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Owerheid probeert fraude en wanbeheer te voorkomen 

mem mim, mm m w® ff 

Het m b o , hbo en w o hebben de a fge lo

pen jaren veel n i e u w b o u w gep leegd . 

Ook in de konnende jaren zal nog veel 

w o r d e n g e b o u w d . Het Rijk w i l daar 

s t renger toez ich t op houden o m w a n b e 

leid, ze l fverr i jk ing en w i l d g r o e i te voor 

k o m e n . Lenen van het Rijk zou 

f inanc ie r ingsr is ico 's m o e t e n verk le inen. 

Dirk Dubbeling 

De omvang van de waarde van onderw i j sgebouwen in e igendom 

van mbo- , hbo- en wo- inste l l ingen en de daaraan gerelateerde le

n ingen is de afgelopen t ien jaren sterk t oegenomen . Grotendeels is 

^31 \\/7 
dat het gevolg van n ieuwbouw. In de per iode 2004-2014 zijn de ma

teriële vaste act iva, waarvan vastgoed veru i t de belangr i jkste com

ponent is, f l ink gestegen (met 53,9% in het mbo , 41,3% in het hbo 

en 50,8% in het wo) . Dat is te lezen in een recent rapport van de In

spectie van het Onderwi js . 

De onderwi js ins te l l ingen zijn zelf verantwoorde l i j k voor hun huis

vest ing en ontvangen daarvoor een r i jksbi jdrage. De huisvest ing is 

deels gehuurd en deels in e igendom. 

Op verzoek van de minister is door de Inspectie onderzoek gedaan 

naar grote gereal iseerde en geplande invester ingen van alle mbo- , 

hbo- en wo- ins te l l ingen en de mogel i jke f inancië le risico's, wan t 

hoewel de huisvest ingskosten slechts een klein deel van de totale 

kosten v o r m e n , kunnen de risico's van investeren in eigen huisves

t ing en in het onderhoud ervan groot zi jn. Dat bleek in de afge lopen 

jaren ui t de vastgoeddebacles van het ROC Leiden (n i euwbouw 

werd v i j fmaa l duurder dan begroot en was veel te omvangr i j k ) , ROC 

Landstede (wanbeleid bij ongebre idelde groei) , het Berechja Col lege 

te Urk (aannemer was tevens toezichthouder) en de fa i l l iete A m a -

rantis Onderwi jsgroep (zelfverri jking en w i ldg roe i aan bouwpro jec 

ten). De Inspecteur-generaal van het onderwi js spreekt van 'b l inde 

ambit ie ' . 



Huidige waarde vastgoed 
De totale waarde aan vastgoed in eigen bezit van l iet mbo is de af

gelopen jaren vri j stabiel gebleven en in 2013 en 2014 licht gedaald. 

Slechts een deel wo rd t gehuurd. De boekwaarde van de gebouwen 

en terreinen kwam in 2014 uit op 2,95 mid . euro, ongeveer twee 

derde van de totale activa (zie tabel 1). 

Ook in het hbo is de totale boekwaarde aan vastgoed de afgelopen 

jaren vr i j stabiel gebleven. Al leen in 2011 vond een st i jg ing van zo'n 

100 m in . euro plaats. In 2012 daalde de boekwaarde weer to t het ni

veau van 2010. De boekwaarde van de gebouwen en terre inen lag in 

2014 op 1,91 mId. euro, iets meer dan de helft van de totale activa. 

Die verhouding ver toont een dalende t rend , wa t erop du id t dat de 

gemiddelde leefti jd van het vastgoed toeneemt . 

De waarde voor gebouwen en terreinen in de sector wo is de afge

iopen jaren f l ink toegenomen: van 3,2 mId. euro in 2010 to t 3,57 

mId. euro in 2014. De universi tei ten hebben hun vastgoed voor een 

groot deel met eigen vermogen gef inancierd. Een groot deel van 

het vastgoed is relatief oud en grotendeels afgeschreven. De boek

waarde van de gebouwen en terre inen maakte iets meer dan de 

helft uit van de totale activa. Deze verhoud ing is redeli jk stabiel . Na 

een lichte dal ing in 2012 nam het aandeel van vastgoed in de totale 

activa in 2014 weer licht toe. 

Veel instel l ingen hebben relatief n ieuwe gebouwen die hoog ge

waardeerd op de balans staan. 

De gebouwen van de universi te i ten zijn over het a lgemeen veel 

ouder en al voor een groot deel afgeschreven. De univers i te i ten 

hebben veel eigen vermogen in de v o r m van reserves. Het is 

daarom niet verwonder l i jk dat zij grote invester ingsplannen heb

ben. ' 

Onderwijsgebouw van de Rijksuniversiteit Leiden in liet centrum 

van Den I-laag. 
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Investeringen 
Het mbo heeft het afgelopen decennium f l ink geïnvesteerd in vast

goed. In enkele geval len heeft dit ertoe geleid dat inste l l ingen in de 

prob lemen zijn gekomen. Door de relatief n ieuwe gebouwen is het 

vastgoed op de balans voora l in deze sector v r i j hoog gewaardeerd . 

Hierdoor ontstaat bij her f inancier ing of in regio's met bevolk ingsda

ling de kans op afwaarder ingen die de f inancië le posit ie van de In

stel l ingen kunnen verslechteren. 

In de sector m b o zijn in 2014 na twee jaar van f l ink lagere investe

r ingen de Invester ingen in gebouwen en terre inen weer toegeno

men (naar 217,9 m i n . euro; zie tabel 2). De totale invester ingen 

lagen daarmee in 2014 ongeveer op het n iveau van de jaren 2010 en 

2011. 

De geplande Invester ingen zijn relatief beperkt (552 m in . euro; zie 

tabel 3). Minder dan de helft van de instel l ingen heeft p lannen o m 

ln huisvest ing te investeren. Dit valt te verk laren door de naar ver

houding nog vr i j jonge huisvest ing van deze sector. 

De gebouwen van het hbo zijn vooral met eigen ve rmogen gef inan

cierd. De invester ingen zijn de afgelopen jaren f l ink te rugge lopen. 

In 2012 en 2013 lagen de geïnvesteerde bedragen op ongeveer de 

helft van de Invester ingen ln 2010. In 2014 zijn de invester ingen ten 

opzichte van het voorgaande jaar weer met bi jna 50% gestegen to t 

154.2 m in . euro. Ongeveer een derde van de hbo- ins te l l ingen heeft 

in de jaarstukken aangegeven de komende jaren te w i l len investe

ren ln vas tgoed. Het gaat o m een bedrag van 510 m i n . euro. 

Ook in het hbo geeft minder dan de helft van de instel l ingen aan in

vester ingen te w i l len doen in huisvest ing. Verschi l lende hbo- inste l 

l ingen zeggen bovendien dat zij van plan zijn o m n ieuwe huls

vest ing te huren in plaats van zelf te laten b o u w e n . 

Na een piek in 2011 zijn de invester ingen in un ivers i te i t sgebouwen 

in 2012 en 2013 te rugge lopen tot het niveau van 2010. In 2014 zijn 

de Invester ingen met ongeveer 85 m in . euro f l ink t o e g e n o m e n to t 

322 m in . euro. 

Bijna alle univers i te i ten w i l len de komende ja ren al of niet fo rs in 

vesteren in vas tgoed, vooral ter vervanging van relatief oud en gro

tendeels afgeschreven vastgoed. Het gaat o m een bedrag van circa 

3 mId . euro waarvan iets minder dan 800 m in . euro geïnvesteerd zal 

wo rden in de per iode to t en met 2017 en zo'n 2,2 mId . euro in de 

jaren daarna. 

Werkelijice kosten 
De totale werkel i jke kosten voor huisvest ing (afschr i jv ing van ge

bouwen en terre inen en de post huisvest ingslasten) lagen in 2014 

voor de sector mbo op 488,8 min . euro (zie tabel 4). Deze lasten zijn 

ten opzichte van 2013 nauwel i jks gestegen. 

De totale werkel i jke kosten voor huisvest ing in het hbo in 2012 en 

2013 zijn eerst l icht gedaald maar in 2014 w e d e r o m gestegen, to t 

370.3 m i n . euro (+11,7%). Deze st i jg ing is voora l veroorzaakt door 

een toename van de afschr i jv ingen met ru im 30 m i n . euro en m in 

der door s t i jg ing van de pure huisvest ingslasten. 

In de sector w o f luctueren de kosten voor huisvest ing de laatste v i j f 

jaar nogal . In 2014 namen de huisvest ingslasten met ru im 20 m i n . 

euro a f t e n opzichte van 2013 (van 708,6 naar 687,7 m in . euro) . Dat 

was geheel te danken aan de ru im 30 m i n . euro lagere afschr i jv in

gen. De a lgemene huisvest ingskosten namen ju is t met ru im 12 min . 

euro toe. 

Risico's 
Het onderzoek van de Inspectie heeft geleid to t nader onderzoek bij 

d iverse inste l l ingen. 

Bij twee mbo- ins te l l ingen heeft het nader onderzoek gele id to t aan

passing van de r is ico- inschatt ing. Bij een andere mbo- ins te l l ing zijn 

mogel i jke f inancië le risico's vastgesteld. Voor deze inste l l ing is het 

basistoezicht gehandhaafd . Bij nog twee andere mbo's is vastge

steld dat ze mogel i jk f inanciële risico's lopen op het gebied van 

huisvest ing. Deze twee instel l ingen staan al enkele jaren onder aan

gepast f inancieel toezicht van de Inspectie. 
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Tabel 1 Ontwikkeling materiële vaste a ctiva sector mbo, tibo en wo (min. euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

• M B O 

Totale activa 4.590,9 4.657,5 4.508,6 4.581,5 4.558,9 

Gebouwen en 2.845,3 2,946,2 2,967,5 2.962,4 2.958,4 

terreinen 

G + T a l s % v a n 62,0% 63,3% 65,8% 64,7% 64,9% 

totale activa 

• H B O 

Totale activa 3.413,7 3.520,7 3.477,9 3,560,1 3.691,1 

Gebouwen en 1.897,2 1.995,7 1.909,8 1.898,0 1.913,7 

terreinen 

G+T als % van 55,8% 56,7% 54,9% 53,3% 51,8% 

totale activa 

• W O 

Totale activa 5.936,0 6.175,7 6.571,8 6.701,1 6,852,9 

Gebouwen en 3.205,7 3.334,0 3.299,7 3.368,0 3,570,7 

terreinen 

G+T als % van 54,0% 54,0% 50,2% 60,3% 52,1% 

totale activa 

Tabel 2 Totale investeringen gebouwen en terreinen sector mbo, hbo en wo (min. euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

• M B O 

Investeringen 

Gebouwen en 211,0 252,4 114,4 99,1 217,9 

Terreinen 

• H B O 

Investeringen 

Gebouwen en 211,5 141,5 101,9 103,2 154,2 

Terreinen 

• W G 

Investeringen 

Gebouwen en 224,0 372,5 210,7 236,3 322,2 

Terreinen 

Tabel 3 Inschatting investeringen per sector (min, euro) 

Sector Totaal instellingen Totaalbedrag 

MBO 64 552,4 

HBO 35 510,6 

i W O 18 3,019,8 

Tabel 4 Ontwikkeling kosten sector mbo, hbo en wo (min, euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

• M B O 

Afschrijvingen 

G + T 128,7 148,5 157,0 180,6 171,9 

Huisvestingslasten 320,3 311,7 300,6 305,0 317,0 

Totale werkelijke 449,0 460,2 457,6 485,6 488,8 

huisvestingskosten 

• H B O 

Afschrijvingen 

G + T 107,8 131,5 120,7 102,7 133,3 

Huisvestingslasten 221,4 221,8 224,9 228,6 236,9 

Totale werkelijke 329,2 353,3 345,6 331,4 370,3 

huisvestingskosten 

• W O 

Afschrijvingen 

G + T 209,9 267,2 232,2 252,6 219,5 

Huisvestingslasten 432,9 471,5 454,5 456,0 468,2 

Totale werkeli jke 642,8 738,7 686,7 708,6 687,7 

huisvestingskosten 

Bij v i j f hbo- inste l l ingen is de conclusie dat de jaarstukken wel iswaar 

niet vo ldoende in format ie bieden voor een compleet beeld van de 

huisvest ingssi tuat ie, maar dat er geen grote risico's zi jn. Bij één in

stel l ing loopt het nader onderzoek nog. 

Bij vier univers i te i ten is in het jaarverslag te we in ig concrete infor

mat ie voor een vo l led ig oordeel terug te v inden . Bij de Univers i te i t 

van Ams te rdam en de Vri je Univers i te i t is vastgeste ld dat ze f inan

ciële risico's lopen op het gebied van huisvest ing. Beide inste l l in

gen hebben omvangr i j ke plannen.Tegel i jkert i jd is de ins t room van 

n ieuwe studenten het afgelopen jaar gedaald. Deze univers i te i ten 

waren al voor aanvang van het huisvest ingsonderzoek gesignaleerd 

door de Inspectie. 

Sïoppeling irivesteririgen aan studentaantallen 
De hor izon voor vastgoedinvester ingen is zeer lang. inste l l ingen 

worden geacht in de cont inuï te i tsparagraaf van hun jaarvers lagen 

een prognose van de studentaantal len voor ten mins te de komende 

drie jaar te geven. Bij de jaarstukken over 2014 vo ldeden nog niet 

alle inste l l ingen aan deze eis. Recente inschr i j fgegevens l ieten da

l ingen zien bij de inschr i jv ingen van n ieuwe s tudenten in het eerste 

studiejaar. De hbo- en wo- inste l l ingen l i jken de toekomst ige ontwik

kel ingen te posi t ief in te schatten. De instel l ingen melden we l de te 

investeren bedragen en de geprognot iseerde aantal len s tudenten , 

maar een koppel ing tussen beide w o r d t niet a l t i jd ge legd. Ook wor

den met name de prognoses van de aantal len s tudenten niet onder

bouwd . 

De sector mbo gaat ervan uit dat het totaal aantal s tudenten in 2017 

geli jk zal zijn aan het aantal s tudenten iri 2015. Afhanke l i j k van de 

locatie zul len mbo- ins te l l ingen echter te maken kr i jgen me t de ef

fecten van regionale bevolk ingsdal ing. Het hbo verwach t een mar

ginale te ruggang en de universi te i ten gaan uit van een st i jg ing 

met 2,7%. 

[Iriis©hra|wi[nig stiodentemi te 

ro©skleyr3g ingesehat 

Wat de inv loed zal zijn van ontwikke l ingen op het v lak van e-lear

ning en a fs tandsonderwi js (b i jvoorbeeld het vo lgen van col leges op 

internet, zoals MOOCs die duizenden deelnemers trekken) op de be

hoefte aan onderwi jsvas tgoed is nog moei l i jk in te schatten, maar 

als deze on tw ikke l ingen een grote vlucht nemen , kan die behoefte 

vr i j snel a fnemen. 

Financiering 
Van het to ta le v reemd ve rmogen in de vo rm van hypothecai re le

n ingen bij het midde lbaar en het hoger onderw i j s is iets m inder 

dan 40% gef inancierd vla de schatkist. In het m b o is ongeveer een 

derde van de langlopende leningen bij de schatkist gef inanc ierd . 

Schatkist f inancier ing is voor een onderwi js ins te l l ing de mins t r is i 

covol le f inanc ie r ingsvorm met extern ve rmogen . De men ing van de 

Inspectie is dan ook dat meer instel l ingen h iervan gebru ik zouden 

moeten maken. 

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Huisvesting in het mbo, hbo en wo , Themaonder-

zoek' van de Inspectie van hel Onderwijs IMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Weten

schap, 2016. Het is als pdf beschikbaar via https://www,rijksoverheid,nl/documBnten/ 


