
Zelfevaluatie: toets uw bekwaamheid tav onderwijshuisvesting
Bent u als schoolbestuur een competent opdrachtgever? Weet u wat u moet weten? Waarin kunt u zich als opdrachtgever nog verbeteren?  
Welke aspecten verdienen uw aandacht? Het antwoord op deze vragen krijgt u door het invullen van deze zelfevaluatie
In de bijhorende brochure 'competent opdrachtgeverschap' wordt per aandachtsgebied een toelichting en tips gegeven. 

Instructie
Deze bekwaamheidstoets is ontwikkeld in afstemming met schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. 
De vragenlijst bestaat uit een reeks stellingen over de mate van bekwaamheid als opdrachtgever ten aanzien van drie aandachtsgebieden: 

Aandachtsgebied  1:   Kennis van en inzicht in proces & organisatie             WIE    
Wat moet u in huis hebben om uw taken op het vlak van onderwijshuisvesting goed te kunnen uitvoeren?  

Aandachtsgebied 2:    Kennis van en inzicht in het kwaliteit & onderhoud     WAT
Wat moet u weten mbt het onderhouds- en kwaliteitsniveau van uw schoolgebouwen 

Aandachtsgebied  3:   Kennis van en inzicht in de financien & exploitatie     HOE
In hoeverre kunt u effectief een invulling geven aan de beschikbare middelen voor de bouw en exploitatie van uw schoolgebouwen?   

Voor ieder aandachtsgebied zijn competenties op verschillende besturingsniveaus opgenomen (strategisch-  tactisch - operationeel)
   Toelichting besturingsniveau's:  Strategisch (3-20 jr), Tactisch (1-5 jr ) en Operationeel (0-1 jr)                    

Direct aan de slag? 
De 40 vragen die u krijgt dient u te beantwoorden met de opties:  ja, nee of enigszins
Het invullen kost u ongeveer 10 minuten, sla na het invullen de lijst op uw eigen netwerk op. De anonimiteit wordt hiermee gewaarborgd. 
De stellingen zijn gericht op het schoolbestuur. 
Als u binnen de organisatie beschikt over een huisvestingsdeskundige, kunt u ervoor kiezen samen de vragenlijst in te vullen. 
Deze zelfevaluatie is geen beoordeling. Antwoorden zijn dan ook niet goed of fout!

Analyse van de uitkomst?
Na het invullen van de vragenlijst dient u het aantal keer dat u  -ja-  -nee- of -weet niet- heeft ingevuld bij elkaar op te tellen.
Hierbij is het niet van belang wat u heeft gescoord en of dat ten opzichte van het totaal voldoende of onvoldoende is .  

Heeft u veel NEE ingevuld? 
  Vragen waarop u niet met ‘JA’ heeft kunnen beantwoorden, geven aan dat daar ruimte ligt om uw bekwaamheid  (verder) te verbeteren.  

Heeft u veel JA ingevuld?  
Dan is het zaak na te gaan, waaruit dat blijkt en-of u dat kunt 'aantonen' naar anderen als u daarnaar gevraagd zou worden.

Meer informatie? 
Voor meer informatie, een toelichting of ondersteuning kunt u contact opnemen met het kenniscentrum Ruimte-OK  (info@ruimte-ok.nl)

  



Zelfevaluatie: toets uw bekwaamheid tav onderwijshuisvesting
Zie instructie op volgende tabblad   (Let op: Dit is geen beoordelingsformulier,  antwoorden zijn dan ook niet goed en-of fout!)

JA NEE Enigzins

Aandachtsgebied  1:   proces & organisatie      WIE  
1 U heeft een visie en beleid geformuleerd ten aanzien van de huisvesting op de langere termijn ( > 10 jaar).

2 De (beleids)doelen van de organisatie zijn vertaald naar concrete kaders ten aanzien van huisvestingsvraagstukken.

3 U heeft een goed beeld van het krachtenveld waarin (een) project(en) tot stand komen.

4 U beschikt over de benodigde basiskennis van de onderwijswetgeving.

5 U weet welke contractvormen er in de markt beschikbaar zijn en welke mate van risico deze met zich meebrengen.

6 U bent in staat contractvormen tegen elkaar af te wegen.

7 U bent in staat overeenkomsten en contractdocumenten op juridische consequenties te (laten) beoordelen

8 U voelt zich in staat om voor de benodigde expertise de juiste partijen in te schakelen en aan te sturen.

9 Het is duidelijk hoe het opdrachtgeverschap binnen de organisatie wordt ingevuld (taken/ bevoegdheden).

10 Binnen uw organisatie is gebouwinformatie vastgelegd en controleerbaar (projectdossier).

11 De eigendoms- en beheerafspraken van gebouw(en) zijn in heldere contracten vastgelegd.

12 U heeft kennis van vergunnings-, ruimtelijke ordenings- en aanbestedingsprocedures of weet hoe u deze kunt verwerven.

13 Bij calamiteiten (bv asbest) weet u hoe u effectief kunt ingrijpen.

 

Aandachtsgebied 2: kwaliteit & onderhoud     WAT   
14 U heeft in beeld of de huisvesting voldoet aan de onderwijsvisie van uw school.

15 U bent in staat vraagstukken over (ver)nieuwbouw, beheer en onderhoud integraal en in samenhang te bezien.

16 Afspraken over het kwaliteitsniveau (bij start en einde levenscyclus) zijn vastgelegd in overleg met de gemeente.

17 U beschikt over adequate gebouwgegevens (bouwjaar, m2, leerlingaantallen).

18 De kwaliteit en onderhoudsconditie van het gebouw worden systematisch bijgehouden.

19 U beschikt over een up-to-date meerjarenonderhoudsplan.

20 U heeft kennis van duurzaam en milieubewust onderhoud.

21 U heeft duidelijk in beeld of en hoe u de kwaliteit van de huisvesting kunt verbeteren en-of verduurzamen.

22 Van elk gebouw beschikt u over een actuele asbestinventarisatie.

23 De functionaliteit van het gebouw wordt (periodiek) geëvalueerd.

24 U beschikt over een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

25 U registreert doorlopend het uitgevoerde onderhoud en aanpassingen.

26 U bent in staat een projectresultaat te definiëren, specificeren, goed te keuren en te evalueren.

27 Verwachtingen van project(en) zijn expliciet gemaakt en bestuurlijk vastgesteld.

28 U beschikt over de benodigde basiskennis van het bouwproces.

29 U bent in staat ontwerp-, contract- en uitvoeringsdocumenten op juistheid en kwaliteit te beoordelen.

30 Bouwprojecten worden tussentijds en achteraf geëvalueerd.

Aandachtsgebied  3: financien & exploitatie   HOE
31 U beschikt over gevalideerde leerlingenprognoses (inzicht ruimtebehoefte/(over)capaciteit).

32 U heeft een volledig beeld van de huisvestingslasten en bekostiging per gebouw.

33 Activiteiten ten aanzien van beheer en exploitatie worden aangestuurd vanuit een integrale visie/beleid op huisvesting.

34 Voor investeringsbeslissingen beschikt u over een (doorgerekende) business case.

35 Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over uitgangspunten rondom renovatie (onder andere over bekostiging).

36 U kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse financieringsvormen.

37 U heeft kennis van huur- en verhuurmogelijkheden rond schoolgebouwen.

38 U heeft inzicht op te behalen besparingen op exploitatie, onderhoud en beheer (onder andere via monitoring).

39 U heeft kennis van inkopen en aanbesteden (zowel ten aanzien van de ontwerp- als gebruiksfase).

40 U beschikt over de juiste expertise om prijs/kwaliteit te beoordelen.

ja nee enigszins

aantal keer ingevuld (zelf optellen)  
 

Voor een analyse van de uitkomsten lees het instructie-tabblad.




