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Kritisch rapport Algemene Rel<enkamer onderwijshuisvesting 

nmmmu mem 

Tussen de regels van een recent rappor t 

over s c h o o l g e b o u w e n proef je de 

irr i tat ie van de Rekenkamer over de 

tegenva l lende kwa l i te i t . M e t het hu id ige 

beleid en b u d g e t zal de kwa l i te i t n iet 

verbe teren , h o e w e l ve rander ingen in het 

onde rw i j s d i t noodzake l i j k maken . 

Dirk Dubbeling 

De bouwkundige en functionele kwaliteit van een deel van de 
schoolgebouwen voor het basisonderwijs en het voortgezet onder
wijs laat te wensen over. Veel van de gebouwen zijn al decennia in 

gebruik. De binnenklimaatomstandigheden zijn onvoldoende en 
voor nieuwe vormen van onderwijs, zoals passend onderwijs, is niet 
altijd geschikte ruimte aanwezig of te creëren. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat docenten hun schoolgebouw beoordelen met ge
middeld een 5,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer naar de werking van het stelsel van onderwijshuisves
ting. De Rekenkamer mist heldere ambities van het ministerie van 
OCW en wetgeving die daarop aansluit. 

Gemeenten schieten tel<ort 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor scholenhuisvesting, maar 
maken die taak onvoldoende waar. Deels komt dat door de wetge
ving die tekortschiet: gemeenten zijn hooguit verplicht een mini
maal noodzakelijk vloeroppervlak te leveren en een bedrag 
beschikbaar te stellen dat redelijkerwijs kan voorzien in de huisves
tingsbehoefte. De normbedragen die gemeenten hanteren voor 
nieuwbouw zijn zelfs onvoldoende voor een basisschool met de 
kwaliteit die het ministerie voorstaat. Lang niet alle gemeenten be
schikken over een langetermijnbeleid op het gebied van onderwijs
huisvesting. 

Schoolgebouwen moeten zo'n 70 jaar mee. 
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Adapfatiefonnulier 

Laag Adaptiviteilsindicator Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 Weging Score 

Constructie Positionering obstakels/kolommen draagstructuur X 4 

Uitbreidbaarheid gebouw/unit horizontaal X 4 

Uitbreidbaarheid gebouw/unit verticaal X 4 

Afstootbaar deel van gebouw/unit horizontaal X 4 

Gebouwontsluiting - plaatsing liften/kernen/trappen X 4 

Beschikbaar vloeroppervlak gebouw X 3 

Vrije verdiepingshoogte X 3 

Maatsysteem - modulaire coördinatie X 3 

Installatie Overdimensionering capaciteit installaties X 4 

Verdeling/modulariteit installatievoorzieningen X 3 

Instelbaarheid en regelbaarheid van installatie X 3 

Ontkoppelbaarheid installatiecomponenten X 1 

Schil Daglichttoetreding X 2 

Plaats en vorm daglichtopeningen X 2 

Te openen ramen X 1 

Ruimte Onderscheid drager en inbouw X 3 

Verplaatsbare binnenwanden X 2 

IVIuitifunctionaliteit gebouw X 1 

Horizontale routing - corridors en ontsluiting X 1 

Locatie Uitbreidbare locatie X 1 

Totaalscore 

Bron: Adaptief onderwijsvastgoed. Beoordelingsmethode voor schoolgebouwen in het primair en voorgezet onderwijs, 2015 

Figuur 1. 

Daarnaast blijkt dat gemeenten hun controlerende taak op het ge
bied van onderwijshuisvesting vaak niet weten waar te maken. Ze 
hebben dikwijls geen zicht op de kwaliteit van schoolgebouwen. 
Een deel van alle scholen voldoet daardoor niet aan de wettelijke 
eisen die toch al niet hoog zijn. Zo voldoet een aanzienlijk percen
tage van de basisscholen niet aan de ventilatie-eisen voor nieuw
bouw uit het Bouwbesluit. Al in 2009 bleek dat in 80% van de 
scholen het binnenklimaat van onvoldoende kwaliteit was. Er wordt 
door gemeenten niet of nauwelijks opgetreden als gebouwen niet 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit of de Wet milieubeheer. 
De meeste gemeenten baseren hun gemeentelijke verordening op 
de modelverordening van de VNG. De normen uit deze modelveror
dening voor nieuwbouw zijn over het algemeen te laag om aan de 
eisen van het Bouwbesluit te voldoen. 

Budgettaire veranderingen 
De afgelopen jaren hebben schoolbesturen meer mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden gekregen voor onderhoud van hun gebou
wen. Het buitenonderhoud is gedecentraliseerd en ook is het door
schuiven van gemeentebudget voor nieuwbouw of uitbreiding naar 
de schoolbesturen ('doordecentralisatie') een mogelijkheid. 
Het Rijk stelde in 2014 aan gemeenten € 2,5 miljard ter beschikking 
voor onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. 

Gemeenten (en schoolbesturen) zijn vrij om dit naar eigen inzicht te 
besteden. In 2015 is dit bedrag verminderd met € 419,1 miljoen. 

deels omdat geld voor buitenonderhoud en de aanpassing van 
schoolgebouwen in het primair onderwijs in dat jaar voor het eerst 
rechtstreeks naar de scholen is gegaan (€ 158,8 miljoen; zowel de 
taak als het budget zijn overgeheveld) en deels omdat er minder 
geld naar het Gemeentefonds gaat (€ 260,3 miljoen). Dat laatste be
drag blijken gemeenten in het verleden niette hebben uitgegeven. 
De € 158,8 miljoen is gebaseerd op uitgaven van gemeenten aan 
onderhoud, maar daarbij is alleen de technische kwaliteit meegeno
men en niet de functionele aanpassingen. Het bedrag is dan ook 
onvoldoende voor investeringen in energiebesparing en aanpas
sing van schoolgebouwen aan onderwijskundige veranderingen. 
Naast de € 158,8 miljoen is nog eens € 256 miljoen overgeheveld 
van gemeenten naar schoolbesturen, eveneens omdat dit bedrag 
niet door gemeenten werd besteed aan scholen. Dit bedrag is in 
eerste instantie bestemd voor personele lasten, maar het mag ook 
aan onderhoud worden besteed. 

Schoolbesturen geven al jaren meer uit aan de instandhouding van 
hun gebouwen dan ze ervoor beschikbaar hebben. Dat doen ze door 
te bezuinigen op andere zaken, zoals personeel, en ook door hun 
reserves aan te spreken. Bij een kwart van de scholen in het voort
gezet onderwijs die dat doen, is het onderhoud van matige tot 
slechte kwaliteit. 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het on
derhoud van hun gebouwen en dragen hiervoor de kosten. Het pri
mair en voortgezet onderwijs kunnen weliswaar hun buitenonder
houd nu zelf plannen, zij kunnen het niet afstemmen op nieuw
bouw, omdat de gemeente voor dat laatste verantwoordelijk is. 
Schoolbesturen in het primair onderwijs mogen niet zelf investeren 
in nieuwbouw of uitbreiding, tenzij een voorziening aanvullend is 
en uit de reserves wordt betaald. Schoolbesturen in het voortgezet 
onderwijs mogen investeren met gelden die uit de exploitatie over
blijven. Het investeringsverbod geldt niet als sprake is van doorde
centralisatie. Ruim dertig gemeenten benutten die mogelijkheid 
waarvan vooral besturen van voortgezet onderwijs profiteren. 
Zeven gemeenten hebben het voornemen om budgetten door te 
decentraliseren. 
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Onvoldoende samenwerking 
Van scholen en gemeenten wordt verwacht dat zij samen overleg
gen over de kwaliteit van de huisvesting en de benodigde investe
ringen, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Het huidige 
stelsel bevat geen prikkels tot samenwerking. Beide partijen kun
nen, als zij dat willen, hun eigen uitgaven laag houden met hoge 
uitgaven van de andere partij tot gevolg. Hoe goedkoper de nieuw
bouw - in de hand gewerkt door de bescheiden wettelijke onder
grens - hoe hoger de exploitatielasten die voor rekening komen 
van de schoolbesturen. Anderzijds dienen schoolbesturen bouwver-
zoeken in bij gemeenten zonder een optimale verhouding tussen 
kosten en kwaliteit na te streven; de gemeenten betalen de kosten 
immers. Gemeenten zijn niet verplicht plannen voor vervangende 
nieuwbouw van scholen te toetsen op kosten van onderhoud en 
aanpassingen; die zijn voor rekening van de schoolbesturen. Ex
ploitatiekosten zijn gedurende de eerste twintig jaar van een ge
middelde school in het voortgezet onderwijs ongeveer 68% van het 
bedrag van de investeringskosten (onderhoud, dotaties onder-
houdsvoorzieningen en energie plus water, inclusief jaarlijks 2% 
kostenstijging). 

Ambitieuzere kwaliteitseisen en 

En noch de gemeenten, noch de schoolbesturen onderzoeken sys
tematisch of renovatie een mogelijkheid is om de levensduur van 
schoolgebouwen te verlengen. Volgens de gemeenten valt renova
tie onder onderhoud en aanpassing, wat de verantwoordelijkheid is 
van schoolbesturen. Die zien renovatie juist als taak van de ge
meenten. 

Door de overheveling van het buitenonderhoud in het primair on
derwijs en bij de doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen 
naar schoolbesturen nemen de financiële risico's van schoolbestu
ren toe. Gemeenten zullen in dat geval moeten bijspringen of ga
rant staan voor leningen. 

Minder leerlingen 
Sinds het schoolseizoen 2008-2009 nemen de leerlingenaantallen 
in het primair onderwijs af. Die ontwikkeling zal de komende jaren 
doorwerken in het voortgezet onderwijs. Een dalend aantal leerlin
gen leidt tot overcapaciteit in schoolgebouwen en minder inkom
sten voor de schoolbesturen. Door minder leerlingen krijgen zij 
minder geld van het Rijk, terwijl de huisvestingslasten niet of 
slechts beperkt dalen. Als gevolg van de afnemende aantallen leer
lingen heeft 19% van de basisscholen geen financiële buffer meer 
voor onvoorziene risico's. 

Gehele en gedeeltelijk leegstand vormen voor basisscholen een 
jaarlijkse kostenpost tussen de € 6,7 en € 17,5 miljoen. Overtollige 
ruimten blijven weliswaar niet altijd ongebruikt - scholen benutten 
ze voor bijvoorbeeld creatieve vakken, extra werkplekken en reme
dial teaching - maar dat levert geen inkomsten op. Pas vanaf 2024 
kan het aantal leerlingen weer aantrekken. 

Dat de overheidsvergoeding die basisscholen voor instandhouding 
van gebouwen en voor onderwijs krijgen niet toereikend is, heeft 
de Rekenkamer al in 2013 gerapporteerd. 

Advies Rekenkamer 
De Algemene Rekenkamer constateert dat de voorbeelden van 
goede samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen vooral 
te danken zijn aan "oriëntatie, inzet en voldoende financiële ruimte 

van betrokken partijen zelf. Met de geschetste toekomstige opgave 
zal hier in de toekomst vaker een beroep op worden gedaan en het 
is geen vanzelfsprekendheid dat samenwerking altijd lukt." 
Het ambitieniveau van het ministerie van OCW, zoals een gezond 
binnenklimaat, duurzame exploitatie en aansluiting op onderwijs
vormen van deze tijd is niet terug te vinden in wet- en regelgeving. 
De Rekenkamer pleit voor het eenduidig vastleggen van deze ambi
ties in wettelijke vereisten. Daar hoort ook voldoende budget voor 
schoolbesturen bij. Ook het proces van renovatie van schoolgebou
wen zou wettelijk geregeld moeten worden omdat gemeenten en 
schoolbesturen daar gezamenlijk niet goed uitkomen. 
Zeer opmerkelijk vindt de Rekenkamer het dat niet alle gemeenten 
op de hoogte zijn van de kwaliteit van schoolgebouwen. Soms ont
breekt dat beeld volledig. Het gemeentelijk beleid is dan ook vaak 
ad hoe en zonder langetermijnperspectief. 

Beoordelingsmethode 
Als gevolg van een afnemende bevolking in delen van het land krij
gen scholen meer en meer te maken met een overschot aan ruimte. 
Om de exploitatielasten laag te houden is het verhuren of afstoten 
van deze ruimten een mogelijke oplossing. Daartoe moeten de ge
bouwen wel geschikt zijn en dat is vaak niet het geval, waardoor 
vroegtijdig leegstand kan ontstaan en zelfs tot sloop kan worden 
besloten. 

Schoolgebouwen moeten de verschuiving van klassikaal naar indi
vidueel onderwijs kunnen opvangen. Dat vraagt om grote ruimtes 
die vrij indeelbaar zijn. Scholen moeten sinds kort ook ruimte voor 
passend onderwijs bieden aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, wat eveneens een grotere flexibiliteit van schoolge
bouwen noodzakelijk maakt. 

Schoolbesturen en gemeenten hebben geen duidelijk beeld van de 
aspecten van aanpasbaar bouwen die voor schoolgebouwen van 
belang zijn. Zo zijn extra entrees nodig, zodat meerdere groepen 
gebruikers gescheiden het gebouw in en uit kunnen. En hoe min
der draagconstructies hoe beter de vrije indeelbaarheid. 
Een goede aanzet tot beter zicht op aanpasbaar bouwen van scho
len in het primair en voortgezet onderwijs is de beoordelingsme
thode 'Adaptief Vastgoedonderwijs', ontwikkeld als afstudeerproject 
op deTU Delft, samen met de gemeente Rotterdam en Brink Groep. 
Deze beoordelingsmethode bestaat uit twee onderdelen: het nota
tieformulier en de adaptiviteitsklassen. Het notatieformulier bevat 
vijf lagen (constructie, installaties, schil, ruimte en locatie), opge
deeld in 20 adaptatie-indicatoren (zoals mogelijkheden voor uitbrei
ding, installaties, daglicht en verplaatsbare binnenwanden). In de 
testronde scoorde bij de adaptatie-indicatoren de positie van de ko
lommen en draagstructuur het hoogst, gevolgd door het onder
scheid tussen drager en inbouw. Constructie en installatie 
scoorden het hoogst bij de lagen. De uiteindelijke rangschikking re
sulteerde in het notatieformulier (zie figuur 1). 
De waarden die behaald kunnen worden komen uit het overheids
rapport 'Gebouwen met toekomstwaarde'. Deze waarden worden 
vermenigvuldigd met een wegingsfactor. De scores worden opge
teld tot één eindscore. In het totaal zijn tussen de 53 en 212 punten 
te behalen: 53-92 punten is zwak, 93-132 is matig, 133-172 is accep
tabel en bij 173-212 punten is een bestaand gebouw of een nieuw-
bouwontwerp goed aanpasbaar. 

Met deze methode kunnen gemeenten en schoolbesturen de functi
onele, economische en technische levensduur op de lange termijn 
beschouwen. 

Dit artikel is gebaseerd op de rapporten 'Schoolgebouwen primair en voortgezet ondenA/ijs 

in de praktijk gecheckt'van de algemene Rekenkamer, 2015 lzievwvw.rekenkamer.nl) en 

'Adaptief ondenn/ijsvastgoed. Beoordelingsmethode voor schoolgebouwen in het primair 

en voorgezet ondenA/ijs', de afstudeerscriptie van Olivier Floris Dion Carlebur, 2015 (zie 

www.repDsitory.tudelft.nl). 


