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Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
De raad van de gemeente Almere; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de
vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs,
artikel 100 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet
onderwijs;
besluit vast te stellen de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Almere 2017 met inbegrip van de bijbehorende bijlagen I tot en met V.
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Algemene bepalingen

Artikel 1 – BEGRIPSBEPALINGEN
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.	aanvraag: verzoek om het bekostigen van een voorziening of om het bekostigen van een
voorbereidingskrediet;
b.	aanvrager: het bevoegd gezag dat een aanvraag indient;
c.	advies Onderwijsraad: advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende lid,
van de Wet op het primair onderwijs, artikel 93, negende lid, van de Wet op de
expertisecentra of artikel 76f, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
d.	bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op
de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere
school die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het
grondgebied van de gemeente;
e.	lokaal bewegingsonderwijs: ruimte die geschikt is voor het bewegingsonderwijs, of een bad
voor watergewenning of bewegingstherapie;
f.	medegebruik: door het bevoegd gezag in gebruik gegeven gedeelte van een gebouw of
terrein ten behoeve van uit de openbare kas bekostigd onderwijs dan wel voor andere
culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinde;
g.	minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
h.	nevenvestiging: deel van een school dat door de minister op grond van artikel 85 van de
Wet op het primair onderwijs, de artikelen 76a of 76b van de Wet op de expertisecentra of
artikel 16, tweede en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in
aanmerking is gebracht;
i.	overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96 van de Wet op het primair onderwijs, artikel
94 van de Wet op de expertisecentra of artikel 76g van de Wet op het voortgezet onderwijs;
j.	permanent gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de
constructie en materialen ten minste 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs
kan functioneren;
k.	programma: programma als bedoeld in artikel 95 Wet op het primair onderwijs, artikel 93
Wet op de expertisecentra en artikel 76f van de Wet op het voortgezet onderwijs;
l.	school:
1.	school voor basisonderwijs: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;
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2.	school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs: school voor speciaal
onderwijs, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, of school voor
voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra,
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8 van
de Wet op de expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
3.	school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs,
voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs als bedoeld in de
artikelen 1, 2 en 5 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
m.	tijdelijk gebouw: al dan niet verplaatsbare ruimte die door de keuze van het ontwerp en de
aard van de constructie en materialen minstens 15 jaar als volwaardige huisvesting voor het
onderwijs kan functioneren;
n.	tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, derde lid,
van de Wet op het voortgezet onderwijs;
o.	verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of
gebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden;
p.	voor blijvend gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II minimaal 15 jaar noodzakelijk is;
q.	voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening: voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II maximaal 15 jaar noodzakelijk is;
r.	voorziening: een voorziening in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van deze
verordening.
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Artikel 2 – OMSCHRIJVING VOORZIENINGEN IN DE HUISVESTING
Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden:
a.	voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit:
1.	nieuwbouw voor een school die voor het eerst door het rijk voor bekostiging in
aanmerking is gebracht, of nieuwbouw om een gebouw waarin een school is gehuisvest
geheel of gedeeltelijk te vervangen, al dan niet op dezelfde locatie;
2.	uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest;
3.	het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten
van een school;
4.	verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een
school;
5.	terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1° tot en
met 4°;
6.	inrichting met onderwijsleerpakket of met leer- en hulpmiddelen voor zover deze nog
niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd;
7.	inrichting met meubilair voor zover dit nog niet eerder door het rijk of de gemeente is
bekostigd;
8.	medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere
school in gebruik is of in beheer en exploitatie bij de gemeente is of van een lokaal
bewegingsonderwijs of een bad voor watergewenning of bewegingstherapie;
b.	herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen
gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet
zichtbare materiële schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten
of wanprestatie;
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c.	herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket, leer- en
hulpmiddelen of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden;
d.	huur van een sportterrein, dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een school
voor voortgezet onderwijs voor het onderwijs in lichamelijke oefening.

Artikel 3 – VOORBEREIDINGSKREDIET
Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, 2° en 4° kan een aanvraag
voor het bekostigen van de kosten voor het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan
worden ingediend.

Artikel 4 – VASTSTELLEN VERGOEDING VOORZIENINGEN
1.	Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 1°, 2°, 6°, 7° en artikel 2 onderdeel
d, wordt de vergoeding vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen
normbedragen.
2.	Voor andere voorzieningen dan bedoeld in het eerste lid wordt de vergoeding vastgesteld op
de feitelijke kosten.
3.	De vergoeding voor een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld op
8 procent van het geraamde investeringsbedrag.

Artikel 5 – INFORMATIEVERSTREKKING
1.	Het bevoegd gezag verstrekt aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van het bepaalde in deze verordening.
2.	Ter uitvoering hiervan kunnen door het college nadere aanwijzingen worden gegeven.
3.	Bij de gegevensverstrekking wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld
formulier.
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Artikel 6 – INDIENEN AANVRAAG
1.	Een aanvraag om opname van een voorziening op het programma wordt door het bevoegd
gezag bij het college ingediend en moet uiterlijk vóór 1 februari van het jaar waarin het
betreffende programma wordt vastgesteld zijn ontvangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een door het college vastgesteld formulier.
2.	Aanvragen die na deze datum worden ontvangen neemt het college niet in behandeling.

Artikel 7 – INHOUD AANVRAAG; GELEGENHEID TOT AANVULLEN AANVRAAG; NIET BEHANDELEN ONVOLLEDIGE AANVRAAG
1. Een aanvraag vermeldt in ieder geval:
a.	de naam en het adres van de aanvrager;
b.	de dagtekening;
c.	de naam van de school en, als dit van toepassing is, het gebouw waarvoor de voorziening
is bestemd;
d.	de voorziening die wordt aangevraagd;
e.	de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening,
bestaande uit:
		 1.	een prognose van het te verwachten aantal leerlingen van de school voor
basisonderwijs, de speciale school voor basisonderwijs, de school voor speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of de school voor voortgezet onderwijs, als
het betreft een aanvraag voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, onder 1°, 2°,
3°, 4 en 8°, onder de voorwaarde dat de prognose overeenkomstig bijlage II is
vastgesteld, tenzij door het college, al dan niet in samenwerking met de bevoegde
gezagsorganen van een school voor basisonderwijs, een actuele prognose is opgesteld,
welke door het bevoegd gezag wordt onderschreven;
		 2.	als de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk bekostigen van
vervangende nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder
1°, een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage als bedoeld
in bijlage I, deel A, onder A.2;
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3.	als de aanvraag betrekking heeft op herstel van een constructiefout als bedoeld in
artikel 2, onderdeel b, een bouwkundige rapportage van een daartoe gecertificeerde,
onafhankelijke constructeur, zodat de noodzaak van de gevraagde voorziening kan
worden vastgesteld;
		 4.	als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorziening waarvoor de
vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, een begroting van de
noodzakelijke kosten voor het bekostigen van de voorziening of, als de aanvraag
betrekking heeft op het bekostigen van een voorbereidingskrediet als bedoeld in
artikel 3, een kostenbegroting.
f.	de geplande aanvangsdatum van uitvoering van de voorziening, en als het een
voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, de
aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd;
2.	Het college stelt de aanvrager voor 15 februari schriftelijk op de hoogte als gegevens als
bedoeld in het eerste lid ontbreken. De aanvrager heeft tot 15 maart de gelegenheid de
ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet
in behandeling.
3.	Als een door het college in behandeling genomen aanvraag mede is gebaseerd op het aantal
leerlingen van de betrokken school op 1 oktober van het jaar waarin het programma wordt
vastgesteld, is de aanvrager verplicht dat aantal voor 15 oktober te registeren in de
Basisregistratie Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft aanvrager de
registratie niet binnen de gestelde termijn gerealiseerd, dan deelt het college dit schriftelijk
mede aan de aanvrager en heeft de aanvrager de gelegenheid dit alsnog te doen binnen drie
dagen na de datum van ontvangst van de mededeling. Als de registratie niet alsnog binnen
drie dagen is verstrekt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

Artikel 8 – OPGAVE INGEDIENDE AANVRAGEN
Het college verstrekt aan de bevoegde gezagsorganen voor 1 juni een opgave van de aanvragen
die overeenkomstig artikel 6 zijn ingediend en geeft daarbij aan welke niet in behandeling
worden genomen.

Paragraaf 2.2 – OVERLEG VOORAFGAAND AAN VASTSTELLEN
PROGRAMMA EN OVERZICHT
Artikel 9 – TOELICHTING AANVRAAG; OVERLEG OVER INGEDIENDE BEGROTING
1.	Het college of een aanvrager kan verzoeken een aanvraag nader toe te lichten. Dit overleg
vindt plaats binnen 2 maanden na de hersteldatum, bedoeld in artikel 7, tweede lid.
2.	Het college treedt in overleg met de aanvrager als de aanvraag betrekking heeft op een
voorziening waarvoor de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten en het college
van oordeel is dat de door de aanvrager overgelegde kostenbegroting moet worden
aangepast.
3.	Het college vermeldt in het voorstel tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het
programma en het overzicht, bedoeld in paragraaf 2.3:
a.	de hoogte van het geraamde bedrag, waarvan voor de aangevraagde voorziening wordt
uitgegaan, en
b.	als dit van toepassing is, de redenen waarom in het overleg geen overeenstemming is
bereikt over de hoogte van het geraamde bedrag.
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Artikel 10 – OVERLEG PROGRAMMA EN OVERZICHT; ADVIES ONDERWIJSRAAD
1.	Voordat het college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde
gezagsorganen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen
inhoud van dat voorstel naar voren te brengen.
2.	Dit overleg vindt plaats uiterlijk voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop het vast te stellen programma betrekking heeft. De bevoegde gezagsorganen worden
ten minste 2 weken voor de door het college vastgestelde datum schriftelijk in kennis
gesteld van het tijdstip van het overleg en de voorgenomen inhoud van het voorstel.
3.	De bevoegde gezagsorganen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor het overleg
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de deelnemers
aan het overleg van deze zienswijzen in kennis.
4.	Het college maakt een verslag van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar
voren gebrachte zienswijzen. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen en de
reactie van het college hierop worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt binnen
een maand na het overleg toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen.
5.	Een bevoegd gezag en het college kunnen de Onderwijsraad verzoeken een advies uit te
brengen over het conceptprogramma. Het verzoek bevat een schriftelijk gemotiveerde
omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies dient
betrekking te hebben op de relatie tussen de voorgenomen inhoud van het programma en
de vrijheid van richting en inrichting. Het verzoek en de daarover naar voren gebrachte
zienswijzen worden opgenomen in het verslag, bedoeld in het vierde lid.
6.	Het college is belast met het indienen van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad. Het
college zorgt ervoor dat de Onderwijsraad alle stukken ontvangt die nodig zijn voor het
beoordelen van het verzoek, waaronder het verslag, bedoeld in het vierde lid.
7.	Een afschrift van het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk
door het college toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen. Als het advies zou leiden tot
één of meer inhoudelijke bijstellingen van de voorgenomen inhoud van het programma
worden de bevoegde gezagsorganen door het college bij het toezenden van het afschrift van
het advies uitgenodigd voor een nader overleg. In alle andere gevallen beoordeelt het college
of nader bestuurlijk overleg over het advies van de Onderwijsraad noodzakelijk is. Het
college geeft dit aan bij het toezenden van het afschrift van het advies.
8.	Nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen 2 weken nadat het advies van
de Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen is gezonden. Het college maakt van dit
overleg een verslag en voegt dit toe aan het verslag, bedoeld in het vierde lid.

Paragraaf 2.3 – VASTSTELLEN BEKOSTIGINGSPLAFOND, PROGRAMMA
EN OVERZICHT
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Artikel 11 – TIJDSTIP VASTSTELLEN BEKOSTIGINGSPLAFOND, PROGRAMMA EN OVERZICHT

B-IV
1.	Het college stelt het bekostigingsplafond vast voor de vergoeding van de aangevraagde
voorzieningen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar onderwijssoort of per
voorziening.
2.	Het programma en het overzicht worden vastgesteld op uiterlijk 31 december voorafgaande
aan het jaar waarop het programma betrekking heeft.
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Artikel 12 – BEKENDMAKEN BESLUITEN VASTSTELLEN BEKOSTIGINGSPLAFOND,
PROGRAMMA EN OVERZICHT
1.	De besluiten tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma en het
overzicht worden door het college binnen 2 weken na de datum waarop het besluit is
genomen bekend gemaakt door het toezenden of uitreiken van het besluit aan de
aanvragers. Gelijktijdig stelt het college de overige bevoegde gezagsorganen schriftelijk in
kennis van de genomen besluiten.
2.	De besluiten worden gelijktijdig met de bekendmaking ter inzage gelegd.

Paragraaf 2.4 – UITVOEREN PROGRAMMA
Artikel 13 – OVERLEG WIJZE VAN UITVOERING
1.	Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld treedt het college in overleg met de
aanvrager over de wijze waarop de op het programma geplaatste voorziening wordt
uitgevoerd. In dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van
de voorziening en worden, voor zover van toepassing, afspraken gemaakt over:
a.	het bouwheerschap, bedoeld in artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs, artikel
101 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76n van de Wet op het voortgezet
onderwijs;
b.	het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door de aanvrager worden ingediend;
c.	als dit van toepassing is, een andere wijze waarop de toegekende voorziening wordt
uitgevoerd, met inachtneming van het beschikbaar te stellen bedrag;
d.	de wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst, en of het naar het
oordeel van het college noodzakelijk is bij het toetsen van het bouwplan en de begroting
rekening te houden met feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn ten opzichte van het
moment waarop het programma is vastgesteld, waardoor het eerder genomen besluit kan
worden herzien;
e.	de controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de beschikbaar
te stellen middelen;
f.	de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt;
g.	de mogelijkheid om vooruitlopend op het aanvragen van het totale investeringskrediet
een bedrag aan te vragen voor de kosten van voorbereiding van het bouwplan tot 8% van
het geraamde investeringsbedrag.
2.	De inhoud van de afspraken of het feit dat het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid
legt het college schriftelijk vast in een verslag. De aanvrager ontvangt het verslag 4 weken
na het overleg. Als de aanvrager niet binnen 2 weken nadat het verslag is ontvangen
schriftelijk reageert, wordt, afhankelijk van de inhoud van het vastgestelde verslag, geacht
overeenstemming of geen overeenstemming te zijn bereikt.
3.	Bij het toepassen van artikel 14, tweede lid neemt het college binnen 4 weken nadat
overeenstemming is bereikt een beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging aanvangt.
Het bepaalde in artikel 15 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
4.	Als in het overleg geen overeenstemming is bereikt, deelt het college dit binnen 4 weken
nadat het verslag is vastgesteld schriftelijk mede aan de aanvrager en vermeldt gelijktijdig
dat het bekostigen van de uitvoering van de voorziening wordt opgeschort.
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Artikel 14 – INSTEMMEN BOUWPLANNEN EN BEGROTING; TIJDSTIP AANVANG
BEKOSTIGING; TOETSEN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN NIEUWE FEITEN EN
OMSTANDIGHEDEN; OVERLEGGEN OFFERTES
1.	Nadat overeenstemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, is bereikt dient het bevoegd
gezag het bouwplan en, als de voorziening wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten,
de bijbehorende begroting in bij het college. Het bevoegd gezag houdt daarbij rekening met
de hierover gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 13, eerste lid. Gelijktijdig vermeldt het
bevoegd gezag het tijdstip waarop de bekostiging kan starten. Het college moet instemmen
met het bouwplan en de begroting voordat een bouwopdracht wordt verleend.
2.	Het college beslist binnen 6 weken nadat de stukken zijn ontvangen over de bouwplannen, de
desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start. Het college kan, onder
mededeling daarvan aan de aanvrager, deze termijn verlengen met 3 weken. Als niet binnen
de gestelde termijn is besloten, wordt geacht instemming te zijn verleend met de bouwplannen
en de begroting en start de bekostiging op het door de aanvrager aangegeven tijdstip. Het
college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing over het bouwplan,
de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start, respectievelijk na de
datum waarop de instemming geacht wordt te zijn verleend hiervan schriftelijk in kennis.
3.	De vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt vastgesteld op basis van de
economisch meest voordelige inschrijving.

Artikel 15 – AANVANG BEKOSTIGING
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Het college kan bij de beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging start bepalen dat de
gelden in termijnen betaald worden. Het betalen van de gelden vindt telkens plaats op een
zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen die voortkomen
uit het realiseren van de op het programma geplaatste voorziening.

B-I

Artikel 16 – VERVALLEN AANSPRAAK OP BEKOSTIGING
1.	Voor 1 oktober van het jaar waarop het programma betrekking heeft geeft de aanvrager een
bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt hij
voor 15 oktober een afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet
aan deze verplichtingen wordt voldaan.
2.	De in het eerste lid bedoelde:
a.	bouwopdrachten en overeenkomsten zijn onherroepelijk;
b.	 bouwopdrachten vermelden de aanvangsdatum van het werk en de termijn, uitgedrukt
in het aantal werkbare dagen, waarbinnen het werk wordt opgeleverd;
c.	huur- of erfpachtovereenkomsten vermelden de datum van inwerkingtreding, alsmede
de duur van de overeenkomst;
d.	koopovereenkomsten vermelden de datum van aankoop.
3.	De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de in het eerste lid
bedoelde termijn veroorzaakt wordt door:
a.	bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen, en
b.	de aanvrager voor 1 september een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot het verlengen van
de termijn heeft ingediend bij het college.
4.	Het college beslist voor 15 september op een verzoek tot het verlengen van de termijn. Bij
inwilliging van het verzoek wordt in het besluit aangegeven tot welke datum de termijn
wordt verlengd.
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B-III
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B-V

B-VI

H3
Aanvragen met
spoedeisend karakter

Paragraaf 3.1 – AANVRAAG
Artikel 17 – INDIENEN AANVRAAG
Een aanvraag tot het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van het
onderwijs geen uitstel kan lijden, wordt 2 weken na het ontstaan van de calamiteit ingediend
bij het college. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 18 – INHOUD AANVRAAG
1.	Een aanvraag als bedoeld in artikel 17 vermeldt naast de gegevens genoemd in artikel 7,
eerste lid, de omstandigheden waarom de voorziening spoedeisend wordt geacht.
2.	Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum waarop de aanvraag is
ingediend schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste lid ontbreken. De
aanvrager heeft vervolgens 2 weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet
gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

Paragraaf 3.2 – BEOORDELEN AANVRAAG; UITVOEREN BESLUIT
Artikel 19 – TIJDSTIP BESLISSING
1.	Het college beslist binnen 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen of, binnen 4 weken
nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.
2.	Als een beschikking niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, deelt het college
dit aan de aanvrager schriftelijk mede en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de
beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
3.	Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing schriftelijk van
de beslissing in kennis.
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Artikel 20 – UITVOEREN BESLISSING

H2

1.	Na het bekendmaken van een beslissing als bedoeld in artikel 19, eerste lid waarbij een
vergoeding is toegewezen, treedt het college zo spoedig mogelijk in overleg met de
aanvrager over de wijze waarop de voorziening wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de
artikelen 13, 14, 15 en 16, tweede tot en met vierde lid is daarbij van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in plaats van de termijn, bedoeld in artikel 14, tweede
lid, eerste volzin, een termijn van 3 weken geldt.
2.	Binnen 3 maanden na bekendmaking van een beslissing als bedoeld in het eerste lid geeft
de aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af.
Hiervan zendt hij binnen twee weken een afschrift aan het college. De aanspraak op
bekostiging vervalt als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.
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H4
Medegebruik en verhuur

Paragraaf 4.1 – MEDEGEBRUIK VOOR ONDERWIJS OF EDUCATIE
Artikel 21 – AANDUIDEN OMSTANDIGHEDEN
Het college kan overgaan tot het vorderen van een gedeelte (functioneel nuttig) van een voor
een school bestemd gebouw of terrein als:
a.	door medegebruik aan de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien van een school
waarbij overeenkomstig bijlage III, deel C, een aanvullende ruimtebehoefte is vastgesteld en
het bevoegd gezag van die school een aanvraag als bedoeld in de artikelen 6 of 17 heeft
ingediend;
b.	sprake is van een tekort aan huisvestingscapaciteit bij een andere school of een instelling als
bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, vastgesteld aan de hand van de voor die
school of instelling gangbare berekeningswijze;
c.	leegstand is vastgesteld in een lesgebouw van een school;
d.	leegstand is vastgesteld in een lokaal bewegingsonderwijs van een school.

Artikel 22 – OMSCHRIJVING LEEGSTAND
1.	Er is sprake van leegstand in een schoolgebouw als overeenkomstig bijlage III, deel C, is
vastgesteld dat de vastgestelde capaciteit van het gebouw groter is dan de vastgestelde
ruimtebehoefte.
2.	Er is sprake van leegstand in een lokaal bewegingsonderwijs als:
a.	het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, en de som van het
aantal klokuren gebruik dat door het college is vastgesteld minder is dan 40 klokuren;
b.	het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en uit de
overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte blijkt dat het lokaal minder
dan 40 lesuren wordt gebruikt, tenzij het bevoegd gezag op basis van het lesrooster of de
lesroosters voor het lopende of eerstkomende schooljaar aantoont dat dit niet het geval is;
c.	het lokaal wordt gebruikt door een of meer scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet
onderwijs, en de som van de berekeningswijzen, bedoeld onder a en b, minder is dan 40
klokuren.
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Artikel 23 – NALATEN VORDEREN

H2

1.	Het college vordert geen medegebruik als het bevoegd gezag de leegstand van het gebouw
waarin het beoogde medegebruik moet plaatsvinden, in gebruik heeft gegeven aan een
andere school of scholen voor het onderwijs aan die school of scholen, tenzij dat gebruik
kan plaatsvinden in de voor die scholen al beschikbare huisvestingscapaciteit.
2.	Indien er zich in meerdere gebouwen leegstand voordoet wordt:
a.	als eerste de leegstand gevorderd in het gebouw dat het dichtst gelegen is bij het
hoofdgebouw van de school ten behoeve waarvan de vordering plaatsvind tenzij uit
oogpunt van doelmatigheid het vorderen van leegstand in een ander gebouw een betere
oplossing biedt;
b.	vervolgens de leegstand gevorderd in het gebouw dat in gebruik is bij een school van
hetzelfde bevoegd gezag, en
c.	vervolgens de leegstand gevorderd in het gebouw waarin een school van dezelfde
richting is gehuisvest.
3.	Het college kan, indien de bij de vordering betrokken bevoegde gezagsorganen daarmee
instemmen, in een individueel geval van de in het tweede lid opgenomen volgorde afwijken.

H3

H4

H5

H6

Artikel 24 – OVERLEG EN MEDEDELING
1.	Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in
artikel 6 overlegt het daarover met de betrokken bevoegde gezagsorganen tijdens het overleg
als bedoeld in artikel 10.
2.	Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in
artikel 17, overlegt het daarover zo spoedig mogelijk met de betrokken bevoegde
gezagsorganen.
3.	Binnen 4 weken nadat het programma is vastgesteld of binnen 1 week na het overleg,
bedoeld in het vorige lid, deelt het college het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt
schriftelijk mede dat gevorderd wordt.
4.	De schriftelijke mededeling van het college bevat in ieder geval:
a.	de naam van de school en het bevoegd gezag waarvoor wordt gevorderd;
b.	een aanduiding van het aantal leerlingen waarvoor gevorderd wordt of, als het betreft
het bewegingsonderwijs, het aantal klokuren dat gevorderd wordt;
c.	het gebouw waarop de vordering betrekking heeft;
d.	het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte en/of type ruimte dat gevorderd
wordt;
e.	de periode waarvoor gevorderd wordt en de ingangsdatum van het medegebruik.

H7

B-I

B-II

B-III

Artikel 25 – VERGOEDING

B-IV
De betrokken bevoegde gezagsorganen stellen in onderling overleg de vergoeding voor het
medegebruik vast. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de vergoeding kostendekkend
dient te zijn. Als geen overeenstemming wordt bereikt zal onderling hetzelfde tarief gehanteerd
worden overeenkomstig Bijlage IV deel C; Bepaling medegebruikstarief gemeentelijke lokalen.
Het tarief medegebruik van gemeentelijke lokalen is vastgelegd in Bijlage IV deel C.

B-V

B-VI
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Paragraaf 4.2 – MEDEGEBRUIK VOOR CULTURELE,
MAATSCHAPPELIJKE OF RECREATIEVE DOELEINDEN
Artikel 26 – OVERLEG EN MEDEDELING
Voordat het college overgaat tot vorderen overlegt het college met het bevoegd gezag.
1. In het overleg komt in ieder geval aan de orde:
a. voor welke activiteit of activiteiten gevorderd wordt;
b.	of die activiteit of activiteiten zich verdragen met het onderwijs aan de in het gebouw
gevestigde school;
c.	of maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het onderwijs aan de in het
gebouw gevestigde school hinder van het medegebruik ondervindt;
d.	wat naar oordeel van het college en het bevoegd gezag een redelijke vergoeding voor het
medegebruik is;
e.	de datum waarop het medegebruik redelijkerwijs aanvang kan nemen.
2.	Binnen 4 weken na het overleg deelt het college het bevoegd gezag waarvan medegebruik
gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. Als het overleg heeft geleid tot
afspraken, worden ook deze opgenomen in de schriftelijke mededeling. Als het overleg niet
tot volledige overeenstemming heeft geleid, dan bevat de mededeling de beslissing van het
college over de punten waarover geen overeenstemming was bereikt.

Paragraaf 4.3 – VERHUUR
Artikel 27 – VERZOEK TOESTEMMING COLLEGE
1.	Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel
108, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 106, eerste lid, van de Wet op
de expertisecentra of artikel 76s, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voordat
een huurovereenkomst wordt gesloten.
2.	Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te
verhuren ruimte.
3.	Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een
huur is verschuldigd.
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Einde gebruik gebouwen
en terreinen

H4

H5

Artikel 28 – STAAT VAN ONDERHOUD

H6

1. a. Nadat een gebouw of terrein niet meer door het bevoegd gezag nodig is voor de
huisvesting van een school wordt dit schriftelijk door het bevoegd gezag gemeld aan het
college.
b. Nadat het bevoegd gezag aan het college schriftelijk meldt dat een gebouw of terrein niet
meer nodig is voor het huisvesten van een school stelt het college vast of er mogelijk
sprake is van achterstallig onderhoud aan het gebouw of terrein. Het gebouw dient
minimaal te voldoen aan de norm NEN 2767 conditieniveau 3.
2.	Als het college vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud wordt voordat de
eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van onderhoud opgemaakt.
3.	De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in opdracht
van het college.
4.	Over de staat van onderhoud wordt overleg gevoerd met het bevoegd gezag.
5.	Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud wordt in het
overleg vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het
bevoegd gezag opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het
bevoegd gezag een in overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. Als geen
overeenstemming wordt bereikt, stellen partijen vast welke handelwijze verder gevolgd
wordt.
6.	Het opmaken van een staat van onderhoud blijft achterwege als dit naar het oordeel van het
college niet nodig is.
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B-VI
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H6
Gebruik lokaal bewegingsonderwijs
door (speciaal)basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs

Artikel 29 – MUTATIES AANTAL KLOKUREN BINNEN BESCHIKBARE CAPACITEIT;
INROOSTERING GEBRUIK
1.	Een bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs verstrekt jaarlijks voor 15 april voorafgaande aan het volgende schooljaar
een opgave van de voor dat schooljaar voor de school gewenste onderwijsgebruik van een
gymnastiekruimte. Deze opgave bevat de volgende gegevens:
a.	de gewenste omvang van het onderwijsgebruik uitgedrukt in een aantal klokuren;
b.	de aanduiding van de gymnastiekruimte of -ruimten waarin het gebruik wordt gewenst;
c.	de tijden waarop het onderwijsgebruik gedurende een schoolweek wordt gewenst.
2.	De jaarlijkse opgave van het gewenste onderwijsgebruik van een gymnastiekruimte als
bedoeld in het eerste lid wordt beschouwd als een aanvraag in de zin van artikel 19, met
dien verstande dat op de afhandeling van een dergelijke aanvraag het bepaalde in dit artikel
van toepassing is.
3.	Het college stelt jaarlijks voor 15 mei voorafgaande aan het daaropvolgende schooljaar op
basis van de ingediende opgaven een voorstel tot inroostering vast van het onderwijsgebruik
door scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van de op het
grondgebied van de gemeente gelegen gymnastiekruimten. Hiertoe wordt het gewenste
onderwijsgebruik afgezet tegen de beschikbare capaciteit van de gymnastiekruimten,
waarbij wordt uitgegaan van een capaciteit van 26 klokuren per week per
gymnastiekruimte.
4.	Het college neemt bij de vaststelling van het voorstel tot inroostering het volgende in acht:
a.	de afstanden in relatie tot de omvang van het onderwijsgebruik van een
gymnastiekruimte, zoals opgenomen in bijlage I, deel B:
b.	het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school dat eigenaar
is van een gymnastiekruimte wordt voor de betreffende school het eerste ingeroosterd
voor die gymnastiekruimte;
c.	het gymnastiekonderwijs van een school wordt zoveel mogelijk ingeroosterd in één
gymnastiekruimte.
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5.	Het voorstel tot inroostering vermeldt per school voor basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs de volgende gegevens:
a.	het aantal klokuren waarvoor de school wordt ingeroosterd in een
gymnastiekruimte;
b.	de aanduiding van de gymnastiekruimte waarin en de tijden gedurende welke het
onderwijsgebruik plaatsvindt;
c.	een nadere onderverdeling van het aantal klokuren per gymnastiekruimte wanneer
het gebruik in meer dan één gymnastiekruimte plaatsvindt; voor zover het gewenste
aantal klokuren hoger is dan het aantal klokuren dat ingevolge de beleidsregel
bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komt, wordt vermeld
hoeveel klokuren voor rekening komen van het bevoegd gezag van de school. Het
college neemt het aantal klokuren als bedoeld in dit lid onder d slechts op in het
voorstel tot inroostering voor zover daarvoor nog capaciteit beschikbaar is, nadat
rekening is gehouden met het totale klokuurgebruik dat voor bekostiging door de
gemeente in aanmerking komt.
6.	Het voorstel tot inroostering wordt door het college binnen 1 week na vaststelling
toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen voor basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs. De bevoegde gezagsorganen worden daarbij uitgenodigd voor een
overleg over het voorstel. Dit overleg vindt plaats binnen twee weken na toezending van
het voorstel. In het overleg worden de vertegenwoordigers van de bevoegde
gezagsorganen in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorstel tot inroostering.
7.	Met inachtneming van de reacties van de bevoegde gezagsorganen stelt het college voor
15 juni volgend op de genoemde datum in het derde lid, de definitieve inroostering vast
van het gebruik van de gymnastiekruimte voor het volgende schooljaar. Indien het
college daarbij afwijkt van een of meer in het overleg als bedoeld in het zesde lid naar
voren gebrachte reacties, dan wordt dit gemotiveerd.
8.	Binnen 1 week na vaststelling van de inroostering ontvangen de betreffende bevoegde
gezagsorganen een schriftelijke mededeling van het college over de inroostering in de
beschikbare gymnastiekruimten van de onder hun bevoegd gezag staande school of
scholen voor het volgende schooljaar. Deze mededeling is te beschouwen als een
beslissing in de zin van artikel 19 en, indien van toepassing, een beslissing in de zin van
artikel 25, derde lid.
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H7
Slotbepalingen

Artikel 30 – BESLISSING COLLEGE IN GEVALLEN WAARIN DE VERORDENING NIET VOORZIET
1.	In gevallen die de uitvoering van deze verordening en de bijbehorende bijlagen I tot en met
V betreffen en waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.
2.	Behoudens voor zover in andere regelingen anders is bepaald, besluit het college omtrent
voorzieningen die betrekking hebben op internationaal georiënteerd onderwijs. Indien het
besluit van het college leidt tot uitgaven waarin de begroting niet voorziet, legt het college
het voorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Artikel 31 – INDEXERING
Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen voor
de vergoeding van voorzieningen bij op basis van de in bijlage IV opgenomen systematiek van
prijsbijstelling.

Artikel 32 – INTREKKEN OUDE VERORDENING
1.	De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Almere 2009 wordt
ingetrokken.
2.	Bezwaarschriften ingediend vóór de inwerkingtreding van deze Verordening worden
afgehandeld overeenkomstig de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Almere 2009.

Artikel 33 – INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL
1.	Deze verordening en de bijbehorende bijlagen I tot en met V treden in werking op 1 januari
2018 met uitzondering van de navolgende bepalingen van Bijlage III, Deel B: artikel B.1.3
lid 1 betreffende de vaste voet voor anders dan een hoofdvestiging, artikel B.1.4 lid 3
betreffende de vaste voet voor nevenvestigingen, tabel 2.b. betreffende de vast voet voor
nevenvestigingen.
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2.	De bepalingen als genoemd in het eerste lid treden in werking op een door het college te
bepalen datum maar niet eerder dan nadat de gemeenteraad budget beschikbaar heeft
gesteld ter financiering van de voorzieningen als vermeld in deze bepalingen.
3.	Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Almere 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2018.
De voorzitter, F.M. Weerwind
De griffier, J.D. Pruim
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B-I
Beoordelingscriteria noodzaak
aangevraagde voorzieningen
DEEL A – Lesgebouwen
DEEL B – Voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs

B-I

DEEL A

LESGEBOUWEN
A.1

Nieuwbouw
A.2.1 Vervangende bouw
A.2.2 Renovatie
A.3 Uitbreiding
A.3.1 Uitbreiding schoolgebouw
A.3.2 	Uitbreiding speciale school voor basisonderwijs en school voor speciaal
onderwijs met een speellokaal
A.4 In gebruik nemen van een bestaand gebouw
A.5 (Ver)plaatsen tijdelijk gebouw
A.6 Terrein
A.7 Eerste inrichting
A.8 Medegebruik
A.9 Herstel van constructiefouten
A.10	Vervangen of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in
geval van bijzondere omstandigheden

De voorzieningen genoemd onder A.2.1 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of
meer leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding met een speellokaal) worden niet noodzakelijk geacht
voor dislocaties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden kan
dit, na overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van het college plaatsvinden.
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A.1 – NIEUWBOUW
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Noodzaak van nieuwbouw is aanwezig als:
a.	de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;
b.	de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en:
1°.	als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 15 jaar
kunnen worden verwacht, of
2°.	als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 4 jaar
kunnen worden verwacht, en
c.	geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende
huisvesting voor de school, en
d.	het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren.

H3

H4

H5

A.2.1 – VERVANGENDE BOUW
De noodzaak van vervangende bouw is aanwezig als:
a.	de gebouwelementen van de school blijkens bouwkundige opname in zo’n slechte staat
verkeren dat de kosten van levensduurverlenging, gebaseerd op een periode van 25 jaar, zo
hoog zijn dat vervangende nieuwbouw goedkoper is. Indien de gemeenteraad een Integraal
Huisvestingsplan vaststelt, zullen die onderdelen uit dit plan voor zover betrekking hebbend
op vervangende bouw en strijdig met dit onderdeel over vervangende bouw voorrang
hebben voor zover dat in het voordeel van betrokken schoolbesturen is;
b. dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie;
c. dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en:
1.	als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste
15 jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, of
2.	als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 4
jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en
d.	geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende
huisvesting voor de school, en
e.	het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren.

H6

H7

B-I

B-II

B-III

Indien het voor de realisering van de vervangende bouw noodzakelijk is dat het oude gebouw
moet worden gesloopt, vindt toekenning van sloopkosten plaats.

B-IV
A.2.2 – RENOVATIE
Indien de gemeenteraad een Integraal Huisvestingsplan vaststelt met daarin opgenomen
onderdelen over renovatie, zullen die onderdelen uit dit plan van toepassing zijn voor de
beoordeling of renovatie geheel of gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking komt.

B-V

B-VI
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A.3 – UITBREIDING
A.3.1 – UITBREIDING SCHOOLGEBOUW
De noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw is aanwezig als:
a.	de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit van een schoolgebouw van een
school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor
speciaal of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs kleiner is dan de
overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte en het verschil tussen de
capaciteit en de ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs, een speciale school
voor basisonderwijs, of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
of voortgezet onderwijs, gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III,
deel C, en
b.	daarnaast:
als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig bijlage
II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vijftien jaar
kunnen worden verwacht, als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft,
een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen
gedurende minstens vier jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, of de prognose op
basis van de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag aantoont dat het aantal
leerlingen dat aanwezig is niet voor ten hoogste vier jaar binnen het gebouw of de gebouwen
kunnen worden gehuisvest, en
c.	geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende
huisvesting voor de school, en
d.	het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren.

A.3.2 – UITBREIDING SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SCHOOL VOOR
SPECIAAL ONDERWIJS MET EEN SPEELLOKAAL
De noodzaak van het uitbreiden met een speellokaal is aanwezig als:
a.	tot een school voor speciaal basisonderwijs minstens twaalf kinderen jonger dan zes jaar of
tot een school of afdeling van een school voor speciaal onderwijs kinderen jonger dan zes
jaar worden toegelaten;
b.	de school volgens een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de school
minstens vijftien jaar zal blijven bestaan;
c.	in het schoolgebouw geen speellokaal aanwezig is;
d.	medegebruik van een speellokaal of lokaal bewegingsonderwijs binnen 300 meter
hemelsbreed onmogelijk is, en
e.	het naar oordeel van het college onmogelijk is om tegen redelijke kosten inpandig een
speellokaal te realiseren door gebruik te maken van een bestaand verschil tussen de
overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III,
deel B, vastgestelde ruimtebehoefte.
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A.4 – IN GEBRUIK NEMEN VAN EEN BESTAAND GEBOUW
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig als:
a.	de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt
of als het huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid;
b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en:
1.	als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vijftien
jaar kunnen worden verwacht, of
2.	als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft, een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens vier jaar
kunnen worden verwacht, en
c.	geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende
huisvesting voor de school;
d.	het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren, en de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college
in redelijke verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw of uitbreiding;
e.	een bestaand gebouw dat in gebruik gegeven wordt voldoet minimaal aan de norm NEN
2767 conditieniveau 3.

H2

H3

H4

H5

H6

A.5 – (VER)PLAATSEN TIJDELIJK GEBOUW
De noodzaak van het (ver)plaatsen van een tijdelijk gebouw is aanwezig als:
a.	er op basis van een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose een tijdelijke behoefte
aan huisvesting voor minstens vier jaar is, waarin een beschikbaar leeg of leegkomend
tijdelijk gebouw kan voorzien;
b.	geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende
huisvesting voor de school;
c.	het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te
realiseren, en
d.	de kosten van het (ver)plaatsen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan
tot de kosten van een nieuwe tijdelijke voorziening voor hetzelfde aantal leerlingen en voor
dezelfde tijdsduur.

A.6 – TERREIN

H7

B-I

B-II

B-III

De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig
als het college heeft ingestemd met een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder
1° tot en met 4°, en de oppervlakte van het bestaande terrein niet voldoende is om deze
voorziening te realiseren. De oppervlakte van het terrein moet voldoen aan de
minimumnormen, bedoeld in bijlage III, deel D.

B-IV

B-V

B-VI
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A.7 – EERSTE INRICHTING
1.	De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en
hulpmiddelen ontstaat wanneer deze niet voor 1 januari 2016 is bekostigd.
2.	De noodzaak van eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van een
speellokaal is aanwezig als een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school
wordt uitgebreid met een speellokaal.
3.	Bij fusie van scholen wordt uitsluitend uitbreiding van eerste aanschaf van
onderwijsleerpakket, meubilair of leer- en hulpmiddelen toegekend als het aantal leerlingen
na de fusie groter is dan het totaal aantal leerlingen van de afzonderlijk aan de fusie
deelnemende scholen.

A.8 – MEDEGEBRUIK
1.	De noodzaak van medegebruik van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of
een school voortgezet onderwijs, is aanwezig als het verschil tussen de overeenkomstig
bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B,
vastgestelde ruimtebehoefte:
a.	gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en
b.	een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de overeenkomstig
bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte voor minimaal vier jaar
noodzakelijk is.
2.	Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor
medegebruik is een afstand van 2 km hemelsbreed, voor leerlingen van een school voor
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal
onderwijs.
3.	Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor
medegebruik speelt afstand voor leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs geen
rol.
4. Medegebruik blijft beperkt tot ten hoogste drie gebouwen.

A.9 – HERSTEL VAN CONSTRUCTIEFOUTEN
De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage
uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.

A.10 – VERVANGEN OF HERSTEL VAN SCHADE AAN GEBOUW,
ONDERWIJSLEERPAKKET EN MEUBILAIR IN GEVAL VAN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN
De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als
gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstandigheid het
onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd
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B-I

DEEL B

VOORZIENINGEN VOOR LOKALEN
BEWEGINGSONDERWIJS

B.1 Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming
B.2 Terrein
B.3 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
B.4 Huur van een sportterrein school voor voortgezet onderwijs
B.5 Medegebruik
B.6 Herstel constructiefouten
B.7 	Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in
geval van bijzondere omstandigheden

H2

H3

H4

H5

H6

B.1 – NIEUWBOUW, VERVANGENDE NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
INGEBRUIKNEMING
De noodzaak van:
a.	
nieuwbouw is aanwezig als de minister de desbetreffende school voor het eerst voor
bekostiging in aanmerking brengt;
b.	
vervangende nieuwbouw is aanwezig als de gebouwelementen van de school blijkens
bouwkundige opname in zo’n slechte staat verkeren dat de kosten van
levensduurverlenging, gebaseerd op een periode van 25 jaar, zo hoog zijn dat vervangende
nieuwbouw goedkoper is. Indien de gemeenteraad een Integraal Huisvestingsplan vaststelt,
zullen die onderdelen uit dit plan voor zover betrekking hebbend op vervangende bouw en
strijdig met dit onderdeel over vervangende bouw voorrang hebben voor zover dat in het
voordeel van betrokken schoolbesturen is;
c.	
uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als de oppervlakte van de zaal
(oefenvloer) kleiner is dan 140 vierkante meters en het effectief gebruik van het lokaal
daardoor belemmerd wordt, of
d.	het in gebruik nemen van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als:
1.	de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;
2.	het huidige gebouw overeenkomstig onderdeel b voor vervanging in aanmerking komt;
of
3.	de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in
redelijke verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw, en
e.	het onmogelijk is gebruik te maken van één of meer lokalen bewegingsonderwijs of van
binnen een redelijke termijn beschikbaar komende lokalen bewegingsonderwijs voor:
1. een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, bij noodzakelijk gebruik van:
		 a.	ten minste 20 klokuren binnen 1 km hemelsbreed of,
		 b. ten minste 15 klokuren binnen 3,5 km hemelsbreed of,
		 c. ten minste 5 klokuren binnen 7,5 km hemelsbreed;

H7

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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2.	een school voor speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs, bij noodzakelijk gebruik van:
		 a. ten minste 10 groepen speciaal onderwijs binnen 1 km hemelsbreed of,
		 b. ten minste 10 groepen voortgezet speciaal onderwijs binnen 2 km hemelsbreed of,
		 c. ten minste 6 groepen speciaal onderwijs binnen 3,5 km hemelsbreed of,
		 d. ten minste 3 groepen speciaal onderwijs binnen 7,5 km hemelsbreed of,
3.	een school voor voortgezet onderwijs binnen 2 km hemelsbreed, en een overeenkomstig
bijlage II opgestelde prognose aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaar de
groepen leerlingen waarvoor het door het college vastgestelde aantal klokuren
noodzakelijk is, aanwezig zijn of verwacht kunnen worden.

B.2 – TERREIN
De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig
als voor het realiseren van de nieuwbouw of de uitbreiding geen of onvoldoende terrein
aanwezig is.

B.3 – EERSTE INRICHTING ONDERWIJSLEERPAKKET EN MEUBILAIR
De noodzaak van eerste inrichting bewegingsonderwijs is aanwezig als:
a.	nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikneming bestaand lokaal bewegingsonderwijs voor de
school is goedgekeurd, en
b.	voor de desbetreffende groepen leerlingen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs nog niet eerder bekostiging eerste
inrichting bewegingsonderwijs is verstrekt of voor de desbetreffende leerlingen van het
voortgezet onderwijs nog niet eerder bekostiging eerste inrichting bewegingsonderwijs is
verstrekt.

B.4 – HUUR VAN EEN SPORTTERREIN SCHOOL VOOR VOORTGEZET
ONDERWIJS
De noodzaak van huur van een sportveld is aanwezig als het lesrooster buitensport vermeldt,
het bevoegd gezag niet beschikt over een eigen sportveld en medegebruik van een sportveld
van een ander bevoegd gezag onmogelijk is.

B.5 – MEDEGEBRUIK
De noodzaak van medegebruik is aanwezig als het door de gemeente vastgestelde aantal
klokuren bewegingsonderwijs zodanig is dat daarvoor binnen de op dat moment in gebruik
zijnde lokalen bewegingsonderwijs geen plaats is.
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B.6 – HERSTEL CONSTRUCTIEFOUTEN

H2

De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage
uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.

H3

B.7 – HERSTEL OF VERVANGING VAN SCHADE AAN GEBOUW,
ONDERWIJSLEERPAKKET EN MEUBILAIR IN GEVAL VAN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN
De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als
gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstandigheid het
onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.

H4

H5

H6

H7

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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B-II
Prognosecriteria
SYSTEMATIEK BEREKENING
LEERLINGENPROGNOSES ALMERE

PROCEDURE BASIS- EN SPECIAAL BASISONDERWIJS (BO RESP. SBO)
De leerlingenprognoses voor het BO/SBO worden jaarlijks als volgt berekend.
1.	Als basis voor de prognose wordt de volgende informatie verzameld:
-	De volledige leerlingentellingen per leeftijdsgroep en per wijk van herkomst naar de
stand per 1 oktober van de laatste zes jaren van alle schoolvestigingen1) in Almere.
-	Leerlingen zonder Almeers woonadres worden geteld in de “opslag voor leerlingen van
buiten”.
-	Gegevens betreffende alle leerlingen die ingeschreven staan bij bijzondere scholen (zoals
het Taalcentrum) in het geval die gegevens niet zijn te verkrijgen bij DUO.
-	Tellingen van de basisgeneratie per wijk uit de basisregistratie personen (BRP) over de
afgelopen zes jaar en voor de prognoseperiode uit de actuele gemeentelijke
bevolkingsprognose2). Met peildatum 1 januari volgend op de 1 oktobertelling. De
basisgeneratie wordt onderscheiden in 2 groepen: personen van 4 t/m 7 jaar en van 8 t/m
11 jaar plus 30% v.d. 12-jarigen.
-	Planning van nieuwe aanvragen conform het Plan van scholen, van wijzigingen in het
Almeerse aanbod op vestigingsniveau (waaronder locatie, richting of profiel) en van
opheffingen.
- Gewogen gemiddelde afstanden tussen schoolvestigingen en woonwijken.
2.	Uit bovenstaande telgegevens worden diverse verhoudingsgetallen berekend, waaronder
deelname- en belangstellingspercentages en vergeleken met andere grote steden en met
Nederland als geheel. Uit het historisch beeld worden veronderstellingen gemaakt ten
aanzien van de ontwikkelingen hiervan in de toekomst. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met veranderingen in het onderwijsaanbod.

1) Voor zover de schoolvestiging is erkend door DUO als hoofd- of nevenvestiging.
2)	De gemeentelijke bevolkingsprognose wordt jaarlijks geactualiseerd volgens het model GBPRO. Een model dat door vrijwel
alle grote gemeenten in Nederland wordt gebruikt. Deze prognose levert tellingen naar geslacht/leeftijd/wijk over een
prognoseperiode van 30 jaar.
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3.	In de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere BO en het speciaal
basisonderwijs, omdat in het SBO minder mogelijkheden zijn voor schoolkeuze en omdat
de leeftijdsopbouw verschilt. Voor het SBO en reguliere BO samen wordt een lange
termijnprognose (25 jaar) berekend en voor het reguliere BO ook een korte termijnprognose
(8 jaar). Vervolgens worden de uitkomsten met elkaar gecombineerd.
4.	Het prognosemodel voor de korte termijn is gebaseerd op een instroom/doorstroommodel.
Per schoolvestiging/onderwijssoort wordt de instroom in leerjaar 1 gerelateerd aan (de
ontwikkeling van) de basisgeneratie 4-5 jarigen. De doorstroom naar een volgend leerjaar
c.q. onderwijssoort wordt bepaald m.b.v. mutatiefactoren.
5.	Het prognosemodel voor de lange termijn is een verdeelmodel waarin de prognose van de
totale leerlingenpopulatie in Almere (o.b.v. deelnamepercentages per leeftijdsgroep 4-7 en
8-12 jaar) wordt verdeeld over alle Almeerse BO-scholen op basis van (de trendmatige
ontwikkeling van) de belangstellingspercentages per vestiging/leeftijdsgroep. De opslag
voor leerlingen van buiten Almere wordt per vestiging berekend op basis van het historisch
gemiddelde. Verder wordt rekening gehouden met ontwikkelingen naar richting en profiel.
6.	In de prognose wordt verder rekening gehouden met verschuiving van leerlingen in verband
met opheffing van scholen, met de oprichting van nieuwe schoolvestigingen, en met de
instroom in nieuwe wijken. Voor de verdeling hiervan rekent het model o.a. met gemiddelde
afstanden tussen vestigingslocaties en woonadressen van leerlingen, zowel naar richting als
naar profiel. Gebleken is dat in het BO de afstand tot een school een belangrijke factor is in
de schoolkeuze van (ouders van) leerlingen.
7.	Voor grootschalige uitleggebieden vindt géén toedeling plaats van leerlingen naar bestaande
scholen, behoudens scholen met een stedelijke voeding. Deze populatie wordt
ondergebracht in de categorie “nieuw gebied”.
8.	Voor bijzondere scholen zoals het Taalcentrum of stedelijke scholen gericht op een
specifieke doelgroep wordt onderzocht of er correlaties zijn met andere factoren die een rol
kunnen spelen bij instroom en/of doorstroom. Te denken valt aan herkomstgroep,
vestigingsjaar, asielzoekers, e.d. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van een regressie op
die onafhankelijke variabelen.
9.	Tot slot worden de uitkomsten van de korte- en langetermijnprognose samengebracht.
Hierbij worden de uitkomsten van de korte termijn prognose in de eerste 8 prognosejaren
ingebracht in die van de langetermijnprognose in afnemend gewicht. Immers de korte
termijnprognose werkt vooral goed in de eerste jaren, terwijl de langetermijnprognose beter
presteert op langere termijn.

PROCEDURE VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)
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B-III

De leerlingenprognoses voor het VO worden jaarlijks als volgt berekend.
1.	Als basis voor de prognose wordt de volgende informatie verzameld:
-	De volledige leerlingentellingen per onderwijssoort/leerjaar en per stadsdeel van
herkomst naar de stand per 1 oktober van de laatste zes jaren van alle schoolvestigingen3)
in Almere. Leerlingen zonder Almeers woonadres worden geteld in de “opslag voor
leerlingen van buiten”.

B-IV

B-V
3) Voor zover de schoolvestiging is erkend door DUO als hoofd- of nevenvestiging.

B-VI
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-	Tellingen van de basisgeneratie per stadsdeel uit de basisregistratie personen (BRP) over
de afgelopen zes jaar en voor de prognoseperiode uit de actuele gemeentelijke
bevolkingsprognose. Met peildatum 1 januari volgend op de 1 oktobertelling. De
basisgeneratie wordt onderscheiden in 2 groepen: personen van 12 t/m 15 jaar en van 16
en 17 jaar.
-	Planning van wijzigingen in het Almeerse aanbod VO op vestigingsniveau en naar
onderwijssoort, conform het Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO).
2.	Uit bovenstaande telgegevens worden deelname- en belangstellingspercentages afgeleid en
vergeleken met andere grote steden en met Nederland als geheel. Uit het historisch beeld
worden veronderstellingen gemaakt ten aanzien van de ontwikkelingen hiervan in de
toekomst. Hierbij wordt ook rekening gehouden met veranderingen in het onderwijsaanbod.
3.	In de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere VO en het
praktijkonderwijs. De criteria voor toelating van leerlingen verschillen. Daarom wordt voor
het PRO een apart rekenmodel toegepast, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel
deelnamepercentages van de basisgeneratie als van instroom vanuit het speciaal
basisonderwijs. Voor het reguliere VO worden verschillende prognosemodellen voor de
korte termijn (8 jaar) en voor de lange termijn (25 jaar) met elkaar gecombineerd.
4.	Het prognosemodel voor de korte termijn is gebaseerd op een instroom/doorstroommodel.
Per schoolvestiging/onderwijssoort wordt de instroom in leerjaar 1 gerelateerd aan (de
ontwikkeling van) de basisgeneratie 12-13 jarigen. De doorstroom naar een volgend leerjaar
c.q. onderwijssoort wordt bepaald m.b.v. mutatiefactoren.
5.	Het prognosemodel voor de lange termijn is een verdeelmodel waarin de prognose van de
totale leerlingenpopulatie in Almere (o.b.v. deelnamepercentages per leeftijdsgroep) wordt
verdeeld over alle Almeerse VO-scholen op basis van (de veronderstelde ontwikkeling van)
de belangstellingspercentages per vestiging/onderwijssoort/leerjaar. De opslag voor
leerlingen van buiten Almere wordt per vestiging berekend op basis van het historisch
gemiddelde.
6.	In de langetermijnprognose wordt rekening gehouden met de komst van nieuwe
schoolvestigingen in nieuwe stadsdelen, ook al zijn ze nog niet gepland in de RPO. In
grootschalige uitleggebieden is voldoende voeding voor een of meer nieuwe
schoolvestigingen. Die nieuwe vestigingen zullen een deel van de basisgeneratie aantrekken,
zowel in het nieuwe stadsdeel als ook in de bestaande stadsdelen. Andersom zullen
bestaande scholen een deel van de basisgeneratie uit nieuw gebied aantrekken. Voor de
verdeling hiervan rekent het model met gemiddelde afstand tussen vestigingslocaties en
woonadressen van leerlingen. Dit voorkomt dat leerlingen in nieuwe stadsdelen volledig aan
bestaande scholen worden toegewezen en maakt de potentie zichtbaar voor vestigingen in
nieuwe uitleggebieden.
7.	Tot slot worden de uitkomsten van de korte- en langetermijnprognose en het
praktijkonderwijs samengebracht. Hierbij worden de uitkomsten van de korte termijn
prognose in de eerste 8 prognosejaren ingebracht in die van de langetermijnprognose in
afnemend gewicht. Immers de korte termijn prognose werkt vooral goed in de eerste jaren,
terwijl de langetermijnprognose beter presteert op langere termijn.

34

H1

HET SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS (V)SO
Voor het (V)SO is maatwerk vereist. Hier is sprake van toelaatbaarheid tot zeer specifieke
vormen van onderwijs en zorg, waarbij beleidsinterventies vanuit de overheid veel impact
hebben. Daarnaast gaat het om relatief heel kleine aantallen met een hoge mate van diversiteit.
Prognoses voor het (V)SO worden dan ook niet jaarlijks geactualiseerd maar alleen indien daar
noodzaak toe is.
Het prognosemodel werkt op soortgelijke wijze als hiervoor beschreven bij het BO en VO.
Ontwikkelingen in het recente verleden worden gerelateerd aan in- en doorstroomgegevens en
doorgezet naar de toekomst. Het voedingsgebied is zo mogelijk niet gemeentelijk maar
regionaal en de landelijke ontwikkelingen spelen een grotere rol. Om de prognoses robuuster te
maken worden meerdere verbanden onderzocht, doorgerekend en de uitkomsten daarvan
gecombineerd. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt in de regel niet afzonderlijk
gemodelleerd, maar gezamenlijk met het speciaal onderwijs in leeftijdsspecifieke rekenmodellen.
Het verband tussen VSO en SO is zeer groot en berekeningen op het totaal werken beter dan
berekeningen op de delen afzonderlijk. Met dien verstande dat de in- en doorstroom zowel bij
SO als bij VSO belangrijke componenten zijn in de berekening.
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H6

PERCENTAGES
Het deelnamepercentage is de verhouding tussen de schooltotalen en de omvang van de
basisgeneratie in het voedingsgebied. Met het deelnamepercentage wordt zichtbaar gemaakt
welk aandeel de scholen in het voedingsgebied Almere hebben. Dit aandeel kan in de loop van
de tijd fluctueren en vooral in en rond groeigebieden soms heftig fluctueren. Vooral de
beperktheid in het aanbod, de schoolkeuze, heeft hier invloed op. In de berekening wordt
hiermee rekening gehouden. Op basis van de ontwikkeling in het recente verleden en de
verwachtingen in schoolaanbod in de toekomst worden veranderingen in deelnamepercentages
doorgezet naar de toekomst.
Het belangstellingspercentage is het aandeel dat elke school(richting) heeft in het totale
aanbod van onderwijsdeelnemers in het voedingsgebied Almere. Als er onvoldoende historie
op schoolniveau beschikbaar is wordt verondersteld dat de verdeling van het laatste jaar
ongewijzigd zal blijven. Maar de praktijk is dat dit cijfer sterk wordt beïnvloed door de
populariteit van een school en door veranderingen in het aanbod in de omgeving. Daarom
moeten de uitkomsten op vestigingsniveau worden gezien als een ontwikkeling in de tijd.
Prognose-uitkomsten op stadsdeelniveau hebben minder last van dit effect en bieden daardoor
een betrouwbaarder beeld van de ontwikkeling in de tijd. Onzekere factoren die hier een rol
spelen zijn een afwijkende bevolkingsontwikkeling, een omslag in de economische
ontwikkeling, herprofilering van schoolvestigingen en veranderingen in het onderwijsaanbod.
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B-III
Criteria voor oppervlakte
en indeling
DEEL A – De bepaling van de capaciteit
DEEL B – Wijze van bepalen ruimtebehoefte
DEEL C – De bepaling van de omvang van de toekenning
DEEL D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen
DEEL E – Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto
vloeroppervlakte van schoolgebouwen

B-III

DEEL A

DE BEPALING VAN DE CAPACITEIT
A.1

Uitgangspunten
A.1.1	School voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school voor
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs
A.1.2 Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard
A.1.3 Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties
A.1.4 Terrein
A.1.5 Inventaris
A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs
		A.1.6.1 Lokalen bewegingsonderwijs.
		A.1.6.2 Terrein
		A.1.6.3 Inventaris
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A.1 – UITGANGSPUNTEN

H2

De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek vastgesteld. Het
college kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van een school besluiten tot het
verminderen van de met onderstaande methodiek vastgestelde capaciteit, als de hiertoe
beschikbaar komende ruimten worden ingezet voor onderwijskundige, culturele,
maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Als een deel van een gebouw is gerealiseerd met
andere dan overheidsmiddelen en hiervoor geen vergoeding wordt genoten, wordt dit deel niet
tot de capaciteit van het gebouw gerekend. Dit deel wordt wel geregistreerd.

H3

H4
A.1.1 – SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS, SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS,
SCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS OF VOORTGEZET ONDERWIJS
1.	De capaciteit van een gebouw voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of
voortgezet onderwijs wordt vastgelegd in de bruto vloeroppervlakte van het gebouw en
bepaald overeenkomstig bijlage III, deel E. De capaciteit van ieder gebouw wordt
afzonderlijk vastgesteld.
2.	Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs geldt dat een eventueel aanwezig speellokaal niet in de
capaciteitsbepaling wordt meegenomen. Als een speellokaal aanwezig is en de noodzaak van
het uitbreiden met een speellokaal, bedoeld in bijlage I, onder A.3.2, aanwezig is, wordt op
de bruto vloeroppervlakte 90 vierkante meter in mindering gebracht.
3.	De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw van het voortgezet onderwijs wordt
vermeerderd met de bruto vloeroppervlakte van de lokalen bewegingsonderwijs.
4.	Als sprake is van een schoolgebouw met een bruto-netto-verhouding in de oppervlakte die
sterk afwijkt van de sinds 1 januari 1997 gerealiseerde schoolgebouwen, kan het
schoolbestuur een verzoek indienen tot vaststelling van een fictieve bruto vloeroppervlakte
als grondslag voor de capaciteitsbepaling.
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A.1.2 – DISLOCATIES, GEBOUWEN MET EEN PERMANENTE OF TIJDELIJKE BOUWAARD
De capaciteit van dislocaties wordt overeenkomstig bijlage III, deel E, vastgesteld.

B-III
A.1.3 – RANGORDE HOOFDGEBOUWEN EN DISLOCATIES
Als een schoolbestuur voornemens is een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie af te
stoten, wordt in overleg met het college vastgesteld welk gebouw wordt afgestoten.

B-IV

B-V

B-VI
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A.1.4 – TERREIN
Het terrein omvat het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het schoolgebouw
met toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de grootte in de kadastrale
registratie van het Kadaster. Als de kadastrale perceelgrenzen niet overeenkomen met de
grenzen van het schoolterrein wordt het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de
terreinoppervlakte vastgelegd.

A.1.5 – INVENTARIS
Voor de inventaris geldt als uitgangspunt dat op 1 januari 2016 alle scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs in de gemeente zijn voorzien van voldoende onderwijsleerpakket en
meubilair en leer- en hulpmiddelen. De bruto vloeroppervlakte van de school is de basis voor
het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris.

A.1.6 – LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS
A.1.6.1 – Lokalen bewegingsonderwijs
De capaciteit van een lokaal bewegingsonderwijs bedraagt 40 klokuren.
A.1.6.2 – Terrein
De terreinoppervlakte is de oppervlakte zoals vastgelegd bij het Kadaster. Slechts de
terreinoppervlakte van de vrijstaande lokalen bewegingsonderwijs gelegen op eigen terrein, los
van het terrein van het lesgebouw, wordt geregistreerd.
A.1.6.3 – Inventaris
De inventaris aanwezig op 1 januari 2016 wordt geacht voldoende te zijn.

38

H1

B-III

DEEL B

WIJZE VAN BEPALEN RUIMTEBEHOEFTE

B.1

B.2

Lesgebouwen
B.1.1 School voor basisonderwijs
B.1.2 Speciale school voor basisonderwijs
B.1.3 School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
B.1.4 School voor voortgezet onderwijs
Lokalen bewegingsonderwijs

H2

H3

H4

H5

B.1 – LESGEBOUWEN

H6

B.1.1 – SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
1.	De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van het
aantal leerlingen en omvat een speellokaal. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke
school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen
vestigingsnummer. Een nevenvestiging wordt voor het berekenen van de ruimtebehoefte
beschouwd als een afzonderlijke school. De ruimtebehoefte is opgebouwd uit een
basisruimtebehoefte en een toeslag in verband met de gewichtensom.
2. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule:
B = 200 + 5,03 x L, waarbij:
	B = Basisruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele
vierkante meter.
	L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose
betrekking heeft op de school zijn ingeschreven.
3.	De toeslag in verband met de gewichtensom wordt berekend met de formule:
T = 1,40 x G, waarbij:
T = Toeslag in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter.
G = Gecorrigeerde gewichtensom, welke als volgt wordt bepaald:
1°.	bepaal de (ongecorrigeerde) gewichtensom (= het totaal van alle gewichten van alle
ingeschreven leerlingen);
2°.	verminder de ongecorrigeerde gewichtensom met een getal ter grootte van 6 procent van
het aantal ingeschreven leerlingen, waarbij de gewichtensom niet kleiner dan 0 mag
worden. De uitkomst wordt afgerond op een geheel getal;
3°.	als de dan verkregen gewichtensom meer bedraagt dan 80 procent van het aantal
ingeschreven leerlingen wordt de gewichtensom vastgesteld op 80 procent van het aantal
ingeschreven leerlingen.
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B.1.2 – SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
1.	De basisruimtebehoefte voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de
hand van het aantal leerlingen. De basisruimtebehoefte wordt berekend voor elke school
met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer.
Een nevenvestiging wordt voor het berekenen van de basisruimtebehoefte beschouwd als
een afzonderlijke school. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule:
R = 250 + 7,35 x L, waarbij
	R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter.
	L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose
betrekking heeft op de school zijn ingeschreven.
2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter.

B.1.3 – SCHOOL VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS
1.	De basisruimtebehoefte voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs wordt
bepaald aan de hand van de onderwijssoort, de categorie (speciaal of voortgezet speciaal), het
type vestiging en het aantal leerlingen. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule:
R = V + f x L, waarbij
	R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter.
V= Vaste voet in vierkante meter bruto vloeroppervlakte welke is voor:
-	de (hoofd)vestigingen voor alle onderwijssoorten, uitgezonderd VSO-ZMLK, 370
vierkante meter, en
-	de (hoofd)vestiging VSO-ZMLK, 250 vierkante meter.
	Voor VSO nevenvestigingen, uitgezonderd VSO- ZMLK, minder dan 70 leerlingen geldt
geen vaste voet.
	Voor VSO-ZMLK nevenvestigingen en SO nevenvestigingen minder dan 120 leerlingen
geldt geen vaste voet.
	f = Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig tabel 1,
waarin is opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per
leerling), per onderwijssoort.
	L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose
betrekking heeft op de school zijn ingeschreven.
2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante meter.
TABEL 1 – Ruimtebehoefte (V) SO
Onderwijssoort
- Slechthorende kinderen (SH)
- Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot
dove of slechthorende kinderen (ES)
- Visueel gehandicapten (VISG)
- Langdurig zieke kinderen (LZ)
- Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK)
- Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (PI)
- Dove kinderen (DO)
- Lichamelijk gehandicapte kinderen (LG)
- Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)4)
- Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

SO

VSO

8,8

12,2

13,8

15,5

8,8

9,2

4)	Tenzij bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de N-factor anders dan 7 is vastgesteld.
Voor SO-MG met N=2 geldt 56,75, voor VSO-MG met N=2 geldt 57,5, voor SO-MG met N=3 geldt 56,75 en voor
VSO-MG met N=3 geldt 57,5.
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B.1.4 – SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
1.	De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de hand
van het ruimtebehoeftemodel. De totale ruimtebehoefte van een instelling voor voortgezet
onderwijs is het totaal van twee componenten, te weten:
a. een leerlinggebonden component, en
b. een vaste voet.
2.	De leerlinggebonden component wordt berekend door de in tabel 2.a opgenomen bruto
vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op de
school voor voortgezet onderwijs staat ingeschreven. De leerlinggebonden component is
afhankelijk van de soort onderwijs, de leerweg of de sector die de leerling volgt.
3.	De vaste voet is opgenomen in tabel 2.b. De vaste voet voor de hoofdvestiging van de
instelling is 980 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Voor een zelfstandig
functionerende nevenvestiging met tenminste 650 leerlingen geldt eveneens een vaste voet
van 980 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Voor nevenvestigingen met minder dan
650 leerlingen geldt een vaste voet van 550 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
	Een tijdelijke nevenvestiging komt niet in aanmerking voor een vaste voet. Naast de vaste
voet per instelling wordt per instelling een vaste voet toegekend op de vestiging voor die
sectoren waar de beroepsgerichte leerweg(en) wordt aangeboden.
4.	De ruimtebehoefte van een school voor voortgezet onderwijs is de som van:
a.	de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per onderwijssoort met
de bijbehorende normoppervlakten;
b. de vaste voet per instelling;
c.	als dit van toepassing is, een vaste voet per sector (maximaal drie, waarbij de rangorde
van hoog naar laag wordt toegepast), uitgedrukt in bruto vierkante meter, en
d.	als dit van toepassing is, een vaste voet voor een afdeling praktijkonderwijs.
5.	De ruimtebehoefte van een school voor praktijkonderwijs is de som van:
a.	de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen met de bijbehorende
normoppervlakten, en
b. de vaste voet voor praktijkonderwijs.
6.	Als dit noodzakelijk is voor het bepalen van de omvang van de toekenning, kan op basis van
deze normering de leegstand in onderwijsruimten binnen een gebouw voor voortgezet
onderwijs worden bepaald.
7.	Het ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke normering voor een orthopedagogisch
didactisch centrum(OPDC). De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het
OPDC zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs.
8.	In onderstaande tabel zijn normen opgenomen voor leerlingen die in de bovenbouw van het
VMBO een Intersectoraal Programma (ISP) volgen. In de verordening zijn de op het
tijdstip van vaststelling van deze verordening aanwezige ISP’s opgenomen.
ISP - programma’s
Dienstverlening en Commercie
ICT Route
Sport en Dienstverlening en Veiligheid
Technologie en Commercie
Technologie en Dienstverlening
Technologische Oriëntatie

Ruimtebehoeftemodel - BVO/leerling
Economie en Zorg en Welzijn
Economie en Zorg en Welzijn
Economie en Zorg en Welzijn
Economie en Zorg en Welzijn en Techniek
Economie en Zorg en Welzijn en Techniek
Economie en Zorg en Welzijn en Techniek
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Het college kan na op overeenstemming gericht overleg met besturen van het voortgezet
onderwijs besluiten tot bijstelling van het Intersectoraal Programma voor zover dit niet leidt tot
aanpassing van het ruimtebehoeftemodel.
TABEL 2.A – Berekening leerlingafhankelijke ruimtebehoefte voortgezet onderwijs
Onderwijssoort
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw AVO/VWO
Bovenbouw theoretische leerweg
Bovenbouw techniek
Bovenbouw economie
Bovenbouw zorg/welzijn
Bovenbouw landbouw
ISP Economie en Zorg en Welzijn
ISP Economie, Zorg en Welzijn en Techniek
Praktijkonderwijs

Leerweg5)
TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

-

Ruimtetype
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek
Algemeen
Specifiek

5)	TLW = theoretische leerweg, LWOO = leerwegondersteunend onderwijs, GLW = gemengde leerweg,
BLW = beroepsgerichte leerweg (basis- of kader-)

42

BVO/
leerling
6,18
5,85
6,41
7,07
5,98
5,47
4,69
8,99
4,44
12,72
5,95
0,89
5,56
2,25
5,85
3,06
5,33
2,10
4,71
4,22
4,85
5,53
5,94
0,78
5,37
2,34
5,03
4,69
5,64
1,50
5,14
3,24
5,35
4,30
5,75
2,82
4,99
5,15
5,05
7,10
4,41
7,72
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TABEL 2.B – Vaste voet per instelling voor het berekenen van de ruimtebehoefte
voortgezet onderwijs
Onderwijssoort
Hoofdvestiging
Nevenvestiging met tenminste 650 leerlingen
Nevenvestiging met minder dan 650 leerlingen
Tijdelijke nevenvestiging
VMBO-techniek BLW
VMBO-economie BLW
VMBO-zorg/welzijn BLW
VMBO-landbouw BLW
Praktijkonderwijs
VMBO-ISP-Economie/zorg/welzijn

Ruimtetype
Algemeen
Algemeen
Algemeen

VMBO-ISP-Economie/zorg/welzijn/techniek

Specifiek

Specifiek
Specifiek
Specifiek
Specifiek
Algemeen
Specifiek

H2
Vaste voet
980
980
550
0
299
196
168
117
306
182
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H4
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B.2 LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS
1. De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld:
a.	voor een school voor basisonderwijs, op 1,5 klokuur per week per groep leerlingen 6 jaar
en ouder;
b.	voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs, op 2,25 klokuur per week per groep leerlingen 6 jaar en
ouder, en
c.	als het schoolgebouw niet beschikt over een speellokaal, op 3,75 klokuur per week voor
de leerlingen 4 en 5 jaar.
2.	Bij een school voor voortgezet onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van het
aantal lestijden bewegingsonderwijs. Hiervoor geldt als maximum het aantal lesuren dat
overeenkomstig tabel 3 van het ruimtebehoeftemodel is berekend. Deze berekening is als
volgt: (aantal leerlingen x 32 x vierkante meter bruto vloeroppervlakte bewegingsonderwijs
per leerling) ÷ 460. Voor het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs wordt
een aangepaste formule gehanteerd: (aantal leerlingen x 32 x vierkante meter bruto
vloeroppervlakte bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 322.

H6

H7

B-I

B-II

TABEL 3 – Uitgangspunten vaststellen ruimtebehoefte lokaal bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs
Onderwijssoort
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw AVO/VWO
Bovenbouw theoretische leerweg
Bovenbouw techniek, economie, zorg/welzijn, landbouw of ISP
Praktijkonderwijs

Leerweg
TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
-

BVO per
leerling
1,66
0,78
1,11
1,26
1,11
1,38
1,57

B-III

B-IV

1,99

B-V

B-VI
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B-III

DEEL C

DE BEPALING VAN DE OMVANG VAN DE TOEKENNING

C.1

C.2
C.3
C.4

Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen
C.1.1 Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw
C.1.2 Overige voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen
Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Lokalen bewegingsonderwijs

C.1 – VOOR BLIJVEND GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN
Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel C
vastgestelde ruimtebehoefte gedurende minstens vijftien jaar blijft bestaan.

C.1.1 – NIEUWBOUW, OF VERVANGENDE NIEUWBOUW
De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw of
vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld.

C.1.2 – OVERIGE VOOR BLIJVEND GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN
1.	Uitbreiding, uitbreiding ter vervanging van een bestaand gebouw, ingebruikneming of
medegebruik wordt voor een:
a.	school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig deel A
vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of
groter is dan de drempelwaarde van:
		 1°.	55 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening basisonderwijs;
		 2°.	50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening speciaal
basisonderwijs;
		 3°.	50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening voor een school voor
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;
b.	school voor voortgezet onderwijs wordt vastgesteld als het verschil tussen de
overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde
ruimtebehoefte gelijk of groter is 100 vierkante meter. Medegebruik wordt vastgesteld op
het verschil tussen de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte en de
overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit verhoogd met 100 vierkante meter te zijn.
2.	Voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs bedraagt de bruto vloeroppervlakte van een speellokaal, in
aanvulling op het aantal meters bruto vloeroppervlakte bedoeld in het eerste lid, 90
vierkante meter.
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C.2 – VOOR TIJDELIJK GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN
De ruimtebehoefte van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt op dezelfde wijze
vastgesteld als de ruimtebehoefte voor een voor blijvend gebruik bestemde voorziening indien
deze voorziening nog niet eerder is aangevraagd of toegekend. Reeds in gebruik genomen voor
tijdelijke gebruik bestemde voorzieningen worden geacht voldoende capaciteit te bieden zoals is
vastgesteld middels voorgaande verordeningen voorzieningen huisvesting gemeente Almere.
Indien dit niet herleidbaar is zal de capaciteit vastgesteld worden op 24 leerlingen per lokaal.

H2

H3

1.	Een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening is voor minstens vier jaar en maximaal
vijftien jaar noodzakelijk. Voor het vaststellen van de omvang van een voor tijdelijk gebruik
bestemde voorziening moet het verschil:
a.	bij een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs ten minste 40 vierkante meter bruto vloeroppervlakte
bedragen, en
b.	bij een school voor voortgezet onderwijs voldoen aan het gestelde onder C.1.2, eerste lid,
onder b.
2.	De verschillende type ruimte in een voorziening wordt evenredig verdeeld naar de omvang
van de ruimtebehoefte van de gebruikers van de voorziening.
3.	Bij ingebruikname van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt een
huishoudelijk reglement ter beschikking gesteld.

H4

C.3 – OVERIGE VOOR BLIJVEND GEBRUIK OF VOOR TIJDELIJK GEBRUIK
BESTEMDE VOORZIENINGEN

H7

De omvang van een goedgekeurde voorziening:
a.	voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening terrein, dan wel uitbreiding van het
terrein, wordt bepaald door de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het
schoolgebouw te realiseren met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen
ten aanzien van de terreinoppervlakte en de minimumnormen, bedoeld in deel D.
b.	eerste aanschaf van:
1°.	onderwijsleerpakket en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van het
onderwijsleerpakket en meubilair voor een school basisonderwijs, een speciale school
voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs, en
2°.	leer- en hulpmiddelen en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van leer- en
hulpmiddelen en meubilair voor een school voor voortgezet onderwijs, is gekoppeld aan
de omvang van de toegekende voorziening.
c.	tegemoetkoming in eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair voor een school
voor voortgezet onderwijs als gevolg van een inpandige aanpassing waarbij algemene of
specifieke ruimte wordt omgezet in specifieke of werkplaatsruimte bedraagt het verschil
tussen de vergoeding voor eerste inrichting van de bestaande ruimte en de vergoeding voor
eerste inrichting van de te creëren ruimte.
d.	herstel van constructiefouten en herstel van schade aan het gebouw, onderwijsleerpakket,
leer- en hulpmiddelen en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden wordt bepaald
door de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs.

H5

H6

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
45

C.4 – LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS
1.	De omvang van de goedgekeurde voorziening nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en
uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs wordt:
a.	voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school
voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld op het verschil
tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en het
overeenkomstig B.2, eerste lid, vastgestelde ruimtebehoefte, en
b.	voor een school voor voortgezet onderwijs vastgesteld op de overeenkomstig B.2, tweede
lid, vastgestelde ruimtebehoefte als de uitbreiding groter of gelijk is dan tien procent van
de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit.
2.	De omvang van de goedgekeurde voorziening aanpassen van een lokaal bewegingsonderwijs
van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke aanvullende
vloeroppervlakte om te kunnen voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in deel D, onder
D.3.
3.	De omvang van de goedgekeurde voorziening terrein, of uitbreiding van het terrein, voor
een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke
terreinoppervlakte om het lokaal, of de uitbreiding van het lokaal te realiseren.
4.	De omvang van de goedgekeurde voorziening aanvulling op de eerste aanschaf van het
meubilair wordt overeenkomstig bijlage IV bepaald als een lokaal bewegingsonderwijs in
gebruik wordt genomen door andere leerlingen dan waarvoor het lokaal oorspronkelijk is
bedoeld of wordt uitgebreid.
5.	De omvang van de goedgekeurde voorziening herstel van constructiefouten en het herstel
van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van bijzondere
omstandigheden, wordt bepaald door de feitelijke kosten voor de activiteiten die minimaal
noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs.
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B-III

DEEL D

MINIMUMNORMEN BIJ HET REALISEREN VAN
NIEUWE VOORZIENINGEN
D.1
D.2
D.3

Terreinoppervlakte
Speellokaal
Lokaal bewegingsonderwijs

H2

H3

H4

H5

D.1 – TERREINOPPERVLAKTE
Voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal
onderwijs geldt voor het verharde gedeelte (speelplaats) een minimum terreinoppervlakte van 3
vierkante meter per leerling, met een minimum van 300 vierkant meter netto. Vanaf 200
leerlingen kan worden volstaan met 600 vierkante meter netto.

H6

H7

D.2 – SPEELLOKAAL
Een speellokaal heeft een minimum van 84 vierkante meter netto.

B-I

D.3 – LOKAAL BEWEGINGSONDERWIJS
1.	De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is minstens 252 vierkante
meter netto en de hoogte minstens 5 meter.
2.	Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee kleedruimten met een was- of
douchegelegenheid.

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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B-III

DEEL E

MEETINSTRUCTIE VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE VAN SCHOOLGEBOUWEN

E.1
E.2

Meetinstructie voor schoolgebouwen
Aanvulling op de meetinstructie voor de schoolgebouwen
E.2.1	(Speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
E.2.2 Voortgezet onderwijs
E.2.3 Uitzonderingen

E.1 – MEETINSTRUCTIE VOOR SCHOOLGEBOUWEN
De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw wordt vastgesteld volgens NEN 2580.

E.2 – AANVULLING OP DE MEETINSTRUCTIE VOOR DE
SCHOOLGEBOUWEN
E.2.1 – (SPECIAAL) BASISONDERWIJS EN SPECIAAL ONDERWIJS OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
1.	De in- en aangebouwde fietsenstallingen en bergingen die uitsluitend van buitenaf
bereikbaar zijn, worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend.
2.	De oppervlakte van verbindende ruimten tussen in- of aanpandige lokalen
bewegingsonderwijs wordt toegekend aan het lesgebouw. Tenzij bij de realisatie van de
gebouwen anders is bepaald en dit mede aantoonbaar is middels de bouwtekening. Hieraan
ten grondslag ligt het financieringsdeel onderwijs en financieringsdeel bewegingsonderwijs.
3.	Bij scheidingswanden tussen lesgebouwen en in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs
wordt de bruto vloeroppervlakte gerekend tot het hart van de scheidingsconstructie.

E.2.2 – VOORTGEZET ONDERWIJS
De bruto oppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakte van alle tot het
gebouw behorende beloopbare binnenruimten. De bruto vloeroppervlakte wordt gemeten op
vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande buitenconstructies die de ruimten
omhullen.
Tot de bruto oppervlakte behoren eveneens:
a.	de oppervlakte van trapgaten, liftschachten, en leidingschachten op elk vloerniveau, en
b.	de oppervlakte van vrijstaande uitwendige kolommen, voor zover groter dan 0,5 vierkante
meter.
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E.2.3 – UITZONDERINGEN

H2

1.	De oppervlakten van overdekte niet door vaste buitenbegrenzingen omsloten ruimten
worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend, ongeacht de vloerconstructie of wijze
van verharding. Dit betreft in ieder geval luifels, dakoverstekken, de ruimte onder op
kolommen staande verdiepingen, fietsenstallingen.
2.	Open brand-of vluchttrappen aan de buitenzijde van een gebouw worden bij de bepaling
van de bruto oppervlakte niet meegerekend.
3. Niet beloopbare kelders en zolders worden niet meegerekend.

H3

H4

H5

H6

H7

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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B-IV
Normbedragen voor vergoeding
en indexering
DEEL A – Indexering
DEEL B – Normbedragen
A. Nieuwbouw met permanente bouwaard
B. Uitbreiding met permanente bouwaard
C. Tijdelijke voorziening
D. Eerste inrichting
E. Lokalen bewegingsonderwijs
F. Vergoeding feitelijke kosten
G. Huur sportvelden
DEEL C – B
 epaling medegebruikstarief gemeentelijke lokalen

B-IV

INDEXERING

DEEL A

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de
systematiek van prijsbijstelling op de volgende pagina:
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A.1 – Nieuwbouw en uitbreiding

1

MEV, jaar t+1, bruto
investeringen door bedrijven in
woningen (bron: CPB, Middelen
en bestedingen)

H2

Prijsindexcijfer van de
bouwkosten van nieuwe
woningen, jaar t, tweede kwartaal
(bron: CBS, kerncijfers,
bouwnijverheid, inclusief btw)

MEV, jaar t, bruto investeringen
door bedrijven in woningen
(bron: CPB, Middelen en
bestedingen)

Prijsindexcijfer van de
bouwkosten van nieuwe
woningen, jaar t-1, tweede
kwartaal (bron: CBS, kerncijfers,
bouwnijverheid, inclusief btw)

1

H3

H4

A.2 – Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair

H5

1

Consumentenprijsindex, alle
huishoudens, jaar t, per 1 juli
(bron: CBS, kerncijfers, cijfer van
de maand juni jaar t)

MEV, jaar t+1, prijsmutatie netto
materiële overheidsconsumptie
(bron: CPB, Kerngegevens
collectieve sector)

MEV, jaar t, prijsmutatie netto
materiële overheidsconsumptie
(bron: CPB, Kerngegevens
collectieve sector)

Consumentenprijsindex, alle
huishoudens, jaar t-1, per 1 juli
(bron: CBS, Kerncijfers, cijfer
van de maand juni jaar t-1)

1

H6

H7

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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B-IV

NORMBEDRAGEN

DEEL B

De normbedragen zoals onderstaand in dit Deel B weergegeven hebben betrekking op het
jaar 2017. Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De normbedragen in dit deel
worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de systematiek van prijsbijstelling van
Deel A van deze bijlage.

A. NIEUWBOUW MET PERMANENTE BOUWAARD
A.1
A.2
A.3

Kostencomponenten nieuwbouw
Kosten voor terreinen
Bouwkosten
A.3.1a Bouwkosten
A.3.1b 	Toeslag paalfundering school voor basisonderwijs, speciale school voor
basisonderwijs of school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs
A.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs
A.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs
A.3.4 	Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
A.3.5 Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs
A.3.6 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs
A.3.7 	Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school
voor primair en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.

A.1 – KOSTENCOMPONENTEN NIEUWBOUW
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten:
a. kosten voor terrein;
b. bouwkosten;
c. toeslag voor verhuiskosten bij vervangende bouw;
d. toeslag paalfundering;
e.	als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs
betreft een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en
f.	als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft,
toeslag voor het aanbrengen van een liftinstallatie.
2.	Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter
vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B.
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H1

A.2 – KOSTEN VOOR TERREINEN

H2

Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan
het schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen.
De kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een
terrein als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het
terrein worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van
terreinen. Bij vervangende nieuwbouw behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw
tot de kosten voor terreinen.

H3

H4

A.3 – BOUWKOSTEN
A.3.1a – BOUWKOSTEN

H5

1. Tot de bouwkosten behoren:
a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en
b. indien noodzakelijk toeslag paalfundering langer dan 20 mtr. en
c. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein.
2.	De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag
per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in
overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

H6

H7
A.3.1b – TOESLAG PAALFUNDERING SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS, SPECIALE SCHOOL
VOOR BASISONDERWIJS OF SCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF VOORTGEZET
SPECIAAL ONDERWIJS
Voor de school voor basis onderwijs, speciale school voor basisonderwijs of school voor speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een
standaardlocatie met een paalfundering tot 20 mtr. Voor de volgende aanvullende
investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld:
a. paalfundering, en
b. bemaling.
1. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de
omvang van de bouw in bruto vloeroppervlakte (A) en wordt bepaald op basis van de
volgende formules:
2.
Uitbreiding < 1.000 m2 en nieuwbouw - Paallengte 20 meter of langer
Uitbreiding >= 1.000 m2 - Paallengte 20 meter of langer

B-I

B-II

B-III

€ 618,93 + (€ 34,98 x A)
€ 5.978,27 + (€ 24,32 x A)

B-IV

3. A ls de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling
noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde
terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding bedraagt € 17,00 per vierkante meter terrein.

B-V

B-VI
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A.3.2 – BOUWKOSTEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo6

€ 1.013.605,92

Voor elke volgende m2 bvo6)

€ 1.734,57

A.3.3 – BOUWKOSTEN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van
de volgende bedragen:
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m2 bvo, waarin niet begrepen
een eventueel speellokaal
Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal
Toeslag voor elk speellokaal

€ 1.642.346,62
€ 1.816,32
€ 155.829,11

A.3.4 – BOUWKOSTEN SCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF VOORTGEZET SPECIAAL
ONDERWIJS
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m2 bvo, waarin niet begrepen
een eventueel speellokaal
Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 1.580.493,04
€ 1.805,55

Toeslag voor elk speellokaal

€ 155.829,11

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie inclusief een schacht
wordt aangebracht

€ 153.163,80

A.3.5 – BOUWKOSTEN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
1.	Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.
2.	De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto
vloeroppervlak uit een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie.
3.	Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
4.	De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto
vloeroppervlakte en vaste bedragen per voorziening.
5.	Voor het berekenen van de vergoeding voor de:
a.	ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde
aantal vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met
onderstaande bedragen per ruimtesoort:
Algemene en specifieke ruimte
Werkplaatsen
Werkplaatsen consumptief

< 460 m2
€ 2.713,74
€ 2.650,54
€ 3.218,57

> 460 < 2.500 m2
€ 1.610,52
€ 2.144,07
€ 2.712,10

6)	Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

54

> 2.500 m2
€ 1.571,94
€ 2.144,07
€ 2.712,10

H1

b.	sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste
voet voor de algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit
de overeenkomstig bijlage III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de
onderstaande bedragen:
< 460 m2
geen
geen
geen

Algemeen
Algemene sectie
Werkplaatssectie

> 460 < 2.500 m2
€ 171.230,78
€ 336.113,08
€ 62.148,43

> 2.500 m2
€ 171.230,78
€ 469.290,75
€ 62.148,43

6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren:
a.	(uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde,
uiterlijke verzorging, mode en commercie, en
b.	handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren.
7. Tot de werkplaatsen behoren:
a. techniek algemeen:
		1°. Bouwtechniek;
		 2°. Machinale houtbewerking;
		3°. Meten;
		4°. Elektrotechniek;
		5°. Installatietechniek;
		6°. Lasserij;
		7°. Metaal;
		 8°. Motorvoertuigentechniek, en
		 9°. Mechanische techniek;
b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek;
c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en
d. landbouw: groen-praktijk.
8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte.

H2

H3

H4

H5

H6

H7

B-I

A.3.6 – TOESLAG PAALFUNDERING SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
1.	Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op
een standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien
noodzakelijk, een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld:
a. paalfundering, en
b. bemaling.
2.	De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de
omvang van de bouw in bruto vloeroppervlakte (A) en wordt bepaald op basis van de
volgende formules:
Uitbreiding < 1.000 m2 nieuwbouw
Paallengte 1 tot 15 meter
Paallengte 15 tot 20 meter
Paallengte 20 meter of langer
Uitbreiding >= 1.000 m2
Paallengte 1 tot 15 meter
Paallengte 15 tot 20 meter
Paallengte 20 meter of langer

B-II

B-III

€ 4.991,61+
€ 5.314,20+
€ 5.933,13+

(€ 26,16 x A)
(€ 44,30 x A)
(€ 79,28 x A)

B-IV

€ 6.095,65+
€ 7.950,79+
€ 12.073,92+

(€ 9,17 x A)
(€ 23,81 x A)
(€ 48,13 x A)

B-V

B-VI
55

3.	Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling
noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde
terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding bedraagt € 17,00 per vierkante meter terrein.

A.3.7 – TOESLAG VOOR VERHUISKOSTEN BIJ VERVANGENDE NIEUWBOUW SCHOOL VOOR
PRIMAIR EN SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
1.	Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw gebruik kan blijven maken
van het bestaande schoolgebouw, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten
voor één verhuizing.
2.	Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw tijdelijk op een andere
locatie moet worden gehuisvest, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten
voor twee verhuizingen.
3. De vergoeding wordt vastgesteld op feitelijke kosten.

B. UITBREIDING MET PERMANENTE BOUWAARD
B.1
B.2
B.3

Reikwijdte
Kosten terrein
Bouwkosten
B.3.1 Bouwkosten
B.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs
B.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs
B.3.4 Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
B.3.5 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs
B.3.6	Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw
op dezelfde plaats

B.1 – REIKWIJDTE
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente
bouwaard van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs tot
1.035 vierkante meter bruto vloeroppervlakte en van een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs tot 1.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige
uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van toepassing.

B.2 – KOSTEN TERREIN
Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van
toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein.
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H1

B.3 – BOUWKOSTEN

H2

B.3.1 – BOUWKOSTEN
1. Tot de bouwkosten behoren:
a. de bouwkosten van het gebouw, en
b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein.
2.	De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een
bedrag per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage
III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

H3

H4

B.3.2 – BOUWKOSTEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo

H5

€ 148.432,49
€ 98.954,99

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.977,28

H6

B.3.3 – BOUWKOSTEN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de
volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter

€ 152.642,65

Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo

€ 101.761,77

Naast het startbedrag voor elke m bvo, waarin niet begrepen een eventueel
speellokaal
Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (902 m2 bvo) in combinatie met
uitbreiding van de school
Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal, zonder gelijktijdige uitbreiding
van de school
2

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 2.016,68

H7

B-I

€ 177.955,21
€ 327.181,38
€ 1.977,28

B.3.4 – BOUWKOSTEN SCHOOL VOOR SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

B-II

B-III

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal
onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m bvo

€ 138.248,96
€ 92.165,98

2

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet begrepen een eventueel
speellokaal
Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in combinatie met
uitbreiding van de school
Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo), zonder gelijktijdige
uitbreiding van de school
Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie inclusief een schacht
wordt aangebracht

B-IV

€ 2.020,68
€ 155.829,11
€ 327.181,38

B-V

€ 184.100,11

B-VI
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B.3.5 – TOESLAG PAALFUNDERING SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de
vergoeding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding.

B.3.6 – TOESLAG VOOR HET HERSTEL VAN HET TERREIN EN VERHUISKOSTEN BIJ
VERVANGENDE BOUW OP DEZELFDE PLAATS
Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de
vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding.

C. TIJDELIJKE VOORZIENING
C.1
C.2
C.3

C.4

C.5

Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen
Kosten voor terreinen
Nieuwbouw
C.3.1 Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie
C.3.2 Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs
C.3.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
C.3.4 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs
Uitbreiding
C.4.1	Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of
voortgezet speciaal onderwijs
C.4.2 Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs
C.4.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen

C.1 – VERGOEDINGSBEDRAGEN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
1.	De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de
investeringslasten van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen:
a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie;
b.	uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd
gebouw, en
c.	uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen.
2.	In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een
tijdelijke voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.

C.2 – KOSTEN VOOR TERREINEN
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de
kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2.
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H1

C.3 – NIEUWBOUW

H2

C.3.1 – NIEUWBOUW ALS HOOFDLOCATIE/UITBREIDING VAN PERMANENTE HOOFDLOCATIE
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per
vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en
inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op
nutsvoorzieningen.

C.3.2 – VERGOEDING BASISSCHOOL EN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 57.723,20

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m bvo

€ 38.482,14

2

Naast het startbedrag voor elke m bvo

H3

H4

H5

€ 1.418,53

2

H6
C.3.3 – VERGOEDING SCHOOL VOOR SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
1.	De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m bvo of groter

€ 60.500,06

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m bvo

€ 40.883,51

2

2

Naast het startbedrag voor elke m bvo

H7

€ 1.389,83

2

B-I
2.	Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de
vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.

B-II

C.3.4 – VERGOEDING SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de
vergoedingsformule € 845,65 x A + € 58.139,96, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel
C, bepaalde aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.

C.4 – UITBREIDING

B-III

B-IV

C.4.1 – UITBREIDING VAN BESTAANDE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN PRIMAIR EN SPECIAAL
OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
1.	De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag
en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de
toeslag voor paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.

B-V

B-VI
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2.	Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de
vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.

C.4.2 – VERGOEDING BASISSCHOOL EN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 32.446,68

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m bvo

€ 21.631,11

2

Naast het startbedrag voor elke m bvo

€ 1.486,38

2

C.4.3 – VERGOEDING SCHOOL VOOR SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 32.899,62

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 21.933,07

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.469,44

C.5 – HUUR VAN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK BESTEMDE GEBOUWEN
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw
worden vergoed op basis van de werkelijke kosten.

D. EERSTE INRICHTING
D.1

D.2

Eerste inrichting
D.1.1 Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair
D.1.2 Vergoeding basisschool
D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs
D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
D.1.5 Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs
School voor voortgezet onderwijs

D.1 – EERSTE INRICHTING
D.1.1 – UITBREIDING ONDERWIJSLEERPAKKET EN MEUBILAIR
Het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair wordt bepaald aan de
hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende
vergoeding.
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H1

D.1.2 – VERGOEDING BASISSCHOOL

H2

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag, incl. 250 m2 bvo

€ 38.487,32

Voor elke volgende m2 bvo

€ 134,63

H3

D.1.3 – VERGOEDING SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de
volgende bedragen:
Startbedrag, incl. 250 m2 bvo

H4

€ 81.656,28

Naast het startbedrag voor elke volgende m bvo

€ 139,29

2

H5

D.1.4 – VERGOEDING SCHOOL VOOR SPECIAAL EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt
bepaald op basis van de volgende bedragen:

SO/VSO-doven
SO/VSO-sh
SO/VSO-esm
SO/VSO-visg
SO/VSO-lz
SO/VSO-lg
SO/VSO-zmlk
SO/VSO-zmok
SO/VSO-pi
SO/VSO-mg

Startbedrag, incl. 370 m2, m.u.v.
vaste voet vso-ZMLK van 250 m2
€ 137.583,03
€ 124.983,23
€ 116.462,97
€ 165.284,14
€ 105.399,76
€ 124.085,18
€ 103.762,75
€ 101.282,41
€ 102.177,74
€ 125.636,30

Voor elke
volgende m2 bvo
€ 240,16
€ 311,25
€ 154,77
€ 295,40
€ 145,55
€ 283,75
€ 123,47
€ 141,94
€ 154,14
€ 125,91

H6

H7

B-I

B-II
D.1.5 – VERGOEDING SPEELLOKAAL SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal
voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt
€ 7.451,50.

D.2 – SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
1.	De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan
de toe te kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding
en ingebruikneming, niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw.
Aanspraak op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk
of de gemeente is bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te
stellen het verschil tussen de al toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld
op basis van de te realiseren bruto vloeroppervlakte per ruimtetype.

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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De hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald op basis van de volgende
bedragen:
Ruimtetype
Algemeen
Specifiek

Werkplaatsen

Functie

m2
€ 158,83
€ 371,22
€ 227,09

(Uiterlijke) verzorging/mode en commercie
Handel/verkoop/administratie/Intersectoraal
Programma
Praktijkonderwijs
Techniek algemeen
Consumptief
Grafische techniek
Landbouw

€ 304,90
€ 389,47
€ 754,21
€ 1.441,94
Geen

2.	Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school
bestemd gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de
voor medegebruik aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is.

E. LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS
E.1
E.2
E.3

E.4

Bouwkosten nieuwbouw
Uitbreiding
Inrichting
E.3.1 OLP/meubilair school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
E.3.2 OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
E.3.3 Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs
Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

E.1 – BOUWKOSTEN NIEUWBOUW
1.	De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met
een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 1.065.555,99 als deze op
het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.087.107,48 als deze op een afzonderlijk
terrein gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op
staal en inrichting van het terrein.
2.	Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of
zeer moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het
normbedrag van deze toeslag is € 106.890,68.
3.	Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende
bedragen:
Paallengte
1< 15m
15 > 20m
≥ 20m

Vergoeding
€ 21.432,48
€ 29.545,78
€ 41.495,77
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Vergoeding bij
ruimten LG en MG
€ 27.023,30
€ 37.425,16
€ 53.861,09

H1

E.2 – UITBREIDING

H2

Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte
van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen
bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of
minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De
hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Uitbreiding
112 t.m 120 m2
121 t/m 150 m2

Normbedrag
€ 247.568,48
€ 300.953,48

1 < 15 meter
€ 9.594,95
€ 11.997,58

Paallengte
15< 20 meter
€ 16.619,00
€ 20.768,40

≥ 20 meter
€ 27.170,24
€ 33.962,79

E.2 – INRICHTING

H3

H4

H5

E.3.1 – OLP/MEUBILAIR SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bedraagt
€ 51.561,05.

E.3.2 – OLP/MEUBILAIR SCHOOL VOOR SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

H6

H7

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal
onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Schoolsoort

Bedrag in euro

SO-doven

€ 41.116,83

SO-sh/esm

€ 40.875,62

SO-visg

€ 49.486,09

SO-lg/mg

€ 54.207,26

SO-lz/pi

€ 38.880,66

SO-zmlk

€ 38.880,66

SO-zmok

€ 38.800,66

VSO-doven

€ 48.204,75

VSO-sh/esm

€ 49.462,55

VSO-visg

€ 58.844,31

VSO-lg/mg

€ 60.368,61

VSO-lz/pi

€ 47.508,19

VSO-zmlk

€ 47.508,19

VSO-zmok

€ 42.409,93

SOVSO-doven

€ 49.919,67

SOVSO-sh/esm

€ 53.513,05

SOVSO-visg

€ 61.065,16

SOVSO-lg/mg

€ 62.011,75

SOVSO-lz/pi

€ 51.557,52

SOVSO-zmlk

€ 51.557,52

SOVSO-zmok

€ 42.891,16

B-I

B-II

B-III

B-IV

B-V

B-VI
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E.3.3 – MEUBILAIR/LEER- EN HULPMIDDELEN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de
volgende bedragen:
Eerste lokaal
Tweede lokaal
Derde lokaal
Oefenplaats 1
Oefenplaats 2

Meubilair
€ 1.088,95
€ 1.088,95
€ 1.088,95
geen
geen

Leer- en hulpmiddelen
€ 64.936,81
€ 50.655,64
€ 22.022,71
€ 14.341,18
€ 1.655,49

Totaal
€ 66.025,78
€ 51.744,60
€ 23.111,66
€ 14.341,18
€ 1.655,49

E.4 – MEDEGEBRUIK/HUUR VAN EEN NIET-EIGEN VOORZIENING
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs
mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van:
a.	medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of
b.	huur van een gebouw van een commerciële exploitant.

F. VERGOEDING FEITELIJKE KOSTEN
De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op
de door het college goedgekeurde offerte en verhoogd met 8 procent voor de kosten van technische
advisering, voor zover het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c.

G. HUUR SPORTVELDEN
1.	Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van
een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt
voor de periode van 8 weken € 21,04 per klokuur. De vastgestelde klokuren worden niet
met acht vermenigvuldigd. De huurvergoeding is een vergoeding in de investeringskosten.
Naast de vergoeding voor de investeringskosten die voor rekening van de gemeente komt
kan de verhuurder aan de school voor voortgezet onderwijs in rekening brengen een
vergoeding voor de exploitatiekosten. De hoogte van de exploitatiekosten wordt vastgesteld
door degene die het sportveld beschikbaar stelt en deze kosten komen volledig voor
rekening van het bevoegd gezag.
2.	Aanspraak op huurvergoeding in verband met de investeringskosten als bedoeld in het
eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor voortgezet onderwijs niet beschikt over een
eigen sportveld.
3.	De huurvergoeding in verband met de investeringskosten als bedoeld in het eerste lid wordt
te gunste gebracht van het gemeentelijk sportbedrijf, ter dekking van de investeringskosten.
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DEEL C

BEPALING MEDEGEBRUIKSTARIEF
GEMEENTELIJKE LOKALEN

De normbedragen zoals onderstaand in dit Deel C weergegeven hebben betrekking op het jaar
2017. Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De normbedragen in dit deel
worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de systematiek van prijsbijstelling van
Deel A van deze bijlage.
Een bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs,
voor voortgezet onderwijs alsmede een instelling als bedoeld in de Wet educatie en
beroepsonderwijs, alsmede maatschappelijke (door de gemeente gesubsidieerde) partners
betaalt voor het onderwijsgebruik van een lokaal welke in beheer en exploitatie is bij de
gemeente, niet zijnde een gymnastiekruimte, een vergoeding.
Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag dat voor elke groep bij meer dan zes groepen ter
beschikking wordt gesteld binnen de groepsafhankelijke programma’s van eisen (pve’s) voor
het basisonderwijs, zoals jaarlijks wordt bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierbij is het genormeerd aantal m2 bruto vloeroppervlakte in
de groepsafhankelijke pve’s 105 m2 per groep.
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Het medegebruikstarief per m2 bedraagt voor 2017 € 61,00 per jaar.
(€ 6.405 / 105m2 = € 61,00)
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B-V
Criteria voor het vaststellen van
de prioriteit van de aangevraagde
voorziening

1. ALGEMEEN
Prioriteiten worden vastgesteld als het overeenkomstig artikel 11 vastgestelde
bekostigingsplafond onvoldoende is om alle aangevraagde voorzieningen die in aanmerking
komen om te worden opgenomen op het programma te honoreren. Op basis van de gestelde
prioriteiten wordt een rangorde vastgesteld van de voorzieningen waarvan is vastgesteld dat die
voor bekostiging in aanmerking komen. Daarna wordt vastgesteld voor welke voorzieningen
het bekostigingsplafond voldoende is en deze voorzieningen worden opgenomen op het
programma. De voorzieningen die niet worden opgenomen op het programma worden op het
overzicht geplaatst.

2. ONDERSCHEID VOORZIENINGEN
1.	Bij het stellen van de prioriteiten wordt onderscheid gemaakt in voorzieningen die
noodzakelijk zijn:
a. om capaciteitstekorten op te heffen, en
b. om een adequaat niveau te handhaven.
2.	Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder a, vallen onder hoofdprioriteit 1.
Het betreft de volgende voorzieningen:
a. nieuwbouw, inclusief terrein;
b. uitbreiding, indien van toepassing, inclusief terrein;
c. in gebruik nemen bestaand gebouw, indien van toepassing, inclusief terrein;
d. verplaatsen tijdelijke gebouwen;
e. eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair of leer- en hulpmiddelen;
f.	uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en
hulpmiddelen, en
g. medegebruik.
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3.	Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder b, vallen onder hoofdprioriteit 2.
Het betreft de volgende voorzieningen:
a. vervangende nieuwbouw, indien van toepassing, inclusief terrein;
b. herstel van een constructiefout, en
c. herstel en vervanging in verband met schade.
4.	De onder hoofdprioriteit 2 opgenomen voorziening vervangende nieuwbouw valt onder
hoofdprioriteit 1 op het moment dat deze voorziening gecombineerd wordt met een
uitbreiding van de capaciteit en de vervangende nieuwbouw noodzakelijk is omdat wordt
voldaan aan het criterium genoemd onder in bijlage I, deel A, onder A.2.

H2

H3

H4

3. HOOFD- EN SUBPRIORITEIT
1.	Om te komen tot het vaststellen van de prioriteit wordt een onderverdeling gemaakt in
hoofdprioriteit en subprioriteit.
2.	Voor het vaststellen van de prioriteiten wordt voor de onder 2, eerste lid, onder a, genoemde
voorzieningen de ruimtebehoefte vastgesteld overeenkomstig bijlage III, deel C. Deze
voorzieningen omvatten zowel de schoolgebouwen als de lokalen bewegingsonderwijs.
3.	Nadat de onderverdeling naar hoofdprioriteiten heeft plaatsgevonden moet worden
vastgesteld welke voorzieningen in aanmerking komen om op het programma te worden
geplaatst. Dit vindt plaats op basis van het vaststellen van de subprioriteit. Bij
hoofdprioriteit 1 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd om vast te stellen welke
voorzieningen voor het plaatsen op het programma in aanmerking komen:
a.	als eerste die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort
opheft in een situatie met herschikking van schoolgebouwen;
b.	vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort
opheft in een situatie zonder herschikking van schoolgebouwen, en
c.	vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort
aan lokalen bewegingsonderwijs en sportterreinen opheft.
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B-VI
Beleidsregel bekostiging
lokalen bewegingsonderwijs
VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS,
SPECIAAL BASISONDERWIJS, SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

Het college van de gemeente Almere;
gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115
en 130 van de Wet op de expertisecentra;
gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen
van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;
besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
gemeente Almere 2017.

Artikel 1 – OMVANG EN BEKOSTIGING GEBRUIK
1.	Het bekostigingsbedrag voor een lokaal bewegingsonderwijs door een school voor
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs
of voortgezet speciaal onderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is
opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.
2.	Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in
aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit
bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen en de splitsingstabel zoals opgenomen in de
bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week
per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de school voor basisonderwijs niet beschikt
over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan
zes jaar.
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3.	Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in
aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 136, vierde lid, van de
Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 14 van het besluit bekostiging WEC
vastgestelde aantal groepen. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 2,25 klokuur per
week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de genoemde scholen niet beschikken
over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan
zes jaar.
4.	Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor
basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt
jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde
in de bijlage bij deze regeling, op basis van het op grond van het eerste lid vastgestelde
rooster bewegingsonderwijs. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal
bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs, speciale scholen
voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt
voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.
5.	Het college keert de ingevolge het vierde lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in
driemaandelijkse termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid, waarbij
de eerste termijn aanvangt aan het begin van het schooljaar.

Artikel 2 – INDEXERING
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De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding hebben betrekking op
het jaar 2017 en worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel basisonderwijs opgenomen
prijsindexcijfer.

B-I

Artikel 3 – CITEERTITEL
1.	Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs gemeente Almere.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.
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B-III
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 21 november 2017
De voorzitter, F.M. Weerwind
De secretaris, R. Wielinga
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BIJLAGE
beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

GRONDSLAG BEKOSTIGING VOOR MATERIËLE
INSTANDHOUDING LICHAMELIJKE OEFENING

BASISSCHOOL
Het aantal gymgroepen (G), zoals bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op het aantal
formatieplaatsen dat wordt berekend met de volgende formule G = (A + B + C + D):
A	=	0,05 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar op de datum, bedoeld in
artikel 14, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO.
B	=	0,0343 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 8 jaar en ouder dat op de datum,
bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO.
C	= 	1,5642 – (het aantal leerlingen op de datum, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het
Besluit bekostiging WPO, x 0,0115), met dien verstande dat C niet kleiner is dan nul.
D	=	0,0179 x het schoolgewicht, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO,
waarbij als teldatum wordt aangemerkt de datum, bedoeld in artikel 14, derde lid, van
het Besluit bekostiging WPO.
Afronding: De factoren A, B, C en D worden onafgerond gebruikt in de berekening en de
factor G wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Scholen met een leerlingen groei van
3% plus 13 leerlingen worden aangemerkt als nieuwe school, zoals bedoeld in art. 134, lid5
WPO.
De uitkomst van de berekening geeft het totaal aantal formatieplaatsen weer. Om het aantal
gymgroepen 6-12 jarigen te bepalen moet tabel 1 worden gehanteerd. In deze tabel is
opgenomen de genormeerde splitsing van het aantal gymgroepen leerlingen in groepen 4- en
5-jarigen en groepen 6- tot en met 12-jarigen voor het bewegingsonderwijs.
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Tabel 1
Aantal gymgroepen
per school (G)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Aantal gymgroepen
4/5-jarigen
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15

Aantal gymgroepen
6/12-jarigen
1
2
2
3
4
4
5
6
7
7
8
9
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
33
33
34
35
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SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
In bijlage III, deel B, onder 1.2, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Almere 2017 is vermeld op hoeveel klokuren bewegingsonderwijs een speciale school
voor basisonderwijs maximaal aanspraak kan maken. Het aantal groepen wordt bepaald door
het aantal leerlingen te delen door de N-factor (bepalend voor de groepsgrootte) die voor een
speciale school voor basisonderwijs is vastgesteld op 15. Het verkregen getal wordt alleen naar
boven afgerond als het cijfer achter de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het
getal naar beneden afgerond.

SCHOOL VOOR SPECIAAL OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
In bijlage III, deel B, onder 2.2, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Almere 2017 is vermeld op hoeveel klokuren bewegingsonderwijs een school voor
speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs maximaal aanspraak kan maken. Het
aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen door de N-factor, die
afhankelijk is van de onderwijssoort, zie tabel 2. Het verkregen getal wordt alleen naar boven
afgerond als het cijfer achter de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het getal
naar beneden afgerond.
Tabel 2. N-factor per onderwijssoort
Cluster Onderwijssoort
1
Visueel gehandicapte leerlingen (VISG)
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) die ook visueel gehandicapt zijn
2
Dove kinderen (DO)
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) met een van deze handicaps
Slechthorende kinderen (SH)
Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM)
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) met een van deze handicaps
3
Lichamelijk gehandicapte kinderen (LG)
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) met een van deze handicaps
Langdurig zieke kinderen (LZ) met een lichamelijke handicap
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) met een van deze handicaps
4
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK)
Langdurig zieke kinderen (LZ) anders dan met een lichamelijke handicap
Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (PI)

N-factor
so
12
7
6
6
12
12
7
12

N-factor
vso
7
7
6
6
7
7
7
7

13
12
7*
12
13
10

7
12
7*
7
7
7

* Tenzij de N-factor door de minister anders is vastgesteld.

BEKOSTIGING GEBRUIK LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS
De bekostigingsbedragen, bedoeld in de artikel 117, derde lid, en 136, eerste en tweede lid,
van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115, derde lid, en 130, eerste en tweede
lid, van de Wet op de expertisecentra worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in tabel
3. Een bekostigingsbedrag bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld
klokuur. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud van het gebouw, voor zover dit
onderhoud niet valt;
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-	onder het onderhoud als bedoeld in bijlage B. Voorzieningen lokalen
bewegingsonderwijs PO van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
gemeente Almere 2017,
- de materiële instandhouding en
- een vergoeding voor het vervangen en aanpassen van onderwijsleerpakket en meubilair.

H2

H3

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van het lokaal
bewegingsonderwijs en de oppervlakte van de oefenzaal.
Tabel 3. Bekostigingsbedragen gebruik lokalen bewegingsonderwijs
Stichtingsjaar en omvang
Tot 1987
- < 90 m2
90-130 m2
130-170 m2
170-190 m2
190-230 m2
> 230 m2
Vanaf 1987
> = 252 m2

H4

Vast bedrag

Variabel bedrag

€ 2.879,86
€ 3.695,33
€ 4.040,55
€ 3.855,96
€ 3.692,99
€ 4.179,61

€ 349,91
€ 442,77
€ 477,83
€ 522,80
€ 575,99
€ 644,32

H5

€ 3.318,55

€ 585,90

H6

MEDEGEBRUIK/HUUR VAN EEN NIET-EIGEN VOORZIENING
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is er tevens bewegingsonderwijs
mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van medegebruik of huur van
een andere school, de gemeente of een commerciële exploitant. Afhankelijk van de eigenaar
van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding.
Als een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gebruik maakt van een lokaal
bewegingsonderwijs;
a.	van de gemeente, wordt dit lokaal door het college om niet aan de school in gebruik
gegeven;
b.	waarvan het bevoegd gezag juridisch eigenaar is, vergoedt het college aan het bevoegd gezag
het vaste deel van het klokuuurbedrag en naar rato van het aantal klokuren het variabele
deel van het klokuurbedrag;
c.	van een andere school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een
school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, vergoedt het college aan het
bevoegd gezag het vaste deel van het klokuuurbedrag en naar rato van het aantal klokuren
het variabele deel van het klokuurbedrag;
d.	van het lokaal bewegingsonderwijs van een derde en het college deze investering niet heeft
gefinancierd, vergoedt het college aan de commerciële exploitant de huurprijs die is
onderverdeeld in een vergoeding voor de stichtingskosten en materiële instandhouding.
Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van het lokaal bewegingsonderwijs;
a.	van de gemeente, vergoedt het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs aan
het college het vaste deel en het variabele deel van het klokuurbedrag naar rato van het
aantal klokuren gebruik;
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b.	van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school
voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, waarvan het bevoegd gezag
juridisch eigenaar is, vergoedt het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs
aan het bevoegd gezag het vaste deel en het variabele deel van het klokuurbedrag naar rato
van het aantal klokuren gebruik;
c.	van een andere school voor voortgezet onderwijs, vergoedt het bevoegd gezag van de school
voor voortgezet onderwijs aan het andere bevoegd gezag het vaste deel en het variabele deel
van het klokuurbedrag naar rato van het aantal klokuren gebruik;
d.	van een derde en het college deze investering niet heeft gefinancierd, vergoedt het college
aan de commerciële exploitant de stichtingskosten en het bevoegd gezag van de school voor
voortgezet onderwijs vergoedt aan de commerciële exploitant de vergoeding materiële
instandhouding.

TOELICHTING BIJLAGE VI
In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. De
verlegging per 1 januari 1997 van de geldstroom ‘materiële instandhouding gymnastiek’ voor
het primair onderwijs naar de gemeenten via het Gemeentefonds leidt tot de opdracht aan het
college om na overleg met de schoolbesturen voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding het
aantal klokuren vast te stellen dat ten hoogste per groep leerlingen voor vergoeding in
aanmerking komt (artikel 117 en artikel 136 WPO en artikel 115 en artikel 130 WEC). Deze
wettelijke opdracht is nader uitgewerkt in deze beleidsregel.

Artikel 1 – OMVANG EN BEKOSTIGING GEBRUIK
Lid 1
De capaciteit en het gebruik van lokalen bewegingsonderwijs wordt uitgedrukt in een aantal
klokuren onderwijsgebruik. De formulering ‘ten hoogste’ betekent dat het college ook minder
klokuren kan bekostigen wanneer op basis van het activiteitenplan van de school het gebruik
van lokaal bewegingsonderwijs onder dit niveau ligt. De formulering sluit tevens uit dat het
gebruik boven deze norm voor bekostiging van gemeentewege in aanmerking komt.
Leden 2 en 3
Hier wordt de hoogte en wijze van vergoeding geregeld voor het gebruik door het primair
onderwijs van lokalen bewegingsonderwijs die in eigendom zijn van een schoolbestuur van een
niet door de gemeente in stand gehouden school. Anders dan voor de lokalen
bewegingsonderwijs die door of vanwege de gemeente beschikbaar zijn voor het
onderwijsgebruik, moet in dit geval een vergoeding aan het schoolbestuur worden verstrekt.
Een school voor primair onderwijs welke een gemeentelijke accommodatie gebruikt als lokaal
bewegingsonderwijs krijgt hiervoor geen vergoeding. De gemeente bekostigt immers tot aan
het genoemde maximum in het eerste lid zelf de exploitatie van dit gebruik. Wanneer een
schoolbestuur, niet zijnde de gemeente, eigenaar is van de accommodatie dan dient dit wel een
vergoeding te ontvangen teneinde de kosten van het onderwijsgebruik te kunnen dekken.
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