
Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs scholen voor voortgezet onderwijs 
 
1. Inleiding. 
In afwijking van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs kent het voortgezet onderwijs een 
geïntegreerde berekening voor de ruimtebehoefte van het bewegingsonderwijs. Dit betekent dat er 
naast het vaststellen van de capaciteit en het berekenen van de ruimtebehoefte voor een lesgebouw 
van het voortgezet onderwijs gelijktijdig eenzelfde berekening plaatsvindt voor de lokalen 
bewegingsonderwijs (= gymnastieklokalen). 
 
2. Capaciteit en ruimtebehoefte. 
Het vaststellen van de capaciteit en het berekenen van de ruimtebehoefte voor een lokaal 
bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs is opgenomen in bijlage III, deel B van onderdeel A 
tot en met onderdeel C. 
- Bijlage I, deel B, paragraaf 3.3. geeft de criteria aan voor het vaststellen van de noodzaak van de 

uitbreiding van het lokaal bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs: 
 3.3 Uitbreiding  
 De noodzaak voor uitbreiding blijkt uit: 

 a. het feit dat de oppervlakte van de zaal (oefenvloer) kleiner is dan 140 m2 en daardoor het 
effectief gebruik van de gymnastiekruimte belemmerd wordt; 

 b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 2000 meter hemelsbreed gebruik te maken van 
een of meer gymnastiekruimten dan wel van binnen redelijke termijn beschikbaar komende 
gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat gedurende 
tenminste vijfien jaren de leerlingen waarvoor het gymnastiekonderwijs noodzakelijk is, 
aanwezig zijn. 

Voor het vaststellen van de noodzaak van de uitbreiding is dus enerzijds bepalend het aantal 
leerlingen dat op de school voor voortgezet onderwijs staat ingeschreven, anderzijds de bestaande 
oppervlakte van de zaal / oefenvloer en de uitkomst van de leerlingenprognose. 
 
Uitgangspunt is dat de capaciteit van de gymnastiekruimte 40 lesuren omvat (bijlage III, deel A onder 
3.5.1). Over het algemeen wordt de maximale capaciteit niet altijd benut, maar wordt rekening 
gehouden met een gebruik van minimaal 32 lesuren. De ruimtebehoefte gymnastiekonderwijs is 
afhankelijk van het aantal leerlingen in relatie met het aantal leerlingen dat is ingeschreven op de 
afzonderlijke richtingen (bijlage III deel B onder 3.2, tabel 7.2.). 
 
Om vast te stellen welke ruimtebehoefte moet worden toegekend geldt de volgende formule: (aantal 
leerlingen x 32 x m2 bvo gym) : 460 of de formule (aantal leerlingen x 32 x m2 bvo gym) : 322 (zie 
bijlage III deel C onder 3.4.). In beide berekeningen wordt dus uitgegaan van een standaardgebruik 
van 32 lesuren. Op het moment dat wordt vastgesteld dat het aantal noodzakelijke uren hoger is dan 
de beschikbare capaciteit wordt niet eerder uitbreiding toegekend als de gymnastiekruimte 40 lesuren 
in gebruik is. Dit betekent dat bij toename van het aantal leerlingen de extra ruimte tot minimaal 8 uur 
binnen de bestaande capaciteit moet worden opgevangen.  
 
B. Bekostiging. 
Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een geïntegreerde berekening van de ruimtebehoefte 
voor de lesgebouwen en de gymnastiekruimten. Achtergrond van deze geïntegreerde berekening is 
dat tot 1 januari 1997 er een rechtstreekse relatie bestond tussen de minister van OCW en de 
schoolbesturen voortgezet onderwijs. Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte van een school voor 
voortgezet onderwijs werd tot 1 januari 1997 deze systematiek gehanteerd en de systematiek is 
zodoende na 1 januari 1997 overgenomen in de modelverordening. Als gevolg van de situatie voor 1 
januari 1997 ontvangen de scholen voor voortgezet onderwijs van de minister van OCW rechtstreeks 
bekostiging voor het beheer, de exploitatie en de aanpassing van deze gebouwen. 
 
De rechtstreekse bekostiging van de scholen voor voortgezet onderwijs door de minister van OCW 
betekent dat op het moment dat de school voor voortgezet onderwijs geen eigen, of onvoldoende 
capaciteit in de eigen gymnastiekruimte heeft en daardoor voor een aantal uren gebruik maakt van 
een lokaal van een derde, de school voor voortgezet onderwijs voor dit aantal uren gebruik een 
exploitatiekostenvergoeding moet betalen aan de juridisch eigenaar van dat lokaal. Deze vergoeding 
kan gebaseerd worden op de werkelijke exploitatiekosten, anderzijds kan de vergoeding worden 



afgeleid van de normbedragen die in de beleidsregel ‘Gymnastiekonderwijs’ zijn opgenomen. De 
vergoeding voor het (mede)gebruik wordt als volgt berekend: 

- aantal lesuren * vast bedrag / 26 
- aantal lesuren * variabel bedrag. 

 
 
Vb. 
Aantal lesuren (mede)gebruik is 15, gymnastiekruimte heeft als bouwjaar 1990, oppervlakte 
oefenvloer is 252 m2. De vergoeding wordt als volgt berekend: 
15 x 3.058,59 / 26 = € 1.764,57 
15 x 540,01 = € 8.100,15 
Totale vergoeding te betalen door VO € 9.864,72 


