
Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen 
 
Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voor-
waarden waaronder – behoudens de financiële toets – de voorziening voor bekostiging in 
aanmerking komt. De criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen vallen uit-
een in twee delen: 
– deel A: lesgebouwen; 
– deel B: voorzieningen voor lichamelijke oefening. 
 
 
DEEL A Lesgebouwen 
 
Onder verwijsafstand in dit deel wordt verstaan een afstand van 2000 meter hemelsbreed 
waarbij de geografische grens van de Hollandsche IJssel in acht wordt genomen. 
 
 
1. School voor basisonderwijs 
De voorzieningen genoemd onder 1.2, 1.3.1, 1.3.2 en 1.9c worden niet noodzakelijk geacht 
voor dislocaties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden is 
dat wel het geval, zulks na overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van burge-
meester en wethouders. 
 
 
1.1 Nieuwbouw 
De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: 
a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt; 
b1. het feit dat de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een 

voor blijvend gebruik bestemde voorziening, de prognose, die voldoet aan de vereis-
ten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze leerlingen 
kunnen worden verwacht of 

b2. het feit dat de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een 
voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening, de prognose, die voldoet aan de vereis-
ten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vier jaren deze leerlingen kun-
nen worden verwacht en 

c. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter he-
melsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

 
 
1.2 Vervangende bouw 
De noodzaak van vervangende bouw blijkt uit: 
a. het in zo’n slechte/matige conditie zijn van voldoende en voldoende zwaarwegende 

gebouwelementen volgens de bouwkundige opname als bedoeld in artikel 7, tweede 
lid onder c, zodat onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat opleveren 
(in kosten ten opzichte van de levensduurverlenging); 
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b1. het feit dat de te huisvesten groepen leerlingen aanwezig zijn (of zullen zijn) en dat 
voor een voor blijvend gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan 
de vereisten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze 
groepen leerlingen kunnen worden verwacht of 

b2. het feit dat de te huisvesten groepen leerlingen aanwezig zijn en dat voor een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening, de prognose, die voldoet aan de vereisten uit 
bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vier jaren deze groepen leerlingen 
kunnen worden verwacht en 

c. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter he-
melsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

 
Daarnaast kan sprake zijn van vervangende bouw als: 
a. vervanging per saldo geen meerkosten met zich meebrengt, zulks ter beoordeling 

van burgemeester en wethouders; 
b. vervanging van een gebouw noodzakelijk is als gevolg van een herschikkingsope-

ratie; 
c. vervanging in verband met ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening noodzakelijk is.  
 
Indien het voor de realisering van de vervangende bouw noodzakelijk is dat het oude ge-
bouw moet worden gesloopt, vindt toekenning van sloopkosten plaats. 
 
 
1.3 Uitbreiding 
 
1.3.1 Uitbreiding algemeen 

De noodzaak voor uitbreiding blijkt uit:  
a. het feit dat er ten minste zoveel te huisvesten leerlingen aanwezig zijn, dat de 

ruimtebehoefte, zoals vastgesteld op grond van bijlage III, deel B, de capaciteit 
van het gebouw als vastgesteld op grond van bijlage III, deel A, met tenminste de 
in bijlage III, deel C genoemde drempelwaarde overschrijdt, en 

b1.het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat 
gedurende ten minste vijftien aaneengesloten  jaren voor een voor blijvend gebruik 
bestemde uitbreiding deze leerlingen kan (kunnen) worden verwacht of  

b2.het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat 
gedurende ten minste vier aaneengesloten jaren voor een voor tijdelijk gebruik be-
stemde uitbreiding deze leerlingen kan (kunnen) worden verwacht of  

b3.het feit dat de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag aantoont, dat er 
leerlingen aanwezig zijn die niet voor maximaal vier aaneengesloten jaren binnen 
het gebouw of de gebouwen kunnen worden gehuisvest en  

c. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter 
hemelsbreed een passende extra huisvesting voor de school te realiseren. 
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1.4 Ingebruikneming van een bestaand gebouw 
De noodzaak van ingebruikneming blijkt uit: 
a1. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt of 
a2. het feit dat het huidige gebouw, gelet op het gestelde bij 1.2 onder a voor vervanging 

of uitbreiding in aanmerking komt, terwijl 
b1. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor blijvend 

gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage 
II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze leerlingen kunnen worden 
verwacht of 

b2. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor tijdelijk 
gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage 
II, aantoont dat gedurende ten minste vier jaren deze leerlingen kunnen worden 
verwacht en 

c. er binnen 2000 meter hemelsbreed geen mogelijkheden zijn om door medegebruik 
een passende huisvesting voor de school te realiseren; 

d. er geen ander, beter geschikt of beter geschikt te maken gebouw aanwezig is of op 
korte termijn beschikbaar komt en 

e. de kosten van ingebruikneming inclusief aanpassingen in redelijke verhouding, zulks 
ter beoordeling van burgemeester en wethouders, staan ten opzichte van de kosten 
van vervangende bouw of uitbreiding. 

 
 
1.5 Verplaatsing bestaande noodlokalen 
De noodzaak van verplaatsing van noodlokalen blijkt uit het feit dat: 
a. er op basis van een prognose die voldoet aan de eisen uit bijlage II een tijdelijke 

behoefte aan huisvesting voor ten minste vier jaren is, waarin beschikbare lege of 
leegkomende noodlokalen op een afstand van meer dan 2000 meter hemelsbreed 
kunnen voorzien, terwijl 

b. er binnen 2000 meter hemelsbreed geen mogelijkheden zijn om door medegebruik 
een passende huisvesting voor de school te realiseren en 

c. de kosten van verplaatsing redelijk zijn ten opzichte van de kosten van een nieuwe 
tijdelijke voorziening voor hetzelfde aantal groepen en dezelfde tijdsduur, zulks ter 
beoordeling van het college. 

 
 
1.6 Terrein 
De noodzaak van verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein blijkt uit het feit 
dat voor nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming of verplaatsing van noodlokalen toestem-
ming wordt gegeven en verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein noodzake-
lijk is om deze toestemming te effectueren, zodanig dat de oppervlakte van het terrein vol-
doet aan de eisen gesteld in bijlage III, deel D. 
 
 
1.7 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 
De noodzaak voor de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair blijkt uit het 
feit dat  er sprake is van toekenning van een voorziening in de huisvesting en daarbij 
sprake is van uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit van de school en voor zo’n 
uitbreiding vóór 1 januari 2009 nog niet eerder bekostiging heeft plaatsgevonden. 
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1.8 Medegebruik 
De noodzaak van medegebruik blijkt uit het feit dat er ten minste zoveel leerlingen aan-
wezig zijn, dat de ruimtebehoefte, zoals vastgesteld op grond van bijlage III, deel B, de 
capaciteit van het gebouw als vastgesteld op grond van bijlage III, deel A, met tenminste 
de in bijlage III, deel C genoemde drempelwaarde overschrijdt. 
 
 
1.9 Aanpassing 
De voorziening aanpassing bestaat uit:  
a. wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw indien het gebouw anders niet ge-

schikt is voor het basisonderwijs, gelet op de eisen gesteld in bijlage III, delen A en 
D;  

b. een integratieverbouwing om een ander gebouw te kunnen afstoten;   
c. voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving;  
d. vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties; en  
e. het terrein toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en/of het aanbrengen van een 

traplift bij meerlaagse schoolgebouwen;  
f. aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen.  
 
Ad a  
De noodzaak voor deze activiteit blijkt uit het feit dat ingebruikneming van het desbetref-
fende gebouw op basis van de beoordelingscriteria, zoals genoemd onder 1.4, noodzake-
lijk is, doch het gebouw niet voldoet aan de huisvestingseisen voor een school voor ba-
sisonderwijs, terwijl deze wel tegen redelijke kosten, zulks ter beoordeling van het college, 
te verwezenlijken zijn.  
 
Ad b  
De noodzaak voor een integratieverbouwing teneinde een schoolgebouw te kunnen afsto-
ten blijkt uit het feit dat door terugloop van het aantal leerlingen het gebruik van een ge-
bouw kan of moet worden beëindigd omdat binnen een of meer andere gebouwen in ge-
bruik bij de school voldoende ruimte aanwezig is, terwijl deze niet zijn ingericht voor het 
onderwijs aan vier- en vijfjarigen of zes- tot twaalfjarigen.  

 
 

Ad c 
De noodzaak voor deze activiteit blijkt uit het niet overeenkomen van het gebouw met de 
geldende wet- en regelgeving, terwijl dat verschil op korte termijn moet worden opgehe-
ven. 
 
Ad d  
De noodzaak voor deze activiteit blijkt uit het feit dat de oliegestookte verwarmingsinstal-
latie in een zo slechte conditie verkeert dat vervanging noodzakelijk is. 
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Ad e 
De noodzaak voor deze activiteiten blijkt uit de aanwezigheid van een gehandicapte leer-
ling of leraar waarvoor vanwege de handicap de betreffende voorziening noodzakelijk is. 
Voorzover het betreft het aanbrengen van een traplift, dient het tevens niet mogelijk te zijn 
om zodanige organisatorische maatregelen te treffen dat het volledige onderwijsproces op 
de begane grond kan worden gevolgd, respectievelijk kan worden gegeven.  
Bovenstaande aanpassingen kunnen plaatsvinden indien zij noodzakelijk zijn en indien de 
prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste 
vijftien jaren voldoende leerlingen om de school in stand te kunnen houden, kunnen wor-
den verwacht. Indien de betreffende aanpassing absoluut noodzakelijk is voor de voort-
gang van het onderwijs, terwijl volgens de prognose onvoldoende leerlingen worden ver-
wacht, wordt de aanpassing slechts goedgekeurd als er geen andere, goedkopere, voor-
ziening mogelijk is. 
 
Ad f  
De noodzaak van deze aanpassing blijkt uit het feit dat:  
a. de aanpassing nog niet eerder is toegekend, en  
b. bij de bouw van het gebouw geen rekening is gehouden met onderwijskundige 

vernieuwingen, en  
c. het een permanent gebouw betreft, en  
d. het om een bouwkundige aanpassing van het gebouw gaat. 
 
 
1.10 Onderhoud 
De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten. 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of 
een gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de 
bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regu-
lier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat. Noodzakelijk onder-
houd aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis 

van een prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het ge-
bouw nog ten minste vier jaar voor de school nodig is en 
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- noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 

prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog 
ten minste vier jaar voor de school nodig is en voor de aanwezige leerlingen 
geen gebruik kan worden gemaakt van medegebruik elders. 

Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud.  
 
Ad a. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement ten minste 
in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, 
tweede lid onder c, terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat.  
 
 
Ad b.  
De noodzaak van vervanging blijkt uit het feit dat ten minste 75% van de binnenkozijnen en 
binnendeuren, volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid on-
der c, zo slecht is dat niet door adequaat onderhoud een redelijke verlenging van de le-
vensduur kan worden verkregen. 
 
 
Ad c. 
De noodzaak van vervanging blijkt uit het feit dat de conditie van ten minste 75% van de 
radiatoren, convectoren en leidingen voor de centrale verwarming, volgens de bouwkundige 
opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid onder c, zo slecht is dat niet door adequaat 
onderhoud een redelijke verlenging van de levensduur kan worden verkregen. 
 
Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud.  
 
Noodzakelijk onderhoud aan permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking 
indien op basis van een prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het ge-
bouw nog ten minste vier jaren voor de school noodzakelijk is. 
Noodzakelijk onderhoud aan een noodlokaal komt voor bekostiging in aanmerking indien: 
a. het noodlokaal op basis van een prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in 

bijlage II, nog ten minste vier jaren noodzakelijk is en 
b. voor de aanwezige groepen leerlingen geen gebruik kan worden gemaakt van me-

degebruik binnen een straal van 2000 meter hemelsbreed. 
 
 
1.11 Herstel van constructiefouten 
De noodzaak van herstel van constructiefouten blijkt uit een bouwkundige rapportage waar-
in wordt vastgesteld dat het gaat om (herstel van) een constructiefout.  
 
 
1.12 Vervanging of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubi-

lair in geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van herstel of vervanging blijkt uit het feit dat door de opgetreden bijzondere 
omstandigheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.  
 
 
2  Vervallen 
 
 
3 School voor voortgezet onderwijs 
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De voorzieningen genoemd onder 3.2 en 3.3 worden niet noodzakelijk geacht voor disloca-
ties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden is dat wel het 
geval, zulks na overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van burgemeester en 
wethouders. 
 
 
3.1 Nieuwbouw 
De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: 
a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt; 
b1. het feit dat de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een 

voor blijvend gebruik bestemde voorziening, de prognose, die voldoet aan de vereis-
ten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze leerlingen 
kunnen worden verwacht of 

b2. het feit dat de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een 
voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de ver-
eisten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vier jaren deze leerlingen 
kunnen worden verwacht en 

c. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter he-
melsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

 
3.2 Vervangende bouw  
De noodzaak van vervangende bouw blijkt uit het feit dat: 
a. voldoende en voldoende zwaarwegende gebouwelementen volgens de bouwkun-

dige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid onder c, in zo’n slechte/matige 
conditie zijn dat onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat opleveren (in 
kosten ten opzichte van de levensduurverlenging); 

b1. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor blijvend 
gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage 
II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze leerlingen kunnen worden 
verwacht of 

b2. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn en dat voor een voor tijdelijk gebruik be-
stemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont 
dat gedurende ten minste vier jaren dit aantal leerlingen kan worden verwacht en 

c. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter he-
melsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

 
Daarnaast kan sprake zijn van vervangende bouw als: 
a. vervanging per saldo geen meerkosten met zich meebrengt, zulks ter beoordeling 

van burgemeester en wethouders; 
b. vervanging van een gebouw noodzakelijk is als gevolg van een herschikkingsope-

ratie; 
c. vervanging in verband met ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening noodzakelijk is. 
 
Indien het voor de realisering van de vervangende bouw noodzakelijk is dat het oude ge-
bouw gesloopt wordt, vindt toekenning van sloopkosten plaats. 
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3.3 Uitbreiding 
De noodzaak voor uitbreiding blijkt uit: 
a. het feit dat er meer te huisvesten leerlingen aanwezig zijn dan de met tien procent 

verhoogde capaciteit van het gebouw of de gebouwen, vastgesteld volgens de re-
gels in bijlage III, deel A – voor de aanwezige capaciteit – en deel B – voor de ruim-
tebehoefte –, aangeeft en de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, 
aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren voor een voor blijvend gebruik be-
stemde uitbreiding of gedurende ten minste vier jaren voor uitbreiding met een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening deze aantallen leerlingen kunnen worden ver-
wacht en 

b. het afwezig zijn van een beschikbaar (komend) en geschikt of geschikt te maken 
gebouw alsmede van mogelijkheden om door medegebruik binnen 2000 meter he-
melsbreed een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

 
 
3.4 Ingebruikneming van een bestaand gebouw 
De noodzaak van ingebruikneming blijkt uit: 
a1. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt of 
a2. het feit dat het huidige gebouw voor vervanging of uitbreiding in aanmerking komt, 

terwijl 
b1. de te huisvesten groepen leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor 

blijvend gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit 
bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaren deze groepen leerlingen 
kunnen worden verwacht of 

b2. de te huisvesten groepen leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat voor een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit 
bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vier jaren deze groepen leerlingen 
kunnen worden verwacht en 

c. er binnen 2000 meter hemelsbreed geen mogelijkheden zijn om door medegebruik 
een passende huisvesting voor de school te realiseren; 

d. er geen ander, beter geschikt of beter geschikt te maken gebouw aanwezig is of op 
korte termijn beschikbaar komt en 

e. de kosten van ingebruikneming inclusief aanpassingen in redelijke verhouding, zulks 
ter beoordeling van burgemeester en wethouders, staan ten opzichte van de kosten 
van vervangende bouw. 

 
 
3.5 Verplaatsing bestaande noodlokalen 
De noodzaak van verplaatsing van noodlokalen blijkt uit het feit dat: 
a. er op basis van een prognose die voldoet aan de eisen uit bijlage II een tijdelijke 

behoefte aan huisvesting van ten minste vier jaren is, waarin beschikbare lege of 
leegkomende noodlokalen op een afstand van meer dan 2000 meter hemelsbreed 
kunnen voorzien, terwijl 

b. er binnen 2000 meter hemelsbreed geen mogelijkheden zijn om door medegebruik 
een passende huisvesting voor de school te realiseren en 

c. de kosten van verplaatsing redelijk zijn ten opzichte van de kosten voor een nieuwe 
tijdelijke voorziening voor hetzelfde aantal leerlingen en dezelfde tijdsduur, zulks ter 
beoordeling van burgemeester en wethouders. 
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3.6 Terrein 
De noodzaak van verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein blijkt uit het feit 
dat voor nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming of verplaatsing van noodlokalen toestem-
ming wordt gegeven en verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein noodzake-
lijk is om deze toestemming te effectueren, zodanig dat de oppervlakte van het terrein vol-
doet aan de eisen gesteld in bijlage III, deel D. 
 
 
3.7 Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair 
Aanspraak op eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair bestaat wanneer er 
sprake is van toekenning van een voorziening in de huisvesting en daarbij sprake is van uit-
breiding van de totale huisvestingscapaciteit van de school. 
Tevens bestaat aanspraak op een tegemoetkoming in de eerste inrichting leer- en hulpmid-
delen meubilair indien door middel van een inpandige aanpassing een andere ruimtesoort 
wordt gecreëerd. 
  
Bij fusie van scholen kan er alleen sprake zijn van extra leer- en hulpmiddelen en meubilair, 
indien het aantal leerlingen na de fusie groter is dan het totaal aantal leerlingen van de af-
zonderlijke aan de fusie deelnemende scholen.  
 
 
3.8 Medegebruik 
De noodzaak van medegebruik blijkt uit het feit dat de school een aantal leerlingen heeft 
waarvoor binnen de bestaande huisvesting geen capaciteit is. De capaciteit wordt bepaald 
op de wijze zoals beschreven is bij 3.3.a. 
 
 
3.9 Herstel van constructiefouten 
De noodzaak van herstel van constructiefouten blijkt uit een bouwkundige rapportage waar-
in wordt vastgesteld dat het gaat om (herstel van) een constructiefout.  
 
 
3.10 Vervanging of herstel van schade aan gebouw, leer- en hulpmiddelen en meu-

bilair in geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van herstel of vervanging blijkt uit het feit dat door de opgetreden bijzondere 
omstandigheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.  
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DEEL B Voorzieningen voor lichamelijke oefening 
 
1 School voor basisonderwijs 
 
1.1 Nieuwbouw 
De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: 
a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km hemelsbreed bij noodzakelijk 

gebruik van ten minste 20 klokuren, 3,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik 
van ten minste 15 klokuren of 7,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten 
minste 5 klokuren gebruik te maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel 
van binnen een redelijke termijn beschikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de groepen leerlingen waarvoor het door het colle-
ge vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is aanwezig (zullen) zijn. 

 
 
1.2 Vervangende bouw 
De noodzaak van vervangende bouw blijkt uit: 
a. het in zo’n slechte/matige conditie zijn van voldoende en voldoende zwaarwegende 

gebouwelementen volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, 
tweede lid onder c, dat onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat ople-
veren (in kosten en ten opzichte van de levensduurverlenging) en 

b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km hemelsbreed bij noodzakelijk 
gebruik van ten minste 20 klokuren, 3,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik 
van ten minste 15 klokuren of 7,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten 
minste 5 klokuren gebruik te maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel 
van binnen een redelijke termijn beschikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de groepen leerlingen waarvoor het door het colle-
ge vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is aanwezig (zullen) zijn. 

 
 
1.3 Uitbreiding 
De noodzaak van uitbreiding van de oefenruimte blijkt uit: 
a. het feit dat de oppervlakte van de zaal (oefenvloer) kleiner is dan 140 m² en het ef-

fectief gebruik van de gymnastiekruimte daardoor belemmerd wordt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km hemelsbreed bij noodzakelijk 

gebruik van ten minste 20 klokuren, 3,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik 
van ten minste 15 klokuren of 7,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten 
minste 5 klokuren gebruik te maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel 
van binnen redelijke termijn beschikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de groepen leerlingen waarvoor het door het colle-
ge vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is aanwezig (zullen) zijn. 
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1.4 Ingebruikneming van een gymnastiekruimte 
De noodzaak van ingebruikneming blijkt uit: 
a1. het feit dat de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking 

brengt of 
a2. het feit dat het huidige gebouw voor vervanging, conform het gestelde bij 1.2 onder 

a, in aanmerking komt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km hemelsbreed bij noodzakelijk 

gebruik van ten minste 20 klokuren, 3,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik 
van ten minste 15 klokuren of 7,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten 
minste 5 klokuren gebruik te maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel 
van binnen een redelijke termijn beschikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren het door het college vastgestelde aantal klokuren 
aanwezig (zullen) zijn en 

d. de kosten van ingebruikneming inclusief aanpassingen in redelijke verhouding, zulks 
ter beoordeling van burgemeester en wethouders, staan ten opzichte van de kosten 
van vervangende bouw. 

 
 
1.5 Terrein 
De noodzaak van verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein blijkt uit het feit 
dat voor de realisering van de nieuwbouw of de uitbreiding geen dan wel onvoldoende ter-
rein aanwezig is. 
 
 
1.6 Eerste inrichting onderwijsleerpakket 
De noodzaak van eerste inrichting onderwijsleerpakket blijkt uit: 
a. het feit dat nieuwbouw van een gymnastiekruimte voor de desbetreffende school is 

of wordt goedgekeurd en  
b. het feit dat voor de desbetreffende groepen leerlingen nog niet eerder eerste inrich-

ting onderwijsleerpakket voor bewegingsonderwijs is verstrekt. 
 
 
1.7 Eerste inrichting meubilair 
De noodzaak van eerste inrichting meubilair blijkt uit: 
a. het feit dat nieuwbouw van een gymnastiekruimte voor de desbetreffende school is 

of wordt goedgekeurd en  
b. het feit dat voor de desbetreffende groepen leerlingen nog niet eerder eerste inrich-

ting meubilair voor bewegingsonderwijs is verstrekt. 
 
De noodzaak van aanvullende eerste inrichting meubilair blijkt uit: 
a. het feit dat uitbreiding of ingebruikneming van een gymnastiekruimte voor de desbe-

treffende school is of wordt goedgekeurd en  
b. het feit dat voor de desbetreffende groepen leerlingen nog niet eerder (een deel van) 

het noodzakelijke meubilair is verstrekt. 
 
 
1.8 Medegebruik 
De noodzaak van medegebruik blijkt uit het feit dat het door het college vastgestelde aantal 
klokuren gymnastiek noodzakelijk is en waarvoor binnen de momenteel in gebruik zijnde 
gymnastiekruimte(n) geen plaats is. 
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1.9 Aanpassing 
De aanpassingen bestaan uit: 
1. het maken van voldoende wasgelegenheid waar deze bij de gymnastiekruimte ont-

breekt en dit belemmerend werkt op het effectief gebruik, dan wel de mogelijkheden 
tot medegebruik, van de gymnastiekruimte; 

2. het maken van voldoende kleedgelegenheid waar deze bij de gymnastiekruimte 
ontbreekt en dit belemmerend werkt op het effectief gebruik, dan wel de mogelijkhe-
den tot medegebruik, van de gymnastiekruimte; 

3. wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw indien het gebouw anders niet ge-
schikt is voor het primair onderwijs gelet op de eisen gesteld in bijlage III, delen A en 
D; 

4. voorzieningen voor eisen voortkomend uit wet  en regelgeving; 
5. vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties. 
 
 
Ad 1 
De noodzaak blijkt uit het feit dat er geen twee wasgelegenheden zijn. 
 
 
Ad 2 
De noodzaak blijkt uit het feit dat er geen twee kleedruimten zijn. 
 
 
Ad 3 
De noodzaak blijkt uit het feit dat ingebruikneming van het desbetreffende gebouw op basis 
van de beoordelingscriteria, zoals genoemd onder 1.4, noodzakelijk is, doch het gebouw 
niet voldoet aan de inrichtingseisen voor gymnastiekruimten voor het basisonderwijs, terwijl 
deze wel tegen redelijke kosten, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, te 
verwezenlijken zijn. 
 
 
Ad 4 
De noodzaak voor deze activiteit blijkt uit het niet overeenkomen van het gebouw met de 
geldende wet  en regelgeving, terwijl onontkoombaar is dat dit verschil op korte termijn moet 
worden opgeheven. 
 
 
Ad 5 
De noodzaak voor deze activiteit blijkt uit het feit dat de oliegestookte verwarmingsinstallatie 
in een zo slechte conditie verkeert dat vervanging noodzakelijk is. 
 
Bovenstaande aanpassingen kunnen plaatsvinden indien zij noodzakelijk zijn en indien de 
prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat gedurende ten minste vijf-
tien jaren voldoende leerlingen om de school in stand te kunnen houden, kunnen worden 
verwacht.  
Indien de betreffende aanpassing absoluut noodzakelijk is voor de voortgang van het on-
derwijs, terwijl volgens de prognose onvoldoende leerlingen worden verwacht, wordt de 
aanpassing slechts goedgekeurd, als er geen andere, goedkopere, voorziening mogelijk is. 
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1.10 Onderhoud 
De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 

De voorziening onderhoud bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten. 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging. 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders. 
- Vervangen brandtrap. 
- Vervangen erfscheiding. 
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein. 
- Vervangen binnenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen buitenkozijnen en -deuren inclusief hang- en sluitwerk. 
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor centrale verwarming. 
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten. 
- Vervangen boeiboorden. 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of 
een gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de 
bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regu-
lier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat. Noodzakelijk onder-
houd aan: 
- permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis 

van een prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het ge-
bouw nog ten minste vier jaar voor de school nodig is en 

- noodlokalen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 
prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in bijlage II, het gebouw nog 
ten minste vier jaar voor de school nodig is en voor de aanwezige leerlingen 
geen gebruik kan worden gemaakt van medegebruik elders. 

Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. 
 
 
Ad a 
De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement ten minste 
in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, 
tweede lid onder c, terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat.  
 
 
Ad b 
De noodzaak blijkt uit het feit dat de conditie van ten minste 75% van de binnenkozijnen en 
binnendeuren volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid onder 
c, zo slecht is dat niet door adequaat onderhoud een redelijke verlenging van de levensduur 
kan worden verkregen. 
 
 
Ad c 
De noodzaak blijkt uit het feit dat de conditie van ten minste 75% van de radiatoren, convec-
toren en leidingen voor de centrale verwarming, volgens de bouwkundige opname zoals 
bedoeld in artikel 7, tweede lid onder c, zo slecht is dat niet door adequaat onderhoud een 
redelijke verlenging van de levensduur kan worden verkregen. 
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Gehuurde gebouwen komen niet in aanmerking voor onderhoud. Noodzakelijk onderhoud 
aan permanente gebouwen komt voor bekostiging in aanmerking indien op basis van een 
prognose, die voldoet aan de vereisten gesteld in Bijlage II, het gebouw nog tenminste vier 
jaren voor de school nodig is. 
 
 
1.11 Herstel constructiefouten 
De noodzaak van het herstel van constructiefouten blijkt uit een bouwkundige rapportage 
waarin wordt vastgesteld dat het gaat om (herstel van) een constructiefout. 
 
 
1.12 Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubi-

lair in geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van herstel of vervanging blijkt uit het feit dat door de opgetreden bijzondere 
omstandigheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd. 
 
 
2 Vervallen 
 
 
3 School voor voortgezet onderwijs 
 
 
3.1 Nieuwbouw 
De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: 
a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in 

aanmerking brengt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 2000 meter hemelsbreed gebruik te 

maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel van binnen redelijke termijn be-
schikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de leerlingen waarvoor het gymnastiekonderwijs 
noodzakelijk is, aanwezig (zullen) zijn. 

 
 
3.2 Vervangende bouw 
De noodzaak van vervangende bouw blijkt uit: 
a. het in zo’n slechte/matige conditie zijn van voldoende en voldoende zwaarwegende 

gebouwelementen volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, 
tweede lid onder c, dat onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat ople-
veren (in kosten en ten opzichte van de levensduurverlenging) en 

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

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de leerlingen waarvoor het gymnastiekonderwijs 
noodzakelijk is, aanwezig zijn. 
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3.3 Uitbreiding 
De noodzaak van uitbreiding blijkt uit: 
a. het feit dat de oppervlakte van de zaal (oefenvloer) kleiner is dan 140 m² en daar-

door het effectief gebruik van de gymnastiekruimte belemmerd wordt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 2000 meter hemelsbreed gebruik te 

maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel van binnen redelijke termijn be-
schikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de leerlingen waarvoor het gymnastiekonderwijs 
noodzakelijk is, aanwezig zijn. 

 
 
3.4 Ingebruikneming van een gymnastiekruimte 
De noodzaak van ingebruikneming blijkt uit: 
a1. het feit dat de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking 

brengt of 
a2. het feit dat het huidige gebouw voor vervanging, conform het gestelde bij 3.2 onder 

a, in aanmerking komt en 
b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 2000 meter hemelsbreed gebruik te 

maken van één of meer gymnastiekruimten dan wel van binnen redelijke termijn be-
schikbaar komende gymnastiekruimten en 

c. het feit dat de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat ge-
durende ten minste vijftien jaren de leerlingen waarvoor het gymnastiekonderwijs 
noodzakelijk is, aanwezig zijn en 

d. het feit dat de kosten van ingebruikneming inclusief aanpassingen in redelijke ver-
houding, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, staan ten opzichte 
van de kosten van vervangende bouw. 

 
 
3.5 Terrein 
De noodzaak van verwerving of uitbreiding van (een deel van) een terrein blijkt uit het feit 
dat voor de realisering van de nieuwbouw of de uitbreiding geen dan wel onvoldoende ter-
rein aanwezig is. 
 
 
3.6 Eerste inrichting voor bewegingsonderwijs 
De noodzaak van eerste inrichting voor bewegingsonderwijs blijkt uit: 
a. het feit dat nieuwbouw van een gymnastiekruimte voor de desbetreffende school is 

of wordt goedgekeurd en  
b. het feit dat voor de desbetreffende leerlingen nog niet eerder eerste inrichting voor 

bewegingsonderwijs is verstrekt. 
 
 
3.7 Medegebruik 
 
 
3.7.1 Medegebruik gymnastiekruimte 
De noodzaak van medegebruik van een gymnastiekruimte blijkt uit het feit dat klokuren 
gymnastiek noodzakelijk zijn waarvoor binnen de momenteel in gebruik zijnde gymnas-
tiekruimte(s) geen ruimte is. 
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3.7.2 Huur van een sportterrein 
De noodzaak van huur van een sportveld blijkt uit: 
a. het feit dat het lesrooster buitensport vermeldt, terwijl het bevoegd gezag niet be-

schikt over een eigen sportveld en 
b. er geen mogelijkheden zijn tot gebruik van een sportveld van een ander bevoegd 

gezag. 
 
 
3.8 Herstel constructiefouten 
De noodzaak van het herstel van constructiefouten blijkt uit een bouwkundige rapportage 
waarin wordt vastgesteld dat het gaat om (herstel van) een constructiefout.  
 
 
3.9 Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubi-

lair in geval van bijzondere omstandigheden 
De noodzaak van herstel of vervanging blijkt uit het feit dat door de opgetreden bijzondere 
omstandigheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd. 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
De wet geeft in artikel 74 WBO en artikel 76k WVO expliciet aan op grond waarvan een 
voorziening kan worden geweigerd. Voor toepassing van de weigeringsgronden dienen de-
ze artikelen nog nader te worden uitgewerkt. Dat vindt in deze bijlage plaats door per voor-
ziening de beoordelingscriteria te beschrijven. Ze hebben betrekking op eisen qua aanwe-
zigheid van leerlingen, prognoses, oppervlakten/capaciteit van gebouwen, bouwkundige 
staat van een gebouw enzovoort. De noodzaak van de aangevraagde voorziening(en) – of 
van mogelijke alternatieve voorzieningen – voor de desbetreffende school wordt vastgesteld 
op basis van de beoordelingscriteria. Na toepassing van de beoordelingscriteria kan er ant-
woord worden gegeven op de vraag: ‘Is de voorziening noodzakelijk?’ 
De noodzaak van een voorziening zal in het algemeen afhangen van: 
– de capaciteit van het gebouw of de gebouwen die door de school worden gebruikt; 
– de (onderhouds)staat van het gebouw of de gebouwen; 
– het leerlingaantal nu en op korte en/of lange termijn; 
– de mogelijkheid via andere en eenvoudiger voorzieningen adequaat de noodzaak 

van de gevraagde voorziening op te heffen. 
 
Veel voorzieningen vragen een forse investering. Een gebruik gedurende ten minste een 
bepaalde periode voorkomt dat de investering als desinvestering gaat gelden. De minimaal 
gewenste termijn van zekerheid over het aantal leerlingen en daarmee het gebruik van de 
voorziening, is evenredig met de zwaarte van de voorziening in financiële zin. De prognose 
die wordt gevraagd, dient ertoe het verwachte aantal leerlingen voor een aantal jaren zo 
nauwkeurig mogelijk te voorspellen.  
Toekenning van huisvestingsvoorzieningen – behalve bij onderwijsleerpakket/leer- en hulp-
middelen en meubilair, bij medegebruik, bij constructiefouten en bij vervanging of herstel 
van schade in geval van bijzondere omstandigheden – kan plaatsvinden, indien volgens de 
prognose, die voldoet aan de prognosecriteria (in bijlage II), voldoende duidelijkheid bestaat 
over het voortbestaan van het instituut of de nevenvestiging voor een termijn van minimaal 
vier jaren.  
Indien de gevraagde voorziening een voor blijvend gebruik bestemde voorziening (nieuw-
bouw, uitbreiding, ingebruikneming of aanpassing) betreft, is de termijn voor de prognose in 
elk geval vijftien jaren te rekenen vanaf het gewenste jaar van bekostiging. 
Voor nieuwbouw en voor uitbreiding kan de voorziening – afhankelijk van de verwachte 
duur van het gebruik en de mogelijkheden van medegebruik of ingebruikname van een be-
staand gebouw – in tijdelijke vorm (noodbouw en dergelijke) of in permanente vorm worden 
gerealiseerd. Nieuwbouw is slechts aan de orde indien het gaat om een nieuw instituut of 
om een nieuwe afdeling. In alle andere gevallen gaat het om vervangende bouw, voor het 
hele instituut of voor een deel daarvan, of om uitbreiding, bijvoorbeeld ter vervanging van 
een bouwkundig slecht gebouw. 
Indien het huidige leerlingaantal niet kan worden ondergebracht in de school (eventueel 
gehuisvest in meerdere gebouwen), ontstaat er in principe aanspraak op een voorziening 
waarmee het tekort aan huisvestingscapaciteit kan worden opgeheven. 
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In welke vorm de extra capaciteit voor het desbetreffende instituut ter beschikking komt, 
hangt af van de mogelijkheden van burgemeester en wethouders om gebruik te maken van 
beschikbare capaciteit bij andere scholen.  
Dit beperkt zich in principe tot de gebouwen in gebruik bij het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs. Bij medegebruik is geen lange termijnprognose nodig. Voor inzicht in 
de periode van medegebruik is wel een indicatie van de duur nodig alsmede inzicht in de 
eventuele ontwikkeling van de leegstand in het gebouw van de hoofdgebruiker. 
Bij medegebruik van leegstand elders verdient het de voorkeur zoveel mogelijk de leerlin-
gen naar één ander gebouw te verwijzen om te voorkomen dat de school over (te) veel lo-
caties wordt verspreid. Overigens wordt het aantal locaties vrijgelaten. 
De mogelijkheden voor benutting van de beschikbare capaciteit hangen af van de ligging en 
de geschiktheid van de feitelijke leegstand. 
 
De verwijsafstand – die de ligging ten opzichte van andere gebouwen aangeeft – is hier 
vastgelegd door te werken met een vaste straal (een maximale hemelsbrede afstand). Daar 
waar het verkeer geen verwijzing toelaat, is het aan het aanvragende schoolbestuur daar-
voor de argumenten op tafel te leggen.  
De andere mogelijkheid om met de ligging van andere gebouwen rekening te houden, is die 
van vaststelling van verwijsgebieden. Verwijsgebieden kunnen worden bepaald door te let-
ten op de wijkgebondenheid van scholen. De grenzen van het verwijsgebied moeten – om 
gemakkelijk een prognose te kunnen maken – samenvallen met de sociaal geografische 
grenzen. Eventueel kan dit per onderwijssector. Binnen de gebieden kan wel worden ver-
wezen, maar daarbuiten niet. 
 
Het geschikt zijn van de leegstand blijkt uit de capaciteit van het betreffende lokaal, zoals in 
de nulmeting (zie bijlage III, deel A) is aangegeven. Als uitgangspunt kan dienen dat onder-
wijsruimten (speellokalen, vaklokalen, werkplaatsen, etc., gymnastieklokalen) die niet gedu-
rende de gehele werkweek in gebruik zijn bij de school die (hoofd)gebruiker van het gebouw 
is, kunnen worden gebruikt door scholen die onvoldoende ruimte hebben in hun eigen huis-
vesting.  
Voor het primair onderwijs is feitelijke leegstand binnen het primair onderwijs per definitie 
geschikt. Voor het voortgezet onderwijs is het moeilijker feitelijke leegstand vast te stellen. 
Voor zover lokalen niet noodzakelijk zijn, kunnen zij worden gebruikt door andere scholen. 
Leegstand die in feite niet aanwezig is, omdat het gebouw minder lokalen telt (zoals in de 
nulmeting geconstateerd) dan op basis van de normering mag worden aangenomen, telt 
niet mee voor de mogelijkheden van medegebruik. Dit geldt eveneens voor ruimten die een 
bevoegd gezag volledig met eigen middelen heeft gerealiseerd en waarvoor geen 
(rijks)vergoeding wordt genoten. Hieronder vallen dus niet de zogenaamde eigendoms  en 
huurscholen. 
Medegebruik is voor gemeenten een belangrijk instrument als het gaat om het realiseren 
van de benodigde doelmatigheid. 
Indien binnen redelijke termijn een ander geschikt gebouw vrijkomt, kan worden bezien of 
gebruik maken van het vrijkomende gebouw een goede oplossing biedt voor het huisves-
tingsprobleem. Ervan uitgaande dat door toepassing van een meerjarenplanning samen 
met de schoolbesturen er optimaal zicht bestaat op het vrijkomen van (onder-
wijs)gebouwen, kan hergebruik voor andere scholen worden gekoppeld aan de meerjaren-
planning.  
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Overigens kan de gemeente in het kader van ander beleid beslissen dat een vrijkomend 
schoolgebouw niet opnieuw voor onderwijs wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor kinder-
opvang gaat dienen of wordt afgebroken opdat aan die plaats een andere bestemming kan 
worden gegeven. 
 
De minimaal benodigde gebruiksduur om in aanmerking te kunnen komen voor (extra) 
huisvesting is nu geharmoniseerd tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Voor 
een voor blijvend gebruik bestemde huisvesting is die periode vijftien jaren. Voor tijdelijke 
huisvesting is deze periode vier jaren of meer. Voor gebruik van minder dan vier jaren wordt 
uitgegaan van opvang binnen het bestaande gebouw, bijvoorbeeld in de gemeenschaps-
ruimte. Slechts indien dit onmogelijk is, wordt een andere voorziening goedgekeurd. Daar-
toe is onder uitbreiding in het basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs een 
beoordelingscriterium opgenomen. 
 
 
Deel A 
 
 
Lesgebouwen 
Vervangende bouw komt in het algemeen voort uit de slechte conditie van een gebouw. Om 
uitspraken te kunnen doen over de (slechte) bouwkundige staat en om verschillen in de 
bouwkundige toestand van verschillende gebouwen in een volgorde te kunnen plaatsen, is 
het noodzakelijk één techniek van schouwing voor alle gebouwen te hebben, waaruit sub-
jectieve factoren zo veel mogelijk zijn geëlimineerd. Deze techniek, kan worden vastgesteld 
door burgemeester en wethouders. 
 
Vervangende bouw om andere dan bouwkundige redenen kan betrekking hebben op een 
budgettair neutrale oplossing, een herschikkingsoperatie of verband houden met ontwikke-
lingen in de ruimtelijke ordening.  
Budgettair neutrale vervanging van een gebouw betekent dat daarvoor geen extra kosten 
worden gemaakt. De kosten voor de gemeente mogen niet hoger zijn dan de huidige kos-
ten. Daarnaast kunnen – in overeenstemming met het aanvragende schoolbestuur – even-
tuele gelden voor exploitatie, aanpassingen (VO) en onderhoud (VO) van het schoolbestuur 
worden ingezet. 
Fusies kunnen aanleiding geven tot een herschikkingsoperatie, maar ook bijvoorbeeld een 
flink overschot aan gymnastiekruimten. Doel van een herschikkingsplan is in elk geval het 
realiseren van een optimale huisvestingssituatie en een grotere doelmatigheid. 
Bij de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening valt bijvoorbeeld te denken aan stadsver-
nieuwing en het realiseren van een centrumplan, waarvoor het noodzakelijk is dat het ge-
bouw vervangen wordt. 
 
Uit de nulmeting kan naar voren komen dat de feitelijke oppervlakte groter is dan de genor-
meerde oppervlakte voor het aantal groepen dat in het gebouw kan worden gehuisvest. In 
zo’n geval is er sprake van een zogenaamde verschiloppervlakte. Bij een aanvraag voor 
uitbreiding zal in dat geval worden bezien of de verschiloppervlakte niet kan worden betrok-
ken bij de omvang van de uitbreiding, met andere woorden, of niet (deels) inpandig de be-
nodigde extra capaciteit is te realiseren. Indien dit te duur is ten opzichte van uitbreiding, 
dan wordt er van uitgegaan dat uitbreiding wordt gerealiseerd (zie ook bijlage III, deel A). 
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In het voortgezet onderwijs bestaat pas de noodzaak de capaciteit uit te breiden, als ook 
met een 10% hogere gebruiksduur van de bestaande capaciteit er onvoldoende capaciteit 
voor de school aanwezig is. 
De wijze waarop de voorziening – na goedkeuring – wordt gerealiseerd, hangt af van de 
normering die in bijlage III, deel C, is uitgewerkt.  
 
Voor de uitbreiding met een tweede speellokaal in het basisonderwijs is aangegeven, wan-
neer dit noodzakelijk is. Nieuw ten opzichte van de eerder geldende regelgeving is ten eer-
ste het loslaten van de automatische uitbreiding met een tweede speellokaal bij het vormen 
van de veertiende groep. Koppeling aan het aantal groepen – van een zekere omvang – 
jongste leerlingen (in nieuwbouwwijken vaak een aanzienlijk deel van de leerlingen) maakt 
meer maatwerk mogelijk. Ten tweede is om een efficiënt gebruik van gebouwen te bevorde-
ren, een verwijzingsmogelijkheid naar een op korte afstand aanwezig speellokaal of gym-
nastiekruimte waar nog ruimte is, opgenomen. Op het punt van afstand heeft harmonisatie 
met het speciaal onderwijs plaatsgevonden. 
 
Bij mogelijke ingebruikneming van een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan spelen 
bij de toekenning, naast de ligging, ook de omvang en de kwaliteit een belangrijke rol. Voor 
de ligging zij verwezen naar hetgeen hiervoor is gesteld. De omvang maakt een nauwkeuri-
ge beoordeling van de noodzakelijke aanpassingen nodig (tenzij het een gebouw betreft dat 
reeds voor onderwijs geschikt is). Indien de kosten samen met de (eventuele) verwervings-
kosten te hoog zijn (het ministerie van OCenW hield daarvoor 70 procent van de kosten van 
nieuwbouw aan), is de vraag gerechtvaardigd of vervangende bouw niet een betere optie is. 
Natuurlijk staat het de gemeente vrij hiertoe te besluiten (en daarmee af te wijken van dit 
percentage), bijvoorbeeld in verband met de locatie, het (monumentale) gebouw of het ont-
breken van alternatieve mogelijkheden voor huisvesting binnen de wijk. Ook ontstaat hier – 
evenals bijvoorbeeld bij het bijbouwen van noodlokalen – een onderhandelingssituatie, 
waarbij alternatieven worden bezien en gewaardeerd. 
Het automatisme bij de toewijzing van terrein in het primair onderwijs is verlaten. Indien ter-
rein noodzakelijk is, wordt daar bij de eventuele toestemming voor een andere huisves-
tingsvoorziening rekening mee gehouden.  
 
Voor het primair onderwijs gaat het bij eerste inrichting onderwijsleerpakket (en meubilair) 
om het aantal groepen leerlingen. Bij fusie van scholen kan er enkel sprake zijn van een 
extra onderwijsleerpakket en meubilair, indien het aantal groepen groter is dan het totaal 
bekostigde onderwijsleerpakket en meubilair van de aan de fusie deelnemende scholen. De 
bestaande scheiding tussen onderwijsleerpakket en meubilair (enkel onderwijsleerpakket 
voor bewegingsgroepen in het basisonderwijs) – aangebracht tijdens de periode van de 
Tijdelijke wet beperking huisvestingsvoorzieningen – blijft bestaan.  
Voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair is ook de nulmeting van belang. 
Op 1 augustus 1985 voor het basisonderwijs werden alle scholen geacht voldoende te zijn 
ingericht. Daar waar dat niet het geval was, kon via overgangsartikelen aanvullende eerste 
inrichting worden verkregen. Voor de nulmeting impliceert dit dat alle toekenningen tot aan 
1 augustus 1985 resp. 1 januari 1988 ook worden begrepen onder de aanwezige eerste 
inrichting. 
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De aanspraak op eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair in het voortgezet on-
derwijs is gekoppeld aan de toekenning van een voorziening in de huisvesting met dien ver-
stande dat die voorziening een uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit van de 
school tot gevolg moet hebben. 
Aanpassingen komen voort uit gewijzigde eisen of wensen. In elk geval zullen aanpas-
singen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan (nieuwe) wettelijke vereisten (bijvoorbeeld 
volgend uit het Bouwbesluit of uit de regelgeving op het gebied van de arbeidsom-
standigheden) tot toekenningen leiden, voor zover niet in overgangsbepalingen bij dergelij-
ke regelingen een (tijdelijke) vrijstelling is verleend.  
 
Voor het primair onderwijs zijn de aanpassingen uitgezonderd waarvoor een schoolbestuur 
rechtstreeks van het rijk een vergoeding ontvangt. Het betreft het aanbrengen van een ge-
handicaptentoilet en het geschikt maken van het gebouw voor gehandicapten. 
 
Voor het voortgezet onderwijs vergoedt de gemeente slechts aanvragen voor aanpassingen 
binnenzijde gebouw voor zover deze het bedrag van ¦ ... 1 per leerling van de school te bo-
ven gaan. Bij de beoordeling van dergelijke aanpassingen moet worden nagegaan of er 
geen onderhoud in de aanvraag is opgenomen. Immers, in het voortgezet onderwijs krijgt 
het bevoegd gezag daarvoor rechtstreeks inkomsten van het rijk. Een lijst van ‘activiteiten 
onderhoud VO’, waarvoor het bevoegd gezag zelf een vergoeding ontvangt, is bij deze toe-
lichting gevoegd. 
 
Aanpassingen om een gebouw (vaak de dislocatie) te kunnen afstoten, bestaan uit het 
aanbrengen van die voorzieningen in het gebouw die niet aanwezig zijn, maar wel aanwe-
zig waren in de dislocatie en die noodzakelijk zijn om het onderwijs aan de leerlingen uit het 
af te stoten gebouw te kunnen geven. Een integratieverbouwing kan dan bijvoorbeeld be-
staan uit:  
– samenvoegen van twee lokalen of één lokaal en een aangrenzende ruimte tot speel-

lokaal inclusief berging; 
– veranderen van leslokalen in werklokalen; 
– plaatsen van kleutertoiletten en maken toezichtraam; 
– maken zandbak en buitenberging; 
– aanpassing deel van de buitenspeelplaats. 
 
In het primair onderwijs is geen specifieke aanpassing opgenomen die het mogelijk moet 
maken eenmaal in de levenscyclus van een permanent gebouw voor primair onderwijs te 
besluiten de inrichting te optimaliseren. Ten eerste is moeilijk een sluitende lijst van activitei-
ten hiervoor aan te geven en ten tweede bieden de aanpassingen om te voldoen aan eisen 
voortkomend uit wet  en regelgeving een kapstok om de noodzakelijke aanpassingen te 
kunnen beoordelen.  
 
Onderhoud is conform de wet enkel een voorziening in het primair onderwijs. Ook hier geldt 
dat door het bevoegd gezag moet worden aangetoond dat het onderhoud noodzakelijk is en 
dat regulier onderhoud, waarvoor het bevoegd gezag in de materiële instandhouding een 
vergoeding ontvangt, niet langer volstaat. 

                                                
1. Hier dient te worden ingevuld het drempelbedrag, zoals opgenomen in de Algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 76c van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
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Voordat onderhoud aan noodlokalen wordt toegekend, zal worden nagegaan of de desbe-
treffende noodlokalen nog noodzakelijk zijn voor in elk geval meer dan vier jaar. Indien de 
groepen uit de noodlokalen elders in medegebruik kunnen worden ondergebracht, zal voor 
die optie worden gekozen.  
 
Bij herstel van constructiefouten is het van (groot) belang daadwerkelijk vast te stellen dat 
het gaat om een constructiefout.  
In het voortgezet onderwijs is de gemeente alleen aan te spreken op constructiefouten aan 
de buitenzijde van het gebouw en op die aan de binnenzijde voor zover die laatste het be-
drag van ¦ ... 2 per leerling van de school te boven gaan. 
 
Vervanging of herstel van schade in geval van bijzondere omstandigheden. 
Bij bepaling van de omvang van de vervanging of het herstel van schade in geval van bij-
zondere omstandigheden kan rekening worden gehouden met de situatie van de school. Bij 
vervanging na brand kan bijvoorbeeld een totaal afgebrande school met acht lokalen wor-
den vervangen door een kleiner gebouw met zes lokalen, omdat de school zes groepen 
leerlingen telt, terwijl uit de prognose blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de school de eerste 
vijftien jaren meer dan zes groepen zal krijgen. Indien de schade is verzekerd, doet de ge-
meente er verstandig aan eerst na te gaan op welke basis de verzekeraar tot uitkering 
overgaat. 
 
 
Deel B 
 
 
Gymnastiekruimten 
Bij de voorzieningen voor de lichamelijke oefening is steeds sprake van gymnastiekruimte. 
De definitie van gymnastiekruimte omvat niet enkel het traditionele gymnastieklokaal bij het 
schoolgebouw maar ook het gebruik van de (gemeentelijke) sporthal. De verwijzing strekt 
zich niet enkel uit over de aanwezige ruimten, maar ook over de ruimten die binnenkort 
worden gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk het aanvragende school-
bestuur voor het bewegingsonderwijs worden verwezen naar de sporthal die de gemeente 
daar op korte termijn gaat bouwen. Op deze wijze kan optimaal gebruik worden gemaakt 
van de aanwezige ruimte. In feite wordt voorafgaand aan elke beslissing – nieuwbouw, uit-
breiding en ingebruikneming – bezien of niet door medegebruik de gevraagde voorziening 
overbodig is. Overigens laat de praktijk zien dat – zeker in de plattelandsgemeenten – even-
tueel vervoer naar een verder weg gelegen gymnastiekruimte een goed alternatief kan zijn. 
Uiteraard is hiervoor overleg met het bevoegd gezag noodzakelijk. 
 
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt met gymnastiekruimte tevens bedoeld een 
lokaal voor motorische therapie en een schoolbad (watergewenningsbad of hydrotherapie-
bad). Vanzelfsprekend deze laatste twee enkel voor de onderwijssoorten waarvoor een 
dergelijke ruimte verplicht is. 

                                                
2. Hier dient te worden ingevuld het drempelbedrag, zoals opgenomen in de Algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 76c van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
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Om vast te stellen of er daadwerkelijk medegebruik mogelijk is, wordt gekeken naar de 
klokuurnorm zoals de gemeenteraad die voor het primair onderwijs heeft vastgesteld en 
naar het rooster. Voor het voortgezet onderwijs is enkel het rooster van belang.  
 
In tegenstelling tot de situatie voor 1997 wordt het maken van was- en kleedgelegenheden 
in gymnastiekruimten niet meer als uitbreiding gezien maar als aanpassing. Dit ondanks het 
feit dat het maken van deze ruimtes fysiek meestal een uitbreiding van het gebouw tot ge-
volg heeft. 
 
Het maken van douches in plaats van wasbakken in gymnastiekruimten behoort ook tot de 
aanpassingen, met name tot het voldoen aan wet- en regelgeving (eisen met betrekking tot 
hygiëne). 
 
Aanvullend meubilair voor het bewegingsonderwijs kan als eerste inrichting worden ver-
strekt, wanneer men gaat van een kleine zaal (oefenvloer) naar een grote en wanneer nog 
niet eerder het complete meubilair is verstrekt. 
 
Lijst ‘activiteiten onderhoud VO’ (voor rekening bevoegd gezag) 
 
goten      vervangen 
hemelwaterafvoeren    vervangen 
schoorstenen     vervangen 
tegels      herstraten 
klinkers     herstraten 
asfalt      nieuwe laag aanbrengen 
gazon      maaien 
beplanting     verzorgen en vervangen 
sportvelden     maaien etc. 
terreinmeubilair    vervangen 
hout binnen en binnen/buiten   schilderen, beitsen 
staal buiten en binnen/buiten   schilderen 
steen en beton buiten    schilderen 
daken, bitumenlaag, grind   nieuwe laag, vervangen 
daken, kunststoflaag, grind   vervangen 
isolatie onder dakbedekking   vervangen 
cv ketel en toebehoren   vervangen, geregeld onderhoud 
kachels     vervangen, geregeld onderhoud 
ventilatoren (incl. specifieke installaties  
voor werkplaatsen en specifieke  
vaklokalen     vervangen, geregeld onderhoud 
warmwatertoestel    vervangen, geregeld onderhoud 
brandblusvoorzieningen   vervangen, geregeld onderhoud 
belinstallatie     vervangen 
intercom     vervangen 
liften      vervangen 
klein en dagelijks onderhoud buiten  schilderen, beitsen 
hout en staal binnen    schilderen 
sauswerk     nieuwe laag aanbrengen 
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vloerbedekking (incl. gymzaal)  vervangen 
industrieparket    schuren, nieuwe laklaag 
gietasfalt     schuren, nieuwe toplaag 
spijkerribbenvloer (metsellokaal)  vervangen spijkerribben 
verlichting     vervangen lampen 
diverse inventaris goederen   vervangen 
klein en dagelijks onderhoud binnen 
 
 


