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Inhoud 



Resumé 
wetwijziging 



• Vergroten autonomie schoolbesturen 

• Niet afhankelijk gemeente buitenonderhoud en aanpassingen 

• Lokale situatie meenemen in afweging 

• Koppeling meerdere scholen in besluitvorming 

• Bestedingen bezien in meerjarenperspectief 

• Verminderen administratieve lasten (geen aanvragen meer) 

• Gelijkschakelen verantwoordelijkheidsverdeling met VO 

Doelen overheveling 



• Schoolbestuur verantwoordelijk voor: 

• Buitenonderhoud gebouw  

• Aanpassingen 

• Bekostiging via lumpsum 

• Er komt een overgangsregeling 

• Invoering per 1-1-2015 

 

Hoofdlijnen regeling 



Inhoud regeling 

Overzicht 'Onderhoud PO‘ vervanging 

• Dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten  
• Buitenberging c.q. dak buitenberging 
• Rijwielstalling c.q. rijwielstaanders 
• Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein 
• Binnenkozijnen incl.hang- en sluitwerk  
• Buitenkozijnen incl.hang- en sluitwerk  
• Radiatoren, convectoren, leidingen  
• Dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten 
• Boeiboorden 
• Brandtrap 
• Erfscheiding 



Inhoud regeling 

Aanpassingen 

a. Wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw  
b. Een integratieverbouwing om een ander gebouw te kunnen 

afstoten  
c. Creëren speellokaal binnen het gebouw van een school voor SBO 
d. Voorzieningen i.v.m. eisen voortkomend uit de wet- en 

regelgeving 
e. Vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties 
f. Het terrein toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en/of het 

aanbrengen van een traplift bij meerlaagse schoolgebouwen 
g. Aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen 



 Motie Van Haersma Buma (22 sept 2011) 
‘…verzoekt regering om de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen 
rechtstreeks aan de scholen beschikbaar te stellen,…’ 

 Concept regeling gepubliceerd (17 juni 2013 

 Instemming Tweede Kamer (18 feb 2014) 

 Instemming Eerste Kamer ( 6 mei 2014) 

 Publicatie wetwijziging (22 mei 2014)  
 

• Bekendmaking materiele instandhoudingsvergoeding 2015 

• Nadere invulling overgangsregeling vanaf 2015 

• Nieuwe modelverordening vanaf 2015 

• In werking treden wetwijziging (1 jan 2015) 

Status overheveling 



Er komt een overgangsregeling voor: 

• Schoolbesturen met een MI-inkomst van: < € 750.000,- en gebouw(en) 
van 15 jaar of ouder. 

• Schoolbesturen met een MI-inkomst van: > € 750.000,- waarvan 70% van 
de gebouwen ouder is dan 40 jaar. 
 

• Gedurende 2 of 3 jaar zullen betreffende schoolbesturen gemiddeld  
ca. € 23.000,- aanvullend per ‘oud’ schoolgebouw ontvangen.  

• Overgangsregeling moet nog verder worden uitgewerkt en 
gecommuniceerd. 

• Het totale budget voor de overgangsregeling is  naar verwachting ca. € 30 
miljoen. 

Overgangsregeling 



• Verbod op investeren in nieuwbouw of uitbreiding door  
schoolbesturen blijft. Wel meer mogelijkheden om breder te investeren van 
bestaande huisvesting (bv. duurzaamheid). 
 

• Renovatie wordt geen aparte voorziening in onderwijswetten. 
-> Motie om richtlijnen te formuleren verworpen, komt wel handreiking 
door Ruimte- OK (in opdracht van ministerie) 
-> verschillende standpunten gemeenten 

• Gemeente blijft verantwoordelijk voor buitenonderhoud 
gymnastiekvoorzieningen. 
 

• Gemeente blijft op dezelfde manier verantwoordelijk voor asbest(sanering) 
 

Aandachtspunten 



Financiële impact gemeenten 

Gemeente 
Verlaging uitkering 
t.b.v. overheveling 

Gemeente Dalfsen € 193.909,- 
Gemeente Elburg € 160.651,- 

Gemeente Emmen € 883.148,- 
Gemeente Groesbeek € 213.882,- 

Gemeente Lingewaard € 343.923,- 
Gemeente Opsterland € 269.299,- 

Gemeente Wageningen € 252.299,- 
Gemeente Staphorst € 140.063,- 

Taakmutaties uitkeringsjaar 2015, stand meicirculaire 2014 (Educatie)

Uitkeringsfactor 1,431

Overheveling buitenonderhoud PO SO

Mutatie bedrag (mln €) -158,800

Stand

Aantal b.p.e Bedrag in basis Uitkering

jongeren 7.631       x -€ 16,47 = -€ 125.683 -€ 179.852

lage inkomens (drempel) 2.895       x -€ 6,90 = -€ 19.978 -€ 28.589

minderheden 1.000       x -€ 7,62 = -€ 7.620 -€ 10.904

leerlingen so 477          x -€ 44,45 = -€ 21.211 -€ 30.352

land 3.043       x -€ 0,56 = -€ 1.704 -€ 2.439

binnenwater 193          x -€ 0,59 = -€ 114 -€ 163

omgevingsadressendichtheid x -€ 0,47 = € 0 € 0

kernen x -€ 337,30 = € 0 € 0

Totaal (exclusief omgevingsadressendichtheid en kernen) -€ 252.299

• Daling inkomsten gemeentefonds door overheveling € 158,8 miljoen 

• Daling inkomsten gemeentefonds door korting OHV € 256 miljoen 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/05/30/taakmutatie-2015-mei-2014.html 

Bron: Meicirculaire 2014 



Financiële impact gemeenten 

• Daling inkomsten gemeentefonds door overheveling € 158,8 miljoen 

• Daling inkomsten gemeentefonds door korting OHV € 256 miljoen 
 
- > Verdeling via de uitkeringsfactor (van 1,439 in sept 2013 naar 1,431 in 2015) 

        (Inkomsten t.b.v. onderwijshuisvesting voor 2015 dus nu te bepalen!) 
 

- > Uitname heeft betrekking op de niet uitgegeven gelden t.b.v.   
      onderwijshuisvesting door gemeenten  (Motie Buma) 
 
- > In het herfstakkoord zijn deze middelen aan de schoolbesturen verstrekt. 



Financiële impact scholen 

• Toevoeging aan MI – vergoeding door overheveling € 158,8 miljoen 
-> Circa € 30  miljoen in totaal aan overgangsregeling / ca. € 23.000,- per school 
-> Naar verwachting circa € 13,- per m² bvo 
 

• Toevoeging aan Lumpsum door uitname op OHV € 256 miljoen 
-> Hiervan is ca.€ 147 miljoen voor het PO 
-> Vrije besteding 
 

• Uiterlijk op 1 oktober meer duidelijkheid bij bekendmaking MI-vergoeding 



Impact van de 
regeling 



• Gebouwenbestand 

- Kwaliteit en staat van onderhoud 

- Leegstand 

- Andere eigendomssituaties 

- Medegebruik en verhuur  

• Organisatie 

- Positionering 

Impact op… 



• Kwaliteit schoolgebouwen onder druk 

• NL staat voor enorme vervangings- of renovatieopgave 

Staat van onderhoud 



School A  - 1974 

2015 

School B  - 2009 

2015 

€ € 

Gebouwenbestand 

• Ook relatief nieuwe schoolgebouwen hebben 
(in een vaste cyclus) hoge onderhoudslasten 

• Geen functionele aanpassingen 



Leegstand 

Gebruik School A 

School A

PSZ

Leegstand

Gebruik School B 

School B

KDV

Leegstand

• Een gezamenlijk probleem van gemeente en schoolbesturen? 
(onttrekken aan onderwijscapaciteit versus medegebruik) 

 
• Buitenonderhoud (leegstaand) lokaal kost circa € 1.000,- per jaar 



Rekenvoorbeeld 

-151.031€         totaal -15.103€        per jaar

'15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MI-vergoeding 40.283€       38.114€       38.876€                 39.654€       40.447€       41.256€       42.081€       42.922€       43.781€              44.657€       

Onderhoudslasten 34.442€       16.191€       25.211€                 62.940€       49.874€       129.640€     37.848€       18.780€       17.154€              171.021€     

Saldo 5.841€         21.923€       13.665€                 23.286-€       9.427-€         88.384-€       4.233€         24.142€       26.627€              126.364-€     

Saldo totale onderhoud  - 10 jaarSaldo totale onderhoud - 10 jaar

Financiële impact overheveling buitenonderhoud PO: Theo Thijssen

Resultaten rekentool 'Financiële impact overheveling buitenonderhoud PO'
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MI-vergoeding

Onderhoudslasten

Gemiddelde school: 

- Aantal leerlingen daalt van 249 (in 2015) naar 228 (in 2024) 

- 150 m² bvo normatieve leegstand op 1.603 m² bvo (aan capaciteit) 

- Onderhoudslasten € 35,12 per m² bvo 

- Bouwjaar 1979 



Eigendom 

 

Schoolbestuur 
eigenaar 

 

 

Gemeente 
eigenaar 

 

Andere / 
meerdere  
eigenaren 
(bv. woco) 

Bruikleenschool  
Tijdelijke locatie 

Brede School 

Brede School 

Nieuwe afspraken met betrekking tot 
onderhoud én functionele 

aanpassingen 

Aandachtspunt: Monumenten  



• Aanpassen bestaande overeenkomsten 

• Gebruiksovereenkomst (huur en verhuur) 

• Medegebruiksovereenkomst 

 

• Actualiseren tariefstelling 

• Aanpassen onderhoudscomponent huurprijs 

• Eventueel aanpassen beleidsregel 

Medegebruik/verhuur 



• Van gemeente naar schoolbestuur 

 

• Nu geregeld via: 

• Eigen onderhoudsdienst 

• Externe inkoop onderhoudsactiviteit 

• Vaste partner uitvoering onderhoud 

• Uitvoering door derden (huurcontract) 

 

• Hoe omgaan met huidige FTE’s 

Organisatie 



Positionering uitvoering 

 
Strategisch 

 

 
Tactisch 

 

 
Operationeel 

 

• Uitvoering 
• Aansturing 
• Knelpunten oplossen 

• Projectmanagement 
• Prioritering 
• Inkoop 

• Visie en kaderstelling 
• Samenwerking 
• Portefeuille-analyse 



Eerste resultaten 
database 



Opzet database 

• Rekentool ‘Financiële impact overheveling buitenonderhoud’ 

• Eerste resultaten en analyse van 100 scholen 



• Gemiddelde onderhoudslasten komende 10 jaar € 37,- per m² bvo 

• Hogere onderhoudslasten ‘jaren ’30 - scholen’ 

• Merendeel van de scholen uit de periode 1966 – 1985  

• Kleine scholen zijn aanzienlijk duurder in onderhoud 

• Relatie overgangsregeling 

Onderhoudslasten (I) 

Onderhoudskosten uit database overheveling buitenonderhoud (genoemde kosten zijn totale onderhoud)

Bouwjaargroep 1930 en ouder 1931-1945 1946-1965 1966-1985 1986-2000 2001 en nieuwer

Aantal scholen in database 8 4 13 44 13 18

Gemiddelde omvang in m² bvo 1.883 1.972 1.445 1.381 1.643 1.997

Onderhoudskosten per m² bvo 34,91€                  52,81€                  44,47€                  39,35€                  40,27€                  18,59€                      

Omvang in m² bvo < 1.000 m² 1.000 - 2.000 m² > 2.000 m²

Onderhoudskosten per m² bvo 52,00€                  39,00€                  28,00€                  



• Gem. onderhoudslasten binnenkant € 27,- per m² bvo 

• Gem. onderhoudslasten buitenkant € 10,- per m² bvo 
 

• Vergoeding onderhoudslasten binnenkant € 14,73 per m² bvo  
(huidige prijspeil en excl. vast bedrag € 1.398,-) 

• Verwachte vergoeding onderhoudslasten buitenkant € 13,- 
 

• Welke conclusies kun je hieruit trekken?  

Onderhoudslasten (II) 



• Een school komt gemiddeld € 9.000,- per jaar te kort 

• Tekort ontstaat niet alleen onder hoge onderhoudslasten 

• Grote verschillen  
 

Kosten - baten 

Uitgangspunten: 

- Vergoedingen onderhoud buitenkant € 13,- per m² bvo 

- Indexatie vergoeding 2% per jaar 

- Behoud bestaande schoolgebouwen 

Bron Gemeente Schoolbestuur Schoolbestuur Gemeente Schoolbestuur Gemeente Gemiddeld

Aantal scholen 9 9 8 7 5 19 57

Onderhoudskosten per m² bvo 72,32€                36,47€                32,61€                43,20€                20,87€                30,96€                36,88€                 

Gemiddeld saldo per jaar -232.564€          -80.061€            -10.753€            -176.468€          58.733€              -75.074€            -9.056€               

Gemiddeld saldo per jaar / m² -30€                    -5€                       -1€                       -19€                    7€                        -4€                       -7€                        

Werkelijke onderhouderslasten vs. verwachte materiele instandhoudingsvergoeding



• Richting en context geven aan landelijke discussies 

• Met uw hulp database verder uitbreiden! 

• http://www.schoolgebouwenonderhoud.nl/ 

Resultaten database 



Vragen? 



Denkrichtingen 



• Denkrichting 1: geen gemeentelijk initiatief, afwachtende 

houding schoolbestuur 

• Denkrichting 2: Proactief en maatwerk 

Denkrichtingen 



Denkrichting 1 

Schoolbestuur Gemeente 

Voordelen  • Weinig voorbereidingstijd 
• Geen ‘lastige’ keuzes 
 

Nadelen • Geen meedenken vanuit 
gemeente: koude 
overdracht 

• Risico op uitstellen 
onderhoud 

• Voorbereiding volledig bij 
schoolbesturen 

• Specifieke situaties die niet 
goed geregeld zijn 

• Niet mogelijk om alle 
(bestaande) plannen te 
realiseren 

geen gemeentelijk 

initiatief, afwachtende 

houding schoolbestuur 



Denkrichting 2 

Schoolbestuur Gemeente 

Voordelen • Gezamenlijk 
verantwoordelijk 

• Automatisch gedegen 
voorbereiding 

• Kans om alle bestaande 
plannen te realiseren groter 

• Integratie met andere 
beleidsterreinen 

Nadelen • Lastige keuzes, bijvoorbeeld 
in relatie tot krimp 

• Voorbereiding kost tijd 
• Mogelijke aanspraak op 

gemeentelijke financiën 

Proactief en maatwerk 



Plan van aanpak 



Inzicht verkrijgen 

Inwerkingtreding regeling 

Besluitvorming 

Toekomstvisie huisvesting 

Toekomstvisie organisatie 

Startbijeenkomst 

Voorbereiding 

1 januari 2015 

Gemeente en schoolbesturen trekken 

gelijkwaardig en samen op (Denkrichting 2) 

Overheveling en korting gemeentefonds 

aanleiding voor herijking of formuleren 

plannen (IHP) 

Plan van aanpak 

Ruimte voor integreren andere thema’s 

als duurzaamheid en leegstand  

Maatwerk waar nodig  

Uitgangspunten: 



• Indeling / waardering gebouwen:   
goed, matig, slecht 

• Koppeling andere beleidsterreinen 
• Visie op krimp 
• Visie op kwaliteit onderhoud 
• Visie op leegstand en medegebruik 
• Inzicht in financiële consequenties 

• Keuze ‘denkrichting’ 
• Bepalen noodzaak 

overgangsregeling 
• Opstellen Plan van Aanpak 

Voorbereiding 

• Nulmeting / risicoscan 
gebouwen (onderhoud en 
leegstand) 

• Opstellen MJOP’s (indien 
nodig) 

• Scan juridische context en 
aanpassingen 

• Scan huidige organisatie 

Inzicht verkrijgen 

Inwerkingtreding regeling 

Besluitvorming 

Toekomstvisie huisvesting 

Toekomstvisie organisatie 

Startbijeenkomst • Startbijeenkomst gemeente en 
schoolbesturen 

• Verkennen lokale context 
• Bepalen uitgangspunten, kaders 

en positie 

• Visie op zelf doen versus 
uitbesteden 

• Visie op uitvoering strategisch, 
tactisch en operationeel onderhoud 

• Inzicht in financiële consequenties 

Voorbereiding 

1 januari 2015 

• Vastleggen afspraken gemeente / 
schoolbesturen (indien van 
toepassing) 

• Bepalen nieuwe 
organisatiestructuur (in FTE’s) 

• Herijken MJOP’s (indien nodig) 
• Aanpassen juridische 

overeenkomsten en verordening 
(indien nodig) 



Praktijkvoorbeeld 
IHP Langedijk 



IHP Langedijk 

Aanleiding  (vertrekpunt) 
• Sterke daling van het aantal leerlingen  

• Verouderd gebouwenbestand 
• Afgeketste plannen 

• Verlaging gemeentelijke ‘budget’ voor onderwijshuisvesting 

• Een ‘koude’ overdracht zou leiden tot grote weerstand  
 

Doel: 
• Het verkrijgen van een meerjaren perspectief voor alle schoolgebouwen. 

• Het integraal benaderen van onderwijshuisvesting.  

• Het bepalen van de financiële kaders. 

• Ruimte bieden om voor lokaal beleid.  

• Samenwerking met en draagvlak bij de schoolbesturen (i.h.k.v. de gezamenlijke zorgplicht). 

• Zorgen voor een soepele overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud 
van gemeente naar schoolbesturen per 2015. 
 

 



Stappenplan 

Inzicht 

Start 
- Communiceren plan van aanpak 

- Doelen IHP 

- Verwachtingen delen en rolverdeling 

- Factsheet per schoollocatie 

- Kansenkaarten 

- Gedeelde basis voor vervolg 



Stappenplan 



Stappenplan 

Toekomstvisie huisvesting 

- Bepalen visie op onderwijshuisvesting 

- Bepalen niveau oplossingsrichtingen 

- Bepalen oplossingsrichtingen per school 

- Opstellen scholenplan per kern 

• In iedere kern een aanbod van openbaar is niet meer dwingend. 

• In elke kern kwalitatief goed onderwijs nastreven, beter dan kiezen uit meerdere ‘kleine’ scholen 

van rond de 100 leerlingen. Dat kan betekenen; één school in een kern. 

• In elke kern kwalitatief goed onderwijs, dit kan bij een school van rond de 200 leerlingen of meer. 

• Verwijzing naar leegstand elders alleen als tijdelijke oplossing. 

• Het kindcentrum als stip aan de horizon maar niet dwingend. 



Stappenplan 

Toekomstvisie huisvesting 
- Bepalen visie op onderwijshuisvesting 

- Bepalen niveau oplossingsrichtingen 

- Bepalen oplossingsrichtingen per school 

- Opstellen scholenplan per kern 

Drie varianten als oplossingsrichtingen: 
 

Minimum variant: gemeente voldoet aan haar huisvestingsplicht en doet het noodzakelijke in het kader van 
instandhouding. De huisvesting is daarmee de komende jaren op een voldoende niveau, maar er wordt niet expliciet 
ingezet op een kwaliteitsverhoging (technisch dan wel functioneel) van de huisvesting.  

 
Maximum variant: gemeente voldoet aan haar huisvestingsplicht op een „maximale‟ wijze én voorziet hierbinnen 
waar kansrijk c.q. wenselijk in een technisch dan wel functionele kwaliteitsverbetering van de 
huisvestingsportefeuille.  

 
PLUS variant: naast haar wettelijke taak (faciliteren in doelmatige huisvesting) faciliteert de gemeente middels 
specifiek en aanvullend lokaal beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting.  -> IKC’s 



Stappenplan 

Toekomstvisie huisvesting 

- Bepalen visie op onderwijshuisvesting 

- Bepalen niveau oplossingsrichtingen 

- Bepalen oplossingsrichtingen per school 

- Opstellen scholenplan per kern 



Stappenplan 

Toekomstvisie huisvesting 
- Bepalen visie op onderwijshuisvesting 

- Bepalen niveau oplossingsrichtingen 

- Bepalen oplossingsrichtingen per school 

- Opstellen scholenplan per kern 

- Financiële doorkijk 

- Fasering en prioritering 

- Tussenvarianten 

- Terug naar basis en doelen  



Stappenplan 

Toekomstvisie huisvesting 
- Bepalen visie op onderwijshuisvesting 

- Bepalen niveau oplossingsrichtingen 

- Bepalen oplossingsrichtingen per school 

- Opstellen scholenplan per kern 

Resultaat: 

- Consensus scholenplannen 

- Overheveling is geregeld 

- Kwaliteit schoolgebouwen  

  wordt verhoogd. 

- Leegstand wordt sterk     

  teruggedrongen. 

- IKC’s worden gefaciliteerd. 

- Aanbevelingen vervolg 

 

- Unaniem vastgesteld door  

  gemeenteraad. 


