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Doordecentralisatie in het 
primair en speciaal onderwijs
Het wetsvoorstel ten aanzien van het buitenonderhoud en het realiseren 

van aanpassingen aan huisvesting in het primair en speciaal onderwijs 

lijkt een voldongen feit. Per 1 januari 2015 worden de taken en het budget 

overgedragen van de gemeente naar het schoolbestuur. In deze publicatie 

informeren wij u over de gevolgen, de te nemen stappen en kansen die de 

wijziging biedt voor het optimaliseren van uw huisvesting.

Aanleiding voor de wetsvoorstel is de discussie of de huidige verdeling van taken en budget 

wel optimaal functioneert. Onderzoek, onder andere uitgevoerd door de Rijksbouwmeester 

in juli 2009, heeft aangetoond dat een integraal systeem een positieve impuls kan geven 

aan de kwaliteit van huisvesting. Het doel van de wetswijziging is dan ook gericht op een 

meer integrale aanpak van het beheer en onderhoud, het beperken van procedurele en 

administratieve lasten en daarmee een meer efficiënte en effectieve inzet van financiële 

middelen.

Het gemeentefonds en de lumpsumvergoeding
Als gevolg van het wetsvoorstel wordt € 158,8 miljoen uit het gemeentefonds gehaald 

en (structureel) opgenomen in de lumpsumvergoedingen voor de schoolbesturen. 

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen blijkt uit onderzoek 

dat het niveau van het buitenonderhoud en de technische staat van schoolgebouwen in 

het primair en speciaal onderwijs in algemene zin op orde is. Daarvan uitgaande heeft de 

regering het bedrag dat wordt overgeheveld vastgesteld op een reëel niveau. Op basis van 

deze uitgangspunten en met inachtneming van de mogelijkheid tot financiële verevening 

binnen schoolbesturen, wordt verwacht dat onderwijsinstellingen de onderhoudstaken 

met het budget kunnen uitvoeren. Aangezien de extra vergoeding per leerling zal worden 

toegekend, heeft een ruimteoverschot een negatieve invloed op het onderhoudsbudget per  

vierkante meter.

Voor wie is deze informatie 
van belang?

Voordelen

Deze publicatie is gescheven voor 

bestuurders en facilitair managers 

van schoolinstellingen voor primair 

en speciaal onderwijs en voor 

bestuurders, beleidsmedewerkers en 

vastgoedmanagers binnen gemeenten 

die werken aan continue verbetering van 

onderwijshuisvesting. Het geeft inzicht 

in gevolgen van de wetwijziging en de 

stappen die schoolbesturen en gemeenten 

gezamenlijk moeten nemen voor een 

zorgvuldige overdracht van de gebouwen 

en de gebouwinformatie, en de wijze 

waarop het beheer en onderhoud dient 

te worden ingericht. Dit met het doel de 

kwaliteit van de onderwijsgebouwen voor 

gebruikers, schoolbesturen en gemeenten 

voor de toekomst te waarborgen.

• meer autonomie schoolbesturen over ‘eigen’ bedrijfsmiddelen;

• integrale afstemming binnen- en buitenonderhoud;

• investeringen en exploitaties kunnen integraal worden beoordeeld;

• kortere doorlooptijd procedures;

• vermindering van administratieve lasten;

• verduurzaming en verbetering van exploitatie.

Het nieuwe stelsel biedt ten opzichte van het huidge een aantal voordelen:
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Postadres
Postbus 665
7600 AR  Almelo

info@sbm-groep.nl
www.sbm-groep.nl

SBM locatie Almelo
Hofstraat 79
7607 AC  Almelo
0546 - 85 19 19

SBM locatie Arnhem
Velperweg 871

6824 HH  Arnhem
026 - 370 19 00

Overgangsregeling
Schoolbesturen zijn zowel in de huidige 

als in de beoogde nieuwe situatie verant-

woordelijk voor het onderhoud en kunnen 

hiervoor binnen het huidige stelsel jaarlijks 

een beroep doen op de gemeente. Hierdoor 

kan er in theorie geen sprake zijn van ach-

terstallig onderhoud. De overdracht zal 

dan ook plaatsvinden in de staat waarin 

de gebouwen zich bevinden. Kleine en/

of schoolbesturen met oudere, onder-

houdsgevoelige gebouwen kunnen door 

de wetswijziging in financiële problemen 

komen. Voor deze schoolbesturen wordt er 

mogelijk een overgangsbudget (tot 2017) 

vrijgemaakt van € 30 miljoen. Dit is on-

derdeel van het totale budget van € 158,8 

miljoen. Of u als schoolbestuur tot één van 

de hierboven genoemde categorieën be-

hoort hangt af van een aantal aspecten, in-

dien gewenst kunnen wij u hier nader over 

informeren.

Wat kunnen we voor u betekenen?
SBM adviseert en begeleidt gemeenten en schoolbesturen bij:

• een zorgvuldige overdracht van gebouwen, gebouwinformatie en werkzaamheden;

• het uitvoeren van de nul-meting van de gebouwen middels een QuickScan;

• het in kaart brengen van de staat van onderhoud van uw vastgoed (MJOP);

• het maken van afspraken over het beheer en onderhoud;

• het maken van afspraken over de overdracht naar de gemeente na de gebruiksperiode;

• het in kaart brengen van alle verplichtingen en keuringen ten aanzien van het vastgoed;

• het middels een benchmark inzichtelijk maken van de prestaties van uw huisvesting;

• het doorrekenen van investeringen in duurzaamheid en exploitatieverbeteringen (TCO);

• het opstellen of actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Deze publicatie is een beknopte 
weergave van de gevolgen, de 
te nemen stappen en de kansen 
die de wetswijziging biedt. Wilt u 
meer weten over de gevolgen van 
de doordecentralisatie voor uw 
organisatie? Neem dan contact op  
met één van onze adviseurs: 

0546 - 85 19 19. 

of via mail: info@sbm-groep.nl

Verduurzaming en verbetering van de exploitatie
Eén van de kansen die ontstaat als gevolg van de wetswijziging is dat schoolbesturen mo-

gelijk de ruimte krijgen om te investeren in huisvesting met het doel de exploitatie en duur-

zaamheid te verbeteren. Het moet daarbij gaan om investeringen die boven de eisen van het 

Bouwbesluit uitgaan. De investeringen moeten zorgvuldig worden gedoseerd om fina nciële 

risico’s te voorkomen. Ten slotte moet helder zijn binnen welke termijn schoolbesturen hun 

investering terugverdienen.

Samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen
Het is aan te bevelen dat gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek gaan 

over de wijze waarop en de staat waarin de huisvesting wordt overgedragen. Het is daar-

bij van belang afspraken te maken over het beheer en onderhoud, maar ook over zaken als 

nieuwbouw, aanpassing en renovatie. Door daarnaast gezamenlijk het Integraal Huisves-

tingsplan te actualiseren of op te stellen blijft de gewenste kwaliteit van onderwijshuisves-

ting binnen de gemeente op korte én lange termijn gewaarborgd. SBM beschikt over ruime 

ervaring als onafhankelijk regisseur in dit proces.

huisvesting
van waarde


