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Recentelijk heeft de Raad ingestemd met het verhogen van de normvergoeding voor nieuwbouw 

en uitbereiding van scholen. In deze brief worden een aantal vragen met betrekking tot de nieuwe 

norm behandeld. 

 

 

Hoe hoog is de nieuwe norm? 

 

Bouwkosten school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs Bouwkosten school voor sbo en SOVSO 

Nieuwbouw   Nieuwbouw   

startbedrag            700.000  startbedrag   1.000.000  

vaste voet werkplaatsen VO               70.000  voor iedere m² bvo           1.925  

voor iedere m² bvo BO en VO algemeen                  1.925  toeslag speellokaal       172.500  

voor iedere m² bvo VO werkplaats                  2.565      

voor iedere m² bvo VO werkplaats consumptief 

                 

3.240      

Gymzaal inpandig 1.210.000 Gymzaal inpandig 1.210.000 

Gymzaal extern 1.310.000 Gymzaal extern 1.310.000 

    basis- en voortgezet onderwijs sbo en (voortgezet) speciaal onderwijs 

Uitbreiding met permanente 

bouwaard   Uitbreiding met permanente bouwaard 

bouwkosten startbedrag            164.000  bouwkosten startbedrag        194.000  

voor iedere m² bvo BO en VO algemeen                  2.190  voor iedere m² bvo              2.190  

voor iedere m² bvo VO werkplaats                  2.565  toeslag speellokaal        200.000  

voor iedere m² bvo VO werkplaats consumptief                  3.240  speellokaal afzonderlijk        360.000  

    toeslag lift        200.000  

 

 

 

 

 

 



      
  

 

Welke voorwaarden zitten er aan de norm OHP18?  

De nieuwe norm geldt vanaf OHP2018. Basis idee is dat u voor dit bedrag, in Amsterdam, in deze 

markt, een goed schoolgebouw kunt realiseren. Onderaan dit stuk vind u de “Uitgangspunten 

Normkosten OHP2018” met een overzicht van de voorwaarden.   

 

Wat valt er onder het normbedrag?  

Deze vraag speelt met name indien de gemeente bouwheer is en er een demarcatie wordt 

gemaakt tussen gebouwgebonden budget (normkosten) en niet-gebouwgebonden budget 

(inrichtingskosten). In de bijlage vind u de demarcatielijst.  

 

Hoe zit het met de indexering? 

De vaststelling van de nieuwe norm is op prijspeil 2017. Er wordt geïndexeerd voor 2018.. Dit 

gebeurt voortaan wel volgens een BDB-normering. Deze norm wordt in overleg met BDB 

vastgesteld voor Amsterdam.  

 

Geldt de norm ook voor lopende projecten? 

De norm geldt voor lopende projecten indien: 

• Er nog geen controle bouwplan is geweest, en 

• Indien er nog niet is aanbesteed, en 

• Indien het ontwerp voldoet aan de voorwaarden norm OHp18, en 

• Uitvoering start in 2018 

 

Wat als mijn lopende project hier niet aan voldoet? 

Betreffende gevallen proberen wij met maatwerk op te lossen. Neemt u daarvoor contact op met 

de accounthouder.  

 

Wordt het budget automatisch aangepast? 

• Nieuwe aanvragen (dus geen eerdere aanvraag voor toegekend) voor OHP2018 

ontvangen het nieuwe budget automatisch via het OHP2018. 

• Lopende Projecten die (deels) al eerder zijn aangevraagd (en die in aanmerking komen) 

moeten nog verrekend worden. Voor de start uitvoering krijgt u een beschikking op basis 

van de nieuwe norm, waarbij alle oude toekenningen komen te vervallen. (zoals 

bekostiging oude norm, toeslag Marsh (bijlage 3), toeslag Frisse Scholen (bijlage 4) 

toeslag KVLO gymzaal, aanvullend budget stedenbouwkundige eisen etc).  Voor de 

eindafrekening wordt het nieuwe normbedrag het uitgangspunt voor afrekening.  

 

Hoe zit het met lopende  aanvragen waarvan de bouw pas in 2019 begint? 

Indien de bouw (waarschijnlijk) niet in 2018 gaat aanvangen moet het extra budget (verschil in 

normkosten) worden  aangevraagd voor het programma 2019. Uitsluitend voor een (zekere) start 

in 2018 hanteert de Gemeente een flexibel budget dat het verschil voor dat jaar moet bijpassen.   

 

Vragen? 

Een toelichting wordt geagendeerd voor taakgroep huisvesting op 11 oktober , zodat u hier uw 

vragen kunt stellen. Voor vragen die niet zolang kunnen wachten kunt u contact opnemen met uw 

accounthouder voor het specifieke project.  

 

 

 

 



      
  

Uitgangspunten Normkosten OHP2018  1-10-2017   
 

Uitgangspunt is dat de nieuwe normkosten volledig de stichtingskosten dekken (excl. grond) voor een nieuw te bouwen 

school vanaf OHP2018: (overal) in Amsterdam, in de huidige markt, volgens de laatste wet- en regelgeving, met inbegrip van 

onderstaande aspecten:  
  

  

      

     
WET- en REGELGEVING         

Bouwbesluit 2012 versie 1-1-2017       √ 

gymnastieklokalen KVLO-norm       √ 

Marsh-eisen (Voorwaarden "Risico Management Programma Onderwijsinstellingen Amsterdam Uitgave 2016")     √ 

Programma van Eisen Frisse Scholen - September 2015     √ 

Indexering volgens BDB norm (samengestelde index voor 

Amsterdam;  eerste indexering per 1/1/2018)  
      √ 

     
FRISSE SCHOLEN         

Energieprestatie (alle aspecten) Bouwbesluit Bouwbesluit 2012 versie 1-1-2017 = klasse B     √ 

Lucht: alle aspecten,  Bouwbesluit Bouwbesluit 2012 versie 1-1-2017 = klasse B     √ 

      behalve tabaksrook Klasse A     √ 

Licht:  alle aspecten,  Klasse B     √ 

      behalve kunstlicht  kunstlicht mag  350 lux i.p.v. 500 (tussen B en C)      √ 

Temperatuur (alle aspecten) Klasse B*     √ 

Geluid (alle aspecten) Klasse B     √ 

*= Uitgangspunt mag niet leiden tot verplicht toepassen actieve koeling.  

     
TOEKOMSTIG BESTENDIG BOUWEN         

Flexibiliteit Ruwbouw Prefab betonnen kolommen en balken structuur t.b.v. flexibiliteit     √ 

  Prefab betonnen systeemvloer, ook voor dakvloer     √ 

  ook buitengevel kolommen en balkenstructuur     x 

  uitbreidbare zones     x 

  Overcapaciteit constructie voor extra verdiepingen     x 

  overcapaciteit van installatie en schachten     x 

Verdiepingshoogte   vrij bruto   

  bouwbesluit 2,6 3,6 x 

  toekomstbestendig bouwen + 2,8 3,6 √ 

  toekomstbestendig bouwen ++ 3,2 4,0 x 

Logistiek extra entree('s), routing, compartimentering, meer transparantie     x 

Multifunctionaliteit Aanleg extra compartimenten met aparte beveiliging, aparte regeling installaties e.d.**     x 

  
** behoudens  gymzaal of te realiseren oppervlak voor niet-onderwijsfuncties; deze moeten 

altijd apart gecompartimenteerd / beveiligd / regelbaar.     √ 

     
AMSTERDAMSE ONDERWERPEN         

Duurzaamheidsagenda nul op de meter / Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)      x 

  waterbestendige stad     x 

  vergroening: dak schoolpleinen     x 

  circulaire bouw / hergebruik materialen     x 

Gymnastieklokalen vergroten 

KVLO norm:  oefenvloer 14 x 22 m = 308 m2, grotere kleed- en doucheruimte i.v.m. 

toegankelijkheid, meer bergruimte i.v.m. meerdere gebruikers / verhuur buiten 

schooltijden, eigen toegang; eigen bemetering,  eigen luchtbehandelingsinstallatie e.d., 

totale BVO 552 m² 

    √ 

  hoogte 5,5 m1     √ 

  hoogte 7,0 m1 bij dubbel gymzaal of driedubbele gymzaal     √ 

  tribune voor 150 personen     x 

  kantinevoorziening     x 

Parkeren autoparkeren     x 

  fietsparkeren fietsenrekken schoolplein     √ 

  fietsparkeren inpandig     x 

Buitenspeelterrein groene pleinafscheiding     x 

Proceskosten Alle proces & projectkosten & BTW inclusief     √ 

Prijsniveau Amsterdam algemene opslag voor bouwen in Amsterdam (binnenstedelijk)      √ 

     
Toekenning extra normkosten bij lopende projecten       

Projecten start bouw 2017 Conform oude norm / lopende afspraken       

Projecten (zekere) Start bouw 2018 (nog niet aanbesteed) Nieuwe norm bekostigd uit flexibel budget 2018 mits ontwerp voldoet aan bovenstaande 

voorwaarden. Vooraf afstemming en akkoord via accounthouder. 

Projecten start eind 2018 /  2019  Restant budget aanvragen via OHP2019       

Indien redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan 1 van bovengenoemde uitgangspunten dient de bouwheer hiervoor bij de toets van het bouwplan een 

onderbouwing aan te leveren voor vrijstelling.  Het kan voorkomen dat dit van invloed is op de hoogte van het toegekende normbedrag. 

 


