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Voorwoord
Gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige schoolgebouwen krijg je alleen
gerealiseerd door samenwerking van partijen die allemaal een stukje van het succes in
handen hebben. Het schoolbestuur, de schoolleider, de facilitair beheerder, de ambtenaar
van de gemeente, de architect, het bouwbedrijf, de leveranciers van de installaties, de
docenten, leerlingen én hun ouders. Elke partij heeft een eigen specifiek belang én
specifieke expertise. Het is mogelijk om het beste uit elkaar naar boven te halen. Dat
vraagt evenwel om vertrouwen in elkaar, om respect voor elkaars ‘taal’ en realiteit en om
transparante agenda’s.
De 1.000SCHOLEN aanpak van het consortium Strukton Worksphere, ABN AMRO en mc2
conceptontwikkeling kenmerkt zich door samenwerking, waarbij de partners
respectievelijk de technische, de financiële en de sociale expertise inbrengen. Voor het
Programma DuurzaamDoor is het daarmee een unieke aanpak om actief te volgen. Wij
zijn benieuwd naar de doorwerking van het enthousiasme en de betrokkenheid van het
consortium in concrete vastgoedprojecten. Er is een wereld te winnen!

Drs. Ellen M.A. Leussink,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
adviseur Onderwijs in het programma DuurzaamDoor
www.duurzaamdoor.nl
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Inleiding
Gezonde en toekomstbestendige scholen voor alle kinderen in Nederland
Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar veel schoolgebouwen in het Primair Onderwijs
(PO) voldoen door veroudering niet meer aan de normen.
Ongeveer 1,61 miljoen kinderen en 169.900 leerkrachten, verdeeld over 7.360 scholen,
leren, spelen, werken en ervaren dagelijks deze schoolgebouwen. Hoe beleven zij dit?
Wat kan verbeterd worden aan deze schoolgebouwen? Wat kunnen wij leren van de
gebruikers? Kunnen we samen met hen gebouwen maken die aansluiten op hun
dagelijkse wensen en behoeften? Wij zien dat het onderwijs in de afgelopen vijftig jaar
ingrijpend is veranderd. Wat kunnen we in de komende jaren verwachten van het
onderwijs? Kunnen we schoolgebouwen zowel in technisch als functioneel opzicht
aanpassen, zodat ze voldoen aan de wensen van de gebruikers?
Om schoolgebouwen te verbeteren en onderhouden, is geld nodig. Sinds 1 januari 2015
is een wetswijziging van kracht waarbij de verantwoordelijkheid voor het
buitenonderhoud en bouwkundige aanpassingen in handen is van de schoolbesturen. Zij
ontvangen hiervoor budget van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). Hoe gaan schoolbesturen deze nieuwe taak invullen? Welke ondersteunende taak
blijft de gemeente vervullen?
Deze publicatie is bedoeld voor opdrachtgevers, eindbeslissers (gemeenten en
schoolbesturen) in het Primair Onderwijs die hun vastgoed professioneel willen
verduurzamen en beheren. Met als doel de samenwerking tussen gemeenten en
schoolbesturen van Nederland te stimuleren en vertrouwen te geven in professionele
ondersteuning door marktpartijen.
De aanpak van 1.000SCHOLEN heeft als doel om in overleg met schoolbesturen en
gemeenten schoolgebouwen in het Primair Onderwijs te verduurzamen door gebouwen
gezond en toekomstbestendig te maken binnen vastgestelde financiële grenzen. Deze
aanpak is een initiatief van het consortium dat bestaat uit Strukton Worksphere, ABN
AMRO en mc2 conceptontwikkeling.
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Primair Onderwijs
Voordat de vraagstukken met vastgoed in het Primair Onderwijs aan bod komen, wordt
een beeld geschetst van de bestaande situatie van het Primair Onderwijs in Nederland.
Primair Onderwijs (PO) is de overkoepelende term voor basisonderwijs, speciaal
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze term wordt gebruikt sinds de invoering
van de Wet op het primair onderwijs in augustus 1998. Vanaf hun vierde levensjaar
mogen kinderen naar de basisschool. De meeste kinderen volgen acht jaar
basisonderwijs. Kinderen die moeilijk leren, kunnen naar een school voor speciaal
basisonderwijs. Sinds augustus 2014 moeten scholen zorgen dat een kind met behoefte
aan extra ondersteuning een passende plek krijgt. Dit heet passend onderwijs.

Feiten en cijfers *
Aantal leerlingen

1,61 miljoen leerlingen

Personeel

169.900 personen

Uitgaven PO

€ 9.746,7 miljoen / € 6.030,- per leerling

7.360 scholen, waarvan:




6.742 basisonderwijs
296 speciaal basisonderwijs
322 (voortgezet) speciaal onderwijs




75 procent met minder dan 10 scholen
25 procent met 10 scholen of meer






12
38
36
14

1.169 besturen, waarvan:

Bouwjaar scholen:
procent
procent
procent
procent

vóór 1945
tussen 1946 en1975
tussen 1976 en 2005
na 2006

*Bron: Kerncijfers onderwijs 2008-2012, over schooljaar 2012/2013, Ministerie van OCW, mei 2013.

Bij het vastgoed van PO-scholen gaan veel dingen veranderen. De verantwoordelijkheid
voor het buitenonderhoud komt door de wetswijziging op buitenonderhoud met ingang
van 1 januari 2015 bij de schoolbesturen te liggen. Zij moeten voortaan eigen keuzes
maken bij het uit te voeren onderhoud en het aanpassen van hun schoolgebouwen. Naar
behoefte kunnen ze hun vastgoed verduurzamen. Om deze verbouwingen te bekostigen,
krijgen zij een vergoeding van het Ministerie van OCW. Deze vergoeding is mede
afhankelijk van het aantal leerlingen. In een aantal krimpregio’s zal deze wetswijziging
een stempel drukken op de toekomstbestendigheid van de schoolgebouwen door de
leerling-afhankelijke vergoeding voor buitenonderhoud.
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Voor gemeenten lijkt een belangrijke taak te vervallen. Het schoolgebouw blijft echter
altijd in eigendom van de gemeente en blijft het pand dan ook controleren. Bovendien
voorziet de wet in een verbod op investeringen in nieuwbouw door schoolbesturen. Dit is
en blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Schoolbesturen dus verantwoordelijk voor bestaande bouw en de gemeenten voor de
nieuwbouw. Een nauwe samenwerking tussen beide partijen is dan ook noodzakelijk.
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Knelpunten bij vastgoed Primair Onderwijs
De wetswijziging maakt het noodzakelijk om te bekijken welke verantwoordelijkheden de
schoolbesturen nu precies van de gemeenten gaan overnemen. Wat is eigenlijk de
kwaliteit van de schoolgebouwen waarvoor zij straks verantwoordelijk zijn? Hierbij is
sprake van een aantal knelpunten.

Verouderd vastgoed
Nederland heeft meer dan 7.000 schoolgebouwen voor PO. Deze schoolgebouwen zijn
gemiddeld 38 jaar oud. Ruim 21 procent dateert van de voorraad uit de jaren ‘70. Uit een
studie van Stichting Economisch Instituut voor de Bouw (augustus 2013) komt naar
voren dat driekwart van het onderwijsvastgoed energielabel C of lager heeft. Een kwart
van de gebouwen heeft zelfs het minst zuinige label G. Deze gebouwen hebben veelal
weinig ventilatie, verouderde verlichting en slechte akoestiek.

OBS Est, Stichting Fluvium (foto @mc2 conceptontwikkeling)

Krimp en groei
Uit de bevolkingsprognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal
Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat
sterk afneemt. In krimpregio’s zijn dalende budgetten voor PO-scholen een steeds
grotere bron van zorg. Denk aan de leerlingafhankelijke vergoeding voor het
buitenonderhoud. Minder leerlingen betekent niet alleen minder budget, maar kan
uiteindelijk leiden tot leegstand van lokalen of zelfs opheffing van scholen.
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Als gevolg van deze krimp ontstaan vaker combinatiegroepen. Een combinatiegroep
vraagt niet alleen om een effectieve omgang van de leerkracht met de beschikbare
instructietijd, maar stelt ook eisen aan de indeling van het gebouw.
Tegelijkertijd is in de vier grote steden sprake van een toename van het aantal kinderen
op basisscholen. Dit komt, naast een geboortegolf, onder andere doordat meer gezinnen
in de stad blijven en gaan wonen. De scholen in deze steden raken de komende jaren
overvol. De gemeenten moeten extra geld investeren in de bouw van nieuwe PO-scholen.
Nederlandse schoolbesturen staan dus voor de uitdaging om de krimp op te vangen,
terwijl gemeenten de taak hebben een antwoord te vinden op de groei.

Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2009-2040

Onderwijsmethodieken
In ruim de helft van de schoolgebouwen van PO domineert een type gebouw met gangen
waaraan klaslokalen gekoppeld zijn. Een klassieke indeling die in vroegere tijden zeer
nuttig was voor het zit- en luisteronderwijs. De leerkracht was bezig met het klassikaal
overdragen van kennis en vaardigheden. Scholen maken tegenwoordig steeds meer
gebruik van onderwijsmethodieken en werkvormen waarbij de leerlingen individueel of in
kleinere groepjes aan het werk worden gezet. Ook het gebruik van computers, laptops en
tablets stelt eisen aan de inrichting en voorzieningen van het klaslokaal en
schoolgebouw.
Passend onderwijs
Een bijkomend aandachtspunt is het passend onderwijs. Sinds augustus 2014 moeten
scholen zorgen dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek
krijgt. Dit vraagt niet alleen extra inzet van de leerkracht, maar wellicht ook
aanpassingen aan het gebouw
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Belevingsonderzoek
Hoe ervaren de gebruikers deze gebouwen als gevolg van bovengenoemde knelpunten?
BureauOberon heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de
opvattingen van schoolleiders en schoolbesturen over de kwaliteit van hun
schoolgebouwen. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen in september 2013 een
rapport.
Hierin komt onder andere naar voren dat de schoolleiders het minst te spreken zijn over
de multifunctionele inzetbaarheid van hun schoolgebouw en het binnenmilieu. Beide
aspecten scoren 45 procent op (zeer) ontevreden. Het meest tevreden zijn schoolleiders
over het uiterlijk en de uitstraling van het gebouw (52 procent (zeer) tevreden), de
geschiktheid van buitenruimtes (55 procent (zeer) tevreden) en de indeling/looproutes
(50 procent (zeer) tevreden). Schoolbesturen oordelen neutraal over de
huisvestingssituatie. Een kwart van de PO-scholen wordt (zeer) negatief beoordeeld,
terwijl een iets groter deel (29 procent) als (zeer) positief wordt beschouwd.
Uit zowel cijfers als belevingen blijkt dat de helft van het vastgoed voor PO goed is
onderhouden door de gemeenten. Schoolbesturen nemen deze gebouwen van
gemeenten over zonder direct grote investeringen te hoeven doen. De overige gebouwen
zijn veelal verouderd en vragen op korte termijn om bouwkundig en installatietechnisch
onderhoud of in sommige gevallen zelfs om herbouw.
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De aanpak van 1.000SCHOLEN:
Stappenplan verbetering vastgoed PO
Met het oog op alle knelpunten in combinatie met de voortgaande decentralisatie krijgen
schoolbesturen er een enorme taak erbij: het beheren van vastgoed. Aan de hand van
een stappenplan kunnen zij dit proces professioneel aanpakken.
I.

OPSTARTEN SAMENWERKING – INTERN
 Gemeenten en schoolbesturen gaan met elkaar in gesprek om de overdracht
van het buitenonderhoud bespreekbaar te maken. Specifieke wensen per
school kunnen zo onder de aandacht worden gebracht.

II.

OPSTARTEN SAMENWERKING - EXTERN
 Het samenstellen van het projectteam bestaande uit een verantwoordelijke
van de gemeente, het schoolbestuur én het consortium 1.000SCHOLEN.
Samen verantwoordelijk zijn voor het project en daarbij goed gebruikmaken
van elkaars expertise is optimaal samenwerken.

III.

VRAAGGEDREVEN INVENTARISEREN
 Sociaal kader: wensen en eisen van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en
schoolbesturen in kaart brengen. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de vraag: ‘Wat voor een school willen wij zijn?’. Een speerpunt is dat de
huisvesting moet aansluiten op en ondersteuning bieden aan de
onderwijsmethodieken van de school.
 Technisch kader: bouwkundige en installatietechnische inventarisatie,
verbruiksgegevens (energie), onderhoudsgegevens (schoonmaak,
groenvoorzieningen, schilderwerk e.d.), gebruiksgegevens (gebouwfuncties,
leerlingenprognoses).
 Financieel kader: gemeentelijke budgetten, schoolbudgetten.

IV.

INTEGRAAL UITVOEREN
 Het uitwerken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het duurzaam en
gezond maken van schoolgebouwen. Het consortium 1.000SCHOLEN blijft
actief en neemt de verantwoordelijkheid voor uitvoering, onderhoud en nazorg
van schoolgebouwen.
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Opstarten samenwerking
Bij de uitvoering van de aanpak is het cruciaal dat wordt samengewerkt binnen een
projectteam waarvan ook de gemeenten en schoolbesturen deel uitmaken. Dit leidt tot
oplossingen waarbij ieder belang wordt gediend. Er zal dus per casus een projectteam
worden samengesteld bestaande uit een verantwoordelijke van de gemeente, het
schoolbestuur én een consortium van meerdere marktpartijen.
De kracht van 1.000SCHOLEN is de bundeling van verschillende expertises. Dit maakt
het mogelijk tot een geïntegreerde aanpak te komen. Belangrijke expertises zijn sociaal,
technisch en financieel:

SOCIAAL

TECHNISCH

FINANCIEEL

Technisch - Strukton Worksphere is expert in het ontwikkelen en exploiteren van
technische installaties en gebouwen. Strukton Worksphere houdt zich bezig met
bouwkunde, installatietechniek, energie en de aansturing van facilitaire dienstverlening.
Haar kennis over gebouwbeheer is een belangrijke aanvulling op het consortium.
Financieel - ABN AMRO is deskundig in het combineren van geschikte
financieringsoplossingen en heeft sectorfocus op onderwijs. ABN AMRO richt zich op
maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke producten en diensten. Een
belangrijke pijler van haar strategie is het inzetten van haar financiële expertise voor de
samenleving. Binnen het consortium draagt ABN AMRO veel bij aan de communicatie met
PO-besturen en gemeenten.
Sociaal - mc2 conceptontwikkeling richt zich op het ontwikkelen en ontwerpen
van gebouwen. Haar toegevoegde waarde is de bouwkundige kennis, met name op het
gebied van duurzaam bouwen, ruimtegebruik en ruimtebeleving, zowel functioneel als
architectonisch. Met haar inlevingsvermogen en visie op onderwijs verrijkt mc2
conceptontwikkeling het consortium.
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Gemeenten & schoolbesturen

Consortium

De drie partijen maken het consortium tot een krachtig technisch, financieel en sociaal
team dat schoolbesturen en gemeenten ondersteunt bij het verduurzamen van hun
vastgoed. Het gaat in de basis om het vertrouwen dat schoolbesturen en gemeenten
krijgen in de samenwerking met marktpartijen. Schoolbesturen, gemeenten en
marktpartijen delen hetzelfde doel: het creëren van een duurzaam, gezond en
toekomstbestendig schoolgebouw.
Vraaggedreven inventariseren
Schoolbesturen hebben de mogelijkheid een gebouwscan of een monitoring te laten
uitvoeren. De panden worden dan bouwkundig en installatietechnisch in beeld gebracht.
Dit geeft zowel schoolbesturen als gemeenten inzicht in de staat van hun vastgoed. Deze
scans geven met name bouwkundige en installatietechnische informatie, maar het
ontbreekt aan informatie over de gebruikersbeleving van de gebouwen. Het
onderscheidend vermogen van de aanpak van het consortium is nu juist dat deze
vraaggedreven en integraal is.
Voor schoolbesturen is het belangrijk om te weten hoe hun schoolgebouwen dagelijks
worden gebruikt. Hoe functioneel is het schoolgebouw? Voldoet het gebouw aan de
huidige wensen van gebruikers? Hoe ervaren gebruikers het gebouw? Sluit het type
schoolgebouw aan op de gebruikte onderwijsmethodiek? Antwoorden op deze vragen
vormen een belangrijke aanvulling op de bouwkundige en installatietechnische rapporten.
Zo kunnen gemeenten, schoolbesturen en gebruikers van het schoolgebouw hun wensen
kenbaar maken. Deze inventarisatie is dan ook een belangrijk aspect van de
1.000SCHOLEN-aanpak.
Inbreng schoolbesturen en gemeenten:
Op bestuurlijk niveau wordt de visie en de toekomst van de scholen besproken. Het
bestaan van scholen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op basis van
leerlingenprognoses kunnen schoolbesturen de keuze maken om scholen te laten
fuseren, te sluiten of nieuw te bouwen. Wanneer sprake is van nieuwbouw is de
gemeente hiervoor verantwoordelijk. Schoolbesturen kunnen in overleg met de
medezeggenschapsraad aandacht vragen voor gewijzigde onderwijsmethoden waarvoor
nieuwe schoolindelingen wenselijk zijn. Dit kunnen wensen zijn die bepalend zijn voor de
ontwikkeling van vastgoedplannen.
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Inbreng leerlingen en leerkrachten:
Om de wensen van de leerlingen en leerkrachten te peilen, wordt gebruikgemaakt van
een lespakket. Op school gaan de leerlingen met leerkrachten aan de slag met een
milieu-scan (BREEAM-NL junior*). Dit is een lespakket waarmee leerlingen zelf in kaart
brengen hoe duurzaam hun school is. Het bevat onder andere checklists waarmee de
duurzaamheid van het schoolgebouw en het gebruik ervan in kaart wordt gebracht. De
tien te beoordelen onderdelen zijn: energie, water, groen, afval, hygiëne, mobiliteit,
voedsel, gebouw en omgeving, veiligheid en communicatie. De kinderen brengen verslag
uit aan de klas en presenteren hun bevindingen aan de schoolleiding.
* Informatie over BREEAM-NL junior: http://www.dgbc.nl/junior

Vervolgens wordt gevraagd deze bevindingen in een korte film vast te leggen. Voor het
maken van deze film is een draaiboek beschikbaar, zodat de film de juiste onderwerpen
bevat. Drie onderwerpen komen in de film aan bod: de technische kwaliteit, functionele
kwaliteit en het uiterlijk van het gebouw. De filmpjes kunnen worden gebruikt door
consortia als informatiebron voor het verder ontwikkelen van een plan van aanpak.

Plan van Aanpak: inbreng schoolbesturen, gemeenten en scholen + film

Door leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden te vragen naar hun beleving
van het schoolgebouw ontstaat niet alleen een unieke film. Ook wordt draagvlak
gecreëerd voor een renovatie. Daarnaast stimuleert het de bewustwording op het gebied
van duurzaamheid op school.
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Integraal uitvoeren
Schoolbesturen met een aantal scholen onder hun hoede kunnen op deze manier een
uitvraag naar de markt uitbrengen om innovatieve oplossingen te bedenken (plan van
aanpak) voor het verduurzamen van hun vastgoed. Hierbij is het logisch om gebouwen
technisch te verbeteren met als doel het optimaliseren van de energie- en
milieuprestaties. Er wordt met name aandacht besteed aan:






het optimaliseren van het thermisch comfort, het isoleren van de buitenschil,
zoals wanden, daken en vloeren.
het verbeteren van het binnenklimaat, waarbij wordt gekeken naar de
ventilatiemogelijkheden.
het verbeteren van het visueel comfort. Is er voldoende daglicht en is een
verbetering mogelijk wat betreft het kunstlicht? Hierbij kan LED-verlichting
toegevoegde waarde bieden. Niet alleen omdat LED optimale verlichting geeft in
het klaslokaal, maar ook kostenbesparend is in het energieverbruik.
verbetering van de akoestiek in het gebouw. In een rustige omgeving zullen
kinderen zich rustig gedragen.

Bij het integraal benaderen van een vastgoedopgave is het van groot belang ook te
kijken naar de sociale, functionele aspecten van het gebouw. Bij schoolgebouwen kan
het hierbij gaan om het implementeren van nieuwe leervormen. In Nederland is veel
verouderd vastgoed binnen het PO. Hierbij is, landelijk gezien, meer dan 60 procent van
de schoolgebouwen 40 jaar of ouder. Voldoen de indelingen van deze gebouwen nog aan
moderne methoden van lesgeven? Bij het verbeteren van de functionele en de sociale
aspecten van gebouwen is het van belang om samen met de scholen het wensenpakket
inzichtelijk te maken. Alleen dan kan een schoolgebouw duurzaam en toekomstbestendig
gemaakt worden.
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Maatschappelijk financieren van scholen
2015 wordt een spannend jaar door de overheveling van verantwoordelijkheid voor de
gebouwen en het onderhoudsbudget van gemeente naar schoolbestuur. Het is de vraag
of dit gepaard gaat met vergoedingen voor mogelijk achterstallig onderhoud om zo
scholen weer op een redelijk niveau te krijgen.
Scholen moeten nu investeren als het binnenklimaat onder de maat is. Nu kan vanuit de
Life Cycle Cost-benadering worden geopereerd. Rendement op deze investering vloeit
rechtstreeks terug in lagere (energie)kosten. Het budget voor onderhoud kan zo worden
ingezet om financieringskosten van duurzame investeringen terug te betalen. Deze
ontwikkelingen kunnen kansen met zich meebrengen. Tegelijkertijd moet blijken of er
voldoende financiële ruimte beschikbaar komt om de noodzakelijke duurzame
aanpassingen te realiseren.
De echte waarde van duurzaamheid is maatschappelijke relevantie, niet de waarde van
het onderpand. Sinds een aantal jaar beoordelen banken steeds vaker de
maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering van hun klanten. Dat betekent ook dat
zij oog en oor moeten hebben voor de risico’s (zowel positief als negatief) waarmee hun
relaties kunnen worden geconfronteerd. En het belangrijkste: hoe je samen nieuwe
kansen kunt benutten en kunt delen.
De financiering van schoolgebouwen in het Primair Onderwijs is in meestal een
gemeentelijke verantwoordelijkheid, waarbij voor banken nauwelijks een rol is
weggelegd. Dit verandert nu de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en inventaris
bij de scholen komt te liggen. Daarnaast maakt de ontwikkeling van scholen naar
Integrale Kind Centra tot een integrale benadering nodig van de financiering door school
en kindcentrum samen. Verandering van regelgeving betekent een kans voor scholen
het anders en beter te doen. Elke school heeft een andere uitgangspositie. Zoals de staat
van onderhoud van gebouwen, demografische ontwikkelingen, wijkgebouwbehoefte en
daarmee samenhangende ruimtebehoefte.
Voor de financiering vereist dat een goede visie op de maatschappelijke toegevoegde
waarde zonder de financiële mogelijkheden uit het oog te verliezen. Met als voorwaarde
dat investeren alleen kan als de locatie als onderwijsbestemming voor langere tijd is
geborgd.
De vraag of een school geld nodig heeft, staat altijd centraal. Een integraal
investeringsvraagstuk of een verduurzaming van een schoolgebouw is nieuw voor veel
scholen en schoolbesturen. Het is de vraag of zij in korte tijd kennis en ervaring kunnen
verzamelen om als professioneel opdrachtgever te fungeren. Hier ligt een kans voor
marktpartijen om een gebundeld aanbod van diensten te bieden en schoolbesturen te
faciliteren.
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1.000SCHOLEN
De omschreven aanpak is verder ontwikkeld door het consortium 1.000SCHOLEN.
Strukton Worksphere, ABN AMRO en mc2 conceptontwikkeling hebben de krachten
gebundeld, omdat ze geloven dat zij elkaar met hun expertise kunnen versterken tijdens
maatschappelijke trajecten, zoals scholenbouw. In dit samenwerkingsverband is Strukton
Worksphere de technische expert, ABN AMRO de financiële expert en mc2
conceptontwikkeling de sociale expert.
Bij de aanpak van het vastgoed van het Primair Onderwijs is nauwe samenwerking
tussen gemeenten en onderwijs van groot belang. Alleen zo komen gemeenschappelijke
belangen van alle belanghebbenden centraal te staan. Vanaf het begin is er aandacht
voor alle wensen en belangen. Het consortium richt zich op de sociale, technische en
financiële aspecten op korte én lange termijn. Met als speerpunten een gezond
binnenklimaat, energetische duurzaamheid, belevingsaspecten en innovatieve indelingen
die beter aansluiten op de onderwijsmethodieken en het passend onderwijs.
Het consortium maakt in een pilot haar aanpak zichtbaar. In de gemeente Est staat een
basisschool uit 1970: de OBS Est. Deze school telt nu nog 84 leerlingen, maar de
leerlingenprognoses vertonen een dalende lijn. Hoe toekomstbestendig is deze school?
Wat gaat het schoolbestuur doen met leegstand van lokalen? Het consortium
1.000SCHOLEN heeft zich hierover gebogen en presenteert een integrale planvorming in
de vorm van ‘de lerende wereld’.

Zij heeft gekeken hoe de technische levensduur van het gebouw op een doelmatige,
verantwoorde wijze verlengd kan worden. Verlaging van de onderhoud- en
exploitatiekosten is daarbij het uitgangspunt. De bevindingen zijn vertaald in
noodzakelijke initiële investerings- en langdurige exploitatiebudgetten. De gemeente
staat voor de uitdaging uit de renovatie vervroegd uit te voeren,. binnen de grenzen van
de toekomstige dekking van het Gemeentefonds. Nieuwbouwprojecten die in de komende
jaren staan gepland, kunnen zo verantwoord worden uitgesteld. Dit geeft op de lange
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termijn inzicht en controle over de vaste kapitaallasten. Het onderwijs kan tegen
aanvaardbare huisvestingkosten blijven voortbestaan, ook in kleine dorpskernen als Est.
Dit zorgt voor behoud van lokale vitaliteit en leefbaarheid. En het overschot aan lokalen?
Dat kan ook worden ingezet voor beleidsterreinen waar juist de gemeente extra
verantwoordelijkheden krijgt. De voordelen zijn verwerkt in een exploitatieplan voor
vijftien jaar. Dankzij de lagere onderhouds- en energiekosten kan het onderwijs
reserveringen doen voor de instandhouding van de schoolgebouwen én tegelijk de
onderwijskundige vernieuwingen versneld realiseren.
Naast de technische levensduur is de functionele kant van het schoolgebouw bekeken.
De indeling met gangen en klaslokalen voldoet niet meer aan de hedendaagse wensen
van het onderwijs. In de loop der jaren heeft het klassikale zit- en luisteronderwijs
plaatsgemaakt voor meer individueel onderwijs waarbij kinderen in kleine groepjes
zelfstandig kunnen werken.

Van zit- en luisterschool naar een multifunctionele leerwereld

De school wordt functioneel voorzien van nieuwe indelingen in de vorm van leerpleinen
met hieraan gekoppeld leerstraten. Het schoolgebouw krijgt hierdoor een open karakter.
Hierbij worden meer mogelijkheden gecreëerd voor zowel moderne lesmethodieken als
passend onderwijs. Daarnaast biedt deze nieuwe indeling ruimte voor initiatieven als
buitenschoolse opvang of andere buitenschoolse activiteiten. Het schoolgebouw kan
hierdoor breder worden geëxploiteerd. De lerende wereld: een school met toekomst.

OBS Est, nieuwe indeling met een centraal leerplein en leerstraten
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GEZONDE EN
TOEKOMSTBESTENDIGE SCHOLEN
VOOR ALLE KINDEREN IN
NEDERLAND
1.000SCHOLEN gaat graag in gesprek met gemeenten en
schoolbesturen om alle mogelijkheden te onderzoeken.
Voor een presentatie en meer informatie:
www.1000-scholen.nl

info@1000-scholen.nl

Strukton Worksphere
ABN AMRO
mc2 conceptontwikkeling

René Hartman 06.22464545
Eric Zwaart
06.51478646
Moreen Oud
06.17454045

