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De scholenbouwwaaier is ontwikkeld in 
opdracht van Atelier Rijksbouwmeester 
i.s.m. Servicecentrum Scholenbouw. De 
scholenbouwwaaier is een initiatief van 
het onderzoekslab 12 ‘Gezond Verstand’ 
dat heeft plaatsgevonden in het kader van 
‘Nederland wordt Anders’.

Auteurs: Marco van Zandwijk, Frank  
Studulski, Sibo Arbeek, André Mol 
Eindredactie:  Marco van Zandwijk    
Opmaak: Akimoto Amersfoort
Drukwerk: ???????
Tekstcorrectie: Corine van den Broek

Alle in deze waaier opgenomen ideeën  
zijn vrij te verspreiden, vooropgesteld 
dat u de scholenbouwwaaier als bron 
vermeldt en dit de kwaliteit van de speel-  
en leeromgeving van kinderen ten  
goede komt. 
  
Om de gewenste informatiebehoefte 
in de praktijk te kunnen toetsen en de 
leesbaarheid van de waaier verder te ver-
groten, ontvangen wij graag feedback via 
de gelijknamige interactieve website van 
de scholenbouwwaaier. Hier kunt u ook 
terecht voor actuele informatie en verdere 
verdieping, zoals mogelijke werkvormen, 
een begrippenlijst, antwoorden op meest 
gestelde vragen en verwijzingen naar het 
gebruikte bronmateriaal.

Wij zijn regelmatig op zoek naar geschikte 
pilots om de scholenbouwwaaier te testen 
in de praktijk. Scholen en gemeenten die 
hiervan gebruik willen maken wordt ver-
zocht via de website contact op te nemen. 

WWW.SCHOLENBOUWWAAIER.NL
@gezondengoed
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g Voor u ligt de scholenbouwwaaier, een
handreiking aan allen die binnenkort
voor een nieuwbouw- of verbouwopgave
staan voor gebouwen waarin kinderen
de hoofdrol spelen. Het doel van deze
waaier is de communicatie tussen de 
opdrachtgever(s) - gebruiker(s) en de 
adviseur(s) - ontwerper(s) te structuren
en daarmee de kwaliteit van de
huisvesting te verbeteren.

De scholenbouwwaaier stelt de  
eindgebruiker centraal. Door keuzes  
die gemaakt moeten worden op een  
simpele manier in beeld te brengen, 
heeft de gebruiker een praktisch  
instrument in handen om ambities in  
een vroeg stadium bespreekbaar te 
maken en helder te formuleren.

De waaier is opgebouwd rond een vijftal
thema’s, waarmee gebruikerswensen
gestructureerd in het Programma van
Eisen (PvE) kunnen worden opgenomen.

De waaier kent twee zijden, een inspira-
tiezijde voor de fase van visievorming
en een informatieve zijde met praktische
informatie. Ieder thema eindigt met  
suggesties voor verdere verdieping. 

De nieuw- of verbouw van een school is
vaak een intensief proces. De beperkte
budgetten dwingen tot het maken van
keuzes. We hopen dat deze waaier u
helpt bij het scherp krijgen van uw prio-
riteiten en het maken van deze keuzes.

Marco van Zandwijk
Atelier Rijksbouwmeester &
Servicecentrum Scholenbouw
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d DEEL I Wie?

PROCES  (organisatorische aspecten)

A1 opdrachtgeverschap 

A2 samenwerking  

A3 vastgoedstrategie 

A4 projectomgeving 

A5 projectambities 

A6 procesinrichting

A7 contractvormen

A8 architectenselectie 

   

DEEL II  Wat?

BELEVING  (architectonische aspecten)

B1 uitstraling 

B2 entree(s) 

B3 zichtlijnen 

B4 kleur 

B5 trappen 

B6 routing 

B7 schaal 

GEBRUIK  (functionele aspecten)

C1 kerncijfers  

C2   ligging  

C3 verkeersveiligheid  

C4 buitenruimte  

C5 openbaarheid  

C6 toegankelijkheid  

C7 multifunctionaliteit 

C8 leren 

C9 opvang  

C10 sport 

C11 cultuur

C12 overblijven 

C13 werken 

C14 overig 
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TECHNIEK  (technische aspecten)

D1 daglicht 

D2 kunstlicht 

D3 luchtverversing 

D4 luchtkwaliteit 

D5 ruimteakoestiek 

D6 geluidsniveau  

D7 wintertemperatuur 

D8 zomertemperatuur 

D9 groenkwaliteit  

D10 energieprestatie 

D11 flexibiliteit 

D12 milieuprestatie  

D13 materialisatie

D14 hygiëne 

D15 ict

 

DEEL III Hoe?

ECONOMIE  (economische aspecten)

E1 investeringskosten  

E2 vastgoedexploitatie 

E3 gebruikersexploitatie  

E4 functionele exploitatie 

E5 financieringsvormen 

E6 levensduurdenken 
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Voordat er gesproken kan worden 
over de uiteindelijke prestaties die 
het gebouw moet gaan leveren, 
moet er heel wat geregeld worden. 
Eerst dient helder te zijn in welke 
omgeving de opgave een invulling 
dient te krijgen, welke visie op de 
inhoud daarbij hoort en wie daarbij 
betrokken worden. De invulling van 
de rol van de opdrachtgever(s) is 
hierbij van cruciaal belang. 

Aan iedere oplossing gaat een  
vraag vooraf. Een geslaagd project 
begint met het begrijpen van de 
vraag achter de vraag. Dit thema 
zorgt ervoor dat deze vragen worden 
gesteld. Naarmate partijen zich 
meer verbonden voelen met de 
gestelde vraag, neemt de kans toe 
dat een project slaagt. Gemeenten, 
schoolbesturen en maatschappe-
lijke partners doen er daarom 
verstandig aan vooraf gezamenlijk 
na te denken over de maatschappe-
lijke betekenis, gewenste mate van 
samenwerking en het toekomstper-
spectief op het door hen gewenste 
voorzieningenniveau. 

a
proces
organisatorische aspecten



www.poraad.nl 
(sectororganisatie schoolbesturen primair onderwijs)
www.vng.nl 
(belangenbehartiging gemeentebesturen)
www.waarborgfondskinderopvang.nl  
(sectororganisatie kinderopvang)
www.platformonderwijshuisvesting.nl 
(kennisnetwerk adviesbureaus)
www.bna.nl 
(onderzoeksnetwerk architectenbureaus)
www.bouwstenenvoorsociaal.nl 
(wegwijzer maatschappelijk vastgoed)
www.bredeschool.nl 
(kennisplatform brede scholen)
www.bredeschoolcongres.nl 
(website van jaarlijks brede school congres)
www.bredeschool.com 
(expertisenetwerk rondom brede scholen)
www.kcwz.nl 
(Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz)   
www.schooldomein.nl 
(vakblad met aansprekende good practices)
www.scsb.nl 
(expertisecentrum onderwijshuisvesting)
www.scholenbouwen.be 
(kennisplatform good practices België)
www.kinderopvangtotaal.nl 
(website met vakinformatie kinderopvang)
www.projectenmanagen.nl 
(inzichten voor succesvol projectmanagement)  
www.vernieuwingbouw.nl  
(kennisbank over vernieuwing in de bouw)
www.bestekkenbibliotheek.nl 
(online bibliotheek voor alle soorten bestekken)
www.leidraadaanbesteden.nl 
(kennisplatform bouworganisatievormen)
www.psibouw.nl 
(archief innovatieprogramma PSIBouw 2004-2008)
www.wijkplaats.nl 
(vernieuwers in maatschappelijk vastgoed)
www.dencamsterdam.nl 
(ervaring dagarrangementen en combinatiefuncties)
www.expertisecentrumonderwijs.nl 
(kenniscentrum vanuit vraagsturing)
www.ontwerpwedstrijden.nl 
(steunpunt architectuuropdrachten en Europees 
aanbesteden)



• Goed opdrachtgeverschap is  
essentieel voor gezonde  
projectcultuur

• Rol opdrachtgeverschap wordt  
in praktijk snel onderschat

• Professionalisering opdracht-
geverschap is komende jaren dé 
uitdaging 

• Bouwen is voor veel opdracht- 
gevers een eenmalige  
gebeurtenis

• Teveel partijen zijn bezig opnieuw 
het wiel uit te vinden
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1 Opdrachtgeverschap     
rol & regievraag
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of scheidsrechter?
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Opdrachtgeverschap     
rol & regievraag

• Schooldirecteuren zijn geen  
bouwkundigen 

• Opleiding tot opdrachtgeverschap 
bestaat niet   

• Kwaliteit onderwijshuisvesting is  
sinds 1997 verantwoordelijkheid 
schoolbesturen

• Financiering onderwijshuisvesting is 
sinds 1997 zorgplicht gemeenten

• Gemotiveerd opdrachtgever die weet 
wat hij wil blijkt succesfactor

• Politieke, private en publieke belangen 
spelen een rol in gemeenten

• Veel opdrachtgevers zijn gewend 
(enkel) reactief op te treden

• Roep om doordecentralisatie naar 
schoolbesturen groeit 

   
• Breng in kaart wie er een rol spelen bij 

te nemen beslissingen
• Breng in kaart wie verantwoordelijk is 

voor te nemen beslissingen
• Bepaal of je wenst te werken vanuit 

verbinding of overeenstemming
• Bepaal rol gemeente: sturend, voor-

waardenscheppend of ruimtegevend  
• Bepaal rol bij ontwikkeling, ontwerp 

en beheer (eigenaar, huurder, mede-
gebruiker)

• Bepaal gewenste invloed op ontwerp-
begeleiding en besluitvormingsproces

• Inventariseer aanwezige doorzettings-
vermogen en bereidheid risico’s  
te nemen

• Laat één partij de regie voeren 
• Ga op zoek naar kennis, uw opgave is 

niet nieuw
 
www.poraad.nl   
www.vng.nl   
www.waarborgfondskinderopvang.nl
www.aedesnet.nl
‘Help ik heb een opdrachtgever!’ (2009) 
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2 Samenwerking   
partners & betrokkenheid
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Samen of ieder voor zich? 

• Krimp vraagt om nieuwe vormen 
van samenwerking 

• Commitment zorgt voor minder 
weerstand bij projecten

• Samenwerking tussen onderwijs, 
buurt en opvang kan beter 

• Scholen zijn niet gewend om ‘hun’ 
gebouw te delen met anderen 

• Samenwerking wordt (nog) niet 
gestimuleerd door wet-  
en regelgeving
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Samenwerking   
partners & betrokkenheid
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at • Bouwen van kindercentra is teamwork 
• Positieve grondhouding legt basis voor 

samenwerking
• Samenwerking begint met investeren 

van tijd in elkaar
• Inzicht in elkaars belang heeft positief 

effect op samenwerking 
• Effectief projectmanagement stelt  

wij-kant in projecten centraal 
• Concurrentie kan samenwerking 

belemmeren 
• Gebrekkige samenwerking (bouw)

partijen kost geld
• Samenwerking is niet af te dwingen 
• Onverschilligheid kost geld
   
• Benoem (gewenste betrokkenheid) 

maatschappelijke partners
• Benoem (primaire) doelgroep(en) 

waarvoor wordt gebouwd
• Bepaal vooraf gewenste mate van 

autonomie en samenwerking  
• Benoem op welke onderdelen  

samenwerking wel, niet of misschien 
mogelijk is    

• Zorg voor samenhang met andere 
projecten en lokaal beleid

• Definieer wat de school voor de buurt 
doet en andersom

• Ontwikkel een gezamenlijke visie op 
het bouwproject

• Benut expertise ouders, buurt en 
medezeggenschapsraad

• Ken elkaars agenda en ga erover  
in gesprek

• Kijk speelfilm over samenwerkings-
proces ‘Het boekje van Ellen’

 
www.vng.nl (‘Spoorboekje’ bijlage A)
www.kcwz.nl (‘Het boekje van Ellen’)
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3 Vastgoedstrategie     
eigendom & beleidsdoelen
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(Ver)kopen of huren? 

• Gemeentelijk vastgoed kan helpen 
beleidsdoelen te bereiken 

• Goede langetermijnvisie voorkomt 
ad-hocbeslissingen

• Terugvallende inkomsten maken 
strategisch vastgoedbeleid  
noodzakelijk 

• Inzicht in omvang en kwaliteit 
vastgoedportefeuille ontbreekt bij 
veel gemeenten 

• Verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed is superactueel  
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Vastgoedstrategie      
eigendom & beleidsdoelen
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at • Integrale aanpak fysiek en sociaal 
beleid geeft beter rendement

• Wens om voorzieningen in samenhang 
te beschouwen neemt toe

• Klanttevredenheid wordt steeds vaker 
gebruikt als prestatie-indicator 

• Onaantrekkelijkheid is grootste  
economische risico van  
gebouwenvoorraad 

• Inzicht in bouwopgave komende 20-30 
jaar ontbreekt bij veel gemeenten

• Ontwikkeling, bezit en beheer is vaak 
over meerdere afdelingen verspreid

• Koppeling kosten en prestaties is  
essentieel voor vastgoedbeheer

• Verzekerde waarde gemeentelijk  
vastgoed wordt geschat op 40 à 50 
miljard euro 

• Oppervlakte gemeentelijk vastgoed 
ligt tussen de 40 en 50 miljoen m²

• Corporaties hebben ervaring met rol 
als ontwikkelaar, eigenaar  
en beheerder

   
• Maak integraal  

voorzieningenprogramma 
• Breng krachtenveld projectomgeving 

in beeld
• Verkrijg inzicht in (prestaties)  

bestaande gebouwenvoorraad

• Ga gluren bij de buren; uw opgave is 
niet nieuw!  

• Kom los van bestaande patronen
 
www.bouwstenenvoorsociaal.nl
www.realestatemagazine.nl

‘Schoolgebouw te huur’ (2010)
‘Het palet voor maatschappelijk  
vastgoed’ (2011)
‘Gemeentelijk vastgoedmanagement’ 
(2011)
‘Spoorboekje maatschappelijke  
voorzieningen’ (2008)
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15 - Krimp als kans
 

 

Figuur 7 – Prognose aantal leerlingen basisonderwijs per gemeente, 2009-2015 (index 2009=100) 

2.2 Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs telt op dit moment zo’n 935.000 leerlingen (exclusief vavo). Het grootste deel 
hiervan volgt onderwijs op een door het ministerie van OCW bekostigde instelling (zie Tabel B1.14). 
Daarnaast zitten er nog circa 30.900 leerlingen in het groene voortgezet onderwijs, dat door het ministerie 
van LNV wordt bekostigd.  
 
In de afgelopen 10 jaar is het leerlingaantal in het voortgezet onderwijs met ongeveer 5 procent 
toegenomen. Vooral het praktijkonderwijs is sterk gegroeid (43%, zie Figuur 8). Daarnaast blijkt dat er 
steeds meer leerlingen kiezen voor een havo- of vwo-opleiding, en steeds minder voor het vmbo. In de 
periode 2000-2009 nam het aantal havisten met 27 procent toe en het aantal vwo’ers met 28 procent. Het 
aantal leerlingen in het vmbo daalde in dezelfde periode met bijna 18 procent.  
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4 Projectomgeving      
trends & ontwikkelingen
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Focus op verleden, heden of 
toekomst?

• Gebruik van scholen is afgelopen 
decennia drastisch veranderd

• Behoefte om voorzieningen in 
samenhang te bekijken groeit

• (Ver)bouwen van scholen vraagt 
om een blik op de toekomst 

• Maatschappelijke vraag naar 
dagarrangementen stijgt

• Leerlingenpopulatie krimpt en 
wordt heterogener
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Projectomgeving      
trends & ontwikkelingen

• Inwonersaantal daalt komende dertig 
jaar in 40% gemeenten

• Capaciteit BSO is in afgelopen acht 
jaar bijna verviervoudigd

• Aantal scholen dat overweegt andere 
(school)tijden in te voeren groeit

• Onderwijs, opvang, zorg, sport, cultuur 
lopen steeds meer in elkaar over 

• Aantal kinderen met beperking dat 
naar ‘gewone’ school gaat neemt toe     

• (Brede) scholen zijn nog niet ingericht 
op passend onderwijs  

• Jeugdzorg en onderwijs komen  
dichter bij elkaar

• Benoem trends, leefstijlen, kansen  
en ontwikkelingen in gemeente 

• Breng accommodatie-, cultuur-, 
grond- en jeugdbeleid in kaart

• Breng activiteitenbehoefte in beeld 
(voorzieningenniveau, krimp) 

• Breng zorgbehoefte in beeld (passend 
onderwijs, CJG)      

• Breng visie op onderwijs in beeld 
(pedagogisch, leerontwikkeling) 

• Breng visie op schooltijden in beeld 
(arbeidsmarkt, dagarrangementen) 

• Breng visie op werkvormen in beeld 
(personele organisatie, ICT)

• Gebruik ‘Spoorboekje voor maat-
schappelijke voorzieningen’ van de 
VNG

 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
‘Schools Kill Creativity’, 
filmpje Sir Ken Robinson (You Tube) 
‘Geen meter teveel’ (2009)
‘Krimp als kans’ (2010)
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5 Projectambities 
PvE & gebouwprestaties
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Sturing op inspanning, 
oplossing of resultaat?

• PvE wordt nog weinig ingezet als 
sturend toetsingskader

• Bouwwereld denkt en werkt 
steeds meer vanuit prestatie-
eisen 

• PvE dat niet past bij budget leidt 
tot financieel onhaalbaar ontwerp

• Gebouwprestaties zijn op papier 
vaak beter dan in de praktijk 

• Gebouwprestatie wordt  
belangrijker gevonden dan  
eigendom 
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Projectambities 
PvE & gebouwprestaties

•  Keuzes in beginstadium zijn van grote 
invloed op kosten 

•  Tevreden huurder vormt  
basisvoorwaarde succesvol vastgoed

•  Nieuwe technieken maken  
gebouwprestaties eenvoudig en  
permanent meetbaar

•  Meetresultaten kunnen helpen in 
bewustwordingsproces gebruikers 

•  Monitoring gebouwprestaties  
stimuleert integraal ontwerpproces

•  Huidige inspectiemethodes zijn vooral 
gericht op technisch beheer

•  Goed PvE verstaat de kunst van  
het weglaten

  
•  Benoem motivatie en drijfveren  

van project
•  Definieer procedurele, kwalitatieve  

en financiële kaders
•  Formuleer architectonische, functio-

nele en technische prestaties in PvE
•  Maak gevraagde prestaties in PvE 

toets- en meetbaar (SMART)
•  Maak gebruik van ISSO-publicaties 

over duurzaam beheer en onderhoud
•  Maak gebruik van leidraad  

prestatiecontract Agentschap NL
•  Overweeg beloning uitvoerende  

partijen af te stemmen op prestatie 
•  Laat gewenst kwaliteitsniveau PvE 

financieel toetsen 
•  Benoem meetmethodiek  

duurzaamheid 
•  Borg prestatieafspraken in contracten

•  Leer van kinderen; stel vragen 
• Stel het ‘wat’ centraal in PvE  

(niet het ‘hoe’)
 
www.agentschapnl.nl
www.bestekkenbibliotheek.nl
‘Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en 
Brede Scholen’
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6 Procesinrichting 
tijdspad & besluitvorming 
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Snel of zorgvuldig?

• Behoefte aan transparant proces 
groeit 

• Te groot aantal informatiestromen 
maakt proces oncontroleerbaar

• Voor klein gebouw zitten al snel 
6 projectleiders en 40 beslissers 
aan tafel   

• Voorbereidingsproces (brede) 
school duurt gemiddeld zeven jaar

• Klantgerichtheid verliest het vaak 
van de drang naar beheersing
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Procesinrichting 
tijdspad & besluitvorming 

•  Planprocessen lopen altijd anders dan 
vooraf gedacht

•  Goede voorbereiding voorkomt haastig 
werken en herstelkosten 

•  Een plan is een handleiding waar van 
afgeweken mag worden

•  Diverse belangen beïnvloeden  
gemeentelijke besluitvorming

•  Projectorganisatie is gebouwd rondom 
de drie K’s (Klanten-Kosten-Kwaliteit)

•  Enthousiasme werkt in de praktijk 
beter dan een stapel papier     

•  In goed georganiseerde projecten is 
hoe-vraag niet relevant

•  Partijen die geen verantwoording  
nemen horen niet in stuurgroep thuis

•  Onderwijs, opvang en verenigingsleven 
kennen eigen dynamiek

•  Veel vragen worden te laat gesteld
  
•  Hou communicatielijnen kort (zorg voor 

mandaat!)
•  Maak afspraken over rollen en  

bevoegdheden 
•  Wees pragmatisch en gebruik gezond 

verstand bij formuleren PvE 
•  Definieer uitgangspunten budget,  

projectomvang, deadlines,  
informatiestromen en kwaliteit

•  Leg opdrachtgever keuzes en  
(financiële) consequenties voor

•  Ruim tijd in voor communicatie en 
politieke besluitvorming

•  Vier tussentijds succes  
met betrokkenen

•  Neem voldoende tijd voor formuleren 
ambities en opstellen PvE 

 
www.projectenmanagen.nl
‘Projectmatig creëren 2.0’ (2006)
 

pr
og

ra
m

m
a

w
is

t u
 d

at
ti

p
ve

rd
ie

pi
ng

a
6



ke
uz

e
ur

ge
nt

ie
a

7 Contractvormen     
afspraken & overeenkomsten
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Zelf doen of uitbesteden?

• Kennis geïntegreerde contract- 
vormen ontbreekt bij scholen  
en gemeenten 

• Keuze aanbestedingsvorm sterk 
afhankelijk van gewenste  
eigendomsituatie 

• Nieuwe financierings- en  
eigendomsconstructies zijn volop  
in ontwikkeling  

• Geïntegreerde contracten  
stellen bijzondere eisen aan  
opdrachtgevende organisatie 

• Koppeling ontwerp, bouw,  
onderhoud, exploitatie kan forse 
besparing opleveren
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Contractvormen     
afspraken & overeenkomsten

•  Gewenste rol gemeente en  
schoolbestuur beïnvloedt contractvorm

•  Complexiteit geïntegreerde contract-
vormen schrikt veel opdrachtgevers af 

•  Er wordt in de praktijk meer gestuurd 
op prijs dan op prijs-kwaliteit (EMVI)

•  Bundeling van projecten creëert lerend 
vermogen uitvoerende partijen

•  Gewenste risicoverdeling en  
exploitatiebenadering bepalen  
mede keuze contractvorm

•  Geïntegreerde contractvorm kent  
hoge voorbereidingskosten en  
andere rolverdeling 

•  Bij geïntegreerde contractvorm legt 
opdrachtgever vooraf zijn eisen op tafel

•  Langdurige contracten dwingen tot 
samenwerking

  
•  Maak afspraken over bouwheerschap
•  Bepaal gewenst eigendoms(huur)model
•  Draag in vroeg stadium zorg voor  

bestuursovereenkomst 
•  Maak financieel economische afweging 

voor aanbestedingsvorm 
•  Bepaal welke invloed opdrachtgever wil 

blijven uitoefenen op eindresultaat
•  Maak keuze contractvorm (geïnte-

greerd, total engineering of traditioneel)
•  Maak gebruik van afwegingstool  

geïntegreerd aanbesteden
•  Maak gebruik van standaardmodellen 

en overeenkomsten
•  Maak gebruik van de leidraad  

aanbesteden 
•  Stel contracten op in begrijpelijke taal 
•  Werk vraagpakket niet te ver uit

•  Maak zoveel mogelijk gebruik  
van standaardovereenkomsten

 
www.afwegingstool.scsb.nl  
www.leidraadaanbesteden.nl
www.psibouw.nl
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8 Architectenselectie   
selecteren & gunnen
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Goedkoop of kwalitatief  
inkopen?

• Meer dan helft gemeenten  
heeft nog nooit een Europese  
aanbesteding gedaan 

• 66% van aanbestedende  
gemeenten heeft ‘het’ nog  
maar 1 keer gedaan! 

• Bij extreem lage prijsaanbiedin-
gen geeft prijs vrijwel altijd  
de doorslag

• Geïntegreerde ontwerpopdrachten 
(van D&B tot DBFMO)  
winnen terrein

• In aanbestedingen worden vaak 
onnodig hoge eisen gesteld
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Architectenselectie  
selecteren & gunnen

•  Doorlooptijd Europese aanbestedings-
procedure ligt tussen 19 en 40 weken

•  Gunning op basis van EMVI maakt 
afweging prijs-kwaliteit mogelijk

•  Exacte omvang van project hoeft nog 
niet bekend te zijn

•  Selectie op basis van subjectieve  
criteria is mogelijk

 
•  Benoem type architect-adviseur dat 

past bij de opgave
•  Overweeg inzetten creativiteit  

architect al bij ontwikkeling PvE
•  Vertaal visie opdrachtgever naar 

objectieve kwaliteitscriteria
•  Overweeg instellen van een  

honorariumplafond
•  Overweeg samenstellen integraal 

ontwerpteam 
•  Denk na over gewenste interactie  

tussen architect en gebruikers
•  Bepaal of je gaat beoordelen op plan, 

visie of bureau
•  Onderschrijf als opdrachtgever het 

gebruik van KOMPAS light
 Houd selectie simpel en effectief

•  Selecteer op kwaliteit en competen-
ties i.p.v. op kwantiteit en prijs

•  Gebruik KOMPAS light voor aanbeste-
den architectendiensten  

 
Helpdesk aanbesteden  
www.ontwerpwedstrijden.nl
‘Zo kan het ook!’,  
Architectuur Lokaal (2011)
‘Maatschappelijk Verantwoord  
Aanbesteden’, Manifest BNA (2011)
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‘Wij weten dat de school eerder zou 
moeten lijken op een jungle, een  
boerderij, een laboratorium, een 
labyrint dan op een kantoorgebouw 
en toch lijken alle scholen op het 
laatste’. Deze uitspraak van Guus 
Kuijer (uit ‘Het geminachte kind’) laat 
zien op welke manier er kan worden 
nagedacht over het soort gebouw dat 
gewenst is.  Het denken in metaforen 
en beelden kan helpen over wat het 
gebouw meer zou kunnen zijn dan een 
optelsom van vierkante meters. Durf 
te dromen. Maak van het gebouw een 
kweekvijver voor nieuwsgierigheid!

Ruimten samen maken nog  
geen gebouw. De samenhang en 
onderlinge relaties zijn een belangrijk 
onderdeel bij de beleving van een 
gebouw.  Centraal daarbij staan 
vragen als: welke indruk wil je met  
het gebouw oproepen, welke sfeer  
zal het gebouw kenmerken en hoe  
wil je dat mensen het gebouw zich 
zullen gaan herinneren?

b
beleving
architectonische aspecten



www.scholenbouwwaaier.nl 
(interactief platform scholenbouwwaaier)
www.schooldomein.nl  
(vakblad met aansprekende good practices)
www.schoolinside.nl  
(kennisplatform eigentijdse leeromgevingen)
www.schoolfacilities.nl 
(vakblad met facilitaire invalshoek)
www.scholenbouwprijs.nl 
(website over tweejaarlijkse scholenbouwprijs)
www.bredeschool.nl 
(landelijk steunpunt brede scholen)
www.onderwijspaleis.nl 
(digitale verzamelplek praktijkvoorbeelden)
www.bna.nl 
(‘Luisteren naar schoolgebouwen’, BNA Onderzoek)

Leestips 
‘Aap, noot, mis’, Architectuur Lokaal (2008)
‘Van visie naar schoolgebouw’, BNA (2008) 
‘Bouwboek voor kindercentra’, 
Netwerkbureau kinderopvang (2011)
‘Ruimte en Leren. Lessen in architectuur 3’, 
Herman Hertzberger (2008)
‘Bouwen voor de Next generation’, 
Marlies Rohmer (2007)
‘Een traditie van vernieuwing’, BNA (2008)
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1 Uitstraling 
identiteit & herkenbaarheid 
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Opvallend of terughoudend?

Goede architectuur heeft  • 
aantrekkingskracht
Gebouwen worden steeds meer • 
ingezet als marketingtool 
Ouders kiezen steeds bewuster • 
een school met bepaald profiel  
en uitstraling 
Gebouwen met een sterke  • 
identiteit hebben een langere 
levensduur 
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Uitstraling 
identiteit & herkenbaarheid 

Een beeld zegt meer dan  • 
1000 woorden
 Architectuur begint met (het hebben • 
van) een (goed) idee     
 Een schoolgebouw is meer dan zijn • 
(onderwijs)functie
 Met alleen technische oplossingen  • 
zijn scholen niet geholpen
 Schaal, uitstraling en veiligheid  • 
beïnvloeden schoolkeuze 
 Gebruikers wensen kleinschalig  • 
en kindvriendelijk karakter
 Niemand zit te wachten op gebouw • 
zonder eigen identiteit 
 Architectuur van het gebouw kan  • 
visie op huisvesting versterken
 Natuurlijke materialen worden als • 
uitnodigend ervaren 
 Afwijkende vormen zijn lastiger  • 
te maken

  
 Bepaal wat voor gebouw je wilt zijn • 
 Benoem karakteristieken van  • 
gewenste situatie
 Maak beeldverwachting expliciet • 
(schaal, vorm, karakter)
 Denk na over gewenste beleving  • 
vanuit visie op huisvesting 
 Denk na over hoe je wilt dat mensen • 
zich het gebouw later herinneren
 Geef aan wat je met het gebouw  • 
wilt bereiken 
 Houd rekening met  • 
toekomstbestendigheid

Zoek architect die de gewenste  • 
identiteit kan vormgeven
Laat je inspireren;  • 
bezoek andere gebouwen
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2 Entree(s)
aankomst & oriëntatie
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Centraal of decentraal?

Entreegebied vormt eerste  • 
kennismaking met het gebouw
 Het betreden van het gebouw  • 
zien kinderen als een avontuur 
 Entrees en circulatiegebieden  • 
zijn sterk bepalend voor  
ruimtebeleving
 Entreegebied rondom school • 
beïnvloedt gevoel van veiligheid 
 Eerste indruk begint al op  • 
schoolplein 
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Entree(s)
aankomst & oriëntatie

Entreezones zijn bepalend voor eerste • 
indruk van bezoekers     
 Eerste indruk kan cruciaal zijn voor • 
schoolkeuze van ouders
 Entreegebied heeft invloed op het • 
gedrag van bezoekers 
 Entrees markeren een symbolisch • 
overgangspunt van buiten naar binnen 
 Entreeruimte van bepaalde omvang • 
stimuleert ontmoeting
 Wachten rondom entreeruimte is • 
aangenamer als hierover is nagedacht
 Entreegebied wordt vaak aangemerkt • 
als informatiepunt

   
 Definieer gewenste positie in wijk  • 
en/of buurt
 Maak keuze voor centrale en/of  • 
decentrale entrees
 Benoem toegangsmogelijkheden  • 
tot gebouw
 Houd rekening met verschillende • 
aanlooproutes vanuit de wijk 
 Denk na over welke gebouwfuncties je • 
nabij bezoekersentree wilt situeren
 Definieer gewenste gebruikskwaliteit • 
entree (ontvangstruimte of doorgangs-
ruimte?)
 Definieer gewenste mate van  • 
gastvrijheid (ouderruimte, rookbeleid)
 Denk na over hoe benaderbaar je wilt • 
zijn voor ouders
 Denk na over de herkenbaarheid  • 
van entree(s)  

 Maak entrees daar waar je graag naar • 
binnen/buiten wilt 
 Zorg voor beheer en toezicht• 
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3 Zichtlijnen 
overzicht & veiligheid

zi
c

h
tl

ij
n

en

Open of gesloten karakter?

Zichtlijnen en zichtrelaties  • 
beïnvloeden ruimtelijke beleving
 Gewenste zichtrelaties zijn sterk • 
afhankelijk van huisvestings- 
concept
 Uitzicht naar buiten is belangrijk: • 
85% van de tijd wordt binnen 
doorgebracht
 Overzicht en toezicht zijn be-• 
langrijk voor gevoel van (sociale) 
veiligheid
 In een open setting is het van • 
groot belang rust en duidelijkheid 
te creëren
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Zichtlijnen 
overzicht & veiligheid

Grenzen zijn essentieel voor de  • 
beleving van ruimte
 Kinderen zitten graag op plekken  • 
waar iets te zien is   
 Waterpunten werken als een  • 
magneet op kinderen 
 Wanden zijn een fysieke vertaling  • 
van de onderwijsvisie 
 Zichtlijnen en zichtrelaties versterken • 
het gevoel van ruimte
 Zicht op andere ruimten stimuleert • 
vaak dat deze ook wordt gebruikt 
 Doorzichten en vides kunnen  • 
gebruiker helpen zich te oriënteren 
 Op een afstand van twintig meter zijn • 
gezichten nog net herkenbaar 
 Mogelijk (toe)zicht op ruimten  • 
vergroot gevoel van veiligheid 

  
 Definieer gewenste mate van openheid • 
vanuit visie op huisvesting
 Definieer welke ruimten een open  • 
of meer besloten karakter  
moeten hebben
 Maak duidelijk of groepen op  • 
zichzelf zijn gericht of naar buiten   
 Maak duidelijk welke ruimten met • 
elkaar in verbinding mogen staan 

 Onderschat rol van daglicht niet • 
 Stem hoogte van doorkijkjes af op • 
ooghoogte van kinderen 
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4 Kleur     
materialen & kleurgebruik 

k
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Prikkelarm of prikkelrijk?

Kleurgebruik heeft impact op  • 
beleving, gedrag en leerprestaties
 Onze samenleving bevat veel • 
meer prikkels dan 40 jaar geleden 
 Kennis van kleurwerking wordt  • 
in praktijk onderschat 
 Vergaderzaal vraagt om andere • 
setting en sfeer dan teamkamer
 Expressieve kleuren hebben  • 
negatief effect op concentratie

d
ee

l 
ii 

b
el

ev
in

g



Kleur     
materialen & kleurgebruik 

Een gebouw dat je met al je zintuigen • 
kan ervaren is prettig
 Kleur- en materiaalgebruik helpen • 
gewenste beleving te realiseren
 Wanden vormen (veelal) het visite-• 
kaartje van de gebruikersgroep 
 Kleuren hebben invloed op • 
concentratievermogen en functioneren   • 
 Kleuren, duidelijke ruimten en beweg-• 
wijzering ondersteunen oriëntatie
 Materiaalkeuze is medebepalend  • 
voor het ‘kleurmilieu’
 Kleurkeuze beïnvloedt de lichtheid  • 
van de ruimte   
 Kleurgebruik heeft effect op  • 
gevoelstemperatuur
 Kleurwaarneming is leeftijds- • 
afhankelijk 

  
 Definieer wat beoogd moet worden • 
met de toe te passen kleuren 
 Maak onderscheid in duurzame en • 
niet-duurzame beelddragers
 Maak gewenste beleving van kleuren • 
en materialen expliciet 
 Benader kleur als integraal onderdeel • 
inrichtingsconcept
 Bekijk kleurgebruik in gehele context • 
(incl. meubilair) 
 Stem kleuren af op ruimtegebruik • 

 
 Voorkom ‘kleurterreur’• 
 Centreer mededelingen en werkstuk-• 
ken op één plek
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5 Trappen 
niveaus & verbindingen
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Stijgpunt of gebruiksruimte?    

Zittreden hebben een aantrek-• 
kende werking (op kinderen)
 Niveauverschillen en verschil-• 
len in plafondhoogte beïnvloeden 
beleving 
 Ruimte rondom trappen wordt • 
vaak inefficiënt gebruikt 
 Een trap stimuleert menselijk • 
contact
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Trappen 
niveaus & verbindingen

Trappen kunnen de ruimte accentue-• 
ren en verlevendigen
 Trappen, entrees en deuren bepalen • 
de bewegingspatronen in een gebouw
 De loungetrap is een succes, om op  • 
te lezen, te spelen, te praten of  
te hangen
 Te smalle trappen leiden tot een trage • 
doorgang en pestgedrag
 Materiaalkeuze voor trapafwerking is • 
bepalend voor akoestiek
 Trappen vormen veelal aanleiding tot • 
speelgedrag

   
 Zorg voor goed georganiseerde  • 
circulatie van verkeersstromen
 Maak onderscheid tussen verkeers-• 
ruimten en algemene ruimten
 Maak gebruik van de (vergeten)  • 
ruimten op, onder en rond de trap 
 Een trap kan ook een theater, tribune • 
of overblijfruimte zijn
 Maak voor allerkleinsten een  • 
lage leuning
 Maak keuze voor open of gesloten • 
trappen
 Definieer de gewenste functie van  • 
de trap

 Maak trappen dienstbaar aan  • 
gewenste beleving
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6 Routing 
gangen & logistiek 
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Gangenschool of 
werken in clusters?

Gangen worden steeds meer inge-• 
zet als speel-, lunch- en leerplek
 Beweging door het gebouw is een • 
belangrijk belevingsaspect
 Grote verkeersstromen door het • 
gebouw geven onrust
 Gebouwen voor kinderen kennen • 
spitsuren 
 Een slechte logistiek is een  • 
stressfactor
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Routing 
gangen & logistiek 

De routing vormt de verbinding tussen • 
verschillende activiteiten
 Een goede logistiek maakt het gebouw • 
in één keer te begrijpen  
 Zichtlijnen en vrije hoogte dragen bij • 
aan de beleving van een route
 Gangen als werk-, lunch- en speel-• 
ruimten kennen hogere eisen 
 Gangen als speelruimte zijn bij voor-• 
keur breder dan vier meter
 Garderobes maken een gang minder • 
goed bruikbaar als werkruimte 
 Regelmatige plaatsing van toiletten • 
voorkomt veel heen en weer lopen
 Vluchttrappen kunnen onderdeel • 
uitmaken van de routing 
 Gangen kosten ruimte (ongeveer • 
5-15% van BVO)

 
 Definieer gebruik van gangruimten • 
(vooraf) met gebruikers
 Schenk aandacht aan de ‘hoofdroute’ • 
door het gebouw 
 Denk na over logistiek van verschil-• 
lende (leeftijds)categorieën 
 Denk na over looplijnen, deuren en • 
positionering centrale ruimten
 Houd rekening met plaats voor  • 
ophangen van jassen en tassen
 Denk aan uitzicht naar buiten,  • 
gebruik van kleur en bewegwijzering
 Besteed aandacht aan de manier • 
waarop het daglicht binnenvalt

 Bezoek referentieprojecten• 
 Voorkom onnodige verkeersstromen • 
door leer-, werk- en speelruimten
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7 Schaal 
inrichting & maatvoering 
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Indrukwekkend of 
beschermend?

School is voor veel gebruikers  • 
een tweede thuis   
 Mensen trekken van nature naar • 
plekken die beschutting geven  
 Gevoel van veiligheid  • 
(beschutting) is essentieel om  
te kunnen leren
 Ieder kind heeft behoefte aan • 
afzondering en bescherming 
 Kinderen leven dichter bij de • 
grond dan volwassenen
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Schaal 
inrichting & maatvoering 

Behoefte aan beschutting en veiligheid • 
verschilt per activiteit
 Gebruikers ervaren grote open  • 
ruimten niet altijd als aangenaam
 Jonge kinderen zijn gek op kleine, • 
grotachtige ruimten en hoekjes
 Kleine kinderen hebben een ander • 
gezichtsveld dan volwassen
 Kinderen spelen graag in kleine • 
groepjes (van 3 tot 5 kinderen)
 Oudere kinderen hebben meer  • 
behoefte aan afscherming
 Kinderen worden aangetrokken  • 
door grensgebieden
 Een goede leeromgeving biedt  • 
voldoende afscherming, privacy  
en uitzicht 
 Aantal overgangen in gebouw is bepa-• 
lend voor ervaring van huiselijkheid

  
 Denk na over hoe je het gebouw in • 
herkenbare delen kunt opdelen
 Denk na over op welk niveau je  • 
ruimten wilt kunnen clusteren 
 Stem maatvoering af op kindhoogte • 
(ramen, borstwering, keuken, leuning)
 Bepaal gewenste hoogten kleding-• 
haken (niet hoger dan 1200 mm)
 Stem maat leerpleinen af op  • 
activiteiten die er plaatsvinden

 Geef ruimten herkenbare namen • 
mee (bv. leerplein, voorleestrap,  
kookatelier)
 Maak een scholenbouwwaaier  • 
met kinderen
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Kinderen en professionals brengen 
steeds meer tijd door op (brede) 
scholen. Het dagelijks gebruik van 
deze gebouwen is daarom in steeds 
grotere mate van invloed op hun 
welbevinden. 

Nergens is de opvatting ‘architec-
tuur is goed benutte ruimte’ zo 
geldig als in het onderwijs. Naast de 
kwaliteit van het gebouw vraagt ook 
de omgeving de nodige aandacht, 
maar door de focus op het gebouw 
blijft deze veelal onderbelicht. 

De gewenste organisatie van het 
spelen, leren en werken krijgt veelal 
spelenderwijs vorm. Voordat een 
overzicht kan worden verkregen van 
de gewenste ruimten (in aantallen 
en afmetingen) moet daarbij eerst 
helder worden geformuleerd voor 
welke activiteiten deze ruimten ge-
schikt dienen te zijn en vanuit welke 
visie ze zullen worden gebruikt.

c
gebruik
functionele aspecten



www.kinderrechten.nl 
(voorlichting over kinderrechten)
www.nji.nl 
(kennis over jeugd en opvoeding)
www.teamonderwijs.nl 
(kennisplatform vernieuwende onderwijsvormen)  
www.innovatieimpulsonderwijs.nl 
(kennisnetwerk innovatief onderwijs)
www.hetkinderopvangfonds.nl 
(innovaties op gebied van kinderopvang)
www.lpp-nederland.nl 
(kennisplatform landelijk platform peuterspeelzalen)
www.ouders.nl 
(grootste ouders-community van Nederland)
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl 
(digitale wegwijzer andere schooltijden)
www.bredeschool.nl  
(kennisplatform rondom ontwikkelingen brede scholen)
www.schoolensport.nl 
(expertisenetwerk KVLO rondom bewegingsonderwijs)
www.sportengemeenten.nl 
(kennisnetwerk ter bevordering van sport)
www.kennisnet.nl 
(expertisecentrum digitale leeromgeving)
www.schoolleider.kennisnet.nl/ict/ 
nieuwbouw 
(informatiemap nieuwbouw en ICT)
www.cultuurnetwerk.nl 
(expertisecentrum voor cultuureducatie)
www.akta.nl 
(onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik)
www.tijdvooreten.nl 
(denkrichtingen voor lunchvoorzieningen op scholen)
www.arbocataloguspo.nl 
(website met praktische richtlijnen arbo-wetgeving)
www.arbo-vo.nl 
(arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs)
www.schooldomein.nl  
(informatief vakblad met aansprekende good practices)
www.schoolinside.nl  
(kennisplatform eigentijdse leeromgevingen)
www.schoolfacilities.nl 
(informatief vakblad met facilitaire invalshoek)
www.batutrecht.nl  
(kenniscentrum op gebied toegankelijkheid)
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1 Kerncijfers 
feiten & kengetallen 
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Proactief of reactief?

Lokale voorzieningen worden • 
steeds meer in samenhang  
bekeken
 Huisvesting is niet langer kwanti-• 
tatief maar kwalitatief vraagstuk 
 Veel gemeenten kampen met • 
verouderde gebouwenvoorraad 
 Traditionele schooldag wordt • 
steeds vaker losgelaten
 In Nederland groeit het aantal • 
leegstaande klaslokalen  
(schatting 10%)
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Kerncijfers 
feiten & kengetallen 

Kinderen genieten 940 uur onderwijs • 
per jaar (veertig weken)
 Van werknemers in basisonderwijs is • 
77% vrouw en 40% ouder dan 55 jaar 
 Ziekteverzuim in basisonderwijs is 6% • 
(2 keer zo hoog als op universiteiten) 
 Schoolgebouwen worden steeds  • 
intensiever gebruikt 
 Scholen branden nooit af  • 
onder schooltijd
 Nederlands basisonderwijs telt:• 
7831 vestigingen (7940 in 2006)
7480 scholen (7572 in 2006)
1.541.000 kinderen (gem. 22)
112.000 kinderen in speciaal  
basisonderwijs
1200 schoolbesturen (1402 in 2006)
80 schoolbesturen met minder dan 
100 kinderen
133.000 fte personeelsleden (180.000 
personen) in basisonderwijs
 Nederland telt ongeveer:• 
5200 kinderdagverblijven
6200 locaties BSO 
1200 brede scholen 
70.000 lokalen
170 bibliotheken (351 in 2005)
418 gemeenten 

 
 Stem programma af op toekomstige • 
behoefte 
 Denk in activiteiten en gebruikers in • 
plaats van in vierkante meters  

Verlies kinderen achter de cijfers niet • 
uit het oog

 
www.ocw.nl  
www.cfi.nl 
www.statline.nl (CBS)  
www.vimeo.com/13001074 
Tekstenpocket ‘Regelingen Onderwijs-
huisvesting’ (Sdu Uitgevers)
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Ligging 
situering & 
bereikbaarheid 
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Ontsluiting of bezonning 
doorslaggevend?

Gebouwen voor kinderen moeten • 
goed (en veilig) bereikbaar zijn
 Multifunctionele gebouwen krijg-• 
en vaak centrale plek in de wijk
 Plaatsing gebouw op kavel is van • 
invloed op speelruimten  
en bereikbaarheid 
 Ligging gebouw is medebepalend • 
voor noodzakelijke installaties
 Locatiekeuze heeft effect op  • 
uiteindelijke investeringskosten
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Ligging 
situering & 
bereikbaarheid 

Gebouwvorm is sterk afhankelijk van • 
locatie en bestemmingsplan
 Ligging, vorm en oriëntatie gebouw • 
bepalen voor groot deel lichtinval
 Gebouwen bestaand uit één bouwlaag • 
worden vrijwel niet meer gebouwd
 Kindvriendelijke routes naar het  • 
gebouw stimuleren zelfstandige  
bereikbaarheid 
 Een duidelijke en herkenbare ingang • 
helpt de bezoeker
 Buitenruimte geeft geluidsbelasting • 
voor gebouw en omgeving 
 Entreepleinen op het noorden werken • 
niet goed

 Denk aan verschillende (doel)groepen• 
 Denk aan zonoriëntatie (speelruimte, • 
zonne-energie en entrees) 
 Overweeg een zoen- en zoefstrook • 
voor ouders
 Benoem het aantal (fiets)parkeerplek-• 
ken (in directe nabijheid entrees)
 Houd rekening met 3-6 fietsen per tien • 
kinderen (fietsparkeertool)
 Oude vuistregel: om vijf fietsen te kun-• 
nen stallen is circa 4 m2 nodig

  
 Maak ruimten rondom het gebouw • 
toegankelijk voor buurt
 Gebruik fietsparkeertool van  • 
het fietsberaad 

www.fietsberaad.nl (fietsparkeertool)
www.fietsparkeur.nl (kwaliteitslabel 
fietsenrekken)
www.crow.nl (parkeernormen)
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3 Verkeersveiligheid 
halen & brengen  
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Met fiets of auto naar school?

Veiligheid en bescherming zijn • 
belangrijk bij kinderspel
 Verkeersruimte rond het gebouw • 
moet veilig en verkeersluw zijn
 Steeds meer kinderen en leerlin-• 
gen worden met auto gebracht  
en gehaald
 Gemiddelde leeftijd waarop • 
kinderen zelfstandig aan verkeer 
deelnemen stijgt
 Fietsmaatregelen kunnen het • 
aantal fietsende scholieren fors 
doen toenemen
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Verkeersveiligheid 
halen & brengen  

Het brengen en halen veroorzaakt • 
kortdurend piekverkeer 
 Ouders hechten veel waarde aan • 
breng- en haalmomenten
 Vanaf negen jaar kunnen kinderen zich • 
vrij en zelfstandig bewegen in 30 km-
zones
 Zelfstandig lopend of fietsend naar • 
school bevordert de autonomie van  
het kind
 Brede stoepen zijn prettig voor veilige • 
routes naar school
 Fietsleunbeugels voorkomen diefstal • 
en omwaaien 
 Fysieke veiligheid op gebouwniveau is • 
geborgd in bouwbesluit

 
 Maak verkeersveiligheid integraal • 
onderdeel ontwerpopgave
 Overleg met gemeente over snel-• 
heidsbeperkende en verkeerscircule-
rende maatregelen
 Houd rekening met criteria voor vei-• 
lige schoolomgeving van fietsersbond
 Maak scholen via veilige school-thuis-• 
fietsroutes bereikbaar
 Zorg voor duidelijke scheiding van • 
verkeers- en speelruimte

 Stimuleer dat kinderen lopend of met • 
fiets naar school kunnen
 Benut inrichting speelplein voor  • 
verkeerseducatie

 
www.fietsersbond.nl/veilignaarschool
www.veiligverkeernederland.nl
www.schoolopseef.nl
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4 Buitenruimte  
spelen & buitenlucht
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Restruimte of speelruimte?  

Kinderen zijn veel en graag buiten• 
 Een op de zeven kinderen is  • 
te zwaar
 30% van kinderen haalt beweeg-• 
norm van 1 uur per dag  
 Inrichting buitenruimte heeft  • 
effect op verveling en pestgedrag
 Inrichting buitenruimte is vaak • 
sluitpost op begroting
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Buitenruimte  
spelen & buitenlucht

Kinderen hebben recht op vrije tijd • 
 Spelen is leuk, leerzaam en  • 
biedt ontspanning
 Beweging bevordert emotionele,  • 
motorische en mentale ontwikkeling 
 Groene en zonnige buitenruimten  • 
hebben positief effect op speelgedrag 
 Gebruikers vinden verharde  • 
speelplaatsen onaantrekkelijk  
 Veel ouders wachten op het  • 
schoolplein op hun kinderen
 Natuurlijke inrichting hoeft niet  • 
duur te zijn 

  
 Zorg voor integrale aanpak  • 
van buitenruimte
 Reserveer budget voor (inrichting) • 
buitenruimte 
 Kinderopvang: 4 m2 per kindplaats • 
lijkt voldoende, 7 m2 wordt geadvi-
seerd
 Denk bij indeling plein aan verschillen • 
naar leeftijd en activiteit
 Zorg voor (overdekte) plek voor wach-• 
tende ouders (en kinderen)
 Zorg voor toilet en buitenkraan in de • 
buurt van speelplaats
 Denk aan behoud bestaande waarde-• 
volle bomen (uitzicht, schaduw)
 Denk aan plek voor afval en bergruim-• 
te voor speelmaterieel 
 Oriënteer pleinen op de zon • 

 Betrek kinderen en buurt bij ontwerp • 
 Beschouw buitenruimte als  • 
pedagogische ruimte

 
www.nuso.nl
www.springzaad.nl 
www.jantjebeton.nl
www.kinderrechten.nl
www.platformbuitenspelen.nl
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5 Openbaarheid
schoolplein na schooltijd
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Openbaar of afsluitbaar plein?

Nederland kent steeds meer  • 
binnenkinderen
 In Nederland is een tekort aan • 
(natuurlijke) buitenspeelruimte
 Buitenspelen is noodzakelijk  • 
voor een goede ontwikkeling  
van kinderen 
 Het aantal schoolpleinen dat fun-• 
geert als openbare speelruimte 
groeit
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Openbaarheid
schoolplein na schooltijd

Goede buitenruimten kunnen ook een • 
speelplek voor de wijk zijn 
 Scholen twijfelen vaak over open-• 
baarheid van speelplaatsen vanwege 
kosten beheer
 Angst voor vandalisme weerhoudt • 
scholen ervan de pleinen open te 
maken
 Sociale controle en betrokkenheid  • 
van de buurt werken goed tegen 
vandalisme 
 Kinderopvang stelt specifieke eisen • 
aan buitenruimte en terreinafschei-
dingen
 4 m2 speelruimte per kind zou de • 
norm moeten zijn (NUSO/Jantje  
Beton)
 Spel ontstaat van nature langs de • 
randen van een plein
 Veel openbare ruimte wordt door • 
jongens geannexeerd

  
 Maak een integraal plan voor inrich-• 
ting brede buurtpleinen 
 Denk bij inrichting na over ruimte voor • 
jeugd en allerkleinsten
 Maak duidelijke afspraken over onder-• 
houd, inrichting en beheer
 Denk na over de veiligheidsparadox • 
(omgang met risico’s)
 Zoek aansluiting bij speelruimten in • 
de buurt
 Betrek buurtbewoners actief bij het • 
bedenken van oplossingen 
 Denk bij inrichting al na over beheer • 

 Denk terug aan hoe je zelf het liefste • 
wilde spelen in je jeugd
 Accepteer dat speelruimte slijt • 

 
www.nuso.nl
www.ruimtevoordejeugd.nl  
www.speeldernis.nl
www.jantjebeton.nl
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Toegankelijkheid 
gebouwindeling 
& doorstroming
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Openbaar of opdeelbaar 
gebouw?

Multifunctionaliteit heeft effect op • 
toegankelijkheid
 Toegankelijkheid is sterk bepa-• 
lend voor compartimentering
 Slecht te compartimenteren  • 
gebouwen zijn slecht beheersbaar
 Doorstroming op piekmomenten • 
is vaak niet goed geregeld
 Beheer en beveiliging na school-• 
tijd kosten geld

gangtype

haltype
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Toegankelijkheid 
gebouwindeling 
& doorstroming

 Meer toegangsdeuren vragen meer • 
toezicht
 ICT en toegankelijkheid zijn steeds • 
nauwer met elkaar verweven
 Toegankelijkheid gaat verder dan • 
aandacht voor rolstoelgebruikers
 Trappen voor de ingang zijn bij nat • 
weer of vorst al snel onbegaanbaar 
 Deurdrangers van entreedeuren staan • 
vaak te zwaar afgesteld
 Centrale receptie vraagt om duidelijke • 
beheerafspraken
 Om vier kinderwagens te kunnen  • 
stallen is circa 3 m2 nodig
 Goede compartimentering beperkt • 
beheerkosten

 
 Bepaal gewenste aantal gebouw-• 
toegangen (aantal gebruikers)
 Bepaal welke ruimten voor welke  • 
gebruikersgroepen toegankelijk 
dienen te zijn
 Bepaal welke ruimten bij elkaar  • 
gesitueerd dienen te worden
 Denk aan toegankelijkheid en ruimte • 
voor kinderwagens en buggy’s 
 Houd rekening met goede dimensio-• 
nering van verkeersruimten
 Maak het gebouw eenvoudig te com-• 
partimenteren (denk aan installaties!)
 Houd rekening met ruimtebehoeften • 
passend onderwijs 
 Maak deurdrangers zo dat deuren met • 
één hand te openen zijn

 Maak in vroeg stadium sleutelplan • 
met gebruikers

 
www.batutrecht.nl  
‘Handboek voor toegankelijkheid’ (2008)
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Multifunctionaliteit  
dubbel & slim 
ruimtegebruik
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Eigen ruimten - samen delen - 
multifunctioneel? 

Ruimten worden steeds vaker • 
multifunctioneel gebruikt
 Gebruikers zijn gewend te werken • 
in ruimten die volledig eigendom 
zijn van henzelf
 Steeds meer organisaties willen • 
hun vierkante meters op  
meerdere manieren gebruiken
 Veel bestaande scholen zijn niet • 
geschikt voor multifunctioneel 
gebruik
 Multifunctionaliteit heeft effect op • 
gas- en elektraverbruik
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Multifunctionaliteit  
dubbel & slim 
ruimtegebruik

Niet iedere ruimte kan  • 
multifunctioneel worden gebruikt 
 Door multifunctioneel gebruik slijt het • 
gebouw sneller 
 Wand kan tevens dienen als zitplek, • 
garderobe, tentoonstellingsruimte of 
berging
 Een multifunctioneel gebouw kent • 
zo’n honderd in te roosteren  
gebruiksuren
 Goede afsluitbaarheid en beheer zijn • 
cruciaal voor multifunctionaliteit 
 Nederlandse regelgeving is ingesteld • 
op scheiding van functies
 Bestemmingsplannen kunnen  • 
multifunctioneel gebruik beperken  
 Schuifdeuren creëren ruimtewinst, • 
maar zijn duurder in aanschaf
 Vouwwanden zijn niet altijd praktisch • 
in gebruik

 
 Benoem in PvE de eigen en  • 
gezamenlijke ruimten
 Ontwikkel goed programma voor • 
gemeenschappelijke ruimten
 Breng verwacht gebruik, openingstij-• 
den en bezoekersaantallen in kaart
 Maak vroegtijdig afspraken over ver-• 
deling kosten gezamenlijke ruimten
 Denk na over compartimentering, in-• 
richting van het beheer en installaties 
 Denk na over gebruiksmogelijkheden • 
van het dak (groen, spelen,  
zonne-energie, etc.)

 Vermijd dubbel ruimtegebruik bij zeer • 
jonge kinderen 
 Multifunctionaliteit is een visie, niet • 
slechts een faciliteit 

 
www.bredeschool.nl
www.kindagenda.nl
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Leren  
onderwijsvisie &  
werkvormen 
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Traditioneel of vernieuwend 
onderwijs?

Afmetingen onderwijsruimten  • 
zijn niet langer wettelijk  
voorgeschreven 
 Opvatting over leren en spelen is • 
bepalend voor het ruimtegebruik
 Onderwijsopvatting heeft directe • 
consequenties voor (functioneel 
en technisch) PvE 
 Behoefte aan meer verschillende • 
ruimten groeit
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Leren  
onderwijsvisie &  
werkvormen 

Klassikaal onderwijs is niet langer  • 
de norm
 Verschillende ideeën over leer- en • 
werkvormen bepalen de indeling in 
ruimten
 Naast klassikale instructie wordt er • 
meer in kleine groepen en individueel 
gewerkt
 Bij zelfgestuurd onderwijs is meer • 
ruimte nodig dan bij traditioneel  
onderwijs
 Grote, open lesruimten zijn ‘modern’, • 
maar hebben ook nadelen 
 Leerpleinen die tevens dienen als • 
‘doorgangsruimte’ zijn onrustig
 Door krimp ontstaan meer  • 
combinatieklassen
 Aandacht voor ‘leren op locatie’ groeit• 

 
 Definieer gewenste werkvormen• 
 Inventariseer activiteiten,  • 
groepsgrootten en tijdsbesteding 
 Denk met leerkrachten na over verta-• 
ling onderwijsconcept naar ruimten 
 Denk na over gebruik van gangen als • 
speel- en werkruimte
 Denk na over gewenste mate van  • 
overzicht en diversiteit
 Denk aan presentatieplekken, voor • 
kunstwerkjes en kinderen 

 Geef leren de ruimte; zorg voor  • 
‘informele’ plekken 
 Ondersteun leerkrachten bij hun  • 
ruimtegebruik

www.desterrenschool.nl
www.innovatieimpulsonderwijs.nl  
(slimfit onderwijs)
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9 Opvang  
dagindeling & zorg 
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Schooldag of dagarrangement?

Steeds meer kinderopvang, PSZ • 
en BSO vestigen zich in of bij 
school 
 Ouders kiezen voor school met • 
goede combinatie opvang en 
onderwijs
 Steeds meer kinderen blijven over • 
tussen de middag (nu ca. 60%)
 Scholen zijn verplicht opvang te • 
organiseren als ouders daar om 
vragen
 Opvang in of bij school voorkomt • 
slepen met kinderen
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Opvang  
dagindeling & zorg 

Kinderen gaan per dag 5,5 uur naar • 
school, in dagarrangement 11 uur 
Goede ruimten voorschoolse,  • 
tussenschoolse en naschoolse  
opvang ontbreken vaak
 Elke groep gebruikers stelt eigen • 
eisen aan gebouw, geluid en ruimte
 Voor een dagarrangement van 7 tot 7 • 
zijn verschillende leefsferen nodig
 Peuterspeelzalen worden steeds vaker • 
overgenomen door kinderopvang
 Een lokaal kan na schooltijd ook als • 
BSO-ruimte worden gebruikt
 Per kind is 4 m2 binnenspeelruimte • 
wenselijk (verticale groepen 4,5 m2) 
 Per kind is 3,5 m2 voorgeschreven • 

  
 Ontwerp integraal kindcluster• 
 Houd rekening met gebruik van  • 
ruimten door anderen 
 Denk aan goede voorziening om te • 
eten (uitrusting, sfeer, bergruimte)
 Maak duidelijk onderscheid gebruik • 
overdag en ’s avonds
 Zorg voor goede aansluiting met  • 
buitenruimte

 Opvang is vrije tijd voor kinderen• 

  
www.bredeschool.nl  
www.lpp-nederland.nl
www.hetkinderopvangfonds.nl
‘Op weg naar het integraal kindcentrum’ 
(2010)
Bouwboek voor kindercentra’ (2011)
‘Perspectief op het IKC’ (2011)
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Sport 
beweging &  
gymfaciliteiten 
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Sport, spel en bewegen in 
of buiten de school?

Jeugd sport en beweegt veel te • 
weinig
 Slechts 30% van kinderen haalt • 
beweegnorm van één uur per dag  
 Aantal kinderen met overgewicht • 
is in 25 jaar bijna verviervoudigd
 De school is dé plek om kinderen • 
te laten bewegen
 Kinderen die bewegen voelen zich  • 
fitter en zijn minder ziek
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Sport 
beweging &  
gymfaciliteiten  

Meer bewegen krijgt steeds meer • 
aandacht
 Sporten stimuleert sociale interactie • 
en zelfvertrouwen
 Eén gymnastieklokaal voorziet in 26 • 
klokuren gymles
 De favoriete plek van kinderen is • 
vrijwel altijd sport-, speel- of  
buitenruimte
 Keuze zaalgrootte (en NOC*NSF-• 
eisen) is afhankelijk van gemeentelijke 
afwegingen
 Multifunctioneel gebruik vraagt om • 
speciale vloerafwerking 
 Goede afspraken over (gemeen-• 
schappelijk) beheer zijn essentieel

 Verken goed aan welke sport- • 
faciliteiten duurzaam behoefte is
 Benoem vroegtijdig gewenste  • 
inrichting sport- en spelfaciliteiten
 Betrek buitenruimten en speelzaal in • 
afwegingen sport- en spelactiviteiten
 Denk aan gewenste invulling van • 
modern bewegingsonderwijs 
 Zorg voor aparte ingang voor  • 
avond-gebruik en verhuur
 Denk aan goede akoestiek voor  • 
arbeidsomstandigheden leerkracht

 Maak gymnastiekvoorziening bij voor-• 
keur niet kleiner dan 7 x 13 x 22 meter
 Geef gymfaciliteiten een prominente • 
plek in het gebouw

 
www.kvlo.nl 
www.schoolensport.nl
www.sportengemeenten.nl
‘Handboek multifunctionele  
accommodaties voor sport en  
onderwijs’ (2007)
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Cultuur  
voorzieningen &  
vrije tijd
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School- of buurtfunctie?

Cultuur, sport, welzijn en  • 
onderwijs zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden
 Integratie bibliotheken en buurt-• 
huizen in brede scholen neemt toe
 Steeds meer scholen stappen • 
over op nieuwe schooltijden
 Culturele activiteiten kunnen • 
kinderen helpen bij het leren 
 Activiteiten na schooltijd  • 
bevorderen buurtfunctie gebouw
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Cultuur  
voorzieningen &  
vrije tijd

Kinderen zijn gek op avontuur • 
 School is voor veel kinderen een  • 
eerste ontmoeting met kunst  
 Aantal buitenschoolse activiteiten • 
groeit nog steeds
 Culturele activiteiten stimuleren  • 
uitwisseling en ontmoeting
 Verhuur ruimten buiten schooltijd • 
komt ten goede aan exploitatie
 In grote steden hebben veel scholen • 
een ouderkamer
 Het aantal bibliotheken is in vijf  • 
jaar gehalveerd 
 Griekse woord ‘schole’ betekent  • 
vrije tijd 

 
 Bepaal gewenste verankering en • 
positie in de wijk
 Definieer openingstijden en  • 
gebruikersgroepen
 Bepaal of het gebouw naar binnen of • 
naar buiten gericht wil zijn 
 Definieer ruimtebehoefte voor kunst, • 
lezen, muziek en theater 
 Onderzoek samenwerking consulta-• 
tiebureau en Centrum Jeugd en Gezin
 Onderzoek combinatiemogelijkheden • 
buurthuizen en muziekschool
 Zorg voor aparte ingangen i.v.m. • 
avondgebruik en verhuur 
 Houd rekening met de maximale • 
vloerbelasting (bezoekersaantallen)
 Denk aan nabijheid keukenvoorzienin-• 
gen, akoestiek en vloerafwerking
 Besteed aandacht aan plekken voor • 
tentoonstellen van kinderwerk 

 Gebruik ‘Spoorboekje maatschappe-• 
lijke voorzieningen’ van VNG

 
www.bredeschool.nl
www.cultuurnetwerk.nl
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Overblijven  
voeding & 
lunchfaciliteiten
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Broodtrommel of 
lunchvoorziening?

Scholen zijn wettelijk verplicht • 
kinderen tussen de middag op  
te vangen 
 Werkende ouders maken  • 
overblijven veelal noodzakelijk
 Ruimte en faciliteiten voor  • 
overblijven op scholen ontbreken
 Eetgedrag beïnvloedt concentratie • 
en leerprestatie
 Schoolfruit alleen creëert nog • 
geen gezonde school
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Overblijven  
voeding & 
lunchfaciliteiten

Eten heeft een sociale functie • 
 Steeds meer kinderen blijven tussen • 
de middag over
 Kinderen gaan gemakkelijk over op • 
ongezond eetgedrag
 69% van gezinnen komt doordeweeks • 
in tijdnood met ontbijt
 Kinderen die zonder ontbijt  • 
naar school gaan, zijn slecht  
geconcentreerd 
 Traditionele bekostiging onderwijs • 
voorziet niet in lunchfaciliteiten
 Overblijven kan worden uitbesteed aan • 
opvangorganisatie
 Een onderwijskeuken speelt steeds • 
vaker een rol in het gebouw
 Sfeer lunchlocatie heeft effect op • 
eetlust, eetgedrag en welbevinden

 
 Maak keuze centrale of decentrale • 
keukenvoorziening(en)
 Denk bij overblijfgelegenheid aan • 
akoestiek, logistiek en dubbel  
ruimtegebruik
 Denk bij keuken aan ventilatie, opslag, • 
water en voorraadbeheer (koeling)
 Denk aan veiligheid (inductie) en hy-• 
giëne (normen, geschoold personeel)
 Denk aan hoogte van aanrechten voor • 
het koken met kinderen 
 Denk aan mogelijkheid van  • 
verhuurbaarheid (exploitatie)
 Denk aan ontmoetingsruimten leraren • 
en begeleiders (2 m2 per persoon)

 Richt een kookatelier in • 
 Denk aan mogelijkheid voor stages • 
beroepsonderwijs

 
www.tijdvooreten.nl
www.samengoedeten.nl
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
‘Lunchwaaier’ (2009)
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personeel &  
organisatie
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de vaste stek?
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ie Een goed gebouw trekt goed • 

personeel
 De klassikale organisatie van • 
scholen verandert
 Het aantal scholen dat zijn  • 
personeel anders inzet groeit
 Nieuwbouw is vaak aanleiding het • 
onderwijsconcept te herzien
 Goed gebouw draagt bij aan  • 
gezond personeel
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De fulltime leerkracht bestaat bijna • 
niet meer
 Klaslokaal is niet langer koninkrijk • 
van vaste leerkracht 
 Modern onderwijs wisselt instructie, • 
individueel werk en groepswerk af
 Kwaliteit en uitstraling werkplek wordt • 
steeds belangrijker 
 Werken vindt steeds meer  • 
groepsoverstijgend plaats
 Nieuwe generatie leerkrachten is • 
groot voorstander digitale  
leermiddelen
 Werk-, stiltewerkplekken en  • 
spreekkamers vergroten werkplezier 
docenten
 Werken in teams vermindert ervaren • 
werkdruk onder leerkrachten 
 Werken in teams vraagt meer  • 
transparante en open ruimten
 Gezamenlijke teamkamer vergroot • 
informele contacten 

 
 Betrek leerkrachten bij het  • 
onderwijsconcept voor morgen 
 Draai met nieuwe onderwijsconcept • 
proef in het oude gebouw 
 Zorg voor voldoende werk-, opberg- • 
en overlegruimten
 Denk aan flexplekken voor  • 
leerkrachten met ICT-toepassingen
 Denk aan ergonomische aspecten • 
(Arbo)

 Maak duidelijk wat onderwijsconcept • 
betekent voor ruimtegebruik
 Leer van ervaring ‘nieuwe werken’ uit • 
andere sectoren

 
www.teamonderwijs.nl
www.innovatieimpulsonderwijs.nl 
(slim-fit)
www.arbocataloguspo.nl
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Overig   
bergruimte, garderobe 
en toiletten
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Centraal of decentraal?

Kinderen nemen steeds meer • 
spullen mee naar school
 Gebouwen met meer functies • 
vragen om meer opbergruimte
 Integraal ontwerp garderobe-• 
voorzieningen wordt vaak  
vergeten 
 Op scholen is vrijwel altijd tekort • 
aan bergruimte
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Overig   
bergruimte, garderobe 
en toiletten

Afgesloten kasten en bergruimten • 
zorgen voor rust 
 Aanwezige bergruimte beïnvloedt • 
mogelijkheden voor verhuur 
 Er wordt vaak te laat nagedacht over • 
garderobes (positie en inrichting)
 Garderobevoorziening voor 30  • 
kinderen heeft al snel een lengte  
van 4,5 meter
 Goede garderobevoorzieningen zijn • 
niet voorzien in normbudgetten
 Handdouche in mindervalidentoilet  • 
is handig
 Toiletten en technische ruimten  • 
kosten ruimte (ca. 15% van BVO) 

 
 Denk na over gewenste positionering • 
toiletten en opbergruimten
 Denk na over gewenste ruimte voor • 
jassen, tassen en rugzakken
 Denk na over gewenst toezicht  • 
op toiletten (sociale controle)
 Denk na over plaatsen waar warm  • 
en koud tapwater gewenst is
 Onderscheid opslag voor dagelijks • 
gebruik en langere termijn 
 Oude vuistregel: 1 toilet op  • 
20 kinderen
 Oude vuistregel: 2 m2 bergruimte  • 
per groep kinderen
 Oude vuistregel: één werkkast per  • 
250 kinderen; één per verdieping

 Laat kastruimte integraal onderdeel • 
uitmaken van ontwerp 
 Integreer berg- en kastruimten in • 
scheidende wanden
 Benut ruimte onder trap als  • 
bergruimte
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Lang niet altijd voldoet een (nieuw) 
schoolgebouw aan de verwachtingen 
van degenen die het gebouw dagelijks 
gebruiken. Gebouwen zijn doorgaans 
te heet, muf, lawaaiig en te donker. 
Veel problemen ten aanzien van het 
binnenklimaat worden pas achteraf 
(in de gebruiksfase) merkbaar en 
moeten dan door middel van (dure) 
techniek worden opgelost. Het is 
beter deze verwachtingen vooraf te 
benoemen zodat deze kunnen  
worden meegenomen in een  
integraal ontwerp. 

Wie gaat (ver)bouwen dient verder te 
kijken dan de prestatie-eisen uit het 
bouwbesluit. De focus op het halen 
van normen leidt immers niet tot het 
beste gebouw. Wetgeving bepaalt 
slechts de wettelijke ondergrenzen. 
De vraag is of je van een school-
gebouw niet iets meer zou mogen 
verwachten. 

In het streven naar het bouwen van 
een gebouw met een lange houdbaar-
heidsdatum, wordt flexibiliteit maar 
al te gemakkelijk als toverwoord ge-
bruikt. Aan de flexibiliteit van ruimten 
zit echter een maximum: een ruimte 
die overal voor geschikt is, is tegelij-
kertijd nergens echt geschikt voor.

d
techniek
technische aspecten



www.gezondegebouwen.nl 
(Praktijkboek Gezonde Gebouwen)
www.nigz.nl 
(gezondheidsbevordering op scholen)
www.rivm.nl 
(informatiepunt milieu en gezondheid) 
www.scsb.nl 
(o.a. platform Binnenmilieu Scholen)
www.frissescholen.nl 
(frisse scholen programma)
www.ggdkennisnet.nl 
(kennisnetwerk GGD)
www.longfonds.nl 
(astma en longziekten)
www.livingdaylights.nl 
(daglichttoepassingen)
www.gezondeschool.nl 
(gezonde scholen)
www.agentschapnl.nl 
(energie, klimaat en duurzaamheid)
www.agion.be 
(o.a. instrument duurzame scholenbouw)
www.gezondescholen.eu 
(gezonde scholen in benelux)
www.sbr.nl 
(kenniscentrum in de bouw)
www.systeembouwendnederland.nl 
(kenniscentrum systeembouw)
www.bouwbesluit.net 
(kennis platform bouwbesluit 2012)
www.slim-onderhoud.nl 
(slim onderhoud)
www.isso.nl 
(kennisinstituut voor installatiesector)
www.binnenmilieu.nl 
(onderzoeksbureau binnenmilieu)
www.passiefbouwen.nl 
(kennisplatform passief bouwen)
www.circle-of-blame.nl 
(verzameling artikelen koplopers duurzame gebouwen)
www.duurzaamgebouwd.nl  
(kennisplatform over duurzaam bouwen)
www.duurzaamvastgoed.com 
(duurzaamheid en vastgoed)
www.duurzaamvastgoedportal.nl 
(verduurzaming vastgoed)
www.platformduurzamehuisvesting.nl 
(duurzaamheid in huisvestingsketen)
www.eco-schools.nl 
(integrale benadering duurzaamheid)
www.vitaallokaal.nl
(kennisnetwerk rondom Licht , Lucht en Water)
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daglicht & uitzicht
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Weren of profiteren?

Natuurlijk daglicht heeft  • 
positieve invloed op gedrag en 
leerprestaties 
 Kinderen zijn beter geconcen-• 
treerd bij hoger daglichtniveau 
 Goed gebruik van daglicht  • 
reduceert behoefte aan kunstlicht 
 Tekort aan daglicht maakt  • 
slaperig en depressief 
 Daglichtfactor is in veel scholen • 
ondermaats
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Daglicht     
daglicht & uitzicht

Daglicht is gratis• 
 Ons natuurlijk systeem werkt nog • 
steeds op wens om buiten te zijn 
 Mensen verblijven liever in ruimten • 
die van twee kanten licht krijgen
 Voor 1985 was tweezijdige daglicht-• 
toetreding in lesruimten verplicht
 Licht van boven is drie maal  • 
effectiever dan licht van opzij
 Licht activeert en zorgt voor aanmaak • 
vitamine D
 Hoger geplaatste ramen hebben • 
hogere lichtopbrengst
 Op een heldere zomerdag is het licht • 
buiten 100.000 lux 
 Op een bewolkte winterdag is het licht • 
buiten 1000-5000 lux 
 Een plant heeft minimaal 700 lux • 
nodig om te overleven  
 Te veel direct (zon)licht kan leiden tot • 
warm binnenklimaat   
 Lichtwering bij digiborden is ook op • 
noordgevels onmisbaar 
 Te groot lichtcontrast is vermoeiend • 
voor het oog  

  
 Benoem prestatie/eisen daglicht • 
volgens ‘frisse scholen’  
 Voorzie verblijfsruimten met hoog • 
natuurlijk daglichtniveau 
 Zorg voor goed functionerende zon-  • 
en lichtwering
 Voorkom hinderlijke reflecties  • 
en verblinding  
 Denk na over kleurgebruik interieur • 

 Richt raampartijen op interessante • 
plekken in omgeving
 Overweeg inrichting ‘buitenlokaal’• 

 
www.livingdaylights.nl
www.frissescholen.nl
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2 Kunstlicht 
gezond kunstlicht 
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Activerend of energiezuinig?

Gekozen lichtsysteem (lichtkleur • 
en -sterkte) heeft effect op  
leerprestaties  
 Kinderen zijn rustiger en meer • 
geconcentreerd bij volspectrum 
licht 
 Bewuster gebruik van kunstlicht • 
kan energiekosten halveren 
 70% van scholen heeft verouderde • 
verlichting 
 Kunstlicht wordt vaak uit  • 
gewoonte aangezet

d
ee

l 
ii 

te
c

h
n

ie
k



Kunstlicht 
gezond kunstlicht 

Activiteiten hebben verschillende  • 
lichtbehoefte 
 Keuze verlichtingssysteem is bepalend • 
voor energieverbruik
 Daglichtafhankelijke regeling maakt • 
forse energiebesparing mogelijk
 Gevel en verlichtingsconcept zijn  • 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
 Natuurlijk daglicht heeft verloop in • 
intensiteit en kleurtemperatuur 
 Gebouwen met uniform lichtniveau • 
worden als niet prettig ervaren 
 Variabel lichtniveau (in plaats en tijd) • 
heeft voorkeur van gebruikers     
 Warmer kunstlicht (2700-3300 K)  • 
wordt als prettiger ervaren  
 Plekken worden in sterke mate  • 
gedefinieerd door licht  
 Donkere kleuren absorberen licht  • 
en maken meer verlichting nodig  

   
 Zorg voor integraal daglicht en  • 
kunstlichtontwerp
 Maak gebruik van prestatie-eisen van • 
100% schoonlicht
 Specificeer prestatie-eisen kunstlicht  • 
 Maak onderscheid algemene,  • 
werkplek- en sfeerverlichting 
 Pas apart te schakelen verlichting toe • 
(evenwijdig aan kijkrichting)
 Overweeg aparte schakeling verlichting • 
presentatiezone 
 Voorzie in aanwezigheidsdetectie en • 
daglichtafhankelijke regeling
 Maak verlichting per lokaal regelbaar • 
 Benoem kleurtemperatuur  • 
lichtbronnen (voorkeur 3000 tot 4000 K) 

 
 Verlicht wanneer nodig •  

   
www.frissescholen.nl 
www.lichtopbinnenklimaat.nl 
www.schoonlicht.nl  
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3 Luchtverversing  
voldoende frisse lucht 
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Frisse school of wettelijk 
minimum? 

Ventilatie heeft aantoonbare  • 
relatie met productiviteit 
 (Brede) scholen kennen een  • 
zeer intensief gebruik  
 Goede ventilatie in school- • 
gebouwen is geen  
vanzelfsprekendheid 
 Veel gebruikers klagen over  • 
het binnenklimaat
 70% van (klimaat)installaties is • 
niet goed ingeregeld
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Luchtverversing  
voldoende frisse lucht

Ventilatiehoeveelheden zijn fors  • 
verhoogd in bouwbesluit 2012
 Minimum capaciteit ventilatiesysteem • 
nieuwe scholen volgens Bouwbesluit 
2012 circa 30m3/h per persoon
 Ventilatie en verwarmingsconcept zijn • 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
 Warme lucht stijgt op (en vormt  • 
daarmee natuurlijke luchtstroom) 
 Het is een misverstand dat bij balans-• 
ventilatie de ramen niet open mogen
 Techniek vergt regeltechniek  • 
(let op bedieningsgemak)

  
 Specificeer prestatie-eisen  • 
binnenluchtkwaliteit
 Stem ventilatiecapaciteit af op het • 
gebruik (CO2 gestuurd)  
 Maak afweging centraal- of decentraal • 
ventilatiesysteem
 Houd rekening met ventilatie van • 
(werk)ruimte buiten groepsruimte(n) 
 Zorg voor eenvoudig te openen ramen • 
in werk- en groepsruimten  
 Denk na over energieprestatie  • 
ventilatiesysteem 
 Maak klimaatregeling tijds-, weers- • 
en gebruikersafhankelijk  
 Realiseer mogelijkheden voor  • 
dwarsventilatie (ramen in  
tegenoverliggende gevels)
 Stel eisen aan bedieningsgemak  • 
van apparatuur

  
 Zie voor maatregelen bestaande bouw • 
publicatie ‘scholen op de schop’
 Borg prestatie-eisen  • 
klimaatinstallaties in contractstukken 
 Zorg dat basisinstellingen van  • 
ventilatiesysteem met school worden 
besproken 

  
www.frissescholen.nl 
www.samengebouwd.nl
www.ggdkennisnet.nl 
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4 Luchtkwaliteit 
schone lucht 
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Opleverresultaat of 
termijnonderhoud?

Luchtkwaliteit heeft aantoonbare • 
relatie met leerprestaties 
Kwart ziekteverzuim wordt  • 
gerelateerd aan ongezond  
binnenmilieu 
 Acht op de tien schoolgebouwen • 
kennen te hoge CO2-concentratie 
 Hoeveelheden zeggen niets over • 
kwaliteit luchttoevoer
 Capaciteit ventilatiesysteem  • 
verslechtert bij gebrekkig  
onderhoud
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Luchtkwaliteit 
schone lucht 

Goede voorlichting over juist gebruik • 
en onderhoud is essentieel
 Ventilatieprestatiekeuring (VPK)  • 
beoordeelt kwaliteit ventilatiesysteem 
 Met VPK zijn ventilatieprestaties beter • 
af te dwingen en controleerbaar
 Onderhoud installaties leent zich • 
makkelijk voor DBM-contracten 
 CO2 is graadmeter voor schadelijke • 
stoffen maar is zelf niet schadelijk
 CO2-concentratie buiten varieert  • 
tussen 350 en 500 ppm 
 In elke klas zitten gemiddeld twee  • 
tot drie kinderen met astma 
 Geur heeft effect op productiviteit  • 
en gevoel van veiligheid
 Grotere vrije hoogte plafond komt • 
luchtkwaliteit ten goede 
 Harde vloeren zijn niet per definitie • 
beter dan tapijt  
 Onderhoud ventilatieroosters en filters • 
laat te wensen over 

   
 Benoem ventilatieprestaties • 
 Schrijf toepassing emissiearme  • 
materialen voor
 Leg plafonds bij voorkeur hoger dan • 
wettelijk minimum 
 Denk na over gewenste plaats  • 
ventilatievoorzieningen (inpandig  
of op dak) 
 Houd rekening met ventilatie- • 
voorziening kopie- en printfaciliteiten 

 
 Borg VPK in uitvraag naar adviseurs • 
en uitvoerende partijen
 Borg frequent onderhoud filters van • 
ventilatiesystemen in contracten

  
www.frissescholen.nl 
www.tvvl.nl 
www.sbr.nl
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Ruimteakoestiek  
spraakverstaanbaarheid 
& nagalm
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Akoestisch comfort of wettelijk 
minimum?

De meeste kennis wordt over-• 
gedragen door middel van spraak 
 Minstens 45% van schooldag • 
bestaat uit luisteractiviteiten
 Slechte spraakverstaanbaarheid • 
gaat ten koste van leerprestaties
 Groot deel leraren klaagt over • 
lawaai van leerlingen (80%)
 Slechte akoestiek kan leiden tot • 
gehoorschade en stemproblemen
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Ruimteakoestiek  
spraakverstaanbaarheid 
& nagalm

Akoestiek is mede afhankelijk van • 
onderwijsvorm
 Slechte verstaanbaarheid is resultaat • 
van teveel galm en achtergrondgeluid
 Taalbeheersing speelt een rol bij • 
spraakverstaanbaarheid 
 Hartslag en stressniveau zijn recht-• 
streeks te koppelen aan geluidsniveau 
 Groot percentage gymdocenten klaagt • 
over slechte akoestiek
 Akoestiek is complexer naarmate • 
ruimte groter wordt of afwijkende 
vorm heeft 
 Nagalmtijd tussen 0,4 en 0,6 sec. is • 
voor onderwijssituatie meest ideaal
 Normaal spreekvolume ligt rond 50 tot • 
60 dB(A) (gemeten op meter afstand)
 Spreekvolume dient 10-15 dB sterker • 
te zijn dan achtergrondgeluid
 Meervoudig ruimtegebruik stelt extra • 
eisen aan akoestiek

   
 Pas akoestiek aan aan de activiteit  • 
 Specificeer prestatie-eisen voor  • 
nagalmtijden per ruimtesoort
 Besteed speciale aandacht aan  • 
akoestiek van grote (open) ruimten
 Kwalificeer spraakverstaanbaarheid • 
met behulp van STI-methode 
 Houd rekening met kinderen met • 
auditieve beperking

  
 Meet en controleer nagalmtijden  • 
voor oplevering
 Betrek wanden, vloeren en plafonds • 
bij absorberen van geluid 

   
www.frissescholen.nl 
www.arbocataloguspo.nl
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6 Geluidsniveau  
lawaai & geluidshinder
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Open of gesloten ruimten?

Goede geluidsomgeving is  • 
belangrijk voor leerprestatie
 Effectiviteit onderwijs wordt  • 
aangetast door te hoge  
geluidsniveaus 
 In lawaaiige omgeving is  • 
concentratievermogen laag
 Werken in ruimten met slechte • 
akoestiek is vermoeiend
 In onrustige omgeving zullen • 
kinderen zich onrustig gedragen
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Geluidsniveau  
lawaai & geluidshinder

Geluidsniveau in scholen ligt zelden • 
onder 50 dB(A) 
 Akoestisch comfort wordt  • 
bepaald door geluidsabsorptie en 
geluids-isolatie 
 Geluidsabsorptie (in ruimten) beperkt • 
weerkaatsing van geluid
 Geluidsisolatie (tussen ruimten)  • 
beperkt voortplanting van geluid
 Omgevingslawaai kan veel geluids-• 
overlast in gebouw veroorzaken
 Hinderlijkheid van geluid is subjectief • 
en afhankelijk van situatie
 Harde parallelle wanden kunnen • 
hinderlijke flutterecho’s (resonantie) 
veroorzaken
 Laagfrequent geluid van ventilatie-• 
systemen kan erg hinderlijk zijn 
 Zachte vloerbekleding kan bijdragen • 
aan afname van contactgeluid  
 Harde materialen dempen geluid • 
slecht   
 Kierdichting schuifdeuren vragen • 
extra aandacht 
 Stalen trappen geven geluidsoverlast  • 

 Specifieer prestatie-eisen  • 
installatiegeluid 
 Specificeer prestatie-eisen  • 
geluidsisolatie tussen ruimten  
per ruimtesoort
 Houd bij situering van ruimten  • 
rekening met omgevingsgeluid
 Maak keuze harde of zachte • 
vloerbedekking
 Groepeer geluidsproducerende  • 
ruimten bij elkaar (speellokaal)
 Houd rekening met stoorgeluiden  • 
van open ruimten, zoals vides, atria  
of installaties 

 Borg prestatie-eisen geluidsabsorptie/• 
isolatie in contracten 

 
www.frissescholen.nl 
www.arbocataloguspo.nl
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7 Wintertemperatuur 
slim verwarmen
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Warmte: lust of last?

In veel scholen wordt verwarming • 
nog centraal gestuurd 
 Grootste deel energiekosten in • 
scholen zijn stookkosten  
 In nieuwere gebouwen is  • 
verwarmen groot deel van het  
jaar niet nodig 
 Een graad minder warm stoken • 
bespaart 7% energiekosten 
 Zonne-energie levert gratis • 
warmte
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Wintertemperatuur 
slim verwarmen

Optimale temperatuur voor leren  • 
is 20 °C 
 In vakantieperiodes wordt vaak  • 
onnodig gestookt
 Comfortabele ruimtetemperatuur is • 
afhankelijk van activiteit  
 Een digibord levert al snel 1200 watt • 
aan warmte 
 Kinderen zijn een warmtebron  • 
(70 W per kind) 
 Geopende ramen onder 1,8 meter • 
kunnen tochtproblemen veroorzaken  
 Naregeling per lokaal is belangrijk • 
voor comfort en beperking energie-
verbruik
 Warme lucht stijgt op (luchtstromen • 
zijn gebaseerd op thermiek)  
 Warmte-koude-opslag in bodem is  • 
pas effectief bij grotere omvang
 Dubbel glas in oude scholen leidt • 
veelal tot overcapaciteit verwarming
 Lagetemperatuurverwarming is  • 
energiezuiniger 
 Vloerverwarming reageert traag • 
 Radiatoren zijn potentiële stofnesten• 

  
 Specificeer gewenste  • 
ruimtetemperaturen per ruimtesoort 
 Zorg voor naregeling door  • 
thermostaatknop per groepsruimte
 Plaats temperatuurvoelers voor • 
centrale regeling in representatieve 
ruimte
 Maak integraal energieplan (aankoop, • 
opwekking, terugwinning)
 Houd rekening met warmtelast  • 
computerapparatuur 
 Denk na over mogelijkheden  • 
warmte-koude-opslag 

 Houd rekening met zonering ruimten • 
voor avondgebruik 

www.frissescholen.nl 
www.ggdkennisnet.nl  
www.arbocataloguspo.nl 
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8 Zomertemperatuur 
slimme zonregulering
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Zonwering of zonbenutting?

Veel lokalen zijn in zomer  • 
ontoelaatbaar heet 
 Zonwering wordt vaak niet  • 
optimaal of te laat gebruikt    
 Goed ontworpen daglicht-  • 
en zonregulering kan  
energieverbruik verlagen 
 Bij bezuinigingen wordt vaak als • 
eerste bespaard op zonwering
 Leerprestaties nemen af boven  • 
25 °C
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Zomertemperatuur 
slimme zonregulering

Warmte die gebouw niet inkomt,  • 
hoeft ook niet te worden afgevoerd  
 Twee uur na zonsopkomst staat er  • 
’s zomers al 600 W/m² op oostgevel 
 Lage zoninstraling (west- en  • 
oostgevel) is hinderlijk 
 Zon op zuidgevel is beter te weren dan • 
op oostgevel (door hoge zonnestand) 
 Volwassen bomen op zonzijde kunnen • 
warmtelast aanzienlijk reduceren 
 Slimme ontwerpoplossingen maken • 
koeling overbodig
 Donkere materialen en kleuren kun-• 
nen warmtelast negatief beïnvloeden  
 Kleurkeuze zonwering heeft invloed  • 
op warmtelast en sfeer binnen 
 Lichte kleur dakbedekking of  • 
groendak vermindert opwarming 
 Tijdig uitschakelen apparatuur en • 
verlichting vermindert interne  
warmtelast
 Kleedgedrag is medebepalend voor • 
temperatuurervaring

  
 Specificeer maximale grenswaarden • 
temperatuur in zomerperiode
 Besteed aandacht aan  • 
glaspercentages op zonbeschenen 
gevels en daken 
 Houd in ontwerp rekening met  • 
natuurlijke luchtbewegingen 
 Houd bij keuze zonwering rekening • 
met te openen ramen  
 Houd rekening met zonwering bij • 
lichtkoepels  
 Pas zomernachtventilatie toe • 

  
 Kies voor automatisch gestuurde  • 
zonwering met mogelijkheid tot  
handmatig ingrijpen

 
www.frissescholen.nl
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9 Groenkwaliteit
(binnen)groen activeert
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Versiering of integraal 
ontwerp?

Uitzicht op groen werkt  • 
rustgevend, bevordert welzijn  
en prestaties 
 Planten hebben positieve invloed • 
op gezondheid en welbevinden  
 Groen in leeromgeving verbetert • 
concentratie en leerplezier 
 Mensen woonachtig in groene • 
omgeving zijn gezonder en  
minder gestrest  
 Binnengroen vermindert  • 
ziekteverzuim
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Groenkwaliteit
(binnen)groen activeert

Groen is onlosmakelijk verbonden  • 
met daglicht 
 Planten hebben minimaal 700 lux  • 
nodig om te overleven 
 Binnengroen heeft positief effect  • 
op kinderen met ADHD 
 Onder een boom is het op een warme • 
dag zo’n 10-15 graden koeler  
 Groene omgeving geeft waarde- • 
verhoging van onroerend goed  
 Binnengroen kan behulpzaam zijn  • 
bij absorberen van geluid 
 Groen heeft een positief effect op  • 
de binding van fijnstof 
 Inzet groen vergroot natuurbewustzijn  • 
 Groene daken verhogen levensduur dak • 
 Groene daken absorberen minder • 
warmte  
 Groen heeft een educatieve waarde• 

 Stel groenambities expliciet aan de orde • 
in PvE  
 Specificeer gewenst onderhoudsniveau• 
 Maak onderscheid binnen- en  • 
buitengroen 
 Denk na over integratie bouwkundig • 
ontwerp 
 Maak onderhoud onafhankelijk van  • 
leerkrachten 
 Maak groen onderdeel van onderwijs-• 
programma
 Gebruik ‘groenatlas’ (‘Bouwen met • 
Groen en Glas’)

 Schakel tijdig juiste expertise in • 
Benut aanwezige groenkennis  • 
agro-sector

  
www.bouwenmetgroenenglas.nl 
www.degroenestad.nl 
‘Groen op, aan en in gebouwen’, SBR (2009)
‘Ontwerpen met groen voor gezondheid’, 
Alterra (2006)
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10 Energieprestatie
school als schoolvoorbeeld 
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Sturing op leerprestatie  
of energieverbruik? 

Scholen scoren een dikke  • 
onvoldoende op energieverbruik  
 Gebruikersgedrag is van grote • 
invloed op energieverbruik
 Overheid streeft naar 30%  • 
energiebesparing bestaande bouw  
in 2020 
 Vraag naar duurzame  • 
energiezuinige gebouwen stijgt 
 Energieprijzen zijn laatste tien • 
jaar verdubbeld
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Energieprestatie
school als schoolvoorbeeld 

Compact gebouw is energetisch voordelig• 
 Lage EPC leidt niet per definitie tot lagere • 
energierekening
 ‘Passief’ bouwconcept stelt strengere • 
eisen luchtdichtheid (factor 5)
 Integrale energieconcepten kunnen  • 
energiekosten fors reduceren 
 Gebouwen gebruiken 25% teveel energie • 
door inefficiënte installaties 
 Verwarming en verlichting zijn grootste • 
energieverspillers (resp. 65% en 27%)
 Vervanging lichtarmaturen kan  • 
energiebesparing van 75% opleveren   
 Bestaande scholen kunnen besparen  • 
op beglazing, verlichting en verwarming
 Dakvlak is eenvoudig te isoleren en leent • 
zich goed voor energieopwekking 
Computers en randapparatuur zijn  • 
sluipgebruikers wat energie betreft

 
 Specificeer vroegtijdig gewenste • 
energieprestatie(s) 
 Definieer percentage energieopwekking • 
duurzame energiebronnen 
 Maak afspraken over bemetering  • 
gebruikersgroepen 
 Houd rekening met oriëntatie, dak-  • 
en gebouwvorm 
 Denk na over slimme compartimentering • 
ontwerp
 Maak optimaal gebruik van daglicht  • 
z(daklichten)
 Maak gebruik van SBR-publicatie  • 
‘Passiefscholen’ 
 Voorkom onnodig warmteverlies  • 
bij entrees 
 Houd rekening met energiezuinigheid • 
ventilatiesysteem 

 Monitor energieverbruik (zichtbaar  • 
in gebouw) 
 Gebruik ‘Energie en Binnenmilieu  • 
Stappenplan’ van Agentschap NL 

 
www.energiekescholen.nl
www.passiefbouwen.nl
www.slimme-energie.nl
www.frissescholen.nl
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Flexibiliteit 
bouwkundige 
aanpasbaarheid 
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Dragende wanden of  
skeletstructuur?

Ruimtebehoefte van  • 
schoolgebouw is moeilijk te  
voorspellen 
 Verouderde gebouwen zijn niet • 
altijd even makkelijk aanpasbaar
 Wanden bepalen in grote mate • 
mogelijkheden voor indeling  
en gebruik
 Veel gebouwaanpassingen vinden • 
ad hoc en los van elkaar plaats    
 Flexibiliteit zit niet alleen in  • 
gebouwen maar ook in mensen
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Flexibiliteit 
bouwkundige 
aanpasbaarheid 

Gebruikers hanteren uiteenlopende • 
definities van flexibiliteit 
 Flexibiliteit wordt in de basis bepaald • 
door opzet van constructie en  
installaties 
 Flexibiliteit vraagt om slimme  • 
positionering van trappen, entrees  
en toiletten
 Flexibiliteit vraagt om een zo vrij  • 
mogelijke ordening van ruimte
 Levensduur casco is groter dan van • 
installaties
 Hogere plafonds vergroten  • 
bruikbaarheid van ruimten 
 Dragende wanden beperken  • 
indelingsvrijheid
 Heldere kolommenstructuur vergroot • 
flexibiliteit
 Flexibiliteit en akoestiek gaan niet  • 
vanzelfsprekend samen 
 Flexibiliteit heeft effect op  • 
investeringskosten

 Bepaal gewenste opzet  • 
draagstructuur 
 Bepaal gewenste indelings- en  • 
uitbreidingsflexibiliteit (toekomstig 
gebruik) 
 Definieer gewenste vrije  • 
verdiepingshoogte (plafondhoogte)
 Denk na over duurzame scheiding • 
casco, gevel en afbouw 
 Denk na over plaats vaste voorzieningen • 
zoals trappen en sanitaire kernen 
 Denk na over hoogte wandcontactdo-• 
zen/aansluitpunten data voor meubels
 Houd rekening met detaillering  • 
bouwdelen voor hergebruik 

  
 Niet alles kan worden opgelost met • 
flexibiliteit 

    
www.systeembouwendnederland.nl
‘De nieuwe school’, BNA (2008)
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Milieuprestatie 
minimale milieubelasting  
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Soberheid of voorbeeldfunctie?

Bouwindustrie is meest  • 
vervuilende industrietak ter wereld 
Veel gemeenten zetten in op  • 
reductie CO2-uitstoot en  
duurzame ontwikkeling
Eerste fase van ideevorming  • 
is cruciaal om tot duurzaam  
gebouw te komen  
Ambities voor duurzaamheid  • 
hebben consequenties  
investeringskosten  
Transformatie oude scholen  • 
vormt ontwerpopgave voor  
komende jaren
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Milieuprestatie 
minimale milieubelasting

Betere benutting bestaande voorraad • 
is duurzamer 
 Duurzaamheid is meer dan groendak • 
of mooie energieprestatie 
 Groendak reduceert warmteopname • 
dak en regenwaterafvoer naar riool 
 Warmte-koude-opslag is niet zonder • 
meer overal (effectief) toepasbaar 
 Modulair gebouwd schoolgebouw kan • 
op andere plaatsen worden  
hergebruikt 
 Duurzaamheid heeft educatieve • 
waarde (beleefbaar en zichtbaar) 
 De natuurlijke kringloop kent geen • 
afval 

 
 Bepaal voor welke termijn je bouwt • 
 Ontwikkel integraal energie- en  • 
binnenklimaat, en gebouwconcept 
 Volg trias energetica (vraagbeperking • 
> duurzaam > efficiënt)
 Definieer ambitieniveau en  • 
meetmethodiek duurzaamheid
 Denk na over gewenste zichtbaarheid • 
van duurzaamheid
 Bepaal visie op kringlopen van water • 
en materialen (hergebruik)
 Maak integrale afweging exploitatie  • 
en investeringskosten 
 Maak terugverdientijd duurzame • 
maatregelen inzichtelijk 
 Beperk leidinglengtes en aantal • 
warmwaterpunten 

 Veranker duurzaamheid in meerjaren-• 
onderhoudsplan 
 Houd rekening met functiewijzigingen • 
in toekomst
 Onderzoek subsidiemogelijkheden• 

 
www.dgbc.nl
www.breeam.nl
www.eco-schools.nl 
‘Routekaart duurzaam vastgoed’ (2011)
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Materialisatie  
onderhoud & 
afwerkingniveau  
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Onderhoudsarm of 
belevingsrijk?

Gebouwenbestand veroudert in • 
rap tempo (gemiddeld 30-35  
jaar oud)  
 Materiaalkeuze en onderhoud  • 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden
 Groot deel van scholen heeft  • 
achterstallig onderhoud (43%) 
 Multifunctionaliteit vraagt  • 
intensiever onderhoud
 Behoefte om bestaande scholen • 
aan te passen is groot
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Materialisatie  
onderhoud & 
afwerkingniveau  

Veiligheid in gebouwen is geborgd in • 
wet- en regelgeving
 Afwerkingsniveau heeft effect op • 
gebruiksgedrag en verhuurbaarheid
 Gladde, harde, vlakke, witte wanden • 
komen vaak onpersoonlijk over
 Materialen verschillen in akoestiek, • 
beleving, prijs en levensduur
 Begroeid dak is onderhouds- • 
vriendelijker dan EPDM of bitumendak  
 Gunstige gevelfactor beperkt  • 
onderhoud aan geveloppervlak
 Houten kozijnen zijn goedkoper in • 
aanschaf maar duurder in onderhoud 
 Donkere kleuren schilderwerk vergen • 
meer onderhoud   
 In scholen van voor 1994 kan asbest • 
aanwezig zijn   
 Wanden in en rond entreehal krijgen • 
veel te verduren 
 Geverfd scanbehang op gipsplaten is • 
erg kwetsbaar 
 Bij goed onderhouden gebouw blijft • 
vandalisme beperkt

 
 Stem afwerking af op functie en  • 
gewenste uitstraling   
 Voorkom inloopvuil; creëer effectieve • 
schoonloopzones   
 Specificeer kwaliteit hang- en sluit-• 
werk (geschikt voor intensief gebruik)
 Denk na over bereikbaarheid gevels • 
 Houd rekening met draairichting  • 
deuren (i.v.m. beschadigingen)

 Verlies gewenste sfeer niet uit het oog • 
 Overweeg onderhoudscontract mee te • 
nemen bij aanbesteding 

www.slim-onderhoud.nl
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14 Hygiëne 
naar een schone school 
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Schoon of schoonheid?

Schoonmaakkwaliteit is op  • 
veel scholen onvoldoende
 Mensen verblijven graag in  • 
ruimten die schoon, heel en  
veilig zijn 
 Sanitaire ruimten scoren op • 
schoonmaakkwaliteit de grootste 
onvoldoende 
 Een rommelige, vieze, werk- en • 
leeromgeving werkt demotiverend
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Hygiëne 
naar een schone school 

Kosten schoonmaak maken onderdeel • 
uit van het onderhoud
 Schoonmakers denken bij schoonheid • 
aan iets heel anders dan architecten 
 Niet alle scholen zijn  • 
schoonmaaktechnisch slim ingericht 
 Schoonlooproosters verminderen • 
inloop van vuil en slijtage van vloeren 
 Vloer in volledig effen kleur ziet er al • 
snel verouderd uit
 Open trappen, kasten, radiatoren, • 
plinten en vensterbanken zijn  
potentiële stofnesten 
 Concentratie van toiletvoorzieningen  • 
is gunstig voor schoonmaak 

  
 Besteed aandacht aan positionering • 
zandbak (tegen inloopzand) 
 Voorzie in verdiepte vloer- en  • 
schraaproosters bij entreedeuren
 Houd rekening met ruime  • 
schoonloopmat in entree 
 Denk na over vloer- en wandafwerking • 
(type en gladheid)  
 Denk na over afvalinzameling in  • 
overleg gemeente (logistiek, type  
en plaats) 
 Maak keuze handblazers of  • 
handdoeken op toilet 
 Positioneer spiegels vlak in de wand • 
naast de wasbak
 Pas bij voorkeur zwevende toiletten  • 
en gegoten vloeren toe 

 Denk aan stopcontacten voor  • 
schoonmaakapparatuur (bij voorkeur 
om de 12 meter) 

   
www.osb.nl   
‘Naar een schone school’ (2008)
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ICT  
netwerken & 
communicatiemiddelen
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Elektronische leeromgeving 
of klassikaal onderwijs?

ICT-toepassingen zijn niet meer • 
weg te denken uit het onderwijs
 Digitale leermiddelen zijn mede-• 
bepalend voor ruimtegebruik 
 Steeds meer scholen werken  • 
met digiborden, smart boards  
of beamers
 Integrale toegangsverlening is • 
prijzig als deze achteraf wordt 
aangebracht
 Plaatsing van computers is afhan-• 
kelijk van didactische werkwijzen
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ICT  
netwerken & 
communicatiemiddelen

Moderne ICT-technologie maakt  • 
uitbesteden ICT-diensten makkelijker
 Fysieke toegankelijkheid en toegang • 
tot faciliteiten en informatie zijn niet 
hetzelfde
 ICT gaat ook over telefonie, alarmering, • 
klimaatregeling en toegangsbeheer
 Afspraken verzekeraar en brandweer • 
beïnvloeden noodzakelijke beveiliging 
 Beheer is een aparte (en vaak vergeten) • 
gebruikersgroep
 ICT-bekabeling gaat langer mee dan • 
ICT-apparatuur
 Laptops: voordeel mobiliteit, nadeel • 
accugebruik

 
 Vertaal onderwijsvisie naar gewenste • 
ICT-voorzieningen 
 Denk na over (toekomstige) inzet  • 
digitale leermiddelen
 Bepaal gewenste beveiligingsklasse  • 
van gebouw
 Bepaal voor welke gebruikersgroepen • 
informatie en toepassingen toegankelijk 
zijn
 Denk na over gewenste selectieve  • 
toegangsverlening en beheer daarvan 
 Maak keuzes eindapparatuur,  • 
draadloos/bekabeling, dataopslag,  
uitbesteden of niet
 Denk na over aansturing digibord en • 
gewenste elektravoorziening
 Denk na over gewenste data-, telefoon-, • 
elektra-aansluitingen, printplaatsen
 Denk na over eigendom laptops: leerling • 
of school?

 Organiseer ‘stopcontactensessie’  • 
met gebruikers
 Anticipeer op toekomstige  • 
ontwikkelingen 

 
www.kennisnet.nl  (informatiemap ICT)
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Een gezond en goed schoolgebouw 
kent ook een gezonde exploitatie. 
Exploitatie heeft vooral te maken met 
een actief gebruik van het gebouw 
door zijn doelgroepen. De exploitatie 
is daarnaast sterk afhankelijk van de 
eigendoms- en samenwerkingsvorm 
en heeft daarmee een directe relatie 
met het eerste thema uit deze waaier. 

De architectonische, functionele en 
technische levensduur bepalen  
gezamenlijk de economische levens-
duur van een gebouw. De kloof tussen 
het gewenste ambitieniveau en het 
beschikbare budget dwingt daarbij tot 
het maken van keuzes of een herdefi-
niëring van verantwoordelijkheden. 

Bij besluitvorming over het budget 
voor de (ver)bouw is in het verleden 
altijd geredeneerd vanuit initiële  
investeringskosten. Vanuit oogpunt 
van duurzaamheid is een andere, 
meer integrale benadering wenselijk. 
De benadering waarbij wordt gere-
deneerd vanuit de totale levensduur 
krijgt dan ook steeds meer navolging. 
Onderwijshuisvesting wordt daarbij 
niet langer gezien als kostenpost 
maar als generator van maatschap-
pelijk rendement.

e
economie
economische aspecten

C



www.poraad.nl 
(sectororganisatie schoolbesturen in primair onderwijs)
www.waarborgfondskinderopvang.nl  
(sectororganisatie kinderopvang)
www.platformonderwijshuisvesting.nl 
(kennisnetwerk adviesbureaus)
www.bouwstenenvoorsociaal.nl 
(wegwijzer in maatschappelijk vastgoed)
www.mfa-lab.nl 
(ontwikkelgroep rondom exploitatieformules MFA’s)
www.bredeschool.com 
(expertisenetwerk brede scholen)
www.scsb.nl 
(reken- en investeringsmodellen)
www.schoolfacilities.nl 
(vakblad met facilitaire invalshoek)
www.schooldomein.nl 
(vakblad met aansprekende good practices)
www.cfi.nl 
(website met basis- en bekostigingsinformatie scholen)
www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl 
(website gegevens schoolbesturen)
www.hoegulismijngemeente.nl 
(website gegevens gemeenten)
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Investeringskosten 
prioriteit & haalbaarheid
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Sober, Goed of Duurzaam?

Efficiënt ruimtegebruik leidt tot • 
lagere investeringskosten
 Multifunctioneel gebouw kent • 
verschillen in kosten per m²
 Investeringskosten zeggen niets • 
over totale levensduurkosten 
 Frisse scholen zijn niet te  • 
realiseren met normvergoeding
 Duurzaamheidsambitie heeft • 
invloed op investeringskosten
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Investeringskosten 
prioriteit & haalbaarheid

Bouwkosten zijn circa 75% van  • 
investeringskosten 
 Kosten gebruiksfase zijn groter dan • 
investeringskosten
 Kosten personeel zijn voor schoolbe-• 
stuur tien keer hoger dan huisvesting    
 Gebouwvorm, gevelfactoren en  • 
complexiteit locatie zijn grote  
kostendragers
 Grotere scholen zijn beter in staat • 
goede vorm- en gevelfactoren te  
realiseren
 Investering in duurzaamheid en  • 
flexibiliteit verhoogt vastgoedwaarde
Stedenbouwkundige randvoorwaarden • 
hebben invloed op projectkosten 
 PO-raad werk momenteel aan  • 
ontwikkeling kwaliteitsstandaard
 Energiezuinige scholen vragen grotere • 
basisinvestering
 Multifunctionaliteit en flexibiliteit • 
verhogen investeringskosten 
 Budget terreininrichting is veelal lager • 
dan kale straatinrichting 
 Invloed van proces op kostprijs wordt • 
onderschat 

 Bepaal gewenst kwaliteitsniveau  • 
en gewenste eigendomsvorm  
 Stem budget af op gewenst  • 
kwaliteitsniveau
 Maak onderscheid in denken over • 
drager en inbouw 
 Bundel geld voor bouw, exploitatie  • 
en inrichting

 Wees bereid te investeren voordat alle • 
onzekerheden van tafel zijn
 Stop geld in zaken die je later niet • 
meer kunt veranderen

www.vng.nl (o.a. VNG-spoorboekje) 
‘Koste wat het kost’, BNA (2003)
Tekstenpocket ‘Regelingen  
Onderwijshuisvesting’ (jaarlijks)
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Vastgoedexploitatie
eigendom & vastgoedbeheer
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In eigen beheer of 
doorcentralisatie?

Gebouwenvoorraad is sterk  • 
verouderd 
 Bestaande scholen zijn vaak  • 
groter dan normatieve vergoeding
 Onderhoudskosten zijn gemiddeld • 
33% hoger dan rijksvergoeding
 Bijna helft van scholen kampt met • 
achterstallig onderhoud    
 Leerlingenkrimp en leegstand • 
vormen slapende kostenpost
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Vastgoedexploitatie
eigendom & vastgoedbeheer

Onderhoud en gebouwbeheer horen  • 
bij de ‘stenen’ (vastgoed)
 Vastgoedexploitatie plaatst (huur)-• 
inkomsten tegenover exploitatiekosten
 Eigenaar draagt verantwoording voor • 
exploitatie van het gebouw
 Kosten en opbrengsten gebieds- • 
ontwikkeling vallen in grondexploitatie
 Kosten leegstand worden vaak niet  • 
meegenomen in vastgoedexploitatie
 Rijksvergoeding onderhoud is  • 
gekoppeld aan leerlingaantallen
 Te groot gebouw leidt op termijn tot • 
tekorten in exploitatie  
 Onderhoudskosten worden mede door • 
keuzes in ontwerpproces bepaald
 Onderhoudsbehoefte van gebouwen kan • 
factor drie verschillen
 Gebouwen in gezondheidszorg worden • 
binnen 20 tot 30 jaar afgeschreven
 Onderhoud ventilatiesystemen wordt • 
snel vergeten als kostenpost
 Schilderwerk is grote kostenveroorzaker• 
Gemeenten hanteren bij  • 
schoolgebouwen standaard een  
afschrijvingstermijn van 40 jaar

  
 Bepaal rollen tijdens exploitatiefase • 
(eigenaar, huurder of medegebruiker) 
 Stem investering en verschillende • 
exploitatie(s) op elkaar af
 Overweeg onderhouds- en  • 
energieprestatiecontracten op te stellen
 Bewaak vormfactoren gebouw vanwege • 
consequenties gevelonderhoud 
 Houd rekening met kosten onderhoud, • 
inflatie en leegstand 
 Denk na over (koppeling) exploitatie • 
openbare ruimte

 Gebruik bij gebouwverbetering  • 
documenten Agentschap NL
 Stuur op levensduurkosten • 

 
www.agentschapnl.nl
www.bredeschool.nl
‘Handboek brede school’ (2007)
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Gebruikersexploitatie 
energieverbruik &  
dagelijks onderhoud
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Gesplitst, gebundeld of  
uitbesteden?

Energiekosten zijn afgelopen vijf • 
jaar ruim 50% gestegen
 Gehanteerde tarieven huur en • 
medegebruik zijn vaak niet  
kostendekkend
 Systematisch en structureel  • 
overzicht verbruiksgegevens  
ontbreekt 
 Na 40 jaar zijn kosten energie-• 
verbruik groter dan kapitaallasten
 Scholen besteden liever geld aan • 
lesmateriaal dan aan energie

d
ee

l 
iii

 e
c

o
n

o
m

ie



pr
og

ra
m

m
a

w
is

t u
 d

at
ti

p
ve

rd
ie

pi
ng

ve
rd

ie
pi

ng
Gebruikersexploitatie 
energieverbruik &  
dagelijks onderhoud

Huur, energielasten en dagelijks • 
onderhoud zijn onderdeel  
gebruikersexploitatie  
 Schoolbestuur en gemeente kunnen • 
als eigenaar of huurder optreden 
 Kosten schoonmaak vormen grootste • 
kostenpost qua onderhoud
 Onderhoud kan worden opgenomen in • 
(vaste) huurprijs 
 Energiezuinigheid heeft positief effect • 
op gebruikersexploitatie 
 Gebouwen moeten met minimale  • 
middelen worden schoongehouden
 Materiaalkeuze heeft effect op  • 
onderhoudskosten gebruiksfase
 Ontwerp en gebruikersgedrag zijn • 
mede bepalend voor energieverbruik
 Groot deel personeel op scholen heeft • 
geen kennis (eigen) energieverbruik 
 Gemiddeld elektraverbruik scholen • 
ligt rond 26 Kwh/m² 
 Gemiddeld gasverbruik scholen ligt • 
rond 13 m3 per m²
 Gemiddeld waterverbruik scholen ligt • 
rond 0,37 m3 per m²

  
 Bepaal rollen tijdens exploitatiefase • 
(eigenaar, huurder of medegebruiker)
 Maak energieverbruik integraal  • 
onderdeel totale vastgoedfinanciering
 Onderzoek mogelijkheden centrale • 
inkoop (o.a. beveiliging, afval,  
schoonmaak, ICT) 
 Maak maandelijks energieverbruik in • 
gebouw zichtbaar 

 Maak vooraf afspraken over verdeling • 
kosten (m2 of tijdsduur)
 Vergelijk verbruiksgegevens met • 
andere scholen

 
www.agentschapnl.nl
www.zonopschool.nl
www.sev.nl
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Functionele exploitatie 
programmering & 
subsidiëring
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In eigen beheer of door 
exploitant?

Gewenste programmering en • 
openingstijden beïnvloeden  
exploitatie 
 Brede scholen en MFA’s hebben  • 
te maken met grote exploitatie-
tekorten 
 Bij veel brede scholen is niet goed • 
nagedacht over functionele  
exploitatie 
 Bezetting van multifunctionele  • 
accommodaties laat vaak te 
 wensen over
 Een (extra) beheerder of conciër-• 
ge drukt op functionele exploitatie
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Functionele exploitatie 
programmering & 
subsidiëring

Behoefte om doorrekening kosten • 
inzichtelijk te maken groeit
 Kosten programmering worden vaak • 
vergeten in exploitatie
 Exploitatiebegrippen worden veelal • 
door elkaar gehaald
 Gemeente heeft vaak onbewust een • 
rol als functionele exploitant
 Kosten beheerder (personeel) is wat • 
anders dan gebouwbeheer (vastgoed)
 Voor balie- of conciërgefunctie is • 
veelal geen budget beschikbaar 
 Programmering kan worden  • 
ondergebracht bij externe exploitant
 Subsidies kunnen tarieven voor  • 
programmering verlagen

  
 Bepaal rollen exploitatiefase  • 
(eigenaar, huurder of medegebruiker)
 Ontwikkel exploitatiemodellen die • 
passen bij eigendomsvorm en gebruik
 Besteed aandacht aan gewenste • 
gebruiksuren (openingstijden en 
bezetting)
 Onderzoek personele invulling pro-• 
grammering (beheerder en catering)
 Maak gebouw aantrekkelijk voor  • 
verhuur en medegebruik 
 Besteed vroegtijdig aandacht aan • 
sleutelplan (afsluitbaarheid)
 Situeer publieksgerichte ruimten nabij • 
de entree

 Onderzoek samenwerking lokale • 
exploitant 

‘Beheer en exploitatie brede scholen’, 
Oberon/VNG 
 ‘Gemeentelijk vastgoedmanagement’, 
Paula Smits (2011)
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Financieringsvormen  
slim ondernemerschap
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Normvergoeding of werkelijke 
kosten leidend?

Frisse scholen zijn niet te  • 
bekostigen vanuit normvergoeding
 verschil tussen normvergoeding • 
en reële bouwkosten kan oplopen 
tot 30%
 Financiering met publiek-private • 
geldstromen komt steeds vaker 
voor 
Gemeentelijke en landelijke • 
klimaatambities vragen extra 
investeringen
 Huidige normvergoeding is  • 
gebaseerd op kwaliteitsniveau 
Londo 1985
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Financieringsvormen  
slim ondernemerschap

Financiering is niet hetzelfde als • 
bekostiging
 Financiering in scholenbouw is  • 
maatwerk
 Scholenbouw is enige sector waar • 
wordt gewerkt met ‘normbedragen’
 Voor de realisatie van MFA’s bestaan • 
geen normbedragen
 Gemeente mag bekostigen via  • 
werkelijke kosten (offertelijn)
 Jaarlijkse indexatie houdt geen • 
rekening met nieuwe prestatie- en 
kwaliteitseisen 
 Gemeenten ontvangen elk jaar ruim 1 • 
miljard voor huisvesting PO-VO
 Opbrengsten vrijkomende locaties zijn • 
inzetbaar voor (ver-)nieuwbouw 
 Aanvullend budget kan worden  • 
verkregen vanuit middelen voor:  
speelvoorzieningen, achterstands-
bestrijding, kunst en cultuur,  
accommodatiebeleid, leefbaarheid, 
duurzaamheid, multifunctionaliteit en/
of stedenbouw 

 
 Zoek ‘winst’ door samenwerking • 
 Zoek naar de meest optimale  • 
financiering 
 Onderzoek mogelijkheden voor  • 
aanvullende financiering
 Benut initiatiefkracht en  • 
ondernemerschap van lokale  
instellingen en bedrijven 
 Betrek het grondbedrijf bij inzet van • 
middelen vrijkomende locaties 

 Betrek exploitant bij ontwerp, logistiek • 
en materiaalkeuzen 
 Leg verschillende exploitaties in vroeg • 
stadium naast elkaar

 
www.mfa-lab.nl
www.bouwstenenvoorsociaal.nl 
www.schooldomein.nl
‘Geen meter teveel’, Onderzoek  
normvergoedingen (2009)
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Levensduurdenken  
integraal kostenbeheer
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Jaarkosten:   Hypotheek, Energie en Onderhoud

Economisch of maatschappelijk 
rendement?

Gebouw is niet alleen een  • 
kostenpost   
 Denken in investeringskosten • 
verschuift naar levensduurdenken
 Goede gebouwen laten leerlingen • 
en docenten beter presteren
 Lang nadat de prijs vergeten is, • 
wordt kwaliteit nog herinnerd    
 Ontwerpkeuzes hebben  • 
effect op levensduur en  
waardeontwikkeling
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Levensduurdenken  
integraal kostenbeheer

Prettige gebouwen trekken meer • 
leerlingen   
 Schoolgebouw gaat functioneel gezien • 
gemiddeld 25 tot 30 jaar mee
 In NL wordt van oudsher gestuurd op • 
investeringskosten
 Sturing op rendement is niet  • 
gebruikelijk voor gemeenten
 Levensduurbenadering vraagt om • 
wezenlijke integratie van disciplines
 Huisvestingsverordening maakt  • 
integrale aanpak mogelijk
 Gebouwen met sterke identiteit  • 
hebben veelal langere levensduur
 Zaken die achteraf worden aange-• 
bracht kosten doorgaans meer geld 
 Aantal integrale ontwerpprocessen en • 
contractvormen neemt toe
 Levensduur casco is veel groter dan • 
van installaties 

 
 Maak integrale afweging risico’s, • 
kosten en opbrengsten
 Maak terugverdientijden en prestaties • 
zichtbaar voor opdrachtgever
 Betrek technisch adviseurs en archi-• 
tecten al vroegtijdig bij planvorming 
 Denk na over gewenste balans  • 
investering, exploitatie(s), levensduur
 Gebruik zorgvuldige parameters voor • 
kostenstijgingen
 Overweeg innovatieve  • 
aanbestedingsvorm
 Overweeg integraal ontwerpteam • 

 Breng budgetten investering en  • 
onderhoud in één hand
 Stuur op levensduurkosten en niet op • 
bouwkosten

www.scsb.nl
www.psibouw.nl
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van gebruikt bron en/of beeldmateriaal
verwijzen wij u naar de gelijknamige
website. Ondanks inspanningen konden
helaas niet alle rechthebbenden
van de gebruikte illustraties worden
achterhaald.

Wij hebben er alles aan gedaan om alle
rechthebbenden recht te doen. Mocht het
zo zijn dat u denkt aanspraak te maken
op het copyright of op enige andere
rechten te doen gelden van het materiaal
dat in deze waaier voorkomt, dan kunt u
zich wenden tot de uitgever.
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n De Scholenbouwwaaier vindt zijn 
legitimatie in de vele partijen en 
personen die inhoudelijk betrokken 
zijn geweest bij de totstandkoming 
ervan. Atelier Rijksbouwmeester wil de 
volgende personen daarvoor speciaal 
bedanken:

Speciale dank aan: 
Siebren Baars, Dolf Broekhuizen, Karlijn 
Broker, Roelie Buter-Procopiou, Jan 
Dietz, Froukje van Dijken, Bert Fransen, 
Michel Geertse, Atto Harsta, Wout van 
der Heijden, Bas Hendriksen, Herman 
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Wesselink, Esther van Winkel
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vanuit scholen: Netwerkbijeenkomst 
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Boot, Gon Docter, Janita van Dorland, 
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Evers, Cilly Jansen, Louk Heijnders, 
Maurice Hoogeveen, Margot Lammers, 
Janette van der Meulen, Gianni Pollarini, 
Marcel Prijt, Janny Rodermond, Frans 
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>
 M

et deze scholenbouw
w

aaier heeft de gebruiker en opdrachtgever een praktisch 
instrum

ent in handen om
 am

bities ten aanzien van de huisvesting in een vroeg sta-
dium

 van de (ver)bouw
 op een eenvoudige m

anier bespreekbaar te m
aken en helder 

te form
uleren.

>
 D

e w
aaier is opgebouw

d rond een vijftal them
a’s, w

aarm
ee gebruikersw

ensen 
gestructureerd in het P

rogram
m

a van Eisen (P
vE) kunnen w

orden opgenom
en.

+  G
eef kinderen een kant en klare hut

 
en ze zullen hem

 plank voor plank afbreken.
 

G
eef kinderen planken, ham

er en spijkers
 

en ze zullen hutten bouw
en (oud gezegde).
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