
Totstandkoming digitaal IHP gemeente IJsselstein 

Papierloos IHP  
Schoolbesturen en gemeente IJsselstein werkten de afgelopen jaren samen een plan uit voor de 
toekomst en de wijze waarop zij om willen gaan met de huisvesting voor het onderwijs in IJsselstein. 
Gekozen is voor een strategisch, beleidsrijk maar bovenal digitaal IHP. Uniek is namelijk dat het IHP 
digitaal is vormgegeven en nu ook als zodanig te raadplegen is. De onderdelen van het IHP zijn online 
per wijk te bekijken en geven een doorkijk tot 2030. Het digitale IHP brengt duidelijk in kaart welke 
ontwikkelingen de gemeente IJsselstein op zich af ziet komen en wat dit voor de huisvesting gaat 
betekenen. Dit alles met een duidelijke onderbouwing van onderliggende documenten, en slim gebruik 
van landelijk beschikbare hulpmiddelen. Denk daarbij aan het PvE Frisse scholen en het 
Kwaliteitskader huisvesting. 

Samenwerking schoolbesturen en gemeente 
Om tot het digitale IHP te komen is een participatief proces met schoolbesturen en andere 
betrokkenen doorlopen. Hierdoor krijgen zowel de ambities van de gemeente als van de 
schoolbesturen een plaats. De schoolbestuurders en gemeente hebben regelmatig met elkaar om 
tafel gezeten om vorm en sturing te geven aan het IHP. Er is een werkgroep van ambtenaren, 
schooldirecteuren en andere betrokkenen geweest om onderwerpen samen uit te werken. Ook is er 
samen met schooldirecteuren, bso- en kinderopvangorganisaties meegedacht over verschillende 
scenario’s. 

Drie terugkerende thema’s 
Om de huisvesting toekomstbestendig te krijgen is er in het digitale IHP voor gekozen steeds per wijk 
in te zoomen op drie terugkerende thema’s: 
1. De functie die het gebouw vervult (nieuwe/ andere functies en mogelijkheden multifunctioneel 
gebruik); 
2. De ontwikkelingen in het leerlingaantal (vraag/aanbod onderwijsconcepten en overcapaciteit); 
3. De kwaliteit van het gebouw (vervanging of levensduurverlenging. 
Vanuit een visie op de toekomst is gekeken naar de huidige situatie en de benodigde ruimteverdeling 
en bijhorende investeringsopgave(n). Er is daarbij niet uitsluitend naar de gebouwde omgeving 
gekeken. Er zal in de komende periode bijvoorbeeld worden gekeken of er meer schoolpleinen 
openbaar gemaakt kunnen worden. 

Heldere opbouw 
De digitale versie van het IHP kent een slimme opbouw en is helder geschreven. Waar nodig wordt 
voor een toelichting (bijvoorbeeld wettelijke kaders) verwezen naar onderliggende documenten. Voor 
raadsleden en betrokken stakeholders wordt daarmee snel inzichtelijk welke opgave er ligt, wat 
daarbinnen ieders verantwoordelijkheden zijn en op welke wijze deze in de komende jaren een 
invulling gaan krijgen. Met het IHP wordt handig gebruik gemaakt van bestaande kennis en informatie. 
Het digitale IHP laat zien dat er door gemeente en schoolbesturen is nagedacht over toekomstige 
ontwikkelingen die een directe relatie hebben met de huisvestingsopgave. Denk aan de bredere 
functie van onderwijs en schoolgebouwen, de daling van het aantal leerlingen en eigentijdse eisen 
voor de kwaliteit van gebouwen. 

Loslaten normvergoeding 
In het Digitale IHP wordt duidelijk aangegeven dat de normvergoeding is losgelaten. Het IHP kent 
daarentegen een goed onderbouwde financiële paragraaf welke een directe relatie heeft met een 
gewenst kwaliteitsniveau van de gebouwen. Daarbij is er aandacht voor de technische, functionele en 
toekomstige kwaliteit. Binnenklimaat, duurzaamheid, flexibiliteit en multifunctionaliteit maken 
prominent onderdeel uit van het kwaliteitsniveau. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over 
de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van gebouwen. Bij het opstellen 
van deze financiële paragraaf is gebruik gemaakt van het landelijke kwaliteitskader huisvesting uit 
2014. In de verdere uitwerking van het IHP wordt vanuit Total Cost of Ownership met de 
schoolbesturen nog gesproken over hun bijdrage in de hogere investeringslasten en over 
medegebruik van schoolgebouwen op momenten, dat deze niet voor het onderwijs hoeven worden 
ingezet. De schoolbesturen hebben al toegezegd hierover afspraken te willen maken. Dat kan, omdat 
de extra investering in duurzaamheid leidt tot lagere exploitatielasten. 

https://www.ruimte-ok.nl/thema/kwaliteitskader-huisvesting

