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EXPERTPANEL ONDERWIJSHUISVESTING NIEUWE LEEST 
Transitie in (ver)bouw en beheer van schoolgebouwen. 

HAN FED TE NIJMEGEN: DE DUURZAAMSTE HOGESCHOOL VAN NL. 
Interview met Thomas Bögl, LIAG architecten: “De architect moet een stapje terug doen.” 

TRANSFORMATIE BESTAANDE SCHOLEN 
Frido van Nieuwamerongen: “Populair maken van aftandse schoolgebouwen.”

INTEGRALE KINDCENTRA IN OPMARS 
ILeeuwarden werkt met nieuw model. Karin de Mik bericht.

ALTERNATIEVE FINANCIERING IN NOORD-BRABANT 
Meer doen met normbudget.

INTEGRALE AANPAK BINNENKLIMAAT SCHOLEN 
Joost Valk over bouwen met licht, lucht en water.

SCHOLENBOUW EN CRADLE TO CRADLE 
Bas van de Westerlo: Cradle to Cradle ook als leermiddel inzetten.

HUISVESTINGSINSTRUMENTEN SCHOLENBOUW 
Marco van Zandwijk over de Scholenbouwwaaier en meer.

OPENBARE RUIMTE RONDOM SCHOLEN 
Interview met Monica Adams: Weinig aandacht voor buitenspelen in curriculum  

onderwijsopleidingen.

FIETSPARKEREN OP SCHOLENPLEINEN
Henk van Zeijl: Ontwerper heeft weinig oog voor ‘logistiek.

TOP-10 DUURZAME SCHOOLGEBOUWEN

TOP-10 ARCHIBOEKEN, EN SCHOLENBOUW IN DRUK EN ON LINE

CBS BOUWECONOMIE, AGENDA EN COLOFON
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THEMA SCHOLENBOUW

SCHOLENBOUWOPGAVE VLOT TREKKEN
Marco van Zandwijk maakt een rondgang langs deskundigen. Waarom loopt de  

verduurzaming van scholen vast en hoe komen we uit de impasse?

ONDERWIJS 3.0: SCHOOL VAN DE TOEKOMST 
Janet van Oort over vernieuwing in onderwijshuisvesting. 

KLASSENLOZE SCHOOL 
Erwin Veneklaas Slots en Monique Vroomen over Los Hoes in Haaksbergen.

EEN IKC IS EEN VRIJPLAATS WAAR HET KIND LEERT LEVEN  
Leerlingen hebben een eigen learning list.

GEPERSONALISEERD LEREN HEEFT RUIMTELIJKE GEVOLGEN 
Interview met Erik Schotte, LIAG architecten en bouwadviseurs.

BIOBASED KINDCENTRUM AARDEHUIS IN CULEMBORG
EVA-Lanxmeer verrijkt met deep eco gebouw.

VERDUURZAMEN VAN ONDERWIJSGEBOUWEN
Wat heeft de Green Deal Scholen opgeleverd?

GASLOZE SCHOLEN: HET KAN 
Linard Pronk over een actueel thema.

SCHOLEN AARDBEVINGSBESTENDIG 
BuildinG aan de slag met Kwaliteitsteam Scholenbouw in Groningen.

TOP TIEN VERDUURZAMING SCHOLEN 
Marco van Zandwijk, Ruimte-OK, maakte een selectie van bijzondere IKC-projecten.

TOP-10 BOEKEN EN BOUW IN DRUK

CBS BOUWECONOMIE, AGENDA EN COLOFON

STO ISONED: Gevel MSG De Garve bekleed met vlakvullende vijfhoeken.

KAWNEER: Met aluminium op weg naar gezonde scholen.
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SYNERGIE BOUW- EN ONDERWIJSBELANG

WAT IS NODIG OM DE SCHOLENBOUW-

OPGAVE VLOT TE TREKKEN? HOE KOMT 

ER VERSNELLING IN DE VERDUURZAMING 

EN HET TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN 

VAN SCHOLEN? GASTHOOFDREDACTEUR 

MARCO VAN ZANDWIJK (RUIMTE-OK) 

VROEG AAN DE BOUWAGENDA, BOU-

WEND NEDERLAND, DE NEDERLANDSE 

INVESTERINGSINSTELLING EN ABN AMRO 

OM HUN VISIE. DE RODE DRAAD: ER IS NIET 

ALLEEN MEER GELD NODIG DAT SLIMMER 

MOET WORDEN INGEZET, MAAR VOORAL 

MEER SYNERGIE TUSSEN HET BOUW- EN 

ONDERWIJSBELANG. BOVENDIEN VRAAGT 

DE BOUWOPGAVE OM GROOTSCHALIG-

HEID EN EEN DUIDELIJKE REGIE.

D
e vervangingsopgave van scholen staat al geruime tijd op de 

agenda. Toch lijken grootschalige programma’s om scholen 

te verduurzamen en ze toekomstbestendig te maken (nog) 

niet van de grond te komen. Momenteel lopen meerdere 

initiatieven om tot een meer programmatische aanpak van de scho-

lenbouwopgave te komen. Partijen als de Bouwagenda, Bouwend 

Nederland, het Deltaplan Duurzame Renovatie van de DGBC en de 

Nederlandse Investeringsinstelling (NLii) hebben er een dagtaak aan. 

Toch lukt het niet om tot een doorbraak te komen.

GEEN DUIDELIJKE EIGENAAR

Joanne Meyboom, directeur divisie Building Technologies Siemens, is 

lid van de Taskforce Bouwagenda en houdt zich onder meer bezig met 

het uitblijven van deze doorbraak. Zij ziet als belangrijkste oorzaak dat 

er geen duidelijke probleemeigenaar is. “De verantwoordelijkheden zijn 

erg versnipperd. Daardoor is er geen gevoel van urgentie. Bovendien 

ligt de urgentie, ook politiek, op de kwaliteit van onderwijs en op het 

ziekteverzuim van het personeel. Goede ondersteunende middelen als 

slimme ICT en gezonde gebouwen krijgen in deze discussie nauwelijks 

aandacht, terwijl die misschien wel helpen bij het verbeteren van de 

kwaliteit en het terugdringen van het ziekteverzuim.”

De Bouwagenda ziet nadrukkelijk een link tussen huisvesting en 

kwaliteit van onderwijs. “Wij willen het onderwijs helpen met duur-

VERSNELLING NODIG IN   SC

‘ALS SCHAALGROOTTE EN  

DAARMEE EFFICIENCY ZIJN  

BEREIKT, IS DE FINANCIERING  

NIET ZO LASTIG MEER‘

Jelle Postma, associate van de  
Nederlandse Investeringsinstelling
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zame, gezonde en toekomstbestendige gebouwen waar docenten 

goed les kunnen geven. Waar nu wordt gerenoveerd of nieuw wordt 

gebouwd zijn de grootste behoeften een goede klimaatvoorziening en 

frisse lokalen. De focus ligt veel minder op duurzaamheid. Begrijpelijk 

omdat de gebruiker hier niet direct voordeel bij heeft. Maar we hebben 

duurzame schoolgebouwen wel nodig om aan het Klimaatakkoord te 

voldoen.”

SLIMMER INZETTEN BESTAANDE MIDDELEN

Jelle Postma, associate van de Nederlandse Investeringsinstelling, 

beaamt dat het ontbreken van regie een belangrijk pijnpunt is. 

“Daardoor neemt niemand beslissingen om te renoveren. Bovendien is 

renovatie niet wettelijk verankerd.” Dat is nog niet alles. “Het bekosti-

gingsstelsel leidt tot een split-incentive bij gemeente en schoolbesturen 

voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Ook hebben de meeste 

gemeenten en schoolbesturen nauwelijks ervaring met nieuwbouw en 

renovatie op duurzame wijze.”

Geld is hierbij niet het voornaamste probleem. “Hoewel de gemeen-

telijke normbedragen van de VNG voor echt duurzame vernieuwing 

te laag zijn, zou het slimmer inzetten van bestaande middelen door 

middel van bundeling en een total-cost-of-ownership-benadering meer 

mogelijkheden bieden. Als schaalgrootte en daarmee efficiency zijn 

bereikt, is de financiering niet zo lastig meer.”

Martijn Verwoerd, beleidsmedewerker Economische en Verenigings-

zaken bij Bouwend Nederland, vindt dat integraal naar de huisves-

tingsopgave moet worden gekeken, op gemeentelijk of in sommige 

gevallen op bovengemeentelijk niveau. “De verduurzamingsopgave van 

schoolgebouwen als een zelfstandige opgave zien, werkt in ieder geval 

niet. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de opgave, maar 

niet het enige. Renovatie, (ver)nieuwbouw, onderhoud, horen er ook 

bij.” Verwoerd vindt dat ook een andere invulling van het opdrachtge-

verschap nodig is. “Daarin staan bundeling van kennis, opdrachtgever-

schap en middelen van gemeenten en schoolbesturen centraal.”

INTEGRALE AANPAK

Hoe nu verder? Meyboom onderschrijft het belang van een integrale 

aanpak zoals Verwoerd bepleit. “Bij die integrale aanpak – maak  

scholen bij een renovatie duurzaam, gezond, toekomstbestendig en 

smart – focussen we ons als Bouwagenda op drie punten: 

 wijziging van wet- en regelgeving: om de versnipperde verantwoor-

delijkheden aan te pakken;

 regie: op zowel kennis en kunde voor scholen, als ook op normen 

voor duurzame, gezonde en ‘smart’ scholen;

 versnellingsprogramma: om grootschalig aan de slag te gaan met 

de scholen die niet kunnen wachten. Hier kunnen financiers zoals 

pensioenfondsen een rol spelen.” >

‘DE VERDUURZAMINGSOPGAVE 

VAN SCHOOLGEBOUWEN  

ALS EEN ZELFSTANDIGE  

OPGAVE ZIEN, WERKT NIET’

Martijn Verwoerd, beleidsmedewerker  
Economische en Verenigingszaken bij 

Bouwend Nederland

IG IN   SCHOLENBOUWOPGAVE

Auteur: Peter Bekkering
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Ook samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen is volgens 

Meyboom een deel van de oplossing. “Gemeenten en schoolbesturen 

moeten hun krachten gaan bundelen in bijvoorbeeld coöperaties waar 

gezamenlijk wordt gekeken welke investeringsbehoefte voorrang krijgt. 

En vervolgens moeten ze op grotere schaal opdrachten in de markt 

zetten, om de markt een stap vooruit te laten zetten. Huidige aanpak-

ken zijn nu veelal versnipperd en kleinschalig, vaak gericht op het beste 

maken van een suboptimale situatie.”

De markt moet dus ook een stap zetten. Verwoerd: “Kom met een-

voudige oplossingen met voorspelbare kosten en opbrengsten. Daar 

vragen schoolbesturen en gemeenten om. In het verleden werden te 

vaak ingewikkelde oplossingen aangeboden, soms ook nog met een 

ingewikkeld financieringsmodel. Inmiddels is wel duidelijk dat deze 

zogenaamde oplossingen de vraag eerder beperken dan stimuleren.”

Postma vindt net als Meyboom regie belangrijk: “Stel een nationaal 

regisseur toekomstbestendige onderwijshuisvesting aan.” Want nati-

onaal moet nog veel gebeuren. “Het verplichten van gemeenten om 

het aan hun verstrekte budget voor onderwijshuisvesting ook daad-

werkelijk hieraan te besteden zou een eerste stap zijn. Vervolgens zou 

dit budget gebundeld kunnen worden met de exploitatievergoeding 

vanuit onderwijsinstellingen. Dit zijn echter aanpassingen binnen het 

bestaande systeem. Een daadwerkelijke doorbraak zou een aanbeste-

ding op rijksniveau zijn om een grootschalige aanpak te bevorderen en 

decentrale aanbestedingsdrempels weg te nemen.” Vervolgens is het 

boter bij de vis. Postma: “De VNG-normbedragen moeten uiteindelijk 

omhoog om in lijn te komen met het gewenste kwaliteits- en duur-

zaamheidsniveau.”

BANKEN

Bij meer kwaliteit en duurzaamheid kunnen onder meer de banken 

een rol spelen. Eric Zwaart, sectorbanker Public & Education bij ABN 

AMRO, schreef twee jaar geleden samen met Moreen Oud van mc2 

LANDELIJKE AANPASSING BOUWBUDGET SCHOLEN

Terugkerend knelpunt in de scholenbouwopgave zijn de 

lage landelijke normbedragen die de VNG hanteert in haar 

Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

voor nieuwbouw. De helpdesk van het kenniscentrum 

Ruimte-OK krijgt dan ook geregeld vragen of de VNG voor-

nemens is deze normbedragen bij te stellen zodat ze weer 

aansluiten bij de realiteit.

De VNG werkt momenteel aan de uitwerking van de eigen 

toekomstvisie op onderwijshuisvesting ‘De lat omhoog’ uit 

2015. Het verhogen van het macrobudget voor de bekosti-

ging van nieuwe onderwijsgebouwen heeft daarin priori-

teit. Vooruitlopend op die aanpassing kiezen steeds meer 

gemeenten voor een verhoging van de normbedragen. 

Na de gemeenten IJsselstein, Waddinxveen, de Utrechtse 

Heuvelrug en Den Haag stemde recent ook de gemeente-

raad van Amsterdam in met een door het college voor-

gestelde verhoging.

‘HUIDIGE AANPAKKEN ZIJN  

NU VEELAL VERSNIPPERD EN 

KLEINSCHALIG, GERICHT OP  

HET BESTE MAKEN VAN EEN  

SUBOPTIMALE SITUATIE‘

Joanne Meyboom, directeur divisie  
Building Technologies Siemens en lid  
van de Taskforce Bouwagenda

VNG modelverordening (vergoeding conform bijlage IV 

bouwkosten nieuwbouw)

De vergoeding voor een basisschool wordt als volgt vastgesteld:

  startbedrag voor de eerste 350 m2 bvo  636.287 euro

  voor elke volgende m2 bvo  1.089 euro

Amsterdamse verordening (vergoeding conform bijlage 

IV bouwkosten nieuwbouw)

De vergoeding voor een basisschool wordt als volgt vastgesteld:

  startbedrag  700.000 euro

  voor elke volgende m2 bvo  1.925 euro
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conceptontwikkeling de whitepaper ‘Gezonde en toekomstbestendige 

scholen voor alle kinderen in Nederland’. “De titel gaf uitdrukking aan 

onze ambitie om een grote slagkracht te organiseren voor de verduur-

zaming van scholen. Achteraf beschouwd kwam dit plan te vroeg. De 

budgetten voor het buitenonderhoud van basisscholen waren net over-

geheveld van gemeenten naar schoolbesturen en onduidelijk was wie 

verantwoordelijk was voor de kosten van renovatie. Bovendien stonden 

beperkte en onzekere budgetten gezamenlijke actie in de weg.”

“Nog steeds is het hard nodig dat Den Haag meer geld beschikbaar 

stelt. Een aantal gemeenten wacht daar niet op en hanteert nu al 

hogere normvergoedingen voor scholen. Bovendien ligt er nu ook een 

plan van de VNG en de sectorraden primair en voortgezet onderwijs 

voor een integrale, gezamenlijke aanpak. Daarin ontstaat ruimte om 

de geldstromen voor investering en exploitatie gebundeld in te zetten 

vanuit een meerjarig perspectief. Door niet te kijken naar wat er nú in 

de portemonnee zit, maar naar de total cost of ownership.”

“Daarnaast stimuleren we ook dat scholen nu al kijken wat ze op maat-

regelniveau kunnen doen. Zo hebben we samen met CFP een online 

duurzame investeringstool voor de publieke sector geïntroduceerd. 

Deze brengt eenvoudig in beeld wat maatregelen zoals LED-verlichting, 

zonnepanelen en installaties inregelen, opleveren aan energiebesparing 

en CO2-reductie. En wat de terugverdientijd is. Ook initiatieven van 

anderen, zoals de schooldakrevolutie, kunnen een bijdrage leveren. 

Als wij onze kinderen in een beter binnenklimaat willen laten leren en 

opgroeien, dan vraagt dit actie van ons allemaal.”

AMSTERDAM ZET IN OP VERSNELLING

Om niet steeds opnieuw te hoeven beslissen over een 

bijstelling van het projectbudget op basis van toe te ken-

nen ‘meerkosten’ heeft de gemeenteraad van Amsterdam 

gekozen voor een structurele verhoging van de normbedra-

gen. Met een gemiddelde toeslag van ruim 45 procent op 

de VNG-normbedragen speelt de gemeente Amsterdam in 

op de aangescherpte wetgeving en op de maatschappelijke 

eisen rondom toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen. 

Nog niet meegenomen is de stap naar Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen (BENG), een verplichting voor nieuw op te  

leveren gebouwen vanaf 2021.

De aanpassingen komen voor Amsterdam op het juiste 

moment. Nieuwe schoolgebouwen, vervangende school-

gebouwen, uitbreidingen, Amsterdam bouwt continu 

aan onderwijs, vertelt de Amsterdamse wethouder van 

Onderwijs Simone Kukenheim. “Wij willen dat onze jonge 

Amsterdammers les krijgen in goede, duurzame en frisse 

schoolgebouwen. Dit vraagt om de bouw van scholen zonder  

vertraging. Het aanpassen van de normvergoeding voor 

onderwijshuisvesting helpt daar enorm bij. Wij willen antici-

peren op maatschappelijke ontwikkelingen, minder bureau-

cratie en sneller bouwen. Dat we daarbij ook nog voorop 

lopen in Nederland, is een compliment voor de stad.”

Ook schoolbesturen reageren enthousiast op het aangepaste  

‘Amsterdamse’ normbedrag. Peter Meijboom (Openbaar 

Onderwijs Noord), zelf één van de medeopstellers van het 

landelijke Kwaliteitskader Huisvesting: “Dit is een eerste stap 

naar de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van onderwijs-

voorzieningen in de stad. Met dit budget wordt het mogelijk 

te werken aan het kwaliteitsniveau zoals wij dat met het 

Kwaliteitskader Huisvesting voor ogen hebben.”

‘ALS WIJ ONZE KINDEREN IN  

EEN BETER BINNENKLIMAAT  

WILLEN LATEN LEREN EN  

OPGROEIEN, DAN VRAAGT DIT  

ACTIE VAN ONS ALLEMAAL’

Eric Zwaart, sectorbanker  
Public & Education bij ABN AMRO


