën stapt de directeur naar de architect. Veeter: 

“De directeur heeft een cruciale rol, hij is de schakel 

tussen de werkgroep en de projectgroep. De eerste schets 

van de architect koppelt hij terug aan de werkgroep, die 

natuurlijk op- en aanmerkingen heeft. Ouders hebben bij-

voorbeeld vaak een uitgesproken mening over de bereik-

baarheid en veiligheid van de school.”

Bij het Sarkon-bestuur wordt de directeur doorgaans 

ondersteund door de projectleider, de bouwkundige, 

aan wie hij 95 procent van zijn vragen kan stellen. Het 

contact tussen die twee is belangrijk, omdat de directeur 

uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vertalen van de 

onderwijsvisie in de bouwtekening. “Goed overleg tussen 

het team en de schooldirecteur over de onderwijsvisie is 

noodzakelijk. Samen met het team moet de directeur een 

duidelijk beeld hebben van hoe het toekomstige gebouw 

School in aanbouw van het Sarkon-bestuur: de brede school ‘Breed Zand’ in Breezand. Hierin zijn de obs De Zandhorts, de rkbs De Sint Jan, een 
peuterspeelzaal en naschoolse opvang gehuisvest. Foto: Frans de Bie

huis’
‘ i k  w i l d e  z e l f  e e n  v i n g e r 

i n  d e  pa p  h e b b e n ’

>
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eruitziet. Beelden van die ‘droomschool’ vervolgens weer 

terugvertalen in een bouwtekening, is geen gemakkelijke 

opgave.”

Bouwtekening
Van Bommel, die het nieuwbouwproces bijna volledig 

heeft doorgemaakt, heeft het voordeel dat hij goed bouw-

tekeningen kan lezen. “Ik vind dat wel essentieel. Je moet 

toch kunnen zien of een deur naar binnen of naar buiten 

opengaat en waar de aansluitingen zitten. Ingewikkelde 

constructies laat ik aan de bouwkundige over. Ik heb de 

architect constant gevoed met mijn onderwijskundige 

ideeën. Transparantie, multifunctionaliteit en de moge-

lijkheid om ruimtes aan te passen, stonden centraal. 

Waren we niet tevreden, dan kon de architect terug naar 

de tekentafel. Ik heb de bouwtekening voortdurend laten 

aanpassen aan onze onderwijskundige visie en andere 

wensen. Met ouders en personeel hebben we een meer-

daags traject gevolgd, waar het schoolconcept uit voortge-

komen is.”

Ondernemen
Naast het (laten) vertalen van de onderwijskundige visie 

in vierkante meters, heeft de schoolleider ook de taak 

de investering, bijvoorbeeld via de exploitatiekosten, 

gedeeltelijk terug te verdienen. Het budget is immers 

standaard ‘te krap’. Van Bommel: “Je moet creatief zijn in 

het inzetten van middelen. Ruimtes kan je bijvoorbeeld 

multifunctioneel maken. In een van onze werkruimtes 

bevinden zich pc-plekken, maar deze dient ook als ver-

gaderruimte voor in- en externen, stilteruimte en een 

docentenwerkplek. Dit is een volwaardige werkplek waar 

leerkrachten samen kunnen werken aan projecten en 

overleggen over leerlingen. We maken ook een speelzaal 

die verdiept wordt in de vloer. Door de fl exibele wand is 

deze ruimte ook voor ouderbijeenkomsten te gebruiken. 

Soms bedenken we een oplossing die goedkoper is, zoals 

bergruimtes buiten en niet in het gebouw. Ik kies verder 

voor materialen die gunstig zijn voor de exploitatiekosten, 

zoals duurdere aluminium kozijnen. Dat verdien je later 

altijd terug.” Schoolbestuurder Veeter onderstreept het 

belang van een ondernemende directeur. “Hij moet kun-

nen netwerken, fondsen werven en zakelijke deals sluiten. 

Maar hij moet ook het schoolbestuur kunnen verleiden om 

bepaalde middelen beschikbaar te stellen. Het is de taak 

van het bestuur om goede afspraken met de gemeente te 

maken over het budget. Denk aan indexering, want voor-

dat alles rond is, ben je al gauw drie tot vier jaar verder.”

Keuzes
De keuze voor de architect is van groot belang voor het 

uiteindelijke resultaat. Van Bommel: “Ik wilde meebeslis-

sen met welke architect we in zee gingen. Bij de aanbe-

steding hebben we een criterialijst opgesteld waaraan 

de architect moest voldoen. Het ging dus niet alleen om 

wie het goedkoopste was. Ik heb daarover afgestemd met 

het schoolbestuur. Belangrijk is dat onze onderwijsvisie 

terug te vinden is in het gebouw. Bij de aanbesteding heb 

ik gekeken naar het aantal contacturen met de school. Als 

daar 25 uur staat, neem je dat serieuzer dan wanneer er 

3 uur staat.” Veeter raadt aan naar referenties te vragen 

van scholen die de architect eerder gebouwd heeft. Ook 

kunnen 3-D animaties en maquettes helpen om een goed 

beeld te krijgen van het nieuwe schoolgebouw.

Realisatiefase
Tijdens het aanbestedingstraject is het defi nitieve ontwerp 

inmiddels vastgesteld en heeft de architect het bestek en 

de bouwbegroting opgesteld. Ook in de realisatiefase is de 

schoolleider de spin in het web. Veeter: “Op het moment 

dat de eerste paal de grond ingaat, moeten er nog aller-

lei keuzes gemaakt worden, zoals over aansluitpunten, 

kleurgebruik, aankleding schoolplein, mogelijke bezuini-

gingen vanwege geldgebrek, niet voorziene tegenvallers 

enzovoorts.”

‘Kijk uit voor het geven van tussenopdrachten tijdens de bouw’, 
aldus Gert-Jan Veeter.

‘d e  d i r e c t e u r  h e e f t  e e n 

c r u c i a l e  r o l ,  h i j  i s  d e  s c h a k e l 

t u s s e n  d e  w e r k g r o e p  e n  d e 

p r o j e c t g r o e p ’

‘ i k  w i l d e  m e e b e s l i s s e n  m e t 

w e l k e  a r c h i t e c t  w e  i n  z e e 

g i n g e n ’
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Directeur Harry van Bommel (links) in overleg met zijn architect (midden) en 
diens medewerker (rechts) over de kleurenschema’s.

Van Bommel raadt aan om tijdens het bouwen geen 

 wijzigingen meer aan te brengen. “Als je op dat moment 

leidingen anders wil gaan leggen, valt het extra duur uit.” 

Schoolbestuurder Veeter: “Kijk uit voor het geven van tus-

senopdrachten tijdens de bouw. De bouwlieden schrijven 

uren voor elke extra klus. Je krijgt dan een rekening over 

het meerwerk.”

Van Bommel zit momenteel in het bouwteam, waar ook de 

architect, bouwkundige en aannemer deel van uitmaken. 

Het schoolbestuur monitort en helpt de schoolleider bij 

het maken van soms moeilijke keuzes. “Je moet constant 

tellen en beslissen wat je wel of niet moet doen. Het is 

onverstandig om alles zelf te doen. Laat de dingen daar 

liggen waar ze horen. Het is prettig gemonitord te worden 

door het schoolbestuur”, aldus Van Bommel.

Oplevering
Tijdens de oplevering checkt de directeur uiteindelijk het 

resultaat: klopt alles en is de kleur van het behang goed? 

Veeter: “Bij het openingsfeest slaagt de directeur een zucht 

van verlichting en lijken alle struikelblokken weggebla-

zen. Directeuren zeggen altijd dat ze een geweldige, maar 

erg drukke tijd achter de rug hebben. Ik ben inmiddels 

wijzer geworden: als ik nog een keer een nieuwbouwpro-

ces doe, neem ik een extra post in het bouwbudget op voor 

ondersteuning van de directeur. Hij heeft immers tijdelijk 

twee banen. De directeur is onmisbaar: je bouwt toch geen 

school waar je niets over te zeggen hebt?” �

‘ h e t  i s  o n v e r s ta n d i g  o m  a l l e s 

z e l f  t e  d o e n ’

de schoolleider al s bouwheer

b o u w fa s e s

Initiatief
• Bestuursbesluit, aanvraag bij gemeente

•  Onderwijskundige visie bepalen en vertalen naar 

ruimtelijke concepten

•  Plan van aanpak, projectorganisatie, planning en 

budgetindicatie

Defi nitie
•  Budgetten en oppervlakten vaststellen

•  Functioneel programma van eisen (PVE)

•  Ruimtelijk programma van eisen

Ontwerp
•  Architectenselectie

•  Schetsontwerp

•  Voorlopig ontwerp (VO) architect

•  Defi nitief ontwerp (DO)

•  Bestek

Voorbereiding
•  Aanbesteding

•  Gunning

Realisatie
•  Bouw

•  Afwerking

•  Oplevering

Beheer
•  Inrichting

•  Onderhoud en exploitatie
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Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden:
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.

De gemeente heeft de wettelijke ver-

antwoordelijkheid om te zorgen voor 

adequate onderwijshuisvesting voor de 

leerlingen in haar gemeente. Het school-

bestuur heeft daarnaast de  wettelijke 

plicht de schoolgebouwen goed te 

beheren.

De gemeente kan bij de uitoefening 

van deze wettelijke opdracht kiezen 

voor een meer passieve rol door een-

voudig de door de scholen ingediende 

aanvragen voor subsidie af te wachten 

en deze te toetsen aan de gemeente-

lijke verordening. Daartegenover zie 

je ook gemeenten die kiezen voor een 

initiërende rol, wat vaak gepaard gaat 

met een eigen visie op de spreiding 

van het onderwijs. De omvang van het 

budget en de prioriteiten daarbinnen 

zijn vooral afhankelijk van de politieke 

bereidheid en gemeentelijke wil om 

te investeren in het onderwijs op haar 

grondgebied. Veel gemeenten vervul-

len een coördinerende (‘regie’)rol.

Huisvestingsprogramma
De meeste gemeenten maken een 

inventarisatie van de huisvestingsbe-

hoefte met als doel te komen tot een 

meerjarenplanning. Deze inventarisatie 

vindt in het algemeen steeds in over-

leg met de betrokken scholen plaats. 

Wanneer dit proces uitmondt in besluit-

vorming, is het van belang een aantal 

bevoegdheden en verantwoordelijkhe-

den tussen gemeente en schoolbestuur 

helder te onderscheiden. Zij gaan over 

en weer verplichtingen aan. Als de 

gemeente een aanvraag van een school 

honoreert en deze in het huisvestings-

programma opneemt, verplicht zij zich 

het in dit besluit genoemde subsidie-

bedrag daadwerkelijk beschikbaar te 

stellen voor de realisatie van de voorzie-

ning. Uiteraard onder een aantal in de 

verordening genoemde voorwaarden.

Heldere afspraken
Wanneer een schoolgebouw moet wor-

den gerealiseerd is het van groot belang 

dat gemeente en schoolbestuur tijdig 

heldere afspraken maken over de weder-

zijdse rol in het bouwproces. De wet 

en de daarop steunende verordening 

geven een aantal keuzemogelijkheden. 

Het schoolbestuur kan, in samenspraak 

met B&W, afzien van zijn wettelijke 

recht op het bouwheerschap en dit aan 

de gemeente laten. Er zijn ook situaties 

denkbaar waarin het bouwheerschap 

aan een derde partij wordt overgedra-

gen (zoals een woningcorporatie). Het 

schoolbestuur doet er goed aan om in 

alle gevallen voorwaarden vast te leg-

gen waaronder zij het bouwheerschap 

overdraagt. Door het vaststellen van 

een zogenaamd bouwprotocol wordt 

de zeggenschap van het schoolbestuur 

gewaarborgd op die punten die het 

bestuur van belang acht. Bestuur en 

gemeente kunnen bijvoorbeeld over-

eenkomen wanneer en in welke fase 

nadrukkelijk een akkoord of directe 

betrokkenheid van het bestuur nodig 

is, voordat overgegaan wordt naar de 

volgende fase. Denk hierbij aan betrok-

kenheid bij het ontwikkelen van het pro-

gramma van eisen, architectenselectie, 

de invulling van de verschillende fasen 

van het ontwerp en de ingebruikname 

van het gebouw pas nadat akkoord is 

gegeven op de oplevering.

Wanneer een schoolbestuur afziet van 

het bouwheerschap moet het ervan 

overtuigd zijn dat dit in bekwame 

handen ligt. Het is belangrijk goed na 

te denken en vast te leggen op welke 

punten het bestuur welke sturing wil 

behouden om tot de gewenste onder-

wijsruimte te komen. �

De rol van de gemeente
tekst justin peter, jan schraven
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de rol van de gemeente

d e  s a m en w er k i n g  m e t  d e  g e m een t e

Wie neemt de regie?

Gemeente en school werken – soms heel 

intensief – samen bij het bouwen en beheren 

van een onderwijsgebouw. Ondertussen hebben 

beide partijen hun eigen verantwoordelijkheden 

en belangen. Een directeur, stafmedewerker 

huisvesting en ambtenaar praten – aan de hand 

van stellingen – over de rol van de gemeente, 

het fi nanciële vraagstuk en de omgang met 

elkaar. tekst joëlle poortvliet

Ina de Groot is directeur van basisschool De Kern, een 

onderdeel van brede school/MFA De Matrix in Hardenberg. 

Bij nieuwbouw trad de gemeente op als bouwheer.

Servaas Schoone is adviseur (stafmedewerker) huisvesting 

bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO 

Utrecht). Onder deze stichting vallen 34 scholen.

Seakle Satter is beleidsmedewerker onderwijshuisvesting 

in de gemeente Haarlem en geeft onder andere cursussen 

aan beginnende ambtenaren onderwijshuisvesting.
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Stelling 1
In het geval van nieuw- of verbouw: de schoolleider 
heeft het te druk om bouwheer te zijn, bovendien zijn 
de taken te complex

De Groot: “Klopt, maar je moet er wel bij betrokken zijn. 

Achteraf had ik de tekeningen nog beter moeten bestu-

deren. Zeker bij zo’n groot project is het erg complex. 

Er wordt je gevraagd waar je de stopcontacten wilt, maar 

ik kon op dat moment moeilijk inzien hoe dat in werke-

lijkheid uit zou pakken. In mijn kamer zit nu bijvoorbeeld 

de aansluiting voor de pc op een onhandige plek, vlak bij 

de deur. Nu denk ik: hoe heb ik dat kunnen doen? Het is 

m’n expertise niet.”

Schoone: “Wij willen altijd als bouwheer voor onze gebou-

wen optreden. De hele begeleiding, van het aantrekken 

van een architect tot het aansturen van de afbouw, doet 

de stichting. Onze directe bemoeienis werpt inmiddels z’n 

vruchten af. We hebben juist een kwaliteitsslag gemaakt, 

omdat we sneller, meer betrokken en creatiever beslissin-

gen kunnen nemen. Een ambtenaar is gebonden aan de 

raad, het college en de hiërarchische structuur binnen de 

gemeente. Bij onze bouwprocessen heeft de gemeente een 

toetsende rol.”

Satter: “Beide standpunten begrijp ik heel goed. Als het 

een grote ingewikkelde voorziening betreft, zoeken de 

organisaties vaak een overkoepelende opdrachtgever. 

Dat kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een 

woningcorporatie. Als de expertise wel in huis is, kan ik 

me ook goed voorstellen dat zo’n stichting het bouwpro-

ces in eigen hand wil houden. Voor mij is dit verder een 

non-discussie. Natuurlijk vind ik het in mijn werk ook het 

leukst om met stenen bezig te zijn, maar het gaat er om 

dat er een goed bouwproces wordt afgesproken. Wie dat 

doet, is in principe niet belangrijk en verschilt per project. 

In Haarlem staan we doorgaans op afstand: we stellen het 

krediet en de randvoorwaarde vast. De scholen zijn zelf 

bouwheer.”

Stelling 2
De scheidslijn tussen buiten- en binnenonderhoud 
is in de praktijk onduidelijk en daardoor onwerkbaar

De Groot: “Het blijft inderdaad puzzelen met de beroemde 

‘kruisjeslijst’. We zijn momenteel bezig een stichting op 

te richten die het beheer en de schoonmaak in de brede 

school regelt. Als een toilet kapot gaat, wordt dat straks 

door die stichting betaald. Als er op het schoolplein een 

muurtje stuk gaat, is dat waarschijnlijk op kosten van de 

gemeente. Maar bijvoorbeeld beschadigingen aan de vloer 

ín de school: dubieus. We zijn er nog niet helemaal uit. 

In overleg met de gemeente krijg je het soms zoals jij wilt 

en soms niet, maar er vallen geen rare woorden.”

Schoone: “We willen heel graag richting doordecentra-

lisatie (zie artikel pagina 36), zodat je samenhang kunt 

aanbrengen in het onderhoudsplan. Als we zelf kunnen 

sturen op zowel de binnen- als de buitenkant van de 

gebouwen – en daar een stuk beleid op kunnen voeren 

– winnen we aan effi ciency. Nog meer dan nu kunnen 

we dan bijvoorbeeld voordeel halen door verschillende 

onderhoudsklussen –van verschillende scholen – samen 

te voegen en gebundeld op de markt te zetten. Dat is slim 

inzetten van je middelen.”

Satter: “Die scheidslijn is helemaal niet zo moeilijk. Op de 

website van de po-raad staat tot op de komma nauwkeurig 

vermeld waarvoor een school vergoeding bij de gemeente 

kan aanvragen en waarvoor een school vergoeding van het 

rijk ontvangt. De termen binnen- en buitenkant zijn niet 

relevant. Iemand heeft dat ooit geïntroduceerd, maar het 

gebruik ervan roept alleen maar verwarring op.”

‘ i k  v i n d  d at  j e  e l k  g e s p r e k  i n 

m o e t  g a a n  v a n u i t  d u i d e l i j k e

p o s i t i e s :  w i e  i s  w a a r vo o r 

v e r a n t w o o r d e l i j k ? ’

‘a m b t e l i j k e  m o l e n s  d r a a i e n  n u 

e e n m a a l  t r a g e r  d a n  d e  m e e s t e 

a n d e r e  w e r k p l e k k e n ,  m a a r  d at 

w e e t  j e ’

>
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Stelling 3
Voor een schoolleider is het altijd moeilijk om een 
‘stevige’ onderhandelingspositie in te nemen, omdat je 
de relatie met de gemeente niet wilt schaden

De Groot: “Deels wel, maar je moet ook niet met je laten 

sollen. Niet door een gemeente, maar ook niet door je 

bestuur, of door leveranciers van methodes of meubilair. 

Bij commerciële partijen sla ik extra hard op de tafel, zo 

van ‘zo moet het en klaar’. Bij de gemeente zeg ik ‘zo zou 

ik het graag willen’. De verhouding is anders omdat zij 

eigenaar van het gebouw is.”

Schoone: “Ik denk juist dat de gemeente in een lastige 

positie zit. Ik vraag om een voorziening; zij moet sturen 

op het budget, terwijl de normvergoeding voor het bou-

wen van scholen al jaren veel en veel te laag is. Dat wringt. 

Al in het begin van een nieuwbouwproces zie je gaten val-

len tussen de aanbestedingsbedragen en het beschikbaar 

gestelde budget. De gemeente verlangt vervolgens bezuini-

gingen op het ontwerp, maar wij bouwen al sober en doel-

matig. Als dan weer de stofkam er overheen moet, komt 

de kwaliteit in het geding. Bovendien betekent het gebruik 

van goedkopere materialen vaak meer onderhoud en dus 

hogere exploitatiekosten voor ons.”

Satter: “Ik vind dat je elk gesprek in moet gaan vanuit 

duidelijke posities: wie is waarvoor verantwoordelijk? 

Als ambtenaren voeren wij bepaalde wetten uit, daarnaast 

is het voor de gemeente van belang om goed onderwijs te 

geven in goede gebouwen. Ook schoolbesturen hebben wel 

eens het idee dat ze een bepaalde machtspositie hebben. 

Als zij zeggen ‘jullie moeten het zo en zo doen’, heb je aan 

mij een kwaaie. Het heeft vooral te maken met: hoe bena-

der je elkaar en hoe ga je met elkaar om.”

De Groot: “Laatst ging het brandalarm af en niemand wist 

precies hoe het uit moest. Ik belde iemand van de gemeen-

te – met het kabaal van dat alarm op de achtergrond – die 

doodleuk zei ‘dat hoeft u ook niet te weten mevrouw’. 

Dat kan dus echt niet. Dan stuur ik die persoon vervolgens 

een mailtje over de kwestie en cc ik de betrokken perso-

nen. Natuurlijk ben ik op zo’n moment boos, maar ik zet 

er wel ‘met vriendelijke groet’ onder. Het blijft zakelijk.”

Satter: “Confl icten gaan bijna altijd over geld. Je kunt over 

heel veel onderwerpen praten en afspraken maken, maar 

zodra het over geld gaat, ontstaan er verschillen. School-

besturen kloppen regelmatig bij ons aan: ‘wij kunnen 

dit niet bekostigen’. Dat gebied blijft een spanningsveld. 

Want hoewel de normvergoeding inderdaad te laag is – ik 

pleit er bij de VNG voor om eens goed naar de huidige 

bouwkosten te kijken – zie ik dat veel gemeenten, wij ook, 

de bedragen aanvullen.”

Stelling 4
De stroperigheid van het ambtelijk apparaat staat een 
goede samenwerking in de weg

De Groot: “Ambtelijke molens draaien nu eenmaal trager 

dan de meeste andere werkplekken, maar dat weet je. Het 

is lastig, omdat het over zoveel schijven gaat. Een dame 

van de gemeente is bijvoorbeeld druk bezig met onze 

speeltoestellen, maar iemand van de groenvoorziening 

heeft daar ook wat op in te brengen en er is een gemeente-

werker bij betrokken, ga zo maar door. Ik probeer constant 

duidelijkheid te krijgen door mijn vragen aan één persoon 

te stellen en laat diegene het met de andere betrokkenen 

regelen.”

Schoone: “Vaak is het best frustrerend. Vanochtend nog 

werd ik door drie directeuren die wachten op nieuw- of 

verbouw aangeklampt. Weer moest ik zeggen ‘we zijn 

er helaas nog niet’. Onderhandelingen over huisvesting 

en over bezuinigingen vergen uithoudingsvermogen. In 

Utrecht moet je stevig in je schoenen staan in overleg met 

de vele gemeentelijke diensten. Ik probeer altijd aan mijn 

uitgangspunten vast te houden. Ik zorg ervoor dat mijn 

voorstel klinkt als een klok en ik verdedig het te vuur en 

te zwaard.”

Satter: “Ik denk dat bij alle gemeenten mogelijkheden 

zijn. Wel word ik het liefst benaderd vanuit een oplossings-

gerichte houding. Als een schoolleider of staffunctionaris 

aangeeft ‘ik loop vanuit mijn verantwoordelijkheid tegen 

dit fi nanciële probleem aan, kunnen we hierover van 

gedachte wisselen’, dan ga ik natuurlijk het gesprek aan.”

‘o n d e r h a n d e l i n g e n  o v e r 

h u i s v e s t i n g  e n  o v e r 

b e z u i n i g i n g e n  v e r g e n 

u i t h o u d i n g s v e r m o g e n ’

‘ h e t  o n d e r w i j s v e l d 

p r o f e s s i o n a l i s e e r t  z i c h  –  d at 

v i n d  i k  h e e l  g o e d  –  e n  w e e t 

d a a r d o o r  s o m s  m e e r  d a n  w i j ’
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de rol van de gemeente

Servicecentrum Scholenbouw (SCS)

Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is speciaal opgericht 

voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs 

en gemeenten, die meer willen weten over de toepassing 

van innovatieve aanbestedings- en fi nancieringsvormen 

in de scholenbouw. Daarnaast begeleidt het SCS pilots, 

op grond waarvan standaarden voor contracten en 

aanbestedingsvormen worden ontwikkeld. 

Het Servicecentrum Scholenbouw is een initiatief van de 

ministeries van OCW en Financiën, de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en de organisaties voor bestuur en 

management in het primair en voortgezet onderwijs, 

waaronder de AVS.

De SCS is nog op zoek naar projecten (pilots) die onder 

andere gaan over:

• multifunctionaliteit (MFA / brede school)

• maatschappelijk vastgoed (woningbouwcorporaties)

• clustering van projecten

Heeft u een scholenbouwproject dat u wilt 

aanmelden als pilot of wilt u meer informatie? 

Kijk op www.scsb.nl of bel 070-3153355. 

De adviseurs van de AVS, Jan Schraven en 

Justin Peter, zijn betrokken bij het SCS.

Satter: “Ik denk niet dat de prioriteit te laag is. Wel dreigt 

het kennisniveau bij gemeenten een zodanig laag niveau 

te bereiken dat je voor scholen geen gesprekspartner meer 

bent. Het onderwijsveld professionaliseert zich – dat vind 

ik heel goed – en weet daardoor soms meer dan wij. Nieu-

we ontwikkelingen worden bij ons minder snel opgepikt 

door wisselingen in het ambtelijke apparaat, of doordat 

onderwijshuisvesting in kleinere gemeenten vaak onder-

deel is van een groter takenpakket van de ambtenaar. 

Dat vind ik een heel slechte ontwikkeling.” �

Stelling 5
Bij veel gemeenten heeft onderwijshuisvesting niet 
genoeg prioriteit: als elk kind maar een dak boven zijn 
hoofd heeft, is het goed

De Groot: “Ik vertel een rooskleurig verhaal, daar ben ik 

me van bewust. Voor ons gaat de stelling niet op. Deze bre-

de school is een enorme visitekaart voor de gemeente Har-

denberg. Het is een luxe, helder en transparant gebouw 

waar we met zijn allen trots op zijn. Het gebeurt nog vaak 

genoeg dat de gemeente een pand bouwt waar je het maar 

gewoon mee moet doen, waar de school geen invloed op 

uit kan oefenen. Dat we zoveel inbreng hebben gehad, hoe-

wel we geen bouwheer waren, zie ik als een voorrecht.”

Schoone: “Bij de bestuursoverdracht in 2003 liet de kwali-

teit van de schoolgebouwen echt te wensen over. In 2007 

heeft de gemeenteraad 123 miljoen beschikbaar gesteld 

voor aanpassing en modernisering van een groot deel 

van het schoolgebouwenbestand voor primair onderwijs. 

Ik vind het een compliment waard dat de gemeente haar 

verantwoordelijkheid heeft genomen en kan nu niet meer 

zeggen dat de zorg voor de onderwijsgebouwen in Utrecht 

geen prioriteit heeft.”
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s a m en w er k in g  m e t  een  wo nin g b o u wco r p o r at ie

Wijkfunctie en huisvesting

Wanneer er nieuwbouwplannen ontstaan voor het bouwen van een school, 

komen steeds vaker woningbouwcorporaties in beeld. Deze hebben de wettelijke 

bevoegdheid om naast sociale woningbouw ook te investeren in wijkvoorzieningen, 

zogenaamd maatschappelijk vastgoed.

tekst en foto’s justin peter

samen op 
hoger plan
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Het gedachtegoed van woningbouwcorporaties heeft over-

eenkomsten met dat van een brede school of multifunc-

tionele accommodatie (MFA), maar er zijn ook verschillen. 

Corporaties gaan uit van de gedachte de sociale functie 

van een wijk te versterken door sociaal gerichte activi-

teiten op één plek in de wijk te bundelen. Een centraal 

ontmoetingspunt. Bij de ‘brede school’ gedachte vanuit 

onderwijs gaat het om de interactie tussen de functies die 

worden ondergebracht (sociaal en ruimtelijk) en een geza-

menlijke visie van de deelnemers. Wanneer een school 

met een woningbouwcorporatie spreekt, moeten deze 

twee gedachten wel aansluiting vinden.

De school van John Verhoeff, schoolleider van de Jan van 

Nassauschool in Den Haag, staat in een verpauperde wijk 

met een rommelige en kindonvriendelijke uitstraling 

en geen sociale cohesie. De brede school directeur stapte 

zelf af op de woningbouwcorporatie om gezamenlijk tot 

een plan te komen. “We hadden als doel zowel het leefkli-

maat in de buurt als de huisvesting voor de school naar 

een hoger platform te tillen.” Met enthousiaste partners 

kwam de school tot een gezamenlijke missie en visie voor 

een ‘integraal kind centrum’. De woningbouwcorporatie 

denkt en werkt hard mee. Haar doelstelling is om de ont-

stane ‘eilandjes’ in de buurt weer tot een sociaal geheel te 

brengen.

Gemeenten en schoolbesturen die met een woningbouw-

corporatie gaan samenwerken, kiezen er steeds vaker 

voor het eigendom bij de corporatie onder te brengen. 

Deze treedt dan als verhuurster op richting gemeente dan 

wel school. De corporatie kan ook beheers- en exploitatie-

taken voor de school en de andere deelnemers verzorgen. 

Deze kan de woningbouwcorporatie geïntegreerd aanbie-

den en het gebouw realiseren op basis van levensduur-

kosten (life-cycle). Bij deze benadering kiest de corporatie 

bijvoorbeeld niet snel voor goedkopere kozijnen wanneer 

dit kan leiden tot hogere onderhoudskosten. Life-cycle bou-

wen komt de totale kwaliteit van het gebouw ten goede.

Voor schoolbestuur, gemeente en woningbouwcorporatie 

is het van belang hun onderlinge rol- en risicoverdeling 

goed vast te leggen in contracten. De huidige onderwijs-

wetgeving biedt weinig houvast voor dergelijke rechtsver-

houdingen. Ook moet van tevoren duidelijk zijn hoe de 

geldstromen lopen en welke diensten hiervoor geleverd 

worden. Daarnaast speelt het eigendom en gebruik van 

de grond een rol:

•  Is dit van de gemeente of van de woningbouwcorporatie?

•  Blijft de locatie na afl oop van het contract beschikbaar 

voor een school of krijgt het een andere bestemming?

Al dit soort elementen moeten vooraf inzichtelijk wor-

den gemaakt en hebben ook invloed op de hoogte van 

de huurprijs.

In Den Haag is het plan uitgewerkt tot een ruimtelijk 

concept en is het project als business case opgenomen op de 

politieke agenda. “Voordat er ook maar een paal de grond 

in gaat, moet er nu inzicht worden gekregen hoe de rollen, 

verantwoordelijkheden en risico’s liggen. Dan pas kunnen 

we aan de slag”, aldus Verhoeff.

Samenwerking met corporaties kan leiden tot meerwaarde 

voor alle partijen:

•  De gemeente heeft baat bij de sociale verbeteringen in 

de buurt en hoeft geen grote éénmalige investering te 

doen in een schoolgebouw.

•  De woningbouwcorporatie voldoet aan haar taak om 

maatschappelijke voorzieningen te treffen en ziet haar 

huurwoningen stijgen door de aantrekkelijkere wijk.

•  De school krijgt een nieuw gebouw dat aansluit bij de 

missie en visie en heeft de mogelijkheid om samen te 

werken met andere gebruikers.

•  Alle gebruikers hebben een gebouw dat goed kan wor-

den onderhouden en geëxploiteerd door de geïntegreer-

de aanpak van investering en exploitatie. �
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a dv i e s  � 
v a n  v i s i e  n a a r  s c h o o lg e b o u w

Brede school visie en imagoscan

Een bouwproces is niet mogelijk zonder een duidelijke visie op 

onderwijs en organisatie. Omdat deze visie wordt vertaald in 

‘bakstenen’ moet de schoolleider daarbij belangrijke keuzes 

maken, die ook voor de langere termijn gelden. U zoekt een 

antwoord op een aantal fundamentele vragen, zoals: “Kiezen 

we voor een brede school en zo ja, hoe breed is deze dan?” 

of: “Sluit het onderwijsaanbod van onze school wel aan op de 

verwachtingen en wensen van de ouders en hoe ontwikkelen deze 

zich in de toekomst?” De AVS kan u daarbij van dienst zijn. 

•  De AVS kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een 

inhoudelijke visie op de brede school. Wat betekent de 

keuze voor een brede school voor het onderwijsaanbod en 

de organisatie van de school, in het bijzonder de functie 

van de schoolleider? In samenspraak met de bij de brede 

school betrokken partijen vertalen we de conclusies in een 

visiedocument.

•  AVS-imagoscan. Deze geeft inzicht in het oordeel van de ouders 

van de leerlingen over de kwaliteit van het onderwijsaanbod 

en de organisatie van de school. Tevens biedt de imagoscan de 

mogelijkheid om de ouders van de toekomstige leerlingen van 

de school te bevragen op zowel de inhoud van het onderwijs als 

op specifi eke wensen als kinderopvang.

s c h o o l  fo r  l e a d e r s h i p  �
s c h o o l l e i d e r  a l s  b o u w h e e r /

d e  r o l  v a n  d e  g e m e e n t e

Cursus onderwijshuisvesting

Een nieuw schoolgebouw? Ga er maar aan staan!
Wat is uw rol als schoolleider in een bouwproces? Hoe vertaalt 

u uw onderwijsvisie in een schoolgebouw? Wat is daarbij de 

functie van het programma van eisen? De gemeente wil een brede 

school. Prima, maar wat zit daar voor u allemaal aan vast? Wat is 

eigenlijk de rolverdeling tussen school en gemeente? Hoe betrekt 

u uw team, de ouders en de leerlingen bij de plannen? Wat is 

de rol van de architect in het bouwproces en hoe komt u aan 

geschikte adviseurs? Hoe gaat u om met het aanbod van de lokale 

woningbouwcorporatie om een nieuwe school te bouwen en te 

exploiteren?

Bij het doorlopen van het bouwproces staat u voor veel keuzes 

en dilemma’s. De AVS verzorgt een cursus onderwijshuisvesting, 

waarin u de nodige handvatten krijgt aangereikt om in een proces 

van nieuwbouw of verbouwing uw rol als schoolleider goed te 

vervullen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, modellen 

en tips bereiden we u voor op deze mooie uitdaging. Een nieuw 

schoolgebouw betekent tenslotte vooral een kans op vernieuwing 

en verbetering van het onderwijsaanbod. Vandaar dat in deze 

cursus ook veel inspirerende voorbeelden aan bod komen, 

voorzien van uitgebreid beeldmateriaal.

Data eendaagse
15 september of 13 oktober 2009.

Kosten
Leden 299 euro, niet-leden 399 euro.

Bent u ook bezig met nieuwbouw of heeft u plannen daarvoor? Zijn er andere huisvestingsvragen? 

Informeer dan naar ons  aanbod op dit gebied. Of vraag een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende 

offerte aan. Mail huisvesting@avs.nl

Advies- en trainingsaanbod 

  Huisvesting
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In company
De cursus kan ook in company worden afgenomen: na een intake 

met de opdrachtgever wordt de inhoud van het programma 

afgestemd op de huisvestingsvraag die in uw situatie aan de 

orde is. Aan een dergelijk opzet kunnen ook vertegenwoordigers 

van de gemeente of andere partners in een scholenbouwproces 

deelnemen, zoals kinderopvang, sport & welzijn of de 

woningbouwcorporatie.

a dv i e s  � 
g e l d s t r o m e n

Doordecentralisatie 
De AVS begeleidt verschillende scholen en gemeenten bij het 

maken van afspraken als het gaat om doordecentralisatie, zowel 

in het primair als voortgezet onderwijs. De ervaring leert dat 

ook veel gemeenten geïnteresseerd zijn in een andere, meer 

zakelijke subsidieverhouding met de scholen. De regeling die 

voor gemeenten en scholen geldt als het gaat om huisvesting is 

erg bureaucratisch en biedt geen goede basis voor meerjarige 

afspraken, terwijl beide partijen daar juist behoefte aan hebben.

Omdat doordecentralisatie in zeer veel varianten mogelijk is, 

adviseert de AVS u te starten met een oriënterende bijeenkomst. 

Daarna kunnen we besluiten één of meerdere varianten uit te 

werken via een stappenplan. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld een doordecentralisatie van 

het buiten onderhoud volledig begeleiden tot en met de 

contracts sluiting. De AVS maakt daarbij gebruik van standaard-

berekeningen en contractsmodellen, die in verschillende 

gemeenten met succes zijn toegepast.

a dv i e s  � 
b e h e e r  e n  e x p lo i tat i e 

v a n  b r e d e  s c h o l e n  e n  m fa’s

MFA-scan
Hoe regelt u het beheer van een multifunctionele accommodatie 

(MFA)? In veel gevallen moet nog na de feestelijke ingebruikname 

van de brede school het nodige geregeld worden. De AVS 

kan op uw verzoek een oordeel geven over het beheer van de 

multifunctionele accommodatie en daarbij concrete adviezen 

geven tot verbetering.

Het gaat dan om zowel juridische als fi nanciële kwesties, zoals 

het opstellen van gebruiks- of huurcontracten, de opmaak 

van statuten voor een beheersstichting en de opzet van 

exploitatieoverzichten met een verdeelsleutel van kosten over 

de verschillende participanten. 

a dv i e s  � 
s c h o o l  e n  b u i t e n s c h o o l s e 

o p v a n g

Haal de buitenschoolse opvang 
naar de school

Veel scholen hebben gekozen voor het zogenaamde 

‘makelaarsmodel’: de school heeft een contract met een 

kinderopvangorganisatie, waarnaar zij de ouders verwijst als 

deze gebruik willen maken van buitenschoolse opvang. In veel 

gevallen is het echter aantrekkelijk om deze opvang als school 

zelf te organiseren. U heeft dan niet alleen meer invloed op 

de continuïteit en kwaliteit van de opvang, maar bij een juiste 

aanpak kunt u ook fl inke voordelen bereiken. Zo kan met een 

slimme ingreep uw schoolgebouw geschikt worden gemaakt 

voor opvang, terwijl het gebouw als geheel aan kwaliteit wint. 

De investeringskosten verdient u terug via de inkomsten van 

opvang. De risico’s zijn meestal goed te overzien en soms zijn nog 

overheidssubsidies beschikbaar om deze af te dekken.

De AVS kan voor u een plan opstellen, waarin we de 

behoefte bij ouders aan kinderopvang inzichtelijk maken, de 

investeringskosten in beeld brengen en alle te ondernemen 

stappen voor de uitvoering beschrijven. De daarvoor benodigde 

fi nanciële en juridische expertise heeft de AVS in huis. Als 

het gaat om bouwkundige voorzieningen kunnen we een 

bemiddelende rol vervullen. 
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m e e r  i n fo r m at i e

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één 

van onze huisvestingsadviseurs:

Jan Schraven 06 1294 6351 (links)

Justin Peter 06 1295 6696 (rechts)

E-mail huisvesting@avs.nl.

Of kijk op www.avs.nl/professionalisering 

(onder ‘advies’ en onder ‘AVS School for Leadership > Beheer 

en effectieve systemen’). 

Of bel de AVS, tel. 030-236 1010.

a a n m e l d e n

Vul het formulier achterin de Special in of meld u online aan via 

www.avs.nl/professionalisering
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De onderwijshuisvesting van het primair 

en voortgezet onderwijs is sinds 1997 

een taak van de gemeente. De gemeenten 

ontvangen daarvoor jaarlijks geld van het 

Rijk. Dit budget is in 1997 ongeveer 770 

miljoen euro en is inmiddels opgelopen 

tot 1,4 miljard euro. Deze gelden zijn niet 

geoormerkt en vormen onderdeel van een 

algemene uitkering – een soort lumpsum-

vergoeding – die via het Gemeentefonds 

over de circa 450 gemeenten in Nederland 

worden verdeeld. Voor dit bedrag moeten 

de gemeenten huisvesting verzorgen voor 

in totaal 2,5 miljoen leerlingen (1,65 mil-

joen in het primair onderwijs en 940.000 

leerlingen in het voortgezet onderwijs): 

het Rijk spendeert dus via het loket van de 

gemeenten circa 600 euro per leerling aan 

huisvesting. 

Het gemeentefonds houdt bij de verdeling 

van het budget maar gedeeltelijk reke-

ning met het aantal leerlingen dat in de 

gemeente naar school gaat. Alleen voor 

de leerlingen in het voortgezet en speciaal 

onderwijs ontvangen de gemeenten per 

ingeschreven leerling een bedrag. Voor het 

primair onderwijs gelden andere maatsta-

ven, waaronder het aantal inwoners jonger 

dan 21 jaar. Welk bedrag elke gemeente 

ontvangt, is met enige moeite te achterha-

len aan de hand van de gegevens die het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken publi-

ceert op zijn website (www.minbzk.nl). 

Op de site www.onderwijspaleis.nl zijn de 

bedragen per gemeente en naar onderwijs-

soort terug te vinden.

Gedeelde verantwoordelijkheid: 
gedeelde geldstromen
De gemeentelijke taak richt zich op de 

nieuwbouw en de eventuele uitbreiding 

en – voor zover het primair onderwijs 

betreft – de uitgaven aan het buitenon-

derhoud. Voor de instandhouding van de 

bestaande gebouwen verstrekt het Rijk 

rechtstreeks aan de scholen bedragen, 

die onderdeel uitmaken van de lumpsum. 

Voor het voorgezet onderwijs is dit in 2009 

7300 euro per leerling en voor het primair 

onderwijs 4800 euro per leerling. Circa 85 

procent van deze bedragen kunnen worden 

toegerekend aan de personele kosten; 

de overige 15 procent (1100 euro per VO-

leerling en 720 euro per PO-leerling) wordt 

besteed aan materiële kosten (schoon-

maak, energie, onderhoud, vervanging 

meubilair).

Een betrekkelijk klein deel van het 

beschikbare onderwijsbudget per leerling 

stelt het Rijk niet via de scholen, maar via 

de gemeenten beschikbaar. Het is overi-

gens maar zeer de vraag of de gemeenten 

deze gelden ook daadwerkelijk aan de 

huisvesting van scholen uitgeven. OCW 

heeft het uitgavenpatroon van de gemeen-

ten een aantal jaren gemonitord, voor 

het laatst over 2004. Daarna verzamelde 

het CBS gegevens over de uitgaven van 

de gemeenten. Iedere keer blijkt dat de 

gemeentelijke uitgaven achterblijven bij de 

inkomsten. Alleen in het jaar 2005 wordt 

een break-even point bereikt en geven 

gemeente net zoveel uit als zij ontvangen. 

In 2006 zakt het bedrag van de gemeen-

telijke uitgaven echter weer. De gegevens 

vanaf 2007 zijn nog niet gepubliceerd 

(zie tabel pagina 35).

Doen de gemeenten het goed?
Het lijkt erop dat de gemeenten fl ink 

overhouden aan de onderwijshuisvesting. 

Omdat het budget niet geoormerkt is, kan 

een gemeente zelf bepalen of zij meer of 

minder aan onderwijshuisvesting wenst 

uit te geven. De uitkering van het Rijk kent 

ook geen onderbouwing; het gaat in feite 

om het budget dat in het verleden op de 

begroting van OCW was opgenomen en 

daarna elk jaar is meegegroeid met de 

omvang van het gemeentefonds. Deze 

groei is tamelijk fors geweest, maar daar 

staat tegenover dat de bouwkosten in de 

afgelopen jaren ook sterk zijn gestegen.

De ontvangsten van de gemeenten kun-

nen op zichzelf echter niet maatgevend 

zijn voor de investeringsbehoefte binnen 

een gemeente. Deze behoefte is immers 

afhankelijk van allerlei omstandigheden, 

zoals de ouderdom van de gebouwen, leer-

lingfl uctuaties, of nieuwe onderwijskun-

dige of bouwtechnische eisen. Landelijke 

gegevens ontbreken volledig als het gaat 

om de voorraad schoolgebouwen in het 

funderend onderwijs. Alleen met een goe-

de monitor op zowel de kwantiteit (aantal 

gebouwen en vierkante meters) als de 

kwaliteit (ouderdom, onderhoudsniveau) 

kan je zinvolle uitspraken doen over de 

Geldstromen
tekst justin peter, jan schraven

geldstromen

rijk, onderwijsuitgaven

school

gemeentefonds

gemeente schoolbestuur

15 miljard

1,4 miljard
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vraag of de bestedingen van de gemeenten 

voldoende zijn. De landelijke politiek toont 

weinig belangstelling voor dergelijke gege-

vens. De omvang van de uitgaven voor 

schoolgebouwen zijn daarmee uitsluitend 

voorwerp van lokale politiek. Het niveau 

wisselt dan ook per gemeente, omdat dit 

sterk afhangt van de lobby-activiteiten van 

scholen en de vaak toevallige interesse 

en kwaliteit van betrokken wethouders en 

gemeenteambtenaren.

Doordecentralisatie: gebundelde 
geldstromen
Uit een recent onderzoek bij VO-scholen en 

gemeenten in opdracht van OCW (Regio-

plan, 2009) blijkt dat zowel de gemeenten 

als de VO-scholen van oordeel zijn dat 

de gedeelde verantwoordelijkheid voor 

de huisvesting redelijk functioneert. In 

hetzelfde onderzoek gaven de VO-scholen 

echter ook te kennen dat zij sterk de voor-

keur geven aan een systeem waarbij de 

gelden voor de huisvesting rechtstreeks 

aan de scholen worden toegekend (=door-

decentralisatie). De argumenten hiervoor 

vindt u in de tabel rechtsonder (voordelen 

schoolbestuur).

In deze discussie zal de landelijke politiek 

uiteindelijk de knoop moeten doorhakken 

over de vraag of het wettelijke systeem 

van gedeelde verantwoordelijkheden en 

gescheiden geldstromen moet worden 

aangepast. De Tweede Kamer geeft ook 

hier nog weinig blijk van interesse. In het 

primair onderwijs speelt deze discussie tot 

op heden niet. In deze sector geldt boven-

dien nog een gescheiden verantwoordelijk-

heid voor het onderhoud (binnen en bui-

ten) aan de gebouwen. Een stelselwijziging 

voor het primair onderwijs lijkt de eerste 

jaren dan ook niet aan de orde.

Op basis van de bestaande wetgeving 

is het echter ook goed mogelijk om 

tot een andere verdeling van verant-

woordelijkheden te komen en de geld-

stromen te verleggen. De gemeente en de 

school kunnen in onderling overleg afspre-

ken dat bepaalde taken door de school 

zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, 

waarvoor de school dan een jaarlijkse ver-

goeding ontvangt. De betreffende wetsbe-

paling biedt alle ruimte om een dergelijke 

afspraak naar de inzichten en de wensen 

van partijen in te richten.

Zo kunnen alle gemeentelijke taken wor-

den overgedragen en kan de gemeente 

haar aanspraak op de opbrengsten uit 

verkoop of verhuur van het schoolgebouw 

afstaan aan het schoolbestuur. Over de 

hoogte van de jaarlijkse vergoeding zijn 

partijen ook vrij een afspraak te maken. 

Deze kan aansluiten op de ontvangsten 

van de gemeente van het Rijk, maar men 

kan ook zelf een andere vergoedingsmaat-

staf vaststellen. Een dergelijke vergaande 

vorm van doordecentralisatie wordt in 

praktijk vooral door het voortgezet onder-

wijs nagestreefd. Nog maar een beperkt 

aantal gemeenten (circa 25) zijn een derge-

lijke afspraak met VO-scholen aangegaan. 

In één van die gemeenten, Nijmegen, zijn 

ook alle po-scholen doorgedecentraliseerd 

(zie artikel op pagina 36).

Voor het primair onderwijs ligt het meer 

voor de hand om te starten met een 

beperkte vorm van doordecentralisatie, 

namelijk voor het buitenonderhoud. 

Als deze bevalt, kunnen partijen alsnog 

besluiten de doordecentralisatie uit te 

breiden. Met name de wettelijke tweede-

ling tussen buiten- en binnenonderhoud en 

de onduidelijkheid over de verantwoorde-

lijkheid voor aanpassingen aan gebouwen, 

belemmert in de praktijk vaak een effi ciënt 

beheer van gebouwen. Doordecentralisa-

tie van deze taken naar de school biedt de 

mogelijkheid om energiebesparende maat-

regelen, of het aanbrengen van installaties 

voor verbetering van het binnenklimaat, te 

combineren met onderhoudsactiviteiten. �

Investeringen gemeenten in onderwijshuisvesting. Bron CBS
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Voor- en nadelen doordecentralisatie

Voordelen gemeente

• Vermindering bestuurslast

• Begrotingszekerheid

• Zekerstelling onderwijsaanbod

Voordelen schoolbestuur

• Grotere autonomie

•  Integrale afweging renovatie/

nieuwbouw

•  Effi ciënt gebouwenbeheer 

(lange termijnvisie)

Nadelen gemeente

•  Wettelijke zorgplicht blijft

•  Afsplitsing huisvestingsbudget

•  Beperking integraal 

accommodatiebeleid

Nadelen schoolbestuur

•  Deskundigheid vergaren 

vastgoedbeheer

•  Financiële risico’s

Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden: 
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.
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geldstromen

d o o r d ec en t r a l i s at ie  in  n i j m eg en

Als allereerste in Nederland zetten gemeente Nijmegen en schoolbesturen in december 2007 

hun handtekening onder een contract dat doordecentralisatie realiseerde. Daar ging een 

langdurig onderhandelingsproces aan vooraf. De ervaringen tot nu toe zijn positief. “Voor ons 

betekende het dat wij nieuw konden bouwen, anders hadden wij moeten renoveren.”

tekst bert nijveld

“Wij maken nu 

zelf onze keuzes”

Eric Peperkamp (links) van de gemeente en Toine Janssen (rechts) van het grote bestuur Conexus hebben intensief samengewerkt
om de doordecentralisatie in Nijmegen tot een succes te maken. Foto: William Moore
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bestond gelukkig al een hoge mate van samenwerking. Wij 

troffen elkaar jaarlijks tijdens het op overeenstemming 

gericht overleg en op veel momenten daarbuiten.”

Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over een 

jaarlijks door de gemeente uit te keren bedrag van 13,9 

miljoen euro dat verdeeld wordt op grond van het leer-

lingenaantal. Dat bedrag was niet voldoende om de 

gebouwen op orde te houden en daarom zijn aanvullende 

afspraken gemaakt. De gemeente verplicht zich, als pre-

ferente koper, om in geval van nieuwbouw bestaande 

objecten over te nemen tegen de woz-waarde. Dit terwijl 

de gebouwen aan de besturen zijn overgedragen tegen de 

boekwaarde. Peperkamp: “De woz-waarde is het dubbele 

van de boekwaarde. Met die overwaarde kunnen scholen 

bij banken aankloppen voor herfi nanciering van nieuw-

bouw. Het gaat om een totaalpakket van verantwoordelijk-

heden en zeggenschap, waaronder ook afspraken die wij 

graag wilden maken over lokaal onderwijsbeleid.”

Onderdeel van dat beleid is het bestrijden van segregatie 

door het vaststellen van capaciteitenplafonds. Er vindt een 

centrale aanmelding van leerlingen plaats, waarbij het 

streven is kinderen in de eigen wijk naar school te laten 

gaan. Bijkomend voordeel is dat leerlingen niet opeens 

bij de ene school wegtrekken om vervolgens een andere 

te overspoelen. Dat geeft de scholen meer zekerheid voor 

de langere termijn, belangrijk bij het ontwikkelen van 

huisvestingsbeleid.

Perspectief
Hamvraag bij deze doordecentralisatie is of het de bestu-

ren brengt wat zij verwacht hadden toen zij dit proces 

ingingen. Toine Janssen toont zich namens Conexus meer 

dan tevreden. “Wij hebben het onroerend goed tegen een 

zeer acceptabele prijs kunnen verwerven. Belangrijk is 

dat wij nu vastgoedbeleid kunnen ontwikkelen voor de 

langere termijn. Wij zijn in de laatste fase van vaststellen 

daarvan. Omdat je nu veel planmatiger werkt, ben je niet 

meer afhankelijk van momenten en toeval. Wij zijn met 

de gemeente in gesprek over het herontwerpen van wijken 

en wat over twintig jaar nodig is aan onderwijsinfrastruc-

tuur. Je bent elkaar direct aan het beïnvloeden. Dat is 

nieuw en totale winst! Bovendien zijn wij al concreet aan 

de slag gegaan met renovatie- en nieuwbouwprojecten. 

Met hetzelfde geld meer mogelijk maken, dat was volgens 

Eric Peperkamp, ten tijde van het onderhandelingspro-

ces hoofd van het bureau huisvesting maatschappelijke 

voorzieningen van de gemeente Nijmegen, een van de 

belangrijke doelstellingen. “Wij waren ontevreden over 

de bestaande Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs. Gemeente en besturen vonden die op inhoud 

achterhaald. Er ging geld naar scholen die het in onze 

beleving het minst hard nodig hadden, scholen met een 

groeiend leerlingenaantal die extra geld kregen om uit 

te breiden. Terwijl scholen in de achterstandwijken die 

door de ouders voorbij gefi etst werden en die dat geld in 

onze beleving net zo hard nodig hadden, geen extra mid-

delen kregen. Daarnaast wisten scholen eigenlijk nooit 

wanneer ze aan de beurt waren voor een renovatie of 

iets dergelijks. Het systeem zoals dat bestond, vonden wij 

onbevredigend en hebben wij daarom massaal failliet 

verklaard. We waren op zoek naar andere manieren van 

denken en handelen, naar creatieve fi nanciële oplossin-

gen. Met die achterliggende gedachte kom je al snel uit bij 

doordecentralisatie.”

De schoolbesturen waren dezelfde mening toegedaan. 

 Toine Janssen, lid van het college van bestuur van 

Conexus, een van de grotere besturen in Nijmegen, ken-

merkt de oude situatie als uitermate frustrerend. “Het 

integraal huisvestingsplan leverde van alle kanten frus-

tratie op. De schoolbesturen dienden aanvragen in die 

altijd de hoeveelheid beschikbare middelen overstegen. 

De gemeente moest vervolgens ‘nee’ verkopen en het hele 

moeilijke selectieproces ingaan, waar schoolbesturen 

dan weer bezwaar tegen konden maken. Hetgeen weer 

frustratie gaf bij de gemeente. Niemand was tevreden met 

de situatie. Als schoolbestuur kon je gewoon helemaal 

geen beleid maken op huisvesting. Je was afhankelijk van 

wat de uitkomst was van de behandeling van aanvragen, 

afhankelijk ook van wat de andere besturen aanvroegen 

en welke prioriteit dat kreeg. Het hele proces kreeg het 

karakter van een loterij.”

Overwaarde
Wat volgde was een voorbereidings- en onderhandelings-

proces dat vijf jaar in beslag nam. Waarom zo lang als 

iedereen het over de intenties eens was? Janssen: “Je hebt 

niet alleen de harde kant aan het proces van doordecentra-

liseren, de afspraken die je moet maken over de verdeling 

van de pot geld, de juridische afspraken en dergelijke. Er 

zit ook een behoorlijke zachte kant aan. Je moet vertrou-

wen in elkaar hebben of krijgen. De gemeente moet erop 

vertrouwen dat wij de middelen die zij ons als schoolbe-

stuur toevertrouwen ook echt in huisvesting stoppen, dat 

wij daar verantwoordelijk en professioneel mee omgaan 

en kennis van zaken hebben. Dat vertrouwen ontwikkel je 

in de loop van zo’n proces. Een andere belangrijke zachte 

factor is dat je als schoolbesturen op één lijn moet zitten: 

waar zet je op in en waar wil je op uitkomen? In Nijmegen 

‘ h e t  s ys t e e m  z o a l s  d at  b e s to n d , 

vo n d e n  w i j  o n b e v r e d i g e n d  e n 

h e b b e n  w i j  d a a r o m  m a s s a a l 

fa i l l i e t  v e r k l a a r d ’

>
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Dat hebben we kunnen doen zonder op de gemeente 

te hoeven wachten. We hebben in onze portemonnee 

gekeken en zijn gaan uitvoeren.” Als groot bestuur acht 

Conexus zich zeer wel in staat deze kar te trekken. “Wij 

zijn wel druk bezig kennis en ervaring verder te ontwik-

kelen. Voor concrete projecten huren wij adviseurs in op 

het gebied van maatschappelijk vastgoed. Het is waar dat 

wij keuzes moeten maken vanuit schaarse middelen en 

niet meer bij de gemeente kunnen aankloppen als wij een 

tekort hebben. Daar staat het hele grote voordeel tegen-

over dat we nu zelf bepalen wat er gebeurt en dat wij onze 

scholen en onze mensen een bepaald perspectief kunnen 

schetsen.”

Eénpitters
Overigens doen niet alle schoolbesturen mee. Het bestuur 

van de islamitische school opereert landelijk en wil niet 

met elke gemeente aparte afspraken maken. Ook het speci-

aal onderwijs, een bestuur met vier scholen, neemt op dit 

moment geen extra risico vanwege zijn fi nanciële positie. 

Hoe schat Peperkamp de deskundigheid in van de bestu-

ren die wel zijn meegegaan in de doordecentralisatie? “Als 

de gemeente daar geen vertrouwen in zou hebben gehad, 

dan hadden we deze overeenkomst nooit gesloten. Bij som-

mige partijen kun je je afvragen of ze geen hulp kunnen 

gebruiken, daarom is gezegd dat ze altijd een beroep kun-

nen doen op de deskundigheid die binnen de gemeente 

aanwezig is.”

geldstromen

Eénpitter Joy Brattinga, hoewel aan vankelijk sceptisch, ziet nu 
alleen nog de voordelen van door decentralisatie: “Je bent vrij 
om te onder handelen met mogelijke partners als een woning-
corporatie of een projectontwikkelaar, vrij om je eigen keuzes 
te maken.”

Onder de doordecentraliserende scholen bevinden zich 

drie éénpitters. Op het eerste gezicht kwetsbare scho-

len. Bij een terugloop van het leerlingenaantal dalen de 

inkomsten en zouden dit soort besturen in fi nanciële pro-

blemen kunnen geraken. Joy Brattinga, directeur van zo’n 

éénpitter, erkent die kwetsbaarheid. “Dat klopt. Maar wij 

staan in een wijk waar veel gebouwd wordt, het leerlingen-

aantal zal alleen maar toenemen. Anders zouden wij het 

niet aangedurfd hebben.” Brattinga had wel andere twij-

fels. “Mijn vrees was dat het mij veel extra tijd zou gaan 

kosten. Ik wil vooral onderwijskundig leider zijn. Gelukkig 

hebben wij een goed bestuur dat de taken rondom huis-

vesting op zich neemt. En de gemeente heeft toegezegd in 

ondersteunende zin te willen bijdragen. Voor de huidige 

onderhoudsplanning en het toezicht daarop huren wij een 

deskundige in van een ander bestuur.”

Helemaal om was zij toen duidelijk werd wat zij met de 

verkregen vrijheid zou kunnen. “Voor ons betekende het 

dat wij nieuw konden bouwen, anders hadden wij moeten 

renoveren. De gemeente is toch behoudender in zijn keu-

zes; als schoolbestuur ga je er veel meer voor om zaken 

toch gerealiseerd te krijgen. Je bent niet afhankelijk van 

ambtenaren die al dan niet voor jouw school willen gaan. 

Je bent vrij om te onderhandelen met mogelijke partners 

als een woningcorporatie of een projectontwikkelaar, vrij 

om je eigen keuzes te maken. Wel moet je bij elke beslis-

sing heel goed kijken naar de risico’s. Ook als het gaat om 

het bestuur. Het gaat om vrijwilligers en het is altijd maar 

weer afwachten of nieuwe bestuursleden dezelfde kwali-

teiten hebben.”

Tot slot nog even terug naar het onderhandelingsproces. 

Hoe kijkt Toine Janssen daarop terug? “Met veel genoe-

gen. Een belangrijke uitkomst van dat hele proces is dat 

waar wij voorheen vaak tegenover elkaar stonden, wij 

als gemeente en besturen nu veel meer naast elkaar zijn 

komen te staan. We werken vanuit een gemeenschappelijk 

belang. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest 

in het proces.” �

‘o m d at  j e  n u  v e e l  p l a n m at i g e r 

w e r k t ,  b e n  j e  n i e t  m e e r 

a f h a n k e l i j k  v a n  m o m e n t e n 

e n  to e v a l ’
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advertorial

Handmatige postverwerking is een arbeidsintensief en tijdrovend 
proces. Dat wreekt zich juist wanneer er een structureel gebrek 
is aan mankracht. Iedere schooldirecteur en bovenschoolse 
directeur worstelt dagelijks met de gevolgen van de jarenlange 
bezuinigingen op ondersteunende taken. Bovendien zijn er 
in het basisonderwijs relatief veel deeltijdbanen, waardoor er 
extra tijd gaat zitten in taakoverdracht. Aangezien er vaak geen 
adequaat registratiesysteem is, ontbreekt het meestal ook aan 
een gestructureerd beheer van postdocumenten. Daardoor is 
belangrijke post later moeilijk terug te vinden, met alle risico’s 
van dien.

De Digitale Postkamer biedt voor deze uitdagingen een waterdichte 
oplossing. Alle binnenkomende poststukken worden ingescand, 
gedigitaliseerd en centraal opgeslagen. De medewerker aan wie de 
post is gericht, ontvangt een email met een weblink naar het centraal 
opgeslagen poststuk. Dat wordt vervolgens op de werkplek bekeken, 
zodat aan twee kanten tijdwinst wordt geboekt: de handmatige 
distributie naar ‘het postvakje’ verdwijnt en de medewerker hoeft het 
poststuk niet meer fysiek op te halen. Het is zelfs mogelijk meerdere 
personen toegang te geven tot bijvoorbeeld circulaires en andere 
‘algemene’ post. Omdat er sprake is van een weblink, krijgt iedere 
bevoegde persoon toegang tot hetzelfde digitale poststuk. Daarmee 
is tevens de authenticiteit van het digitaal opgeslagen document 
gewaarborgd.

Besparingen
Het digitaliseren en centraal opslaan van poststukken biedt 
meteen de mogelijkheid tot gestructureerd beheer en beveiliging. 
Zoekraken behoort voorgoed tot het verleden en miscommunicatie 
als gevolg van het ontbreken van belangrijke documenten wordt 
tot een minimum beperkt. De externe communicatie met ouders, 
leveranciers en instanties verbetert zienderogen, terwijl ook de interne 
organisatie wordt versterkt. Een ander belangrijk voordeel is dat 
digitaal opgeslagen poststukken minder vaak gekopieerd hoeven te 
worden. Dit levert besparingen op aan papier, inkt en energie en heeft 
vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg. Tegelijkertijd bespaart 
het reduceren van handmatige handelingen op personeelskosten.

Pilotproject
De Digitale Postkamer maakt deel uit van de integrale visie van Ricoh 
voor het optimaliseren van informatie logistiek binnen organisaties. 
De oplossing is eenvoudig en kosteneffi ciënt uit te breiden naar 
bijvoorbeeld het leerlingdossier en digitale factuurdistributie. Kijk 
hiervoor op www.ricoh.nl/informatielogistiek onder “Informatie-
logistiek in uw branche”.
Schooldirecteuren en/of bovenschoolse directies die geïnteresseerd 
zijn in de Digitale Postkamer, kunnen contact opnemen met Ricoh om 
tegen een sterk gereduceerd tarief een pilotproject te laten uitvoeren.

Ricoh Nederland

Utopialaan 25 
5232 CD ’s-Hertogenbosch

telefoon 073 645 26 00 

www.ricoh.nl/informatielogistiek

De belangrijkste voordelen van de Digitale Postkamer
•  Post is overal en altijd veilig op te vragen vanuit centrale opslag
•  Poststukken worden in een beveiligd en standaard digitaal formaat opgeslagen
•  Kortere doorlooptijd: snellere verwerking en distributie van post
•  Zoekraken is uitgesloten en snel terugvinden is gegarandeerd
•  De juiste informatie is voor iedereen gelijktijdig in te zien
•  Minder kopiëren leidt tot besparingen en lagere CO2-uitstoot
•  Minder handmatige handelingen leiden tot reductie van personeelsbelasting
•  Kosteneffi ciënte uitbreiding naar andere vormen van documentautomatisering

Waarom Ricoh?
Ricoh is wereldmarktleider in innovatieve digitale kantooroplossingen. 
Wereldwijd zijn meer dan 100.000 medewerkers in 200 landen actief om 
organisaties van doelmatige oplossingen voor de beheersing van informatie- en 
documentstromen te voorzien. Ricoh doet dat vanuit een visie die alle aspecten 
rondom documentautomatisering omvat. Deze visie gaat gepaard met een 
ondubbelzinnige stellingname rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 
Ricoh ziet het als één van haar grootste belangen om bewustzijn te creëren en 
onze natuurlijke rijkdommen te beschermen

DE DIGITALE POSTKAMER: HET EINDE VAN TIJDROVENDE HANDMATIGE POSTVERWERKING

Snel en slim werken 
kan ook met de post!
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In een brede school waarin meerdere 

gebruikers zijn ondergebracht in één 

gebouw, een multifunctionele accommo-

datie (MFA), is afstemming van onderhoud, 

beheer en exploi tatie van cruciaal belang. 

Bij veel bestaande brede scholen zijn de 

beheers structu ren pas na ingebruik name 

van het gebouw ingevuld; 33 procent van 

de brede scholen heeft zelfs helemaal 

geen beheersconstructie (Oberon, 2007). 

Dit heeft geleid tot onduidelijke taken en 

verantwoordelijkheden, nog los van de 

verwarring en irritatie op de werkvloer.

Het niet tijdig op orde hebben van de 

beheersstructuur geeft onzekerheid bij de 

gebruikers van het gebouw over de rol die 

zij hebben. Door de niet-transparante ver-

houdingen zie je in de praktijk dat gebrui-

kers afstand nemen van betrokkenheid bij 

de totstandkoming van het gebouw. En dat 

terwijl betrokkenheid en samenwerking 

juist de meerwaarde moet genereren in 

een brede school.

Eigendomsconstructies 
Om meerwaarde voor het project te creëren 

leg je taken en risico’s bij de daarvoor meest 

geschikte partij. Daarbij is het van belang 

om de structuur al in de initiatieffase inzich-

telijk te maken en vast te leggen. Hiermee 

leg je de basis voor de praktijk op de werk-

vloer. De meest geschikte beheersstructuur 

voor een project vloeit voort uit de gekozen 

eigendomsconstructie. Er zijn vier eigen-

domsverhoudingen te onderscheiden:

1.  Eigendom bij gemeente (zowel juridisch 

al economisch), die verhuurt aan 

gebruikers.

2.  Eigendom bij één van de gebruikers, die 

hoofdgebruiker is (vaak de school) en 

die verhuurt aan medegebruikers.

3.  Splitsing van eigendom in opstal- en/

of appartements rechten, waarbij 

elke gebruiker een eigen deel bezit 

(eventueel ook in economische zin).

4.  Eigendom bij een derde/private partij

(bijvoorbeeld een woning bouw-

corporatie).

Zeker als er niet één van de gebruikers als 

hoofdgebruiker is aan te wijzen, kiezen 

partijen er vaak voor om de gemeente als 

eigenaar aan te wijzen (1). De gemeente 

verhuurt, of geeft de verschillende 

gebouwdelen aan de gebruikers in 

gebruik. Ze leggen de wederzijdse rechten 

en plichten in overeenkomsten vast. Deze 

rolverdeling is niet alleen eenvoudig, maar 

sluit ook het beste aan bij de wettelijke 

positie van de gemeente als economisch 

eigenaar en de in de wet opgenomen 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van de gemeente.

In alle situaties is het mogelijk een geza-

menlijk beheer te voeren. Het beheer kan 

in de eerste twee gevallen (1 en 2) bij de 

eigenaar komen te liggen, die overeenkom-

sten aangaat met de overige gebruikers. Bij 

het splitsingsmodel (3) is van rechtswege 

sprake van een vereniging van eigenaren 

met een wettelijke onderhoudsplicht. 

 Wanneer het eigendom bij een derde ligt 

(4), gaan alle partijen overeenkomsten aan 

met deze derde partij. De partijen kunnen 

onderling nog afstemmen op onderdelen 

die deze derde partij niet verzorgt.

Stichting
Daarnaast kan de school ook een stich-

ting in het leven roepen, die niet als eige-

naar, maar als ‘vehikel’ wordt gebruikt 

voor beheerstaken, zoals gemeenschap-

pelijke inkoop van diensten (naar keuze 

van partijen: onderhoud, schoonmaak, 

energie, et cetera) en als fonds voor 

onderhoudsuitgaven. De gemeente kan 

ook bijdragen leveren in het fonds waar 

zij een wettelijke taak heeft voor het 

buitenonderhoud van het schoolgedeelte 

(zie ook pagina 34). In de verschillende 

overeenkomsten kunnen gemeente en 

gebruikers/huurders een  verplichting 

opnemen om deel te nemen aan deze 

stichting.

Op basis van de gekozen verhoudingen 

kunnen werkgroepen tijdens het bouw-

proces met vertegenwoordigers van de 

gebruikers aan de slag om te bepalen hoe 

je op de werkvloer invulling geeft aan de 

beheerstaken. Voor de ingebruikname 

wordt een ‘huishoudelijk reglement’ 

opgesteld over hoe je zaken in de dage-

lijkse praktijk uitvoert. Dit kan met enige 

regelmaat worden geëvalueerd en aange-

past om op die manier tot de meest ideale 

invulling voor het specifi eke gebouw te 

komen. �

Beheer en exploitatie 
van brede scholen en MFA’s

tekst justin peter, jan schraven

Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden:
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.
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beheer en exploitatie van brede scholen en mfa's

b eh eer  va n  een  b r ed e  s c h o o l  o f  m fa

Kopje koffie,

“Help, het koffi ezetapparaat is stuk! Wie gaat daar ook al weer over?” 

“Laten we snel met het managementteam van onze brede school bespreken wie ‘dat ding’ gaat laten maken.”

“Wie gaat dat eigenlijk betalen?” “Wie belt de monteur, en wie schiet er voor?” 

“En … wie zorgt er voor dat er wél koffi e is vandaag?”

tekst job van velsen

meester?

Herkent u dit? Het is één van de situaties waar je als brede 

school mee te maken kan krijgen. Vol enthousiasme is 

een aantal partners gestart in een spiksplinternieuwe 

multifunctionele accommodatie (MFA), en wat blijkt? Het 

beheer, in dit geval van het gezamenlijke koffi ezetappa-

raat, is vooraf niet goed afgesproken en kan uiteindelijk 

leiden – zo weet ik inmiddels uit ervaring – tot ernstige 

confl icten tussen de samenwerkende organisaties.

Wat is beheer?
Bij beheer heb je het over de schoonmaak, het geregel 

rondom het gebruik van apparatuur (zoals de alarm- en 

geluidsinstallatie) en het onderhoud van het gebouw. 

Denk bijvoorbeeld aan de leerkracht van de onderbouw 

die op maandagochtend met de kleuters – die trappelend 

in hun fris gewassen ondergoed staan te popelen om te 

gymmen – een schone speelzaal en kleedkamers aantref-

fen, omdat de materialen die de turnvereniging de avond 

ervoor heeft gebruikt, netjes opgeruimd zijn.

Bij beheer gaat het er ook om, vind ik, hoe je met elkaar 

effi ciënt en logisch omgaat met de verbruiksmaterialen 

die nodig zijn voor stimulerend onderwijs, een breed 

activiteitenaanbod en een veilige en zinvolle opvang. Pas 

als het beheer binnen een brede school goed geregeld is, 

via logische en heldere afspraken met de partners, kan er 

constructief gebouwd worden aan waar het uiteindelijk 

om moet draaien in de brede school: het met elkaar, als 

samenwerkende organisaties, komen tot een uitdagend en 

aanvullend aanbod van activiteiten. En tot een ononder-

broken ontwikkeling van kinderen en een inspirerende 

en respectvolle uitwisseling tussen de professionals op 

de werkvloer. In alle gevallen is daar een fundament van 
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wederzijds vertrouwen voor nodig. En als het beheer goed 

geregeld is, dan levert dat tijd en energie op die de school-

leider kan steken in de inhoudelijke vormgeving van zijn 

brede school.

Schoenmaker houd je bij je leest
Het beheer van zo’n MFA is natuurlijk heel complex. Zoveel 

gebruikers, zoveel medegebruik van ruimtes, zoveel te 

delen, maar ook zoveel kans je aan je medegebruikers te 

irriteren. Het is toch vervelend als je vrijdagmiddag naar 

huis bent gegaan – nadat je de vers geschilderde tekenin-

gen opgehangen hebt in de gang – en je na het weekeinde 

moet constateren dat er een paar tekeningen van de wand 

getrokken zijn door de kinderknutselclub die zaterdags 

gebruik maakt van de school?

Er zijn allerlei constructies, modellen en convenanten in 

omloop om tot goed beheer te komen.1 Die zijn nodig als 

Stichting Brede Scholen 

Haarlemmermeer (SBSH) is een 

samenwerkingsorgaan van vijf 

Brede Scholen met vier MFA’s. De 

SBSH is opgericht om het beheer 

van de MFA’s, waar tien scholen 

bij zijn betrokken, zo goed 

mogelijk te regelen. “Er zitten veel 

partijen in de MFA’s, duidelijke afspraken van tevoren waren 

zeer noodzakelijk”, aldus bestuurder Paul Bronstring (foto), 

voorzitter van de SBSH.

De SBSH heeft de fi nanciële afspraken voor het gezamenlijk 

beheer van de MFA afgestemd op een onderzoek van de 

gemeente Haarlemmermeer naar de verwachte kosten. 

“Daar is onder andere de afspraak uit voortgekomen dat 

schoolbesturen de Londo-vergoeding één op één afdragen aan 

de SBSH”, aldus Bronstring. “Voor de gebruikers die niet in 

het onderwijs zitten, hebben we een prijs per vierkante meter 

vastgesteld.”

Maar het maken van prijsafspraken is niet voldoende. 

Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud? 

Bronstring: “De SBSH heeft een facilitair manager en enkele 

locatiebeheerders aangesteld. Deze regelen alles wat te 

maken heeft met het gebouwbeheer, van contracten met de 

glazenwasser tot het controleren van de schoonmaker.” 

De SBSH krijgt jaarlijks van de gemeente Haarlemmermeer 

een extra bijdrage voor het beheer. “De gemeente ziet dat 

het complexer is om een MFA te beheren, onder andere door 

de meerdere gebruikers en langere openingstijden”, aldus de 

voorzitter.

Bronstring is tevreden over de samenwerking in de MFA’s. 

“Enerzijds geef je je autonomie op en moet je rekening houden 

met elkaar. Maar tegelijkertijd versterk je elkaar enorm. Ik 

zie het echt als een meerwaarde dat de kring die om het kind 

staat, van opvang en onderwijs tot welzijnswerk, elkaar ook 

goed kent.”

“Duidelijke afspraken om samen te leven”

fundament. Zonder goede en vooral zakelijke contracten 

en afspraken op het gebied van beheer en exploitatie is 

het bouwen op drijfzand. En werp je al direct een zware 

hindernis op bij het bouwen, letterlijk en fi guurlijk, aan 

een brede school. De medewerkers op de werkvloer zouden 

geen last mogen hebben van knelpunten op dit gebied.

Op Het Meesterwerk in Almere, een brede school waar ik 

tot voor kort directeur was, hebben we het allemaal goed 

voor elkaar. En als je het goed geregeld hebt, dan hoef je, 

in ieder geval in de uitvoering, nauwelijks zelf meer iets 

te doen.

Op deze school werken openbaar basisonderwijs, kinder-

opvang en peuterspeelzaalwerk als één organisatie, één 

team samen in een brede school die we een ‘moderne leer-

plaats’ noemen. Het gebouw is eigendom van een woning-

corporatie, iedere participant (betalende partner) heeft 

afzonderlijk een huurcontract afgesloten met deze moder-

ne huurbaas. In dat contract is afgesproken dat de corpora-

tie voor een aantal uren een beheerder levert, voor onder 

andere de schoonmaak, het onderhoud en de energie. Dat 

is overigens niet de brede kapitein waar ik het zo over ga 

hebben. Deze beheerder houdt zich met kleine klussen 

bezig en heeft verder een taakinvulling die in overleg met 

de participanten, waaronder ook de corporatie, is overeen-

gekomen. Deze constructie is vanuit het principe ‘schoen-

maker houd je bij je leest’ tot stand gekomen. De school 

‘ z o n d e r  g o e d e  e n  vo o r a l 

z a k e l i j k e  c o n t r a c t e n  e n 

a f s p r a k e n  o p  h e t  g e b i e d  v a n 

b e h e e r  e n  e x p lo i tat i e  i s  h e t 

b o u w e n  o p  d r i j fz a n d ’

tekst noortje van dorp

>
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zorgt voor onderwijs, de corporatie voor een goed gebouw 

en het onderhoud ervan, de opvang zorgt voor opvang et 

cetera. En omdat we elkaars kennis en professionaliteit 

benutten en versterken, vanuit respect voor elkaars moge-

lijkheden en belangen, wordt op Het Meesterwerk één plus 

één opeens drie. Deze beheersconstructie is eenvoudig, 

werkt goed en geeft op de werkvloer nauwelijks ruis.

Eén kapitein
Maar dan dat koffi ezetapparaat. Ik ken brede scholen waar 

de samenwerking stukgelopen is door zoiets als ruzie 

over het koffi ezetapparaat. Wij hebben afgesproken dat 

er binnen onze school één brede kapitein is. Dat was ik. 

De kapitein beheert de brede schoolbudgetten, bewaakt 

de integrale visie en heeft het vertrouwen van de part-

ners om beslissingen te nemen. Waaronder beslissingen 

op het gebied van beheer. Dus als het koffi ezetapparaat, 

bekostigd door de partners, stuk is, wordt daar niet over 

vergaderd, maar wordt het zo snel mogelijk gerepareerd of 

vervangen. Een brede school zonder koffi e stort immers in!

De onkosten worden naderhand volgens een verdeelsleutel 

in rekening gebracht bij de partners. Deze verdeelsleutel is 

percentueel omgerekend naar het aantal vierkante meters 

dat een ieder in het gebouw huurt. De school betaalde in 

dit geval 72 procent, de opvang 19 procent en de peuter-

speelzaal 9 procent voor de reparatie. Deze beheerscon-

structie hebben we met elkaar afgesproken en passen 

Het Meesterwerk in Almere, waar één brede kapitein de beheertaak op zich heeft genomen.Het Meesterwerk in Almere waar één brede kapitein de beheertaak op zich heeft genomen

De bibliotheek: een van de gezamenlijke ruimtes van brede school 
Het Meesterwerk in Almere.
De bibliotheek: een van de gezamenlijke ruimtes van brede school
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De MFA waarin basisschool De Gondelier samen met een 

andere school en vijf partijen zit, is in 2006 in gebruik 

genomen. Maar door een enorme lijst van gebreken, is het 

gebouw nog steeds niet opgeleverd. En dat levert behoor-

lijk wat problemen op voor het beheer en het onderhoud.

“Hoewel we er al een tijdje zitten, 

willen we het gebouw in deze staat 

niet in juridisch eigendom heb-

ben”, reageert Paul Kuipers (foto), 

directeur van De Gondelier. “We 

zijn dan ook verantwoordelijk voor 

de eventuele gebreken en het 

onderhoud.” Door het gesteggel is 

de MFA vooralsnog eigendom van de gemeente en is de 

gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. “Het 

beheer van zo’n grote MFA is zo duur dat het vanuit onze 

reguliere Londo-vergoeding niet kostendekkend te exploi-

teren valt”, aldus Kuipers. “We realiseren momenteel extra 

inkomsten uit de verhuur van een aantal ruimten aan der-

den. Overigens een prima zaak: een MFA, die op deze wijze 

een wijkfunctie heeft.”

Positief punt is dat de gebruikers van de MFA niet met 

elkaar overhoop liggen. Kuipers: “We hebben in het gebrui-

kersoverleg duidelijke afspraken gemaakt over het beheer.” 

Vanuit de gemeente is het voorstel gekomen om het beheer 

uit te besteden aan derden. “Maar dan moeten we in elk 

geval alle Londo-vergoedingen in de MFA steken”, aldus 

Kuipers. “Maar die schieten te kort. Mijn aandeel in het 

tekort kan ik alleen betalen door de middelen voor mate-

riële instandhouding (MI) te gebruiken.”

Kuipers zit niet bij de pakken neer en is al in een ver-

gevorderd stadium bezig met het ontwikkelen van een 

beheermodel. “Het gebruikersoverleg wordt in ons model 

verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en het 

beheer en heeft daarvoor de Londo-vergoedingen en de 

huurinkomsten ter beschikking. Onder de paraplu van de 

Vereniging van Eigenaren, waar de twee schoolbesturen en 

de gemeente in zitten, wordt het groot onderhoud (via een 

MOP, een meerjarenonderhoudsplanning) geregeld. De VvE 

heeft hiervoor de MOP-donaties ter beschikking, die de drie 

eigenaren jaarlijks in deze pot storten. Door het dagelijks 

onderhoud en beheer binnenshuis te houden, kunnen we 

het veel goedkoper regelen. Hopelijk zal de MFA op deze 

wijze wel kostendekkend te exploiteren zijn.” �

Gesteggel 
over eigendom MFA

beheer en exploitatie van brede scholen en mfa's

we altijd toe op de gezamenlijke beheerszaken, zoals 

een teamuitje, de aanschaf van de schoolvlag, de bank 

in de teamruimte et cetera. Natuurlijk moet je als brede 

kapitein goed luisteren naar je partners, hun wensen en 

vragen begrijpen en jouw handelen helder bespreken. Dat 

voorkomt dat je ruzie krijgt over een aanschaf waar nie-

mand op zit te wachten. Werk vanuit de behoefte van de 

kinderen en professionals, is mijn advies.

We gebruiken in Het Meesterwerk ook één magazijn voor 

verbruiksmaterialen die door één persoon besteld en bij-

gehouden worden. En ‘met respect’ gebruik je allemaal de 

materialen die je nodig hebt. Zijn ze op, dan bestellen we 

nieuwe, maak je misbruik, dan spreken we elkaar daar 

op aan. De kracht van dergelijke constructies zit ‘m mis-

schien wel in de eenvoud, in één kapitein die namens de 

partners aanspreekbaar is voor externe organisaties, zoals 

de corporatie en de gemeente, en die ook nog knopen mag 

doorhakken. En in het feit dat we het beheer heel dichtbij, 

of zelfs in, in plaats van buiten, de brede school hebben 

georganiseerd. De gebruikers hebben zonder omwegen 

allemaal contact met hun collega, de beheerder. Ontstaan 

er knelpunten, dan lossen we die met elkaar op. En daarna 

drinken we samen een kop koffi e, uit een goed werkend 

apparaat. En dan weer aan de slag met ons vak: onderwijs, 

opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Daar draait het 

immers om in de brede school. �

1 Beheer en exploitatie van brede scholen, Oberon 2006; 

Brede scholen voor de wijk; Aedse, Van Visie naar Vorm, 

Frank Studulski.

Job van Velsen heeft samen met een collega en met een bij-

drage van de Gemeente Almere het boekje De Brede Kapitein 

geschreven, waarin gebruikerservaringen van twee school-

leiders in hun brede school worden beschre-

ven. (ISBN 978-90-79979011, te bestellen via 

 jobvanvelsen@etuconsult.nl) Van Velsen is 

 directeur van Etuconsult, adviseur voor het 

 Netwerkbureau Kinderopvang en sinds kort 

 projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Voor meer informatie: www.etuconsult.nl

‘ i k  k e n  b r e d e  s c h o l e n  w a a r  d e 

s a m e n w e r k i n g  s t u k g e lo p e n  i s 

d o o r  z o i e t s  a l s  r u z i e  o v e r  h e t 

ko f f i e z e ta p pa r a at ’

tekst noortje van dorp
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beheer en exploitatie van brede scholen en mfa's

Hoeveel schoolleiders, teams en leerlingen dagelijks 

verblijven in een nieuwbouwpand, in een jaren zeventig 

‘schoenendoos’, of in een monumentaal schoolgebouw 

is onbekend. Inmiddels is wel duidelijk dat elk type 

pand zijn eigen binnenklimaatproblematiek kent. Een 

oud schoolgebouw heeft vaak hoge lokalen – wat goed 

is omdat er dan meer lucht aanwezig is – maar omdat 

de ouderwetse kiepramen vanwege inbraakgevoeligheid 

vaak dichtgetimmerd zijn, is de ventilatie onvoldoende. In 

de jaren zeventig zie je veel lage plafonds (model ‘schoe-

nendoos’), wat het luchtvolume soms wel halveerde, en 

steeds grotere klassen: meer kinderen produceren meer 

CO2. De laatste generatie ‘energiezuinige’ schoolgebouwen 

spant de kroon. Door het gebruik van veel glas – uit esthe-

tisch oogpunt – kan ’s zomers de temperatuur in lokalen 

oplopen tot ver boven de dertig graden. Ook is er weinig 

tot geen natuurlijke ventilatie, wat de school afhankelijk 

maakt van mechanische installaties, die ofwel veel herrie 

of wederom een temperatuursverhoging veroorzaken.

Onderzoek
Het onderwerp binnenklimaat raakt pas echt in zwang 

als steeds meer onderzoeken wijzen op een relatie tus-

sen luchtkwaliteit en prestaties van leerlingen. TNO 

vergeleek bijvoorbeeld prestaties van leerlingen in een 

lokaal met gesloten deuren en ramen, met prestaties van 

beheer en exploitatie

‘Een raampje open, is niet genoeg’, liet veertig 

procent van de schoolleiders een maand geleden 

weten via de AVS-peiling. Iedereen die wel eens 

een schoolgebouw binnenloopt, herkent de 

muffi ge geur die er doorgaans hangt. Dat dit 

een signaal is van een ongezonde omgeving, is 

bekend. Maar hoe zit het met die haalbare en 

betaalbare oplossingen? 

tekst joëlle poortvliet

d e  pro b l e m en  z i j n  d i v er s ,  n e t  a l s  d e  o pl o s sin g en

Binnenklimaat = hot
Binnenklimaat = hot
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dezelfde leerlingen in een lokaal waar voldoende werd 

geventileerd. Overduidelijk bleek dat de leerlingen in de 

geventileerde ruimte minder fouten maakten in reken- 

en taaltesten dan in de afgesloten ruimte. En dan gaat 

het nog niet eens over het gezondheidsaspect. In grote 

steden heeft één op de zes kinderen een vorm van astma. 

Deze kinderen brengen een groot deel van hun dag door 

in ruimtes waar bijna negen van de tien keer de concen-

tratie CO2 boven de norm uitstijgt (onderzoek advies- en 

 ingenieursbureau LBP, juli 2007).

Breder dan CO2

Inmiddels ontstaat ook het besef dat ‘binnenklimaat’ 

verder reikt dan CO2 alleen. De concentratie CO2 is maat-

gevend voor de aanwezigheid van een aantal gassen, stof-

fen, bacteriën en virussen. Voor schoollokalen is de limiet 

gesteld op 1200 parts per million (ppm). Dit terwijl voor 

andere publieke gebouwen de waarde niet boven de 1000 

ppm mag komen. Naast deze concentratie luchtdeeltjes 

spelen lichtval, akoestiek en hygiëne een belangrijke rol 

bij het creëren van een behaaglijk werkklimaat (zie kader 

‘tips’). De luchtkwaliteit kan prima in orde zijn, maar als 

er te weinig daglicht binnenvalt, er veel storende geluiden 

zijn of het stinkt, voelen medewerkers en kinderen zich 

niet prettig in een gebouw.

wie: basisscholen in Utrecht

wat: extra geld en gedragsaanpassingen

hoe: De Utrechtse gemeenteraad erkende eind 2008 

unaniem het binnenklimaatprobleem en maakte een 

bedrag van 6,6 miljoen vrij. Hans van Oort, voorzitter 

van de Utrechtse werkgroep binnenmilieu: “Tot en met 

2011 pakken we elk Utrechts schoolgebouw aan dat 

nieuw gebouwd of grootschalig gerenoveerd wordt. 

Er wordt geen school meer opgeleverd zonder goed 

binnenklimaat.”

Om dat te kunnen garanderen, heeft de werkgroep een 

aantal eisen geformuleerd waaraan het binnenklimaat 

van een school moet voldoen. Van Oort: “Dit gaan we 

dwingend meegeven aan de schoolbesturen. Voldoet een 

ontwerp niet aan de eisen, dan stellen we als gemeente 

geen geld beschikbaar voor een beter binnenmilieu.”

De werkgroep gelooft ook in ander gedrag: “Als het 

bijvoorbeeld een zonnige dag is, laat dan ’s morgens al 

het zonnescherm zakken. En niet pas wanneer de gevel en 

het klaslokaal al opgewarmd zijn. Dat klinkt simpel, maar 

wordt vaak vergeten.”

wie: basisscholen in Heerhugowaard

wat: bedrijven uitdagen om met slimme oplossingen 

te komen

hoe: Klaas-Jan van Leeuwen, beleidsadviseur van 

de gemeente Heerhugowaard, maakt samen met 

schoolbesturen plannen voor het verbeteren van het 

binnenmilieu: “Wij hebben het van de andere kant 

benaderd. Het is niet aan ons technische oplossingen 

te verzinnen, maar aan de markt. Gebruikers kunnen 

aangeven wat zij verwachten van hun gebouwen. Daarom 

hebben wij met elkaar prestatie-eisen opgesteld op 

het gebied van luchtkwaliteit, temperatuurbeheersing 

en geluidsniveau van de installatie, waarbij we ook 

luchtsnelheid betrekken. Want je kunt wel ventileren, 

maar als tocht ontstaat, zet je zo’n ventilatiesysteem uit 

en schiet het zijn doel voorbij. Met die eisen gaan wij de 

markt op en vragen om oplossingen. Wij zien graag dat 

de marktpartijen betrokken blijven bij het onderhoud 

van zo’n installatie en waarborgen dat de komende tien, 

vijftien jaar aan de eisen wordt voldaan.”

>
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Politieke impasse
In Den Haag proberen de PO-Raad en OCW/VNG/VROM al 

maanden afspraken over binnenklimaat in een convenant 

vast te leggen. Deze onderhandelingen lopen nog steeds. 

Of het door minister Bos beschikbaar gestelde bedrag 

voor onderwijshuisvesting besteed wordt aan permanente 

verbeteringen van het binnenklimaat, is bij het ter perse 

gaan van deze special niet duidelijk. Het veld (scholen én 

gemeenten) gaat de landelijke politiek voor en creëert 

daar waar nodig oplossingen. Zo kunnen kinderen letter-

lijk opgelucht ademhalen en leerkrachten hoeven de klas 

niet meer uit te zweten. �

beheer en exploitatie

De AVS ondersteunt haar leden bij huisvestingsvraagstuk-

ken, onder andere als het gaat om de fi nanciële medewerking 

van de gemeente. Vooral bij aanpassingen aan bestaande 

gebouwen is het vaak moeilijk de gemeente er toe te bewegen 

een bijdrage te verlenen. Zeker bij investeringen die verband 

houden met de verbetering van het binnenmilieu en de duur-

zaamheid van het gebouw, is het onduidelijk welke kosten voor 

rekening komen van de gemeente en welke de school zelf moet 

dragen. De AVS kan hierin adviseren en bemiddelen, bijvoor-

beeld op basis van een zogenaamde doordecentralisatie-over-

eenkomst. De gemeente verstrekt dan een jaarlijkse bijdrage 

in de kosten van een gezamenlijk investeringsplan. Dit plan is 

niet alleen gebaseerd op de reguliere onderhoudsactiviteiten, 

maar ook op een technisch advies voor de verbetering van het 

binnenmilieu en de energieprestaties. 

Voor de opzet van zo’n investeringsplan wil de AVS samen-

werken met gespecialiseerde bedrijven. Een aantal geeft 

op de volgende vier pagina’s uitleg over hun werkwijze en 

dienstverlening. De AVS heeft in dit kader afgesproken dat 

een aantal scholen een gratis advies (quick scan) ontvangt. 

Ze onderzoekt ook of, en zo ja op welke wijze, de gemeente kan 

worden betrokken bij de fi nanciering van de uitvoering van dit 

advies. Eventueel kan de AVS nog een beroep doen op subsi-

diemogelijkheden vanuit OCW, dat een fl ink budget beschik-

baar heeft, juist als het gaat om ‘duurzame’ aanpassingen van 

schoolgebouwen.

In de kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen is 

nog een lange weg te gaan. De AVS nodigt u uit hiermee 

aan de slag te gaan. Een aantal scholen kan een gra-

tis quick scan krijgen. Scholen die gebruik willen maken 

van een  (gratis) quick scan kunnen zich aanmelden bij: 

Jan Schraven, tel. 06-1294 6351 of Justin Peter,

tel. 06-1295 6696, e-mail huisvesting@avs.nl

Het binnenmilieu van uw school 

aanpakken, wie durft?

•  Wees alert op klachten zoals dufheid, slaperigheid, 

concentratieproblemen en klachten over droge lucht, die 

wijzen op een teveel aan vieze stoffen in de lucht.

•  Schaf een kooldioxidemeter aan, zodat de leerkracht kan 

zien of de lucht schoon genoeg is.

•  Zet zoveel mogelijk hooggeplaatste ramen, minstens 

1,80 meter boven de vloer, op een kier.

•  De beste ventilatie is dwarsventilatie; door twee 

hooggelegen ramen in tegenovergestelde gevels op een kier 

te zetten.

•  Pas nadat natuurlijke ventilatie ontoereikend is, overgaan op 

mechanische ventilatie. Gebruik dan een ventilatiesysteem 

met ruime capaciteit en voorzien van geluiddempende 

voorzieningen om geluidsoverlast te voorkomen.

•  Zorg dat de grootste groepen de best geventileerde ruimte 

hebben.

•  Plaats geen tafels en stoelen binnen één meter van de 

buitengevel, dat geeft snel een te koud gevoel.

•  Laat alle radiatoren voorzien van een thermostaatknop voor 

een gelijkmatige verwarming.

•  Stel de thermostaat niet te hoog in, zo’n 19 à 20 graden is 

warm genoeg. Kinderen brengen zelf behoorlijk wat warmte 

mee.

•  Zet bij warm weer een dun laagje water op platte daken. 

Door verdamping wordt de temperatuur in het lokaal minder 

hoog.

•  Waterbakjes op of aan de radiator zijn geen oplossing. Hierin 

ontstaan vaak schimmels die in de lucht terechtkomen.

De tips komen uit het boekje ‘De frisse basisschool’, 

dat per email aan te vragen is bij GGD IJsselland: 

bidoc@ggdijsselland.nl

t i p s  vo o r  e e n  a a n g e n a a m  b i n n e n k l i m a at

d e  av s  a dv i s eer t  en  b e m i d d elt
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Meer weten over dit onderwerp? 
De AVS kan u ondersteunen en begeleiden:
zie pagina 30 en 31 voor het advies- en trainingsaanbod.

De buitenschoolse opvang begint een 

steeds prominentere plek te krijgen als 

fysiek onderdeel van schoolgebouwen. 

Sinds de wet naar aanleiding van de motie 

Van Aartsen/Bos op 1 augustus 2007 in 

werking is getreden, kiezen veel scholen 

voor het makelaarsmodel, waarbij de 

buitenschoolse opvang wordt uitbesteed 

aan een professionele opvang organisatie. 

Daar waar geen ruimte beschikbaar is voor 

opvang worden kinderen vervoerd naar 

gebouwen van de opvangorganisatie.

Langzamerhand zien scholen steeds meer 

het belang van de opvang in de directe 

nabijheid. Ten eerste omdat het kind zeker 

niet gebaat is bij het rond worden gereden 

in busjes, ten tweede met het oog op hun 

concurrentiepositie, waar het gaat om 

het bieden van een integraal aanbod van 

school en opvang.

Vanaf nu wordt elke manager van een 

nieuw te bouwen school gestimuleerd om 

geschikt onderdak te bieden aan voor-, 

 tussen- en naschoolse opvang (motie Van 

Gent C.S., aange nomen door de Tweede 

Kamer eind 2008). De ruimteproblema-

tiek rondom kinderopvang speelt dan ook 

bij de bestaande gebouwen. Met name in 

binnenstedelijke gebieden, waar de vraag 

naar opvang groot is, maar waar ruimtelijk 

geen plek is om een aparte voorziening 

voor deze opvang te realiseren, lopen de 

wachtlijsten voor opvang hoog op.

In bestaand schoolgebouw
Als er binnen het gebouw lokalen beschik-

baar zijn kan de schoolleider, onder voor-

waarden, met de gemeente overeenkomen 

om deze lokalen aan de onderwijsbestem-

ming te onttrekken en te verhuren aan een 

opvangorganisatie. Hier moet wel worden 

gezocht naar een structurele overeen-

komst waarin de gemeente afziet van haar 

vorderingsrecht (WPO Art. 107), zodat de 

school een langere huurovereenkomst (bij-

voorbeeld tien jaar) aan kan gaan met een 

aanbieder van opvang.

Is er binnen een school geen ruimte 

beschikbaar die solitair bestemd kan wor-

den voor opvang, maar wil de school dit 

toch binnen haar eigen muren aanbieden, 

dan zijn er creatieve mogelijkheden om de 

omgeving van het klaslokaal dagelijks om 

te vormen om als comfortabele opvang-

ruimte te fungeren (zie artikel pagina 56).

Aangrenzende voorziening
Is er de mogelijkheid om een aangren-

zende voorziening te realiseren, dan kan 

de school hier op verschillende manieren 

invulling aan geven. Ook hierbij is altijd de 

medewerking van de gemeente nodig voor 

bijvoorbeeld het verlenen van een bouw-

vergunning of het aan te bouwen gedeelte 

buiten de onderwijsbestemming te stellen.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

•  De school laat aanbouwen aan het 

bestaande speellokaal en maakt op 

die manier gedeeltelijk gebruik van het 

bestaande gebouw.

•  De gemeente bouwt een voorziening 

voor kinderopvang en verhuurt deze aan 

de opvangorganisatie.

•  De school bouwt zelf een voorziening die 

zij tegen een marktconforme prijs ver-

huurt aan een opvangorganisatie.

Overigens kan een schoolbestuur, in 

plaats van uitbesteding aan een externe 

opvangorganisatie, er ook voor kiezen om 

zelf een stichting op te richten die zorg 

draagt voor de opvang. Op deze stichting 

is de wet kinderopvang van toepassing. 

Door het oprichten van een personele unie 

kan het schoolbestuur volledig zeggen-

schap hebben over de BSO. Zo kan een 

ondernemend schoolbestuur zelf de stap 

maken richting het integraal aanbieden 

van onderwijs en opvang vanuit dezelfde 

visie binnen zijn eigen scholen. �

Buitenschoolse (of 
binnenschoolse?) opvang

tekst justin peter, jan schraven

Onlangs bepaalde de rechtbank van Maastricht dat de gemeente geen huurvergoe-

ding mag vragen wanneer een school lokalen aan een opvangorganisatie wil verhuren. 

De school zal echter wel tot een overeenkomst met de gemeente moeten komen. De 

gemeente zal voorwaarden stellen op grond waarvan zij afziet van haar vorderings-

recht. Een reële huurvergoeding voor de stichtingskosten van de te verhuren ruimte 

kan hier gepast zijn.
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buitenschool se (of binnenschool se?) opvang

b s o  b ínn en  d e  s c h o o l

BSO-organisaties zoeken nog steeds wanhopig naar vierkante meters, terwijl ruimtes in 

de school vaak uren leeg staan. De BSO start haar activiteiten tegen 15.30 uur en laat een 

klaslokaal nu meestal vanaf die tijd beschikbaar zijn. Eén en één is twee? 

tekst maartje alma en joëlle poortvliet

‘Geen gesleep 
meer met kinderen’

Vooral leerkrachten zien vaak beren op de weg als het 

gaat om kinderopvang in de school. Want het is toch hún 

lokaal? Waar moeten die BSO-spullen dan gestald wor-

den? En wat als de leerkracht iets in het klaslokaal wil 

voorbereiden of achterlaten? Op de brede school Het Won-

derwoud in Zwolle maakt de kinderopvangorganisatie al 

sinds vijf jaar gebruik van ruimtes in de school. Bij voor-

keur niet van onderwijslokalen, maar als het zo uitkomt 

gebeurt dat ook. Directeur Ronald de Bie kent de reserves. 

“De leerkracht fi etst naar huis en denkt: ‘Oh god, nu zit zij 

van de BSO in mijn lokaal en dat gaat natuurlijk helemaal 

niet goed. Straks zitten er overal lijm en broodkruimels.’ 

Wanneer er de volgende dag twee stoelen scheef staan, is 

het meteen foute boel.” De Bie heeft – met succes – de ver-

schillende professionals dichter bij elkaar gebracht. “Het 

gaat erom dat je elkaar als gelijkwaardig ziet. Want hoe 

erg is het nou dat er een keer een raam open blijft staan? 

Het is vervelend en niet de bedoeling, maar de deur zit wel 

op slot en er is een alarm. Samenwerken is een keuze en 

die keuze heeft consequenties.”

Het delen van ruimtes met een opvangorganisatie kent 

veel voordelen. Een voorbeeld is het effectiever en effi -

ciënter gebruikmaken van lokalen of andere ruimtes in de 

school. Verder kan BSO in de school heel snel realiseerbaar 

zijn en is het fl exibel. Er vindt geen ‘gesleep’ meer plaats 

met kinderen en er kunnen geen problemen ontstaan 

bij groei en krimp van zowel school als BSO. Wanneer de 

twee organisaties spullen delen, scheelt dit in aanschaf- en 

onderhoudskosten. En last but not least kan de samenwer-

king tussen school en opvang ook verder gaan dan puur 

praktisch. De Bie: “Onze visie is dat er een doorgaande lijn 

in opvoeding, ontwikkeling en educatie moet zijn. Het 

gebouw willen we zoveel mogelijk open hebben voor de 

kinderen.”

Gezamenlijke visie
Ook Basisschool De Ark in Haarlem koos ervoor om BSO in 

de school te organiseren en daarbij inhoudelijk intensief 

samen te werken met de opvangorganisatie. Directeur 

Marjo Fokkema: ”Het belangrijkste is dat je hetzelfde 

denkt over het omgaan met kinderen en hun ouders. Voor-

afgaand aan de samenwerking organiseerden we drie jaar 

geleden een startconferentie waar de ontwikkeling van 

het kind vanuit zes verschillende invalshoeken onder de 

loep werd genomen. Zo ontstond een gezamenlijke peda-

gogische visie waarin ruimte was voor alle manieren van 

denken.”

En ook op de Ark sputterde het team. Eén van de leer-

krachten: “Ik herinner me nog heel goed mijn reactie 

toen ik hoorde van het plan om BSO in mijn klaslokaal te 

organiseren. Ik steigerde. Ik had drie jaar geïnvesteerd in 

het lokaal, had het net allemaal voor elkaar en wist pre-

cies wat ik wilde. Moest ik dan nu alles weer omgooien?” 

Dat het niet vanzelf ging, beaamt Fokkema: “Beide par-

tijen kenden elkaar niet goed en men was niet goed op de 
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hoogte van de verschillen in regelgeving. Ruimtes werden 

aangepast, er kwam nieuwe vloerbedekking. Leerkrachten 

hadden een houding van: ‘Ziet er leuk uit hoor, maar is dat 

nou echt nodig? En waarom zitten die professionals van de 

BSO eigenlijk op Arbo-stoelen, terwijl wij soms jaren sme-

ken om een goede stoel?’”

Verrijking
Inmiddels loopt het goed in Haarlem. De ruime onder-

bouwlokalen zijn aangepast aan het dubbelgebruik. Een 

schuifwand deelt om kwart voor drie het lokaal in tweeën, 

waardoor de leerkracht en kinderen rustig de dag kunnen 

afsluiten in het eigen lokaal. De BSO bereidt ondertussen 

aan de andere kant alvast voor. Met hulp van een onder-

wijskundige zijn de lokalen zo ingericht dat het afsluit-

bare deel geschikt is voor zowel de school als de BSO. 

Door verhogingen te plaatsen zijn extra vierkante meters 

gecreëerd. Fokkema: “Deze samenwerking heeft ons een 

hoop gebracht. Leerkrachten ervaren het als een verrijking 

voor de kinderen. De overgang van les naar BSO gaat veel 

soepeler doordat de doorgaande lijn echt is  gerealiseerd. 

Het blijkt dat ouders de mogelijkheid tot en de kwaliteit 

van kinderopvang zien als één van de belangrijkste onder-

werpen bij de keuze voor een school. Wij weten ons zo 

extra te profi leren in de wijk.”

Prijskaart
Omdat De Ark over ruime lokalen beschikt, blijft er nog 

genoeg ruimte over voor de leerkracht als de schuifwand 

dicht zit. Dit is uiteraard niet in iedere school het geval. 

STOOM Architectuur heeft een ontwerp gemaakt om ook 

kleinere klaslokalen snel om te bouwen tot een ruimte 

voor buitenschoolse opvang: de Schoolschakelaar. Het 

bedrijf integreert met die schakelaar interieurelementen 

Illustraties: STOOM Architecten

>
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en bouwkundige oplossingen (zie afbeelding Schakellokalen). 

Aan dit soort fl exibel meubilair of aan schuifwanden, 

hangt uiteraard een prijskaart. OCW heeft voor het sti-

muleren en het aanpassen van scholen in brede scholen 

28 miljoen euro beschikbaar gesteld (zie www.cfi.nl). Let 

wel: onder ‘brede school’ wordt hier verstaan: ‘een samen-

werkingsverband van één of meer scholen voor primair 

onderwijs met één of meer organisaties waarbij de hoofd-

doelstelling is kinderen meer ontwikkelingskansen te bie-

den en het realiseren van een sluitende dagindeling voor 

kinderen en hun ouders’. Het betreft dus elke school die 

ambities heeft om de samenwerking met de BSO een meer 

inhoudelijke draai te geven.

Communicatie
Voor het ondervangen van de praktische huisvestings-

problemen is fi nanciering noodzakelijk, maar ook met 

een grote zak geld gaat samenwonen niet vanzelf. De 

betrokken partijen moeten elkaar beter leren kennen en 

leren om problemen samen op te lossen. Het blijkt vooral 

belangrijk om te investeren in onderlinge kennismaking 

en communicatie. Bespreek met elkaar wanneer het BSO-

personeel in het lokaal kan om spullen klaar te zetten. 

Kan de groepsleerkracht nog even blijven opruimen, of 

werk van kinderen nakijken in de eigen ruimte? Structu-

reel overleg is noodzakelijk, of zoals directeur De Bie van 

Het Wonderwoud het zegt: “Hanteer een strak protocol 

voor het gebruik van de ruimten en het materiaal en maak 

afspraken over de tijden, maar voor de rest moet je vooral 

niet zo moeilijk doen met elkaar.” �

Maartje Alma is werkzaam voor de AVS als adviseur 

op het gebied van Brede school, VVE, kinderopvang, 

ouders en NLP. Zij verzorgt o.a. adviestrajecten 

voor het management en teamtrainingen gericht 

op communicatie. Meer informatie: AVS, Maartje Alma, 

tel. 030-2361010. m.alma@avs.nl

k n e l p u n t e n  e n  o p lo s s i n g e n

Er is gebrek aan BSO-ruimte in de school.

Oplossing: Creëer multifunctionele ruimten, waar zowel 

de school als de opvang profi jt van hebben.

Waar blijft de leerkracht na schooltijd?

Oplossing: Wederom creatief ruimtegebruik, zoals 

schuifdeuren die na schooltijd dicht gaan, multifunctionele 

kasten (zie afbeeldingen ruimtegangkasten).

Er is gebrek aan opslagruimte.

Oplossing: Door kleurgebruik in kasten, planken en 

prikborden aangeven wat van school is en wat van de BSO.

Er zijn irritaties over het delen van lokalen en over het gebruik 

en het opruimen van materialen.

Oplossing: blijf goed communiceren met elkaar, maak gebruik 

van een logboek, wijs contactpersonen aan per organisatie die 

met elkaar kunnen overleggen en daarvoor tijd krijgen.

Er staat laag meubilair in het kleuterlokaal dat ook voor BSO 

beschikbaar is. De Wet kinderopvang verplicht hoge stoelen.

Oplossing: de Inspectie geeft meer beleidsvrijheid dan veelal 

wordt gedacht. Gebleken is dat door goed overleg en met de 

juiste argumentatie de GGD bepaalde afwijkingen accepteert.

Kinderen zijn de hele dag in hetzelfde gebouw.

Oplossing: met simpele handelingen creëer je een andere 

sfeer in de schoolruimte. Zitkussens, verrijdbare kratten, 

gebruik hoekjes onder een trap, et cetera.

59k ader prim air special mei 20 0 9



ad
ve

rt
en

ti
e

60



Word nu lid en maak kans op een 
rijk geïllustreerd architectuurboek!

De AVS verloot 10 exemplaren van het prachtige 

boek ‘Een traditie van verandering, de architec-

tuur van het hedendaagse schoolgebouw’ 

onder nieuwe leden die zich vóór 1 juli 2009 

aanmelden als lid van de AVS. Uw lidmaatschap 

loopt minimaal tot 1 augustus 2010. 

Dit boek schenkt aandacht aan de laatste trends op onderwijs-

gebied en de meest vooraanstaande architectuur. Een 

actueel en inspirerend overzicht van recente scholenbouw in 

Nederland. In vier informatieve essays en veertig boeiende 

schoolportretten analyseren vier auteurs de architectonische 

veranderingen in gebouwen voor het basis- en voortgezet 

onderwijs van 1990 tot heden. Een onmisbaar standaardwerk 

voor iedereen die met het schoolgebouw te maken heeft!

Meer informatie over deze actie en het lidmaatschap: 

www.avs.nl/lidworden

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.
 
Naam en voorletters m/v
 
Adres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
Mobiel
 
E-mail
 
Geboortedatum nieuw lid
 
Functie nieuw lid
 
Post naar:  school/organisatie  huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs:   BO   SBO   SO I   SO II   SO III   SO IV
  VSO I   VSO II   VSO III   VSO  IV   SVO   LWOO
Denominatie:  Openb.  Alg bijz.   RK   PC   Ref.   Interconf.
  Islam.  Hind.  Vrije School.  Anders, nl.:
 

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: 

Naam school /organisatie
 
Brin-/Bestuurnr.
 
Postadres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
E-mail
 
Handtekening Datum
 

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036

Bestellen en lid worden kan ook via www.avs.nl

D

b

tu

o

aa

loopt minimaal t

Inschrijven advies- en trainingsaanbod en lid worden

goed onderwijs door goed management

Inschrijven/meer informatie advies of training

  Ik meld mij aan voor de cursus Onderwijshuisvesting

Ik wil meer weten over de mogelijkheden van een adviesgesprek 
over het onderwerp:

  Brede school visie en imagoscan
  Doordecentralisatie
  MFA-scan
  Haal de buitenschoolse opvang naar de school
  Samenwerken met woningbouwcorporaties

  Neemt u met mij contact op voor een training of in company traject 
over het onderwerp:

Aanmelden voor lidmaatschap AVS

Regulier lid worden per 1 augustus 2009
  Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 195 – t 285 (afhankelijk van 

het aantal leerlingen) op naam van school/organisatie en één van t 135 
op mijn naam.

  Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro van t 135 
op mijn naam.

Aspirant lidmaatschap
Bent u (nog) geen school- of locatieleider? Word dan aspirant-lid.

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2009 en ontvang 
Kader Primair en Kadernieuws digitaal voor t 30

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2009 en ontvang 
Kader Primair en Kadernieuws per post voor t 102

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
  Abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 113 (excl. btw) voor 

schooljaar 2009 – 2010 (vanaf 1 augustus).



postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.400 schoolleiders, 

bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, 

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door goed management

goed onderwijs door goed management

Van visie tot en met de uitvoering!

• advies en bemiddeling bij het overleg met uw gemeente
• opstellen van programma van eisen; uw onderwijsvisie vertalen in ruimtebehoefte
• brede schoolontwikkeling; beheersafspraken voor multifunctionele accommodaties 
• cursussen en in company trainingen
• integratie van de buitenschoolse opvang in uw schoolgebouw
• huren bij een corporatie; kans of bedreiging?
• alternatieve fi nancieringsafspraken met uw gemeente (doordecentralisatie)
• een beter binnenklimaat met bijbehorende subsidie

Bijvoorbeeld bij het zoeken naar subsidies, gesprekken met de gemeente, 
opstellen van de plannen, fi nanciering,  inrichting, et cetera

Nieuwbouw of verbouwing?
De AVS adviseert en begeleidt!

Bel voor meer informatie: Jan Schraven of Justin Peter, dé huisvestingsspecialisten 
van de AVS: 030 2361010 of mail: huisvesting@avs.nl


