Was-wordt-tabel Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen
2022
-

Artikel 1 (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
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;

Nieuwe tekst
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- aanvraag: verzoek om het bekostigen van een
voorziening of om het bekostigen van een
voorbereidingskrediet;

b. aanvrager: het bevoegd gezag dat een
aanvraag indient;

- 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 of artikel
76f, negende lid, van de Wet op het voortgezet
onderwijs;

- advies Onderwijsraad: advies van de
Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende
lid, van de Wet op het primair onderwijs 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 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;

- bevoegd gezag: bevoegd gezag van een
volgens de Wet op het primair onderwijs 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;

- lokaal bewegingsonderwijs: ruimte die geschikt
is voor het bewegingsonderwijs;
- medegebruik: gebruik van een
onderwijsgebouw ten behoeve van onderwijs
van een andere school of van culturele,
maatschappelijke of recreatieve doeleinden;

f. minister: minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap;

- minister: minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap;

g. nevenvestiging: deel van een school dat door
de minister op grond van artikel 85 van de Wet
op het primair onderwijs of artikel 16, tweede en
derde lid, van de Wet op het voortgezet
onderwijs voor bekostiging in aanmerking is
gebracht;

- nevenvestiging: deel van een school dat door
de minister op grond van artikel 85 van de Wet
op het primair onderwijs of artikel 16, tweede en
derde lid, van de Wet op het voortgezet
onderwijs voor bekostiging in aanmerking is
gebracht;

h. overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96
van de Wet op het primair onderwijs of artikel
76g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

- overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96
van de Wet op het primair onderwijs of artikel
76g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

i. 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;

- 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;
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j. programma: programma als bedoeld in artikel
in artikel 95 Wet op het primair onderwijs of
artikel 76f van de Wet op het voortgezet
onderwijs;

- programma: programma als bedoeld in artikel
in artikel 95 Wet op het primair onderwijs en
artikel 76f van de Wet op het voortgezet
onderwijs;

k. school:
1°. school voor basisonderwijs: basisschool
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
primair onderwijs;
2°. 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;

- school:
1°. school voor basisonderwijs: basisschool
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
primair onderwijs;
2°. 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;

l. 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;

- 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;

m. tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke
nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, derde
lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

- tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke
nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, derde
lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

n. verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw
door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of
gebruik voor culturele, maatschappelijke of
recreatieve doeleinden;

- verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw
door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of
gebruik voor culturele, maatschappelijke of
recreatieve doeleinden;

o. voor blijvend gebruik bestemde voorziening:
voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II minimaal 15
jaar noodzakelijk is;

- voor blijvend gebruik bestemde voorziening:
voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II minimaal 15
jaar noodzakelijk is;

p. voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening:
voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II maximaal 15
jaar noodzakelijk is;

- voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening:
voorziening die volgens de uitkomst van de
prognose als bedoeld in bijlage II tenminste 4
jaar en maximaal 15 jaar noodzakelijk is;

q. voorziening: voorzieningen in de huisvesting
als bedoeld in artikel 2.

- voorziening: voorzieningen in de huisvesting als
bedoeld in artikel 2.

-

Artikel 14, derde lid, (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
3. De vergoeding op basis van de feitelijke
kosten wordt vastgesteld op basis van de offerte
met de laagste prijs.
-

Nieuwe tekst
3. De vergoeding op basis van de feitelijke
kosten wordt vastgesteld op basis van de
economisch meest voordelige inschrijving.

Artikel A.2, lid a van Bijlage I (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:
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Bestaande tekst
Nieuwe tekst
De noodzaak van vervangende bouw is
De noodzaak van vervangende bouw is
aanwezig als:
aanwezig als:
a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767
a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767
opgestelde bouwkundige rapportage wordt
opgestelde bouwkundige rapportage wordt
vastgesteld dat onderhoud of aanpassen niet zal vastgesteld dat het schoolgebouw volgens de
conditiemeting voldoet aan conditie 5;
leiden tot de gewenst levensduurverlenging van
ten minste 20 jaar;
b..
b….
- Artikel B.1.1 van Bijlage III (artikel I, onderdeel D, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:
Bestaande tekst
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 * 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 wordt berekend met de formule:
T = 1,40 * 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;

Nieuwe tekst
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. Aan de
ruimtebehoefte wordt een toeslag verbonden,
indien voor de school aanvullende
bekostiging beschikbaar wordt gesteld.
2. De ruimtebehoefte wordt berekend met de
formule:
R = 200 + 5,03 * 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.
3. Indien een school een vergoeding ontvangt
op grond van de achterstandsscore als
bedoeld in artikel 27 van het Besluit
bekostiging Wet op het primair onderwijs
wordt een toeslag voor de ruimtebehoefte
toegekend. De toeslag wordt berekend met de
formule:
T = 1,40 * G, waarbij:
T = Toeslag in vierkante meter bruto
vloeroppervlakte, afgerond op hele
vierkante meter.
G = De achterstandsscore, zoals
gepubliceerd door de Dienst
Uitvoering Onderwijs van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap vermenigvuldigd met
7,17%, rekenkundig afgerond op een
geheel getal.

Was-wordt-tabel wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022

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.
-

Artikel B.1.2 van Bijlage III (artikel J, onderdeel E, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
B.1.2. 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 nevenvestiging die
op grond van een ministeriële beschikking in
aanmerking komt voor aanvullende bekostiging
in verband met spreidingsnoodzaak geldt een
afzonderlijke 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:

Nieuwe tekst
B.1.2. 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 1 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 en het profiel
die de leerling volgt. Aan de hand van de
gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs
kunnen de aantallen worden vastgesteld. Voor
leerjaar 1 en 2 wordt daarbij geen onderscheid
gemaakt tussen de onderwijssoorten. Als aan
de school meerdere afdelingen (VWO/HAVO
en VMBO) zijn verbonden, wordt de
verhouding tussen de leerlingen in het vierde
leerjaar als uitgangspunt genomen.
3. De vaste voet, opgenomen in tabel 1, voor de
hoofdvestiging van de instelling is 980 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte. Voor een
nevenvestiging die op grond van een ministeriële
beschikking in aanmerking komt voor
aanvullende bekostiging in verband met
spreidingsnoodzaak geldt een afzonderlijke 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, waarvan de omvang afhankelijk is
van het VMBO-profiel, dat wordt aangeboden.

4. De ruimtebehoefte van een school voor
voortgezet onderwijs is de som van:
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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, 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. Het
ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke
normering voor een orthopedagogisch
didactisch centrum.

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 VMBO-profiel, 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. Het
ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke
normering voor een orthopedagogisch didactisch
centrum.

Tabel 2.a – Berekening leerlingafhankelijke
ruimtebehoefte voortgezet onderwijs

Tabel 1 Ruimtebehoeftemodel Voortgezet
Onderwijs

…

…]

Tabel 2.b – Vaste voet per instelling voor het
berekenen van de ruimtebehoefte
voortgezet onderwijs
…]
Tabellen 2.1 en 2.b worden vervangen door
Tabel 1. Zie voor teksten van Tabellen 2.a en
2.b de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs van de gemeente Dalfsen, bestaande
tekst.
-

Tabellen 2.1 en 2.b worden vervangen door
Tabel 1.

Artikel B.2 van Bijlage III (artikel I, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
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. als het schoolgebouw niet beschikt over
een speellokaal, op 3,75 klokuur per week
voor de leerlingen 4 en 5 jaar.

Nieuwe tekst
B.2. Lokalen bewegingsonderwijs
1. De ruimtebehoefte van een lokaal
bewegingsonderwijs wordt vastgesteld:
a. voor een school voor basisonderwijs,
op 1,5 klokuren per week per groep
leerlingen 6 jaar en ouder;
b. als het schoolgebouw niet beschikt over
een speellokaal, op 3,75 klokuren per
week voor de leerlingen 4 en 5 jaar.
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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 * 32 *
m2 bruto vloeroppervlakte bewegingsonderwijs
per leerling) + 460. Voor het
leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs wordt een aangepaste formule
gehanteerd: (aantal leerlingen * 32 * m2 bruto
vloeroppervlakte bewegingsonderwijs per
leerling) + 322.

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 1 van het
ruimtebehoeftemodel is berekend. Deze
berekening is als volgt: (aantal leerlingen * 32 *
m2 bruto vloeroppervlakte bewegingsonderwijs
per leerling) ÷ 455. Voor het
leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs wordt een aangepaste formule
gehanteerd: (aantal leerlingen * 32 * m2 * bruto
voeroppervlakte bewegingsonderwijs per
leerling) ÷ 322.

Tabel 3 – Uitgangspunten vaststellen
ruimtebehoefte lokaal bewegingsonderwijs
voortgezet onderwijs

Onderwijssoort

Leerweg BVO
per
leerling

Onderbouw
(leerjaar 1 en 2)

-

1,66

Bovenbouw
AVO/VWO

-

0,78

Bovenbouw
theoretische
leerweg

TLW

1,11

-

LWOO

1,26

Bovenbouw
techniek

GLW

1,11

-

BLW

1,38

-

LWOO

1,57

Bovenbouw
economie

GLW

1,11

-

BLW

1,38

-

LWOO

1,57

Bovenbouw
zorg/welzijn

GLW

1,11

-

BLW

1,38

-

LWOO

1,57
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-

Bovenbouw
landbouw

GLW

1,11

-

BLW

1,38

-

LWOO

1,57

Praktijkonderwijs

-

1,99

Artikel D.1 van Bijlage III (artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
D.1. Terreinoppervlakte
Voor een school voor basisonderwijs geldt
voor het verharde gedeelte (speelplaats)
een minimum terreinoppervlakte van 3 m2
per leerling, met een minimum van 300 m2
netto. Vanaf 200 leerlingen kan worden
volstaan met 600 vierkante meter netto.

Nieuwe tekst
D.1. Terreinoppervlakte
1. Bij (vervangende) nieuwbouw voor een school voor
basisonderwijs geldt voor de speelplaats het vloeroppervlak
in m2 uit de volgende tabel:
Aantal leerlingen van de school Omvang buitenruimte
1-100 leerlingen

300

101-200 leerlingen

300 + 3 * (L - 100)

201-400 leerlingen

600

401-600 leerlingen

600 + 3 * (L - 400)

601-800 leerlingen

1200

801-1000 leerlingen

1200 + 3 * (L - 800)

1001 leerlingen of meer

1800

L = Aantal leerlingen dat op de teldatum voorafgaande
aan elk jaar waarop de prognose betrekking heeft op
de school zijn ingeschreven.
2. Bij (vervangende) nieuwbouw voor een school voor
voortgezet onderwijs geldt voor de speelplaats het
vloeroppervlak in m2 uit de volgende tabel:
Aantal leerlingen van de school Omvang buitenruimte
1-300 leerlingen

300

301 leerlingen of meer

300 + 0,75 * (L - 300)

L = Aantal leerlingen dat op de teldatum voorafgaande
aan elk jaar waarop de prognose betrekking heeft op
de school zijn ingeschreven.
3. De in het eerste en tweede lid gestelde normen betreffen de
exclusieve speel- en beweegruimte voor de leerlingen van de
school. De terrein voor voorzieningen dient te worden
opgeteld bij de norm.
4. Voor parkeervoorzieningen wordt de voor de locatie van het
terrein geldende gemeentelijke parkeernorm gehanteerd.
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-

Artikelen A.3.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
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 bvo1
645.888,86
Voor elke volgende m2 bvo
€ 1.105,30

Nieuwe tekst
A.3.2. Bouwkosten school voor
basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
€ 1.338.114
Startbedrag voor de realisatie
2
2
van de eerste 350 m bvo
€ 2.290
Voor elke volgende m2 bvo

Artikel A.3.3, tweede lid, van Bijlage IV (artikel I, onderdeel I, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:
Bestaande
tekst
2. De
sectieafhankel
ijke kosten
bestaan voor
projecten
vanaf 460
vierkante
meter bruto
vloeroppervlak
uit een vast
bedrag per
voorziening en
een vast
bedrag per
sectie.

Nieuwe tekst
2. De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs bestaat uit:
a. een startbedrag, afhankelijk van de omvang van de voorziening;
b. een werkplaatstoeslag, afhankelijk van het profiel in het VMBO;
c. een bedrag afhankelijk van het aantal vierkante meters, vastgesteld
op basis van de toegekende ruimtebehoefte per onderwijssoort,
overeenkomstig bijlage III, deel C.
Startbedrag =
< 455 m2
>= 455 m2 < 2500 m2
>2500 m2

€0
€ 669.771
€ 845.586

Werkplaatstoeslag VMBO = Voor de onderwijssoort VMBO met de profielen:
bwi, pie, mot, mat, hbr en g een bedrag van € 82.045.
Ruimteafhankelijke vergoeding = Een bedrag per vierkante meter, dat
afhankelijk is van de omvang van de voorziening en van de onderwijssoort en
bijbehorende profiel

Onderwijssoort

Profielen

PRO, HAVO, VWO
VMBO-TL, VMBO
TL-IW

bvo totaal exclusief gymnastiek
<=455
>455 m2
>=2.500
m2
<2.500
m2
m2
€ 3.583
€ 2.126
€ 2.075

VMBO Gemengde leerweg
bwi, pie, mot,
mat

€ 4.115

€ 2.442

Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
2 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
1
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€ 2.384

mvi, eo, hbr

€ 4.195

€ 2.490

€ 2.430

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.671

€ 2.772

€ 2.706

d&p

€ 3.858

€ 2.290

€ 2.235

VMBO Basisberoepsgerichte/ Kaderberoepsgerichte leerweg
bwi, pie, mot,
€ 4.302
€ 2.553
mat
mvi, eo, hbr
€ 4.387
€ 2.603

€ 2.492
€ 2.541

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.631

€ 2.748

€ 2.682

d&p

€ 3.205

€ 1.902

€ 1.857

€ 4.391

€ 2.606

€ 2.543

€ 4.558

€ 2.705

€ 2.640

zw

€ 3.583

€ 2.126

€ 2.075

g

€ 4.143

€ 2.459

€ 2.400

d&p

€ 4.021

€ 2.387

€ 2.329

VMBO Leerwegondersteunend onderwijs
bwi, pie, mot,
mat
mvi, eo, hbr

bwi = bouwen, wonen en interieur
pie produceren, installeren en energie
mot = mobiliteit en transport
mat = maritiem en techniek
mvi = media, vormgeving en ict
eo = economie en ondernemen
hbr = horeca, bakkerij en recreatie
zw = zorg en welzijn
g = groen
d&p = dienstverlening en producten
-

Artikel A.3.4 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
A.3.4. 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

Nieuwe tekst
A.3.4. 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
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en wordt bepaald op basis van de volgende
formules:

en wordt bepaald op basis van de volgende
formules:

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2
Paallengte 1 tot 15 meter
€ 3.180,75
+
(€ 16,69 * A)
Paallengte 15 tot 20 meter
€ 3.386,31
+
(€ 28,23 * A)
Paallengte 20 meter of langer € 3.780,70
+
(€ 52,14 * A)

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2
Paallengte 1 tot 15 meter
€ 6.590
+
(€ 35 * A)
Paallengte 15 tot 20 meter
€ 7.016
+
(€ 58 * A)
Paallengte 20 meter of langer € 7.833
+
(€ 105 * A)

Uitbreiding

>= 1000 m2

Paallengte 1 tot 15 meter
€ 3.884,27
+
(€ 5,84 * A)
Paallengte 15 tot 20 meter
€ 5.066,39
+
(€ 15,17 * A)
Paallengte 20 meter of langer € 7.693,73
+
(€ 30,67 * A)
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 € 10,84 per
vierkante meter terrein.]

Uitbreiding

>= 1000 m2

Paallengte 1 tot 15 meter
€ 8.047
+
(€ 12 * A)
Paallengte 15 tot 20 meter
€ 10.496
+
(€ 31 * A)
Paallengte 20 meter of langer € 15.939
+
(€ 64 * A)
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 € 22 per
vierkante meter terrein.

Artikel B.3.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
B.3.2. Bouwkosten school voor
basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool wordt
bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen
€ 94.583,99
van 115 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreidingen
€ 63.055,99
van 55 tot 115 m2 bvo
Naast het startbedrag voor
€ 1.259,96
elke m2 bvo
-

Nieuwe tekst
B.3.2. Bouwkosten school voor
basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool wordt
bepaald op basis van de volgende bedragen:
€ 195.953
Startbedrag bij uitbreidingen
van 115 m2 bvo of groter
€ 130.636
Startbedrag bij uitbreidingen
van 55 tot 115 m2 bvo
€ 2.610
Naast het startbedrag voor
elke m2 bvo

Artikel C.3.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel L, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
C.3.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw
van 80 m2 bvo of groter
€ 36.782,32
Startbedrag bij nieuwbouw
van 40 tot 80 m2 bvo
€ 24.521,55

Nieuwe tekst
C.3.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw van
€ 76.203
80 m2 bvo of groter
Startbedrag bij nieuwbouw van
€ 50.802
40 tot 80 m2 bvo
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Naast het startbedrag voor
elke m2 bvo
-

€

903,92

Nieuwe tekst
C.4.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van
€ 42.835
80 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreiding van
€ 28.556
40 tot 80 m2 bvo
Naast het startbedrag voor elke
€ 1.962
m2 bvo

Artikel D.1.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel O, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
D.1.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag
€38.361,60
2
Voor elke volgende m bvo
€ 134,19
-

Nieuwe tekst
C.3.4. Vergoeding school voor voortgezet
onderwijs
De vergoeding voor een school voor voortgezet
onderwijs wordt bepaald op basis van de
vergoedingsformule € 1.140 * A + € 78.377,
waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C,
bepaalde aantal vierkante meter bruto
vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.

Artikel C.4.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel N, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
C.4.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van
80 m2 bvo of groter
€ 20.675,64
Startbedrag bij uitbreiding van
40 tot 80 m2 bvo
€ 13.783,76
Naast het startbedrag voor
elke m2 bvo
€ 947,15
-

€ 1.873

Artikel C.3.3 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel M, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
C.3.3. Vergoeding school voor voortgezet
onderwijs
De vergoeding voor een school voor voortgezet
onderwijs wordt bepaald op basis van de
vergoedingsformule € 550,26 * A + € 37.831,59,
waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C,
bepaalde aantal vierkante meter bruto
vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.
-

Naast het startbedrag voor elke
m2 bvo

Nieuwe tekst
D.1.2. Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag, incl. 200 m2 bvo
€ 42.563
2
€ 149
Voor elke volgende m bvo

Artikel D.2, eerste lid, van Bijlage IV (artikel I, onderdeel P, van het wijzigingsbesluit) wordt als
volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
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

Nieuwe tekst
1. De vergoeding voor eerste inrichting
leer- en hulpmiddelen en meubilair is
gekoppeld aan de toe te kennen
voorziening nieuwbouw, uitbreiding en
ingebruikneming, niet zijnde
ingebruikneming ter vervanging van een
bestaand gebouw. Aanspraak op deze
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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. De
hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald
op basis van de volgende bedragen:
Ruimtetype
Algemeen
Specifiek

Functie

m2
€ 158,31

(Uiterlijke) verzorging/mode
en commercie

Handel/verkoop/administratie
Praktijkonderwijs
Werkplaatsen Techniek algemeen
Consumptief
Grafische techniek
Landbouw

€ 370,01
€ 226,35
€ 303,90
€ 388,19
€ 751,75
€
1.437,23
€ 0,00

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
onderwijssoort. De vergoeding per
onderwijssoort wordt bepaald op basis
van de volgende bedragen:

Onderwijssoort

Praktijkonderwijs
VMBO Theoretische
leerweg (TLW)
VMBO Theoretische
leerwegondersteunend
onderwijs (TLW-LWOO)
VMBO- Profiel Bouwen,
Wonen en Interieur (BWI)
VMBO- Profiel
Produceren, Installeren
en Energie (PIE)
VMBO- Profiel Mobiliteit
en Transport (M&T)
VMBO- Profiel Maritiem
en Techniek (MaT)
VMBO- Profiel Media,
Vormgeving en ICT (MVI)
VMBO- Profiel Economie
en Ondernemen (E&O)
VMBO- Profiel Horeca,
Bakkerij en Recreatie
(HBR)
VMBO- Profiel ZorgWelzijn (Z&W)
VMBO- Profiel Groen
VMBO- Profiel
Dienstverlening en
Producten (D&P)
HAVO
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per
m2
bvo
€
337
€
176
€
176
€
431
€
431
€
431
€
431
€
251
€
251
€
834
€
411
€
431
€
176
€
176

VWO

-

Artikel E.1 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel Q, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
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 € 678.992,42 als deze
op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of
€ 692.725,44als deze op een afzonderlijk terrein
gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn
opgenomen de kosten van fundering op staal en
inrichting van het terrein.
2. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een
toeslag gegeven op basis van de volgende
bedragen:
Paallengte
Vergoeding
1<15m
€ 13.657,18
15<20m
€ 18.827,13
>20m
€ 26.441,89
-

€
176

Nieuwe tekst
E.1. Bouwkosten nieuwbouw
1. De vergoeding van de bouwkosten voor
nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs
met een netto speeloppervlakte van 252
vierkante meter bedraagt € 1.406.696 als deze
op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of
€ 1.435.147 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. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een
toeslag gegeven op basis van de volgende
bedragen:
Paallengte
Vergoeding
€ 28.294
1<15m
€ 39.005
15<20m
€ 54.781
>20m

Artikel E.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel R, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
E.2. Uitbreiding
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:
Uitbreid Normbed Paallengte
ing
rag
1 < 15 15 < 20 > 20
meter
meter
meter
112 t/m €
€
€
€
120 m2
157.755, 6.114, 10.589, 17.313,
32
09
94
39
€
€
€
121 t/m €
2
150 m
191.773, 7.645, 13.234, 21.641,
25
09
02
73

Nieuwe tekst
E.2. Uitbreiding
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:
Uitbreid Normbed Paallengte
ing
rag
1<
15 < > 20
15
20
mete
mete mete r
r
r
112 t/m
€
€
€
12.6 21.9 35.8
120 m2
€
326.828
67
40
69
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121 t/m
150 m2

-

€
27.4
17

€
44.8
36

Nieuwe tekst
E.3.1. OLP/meubilair school voor
basisonderwijs
De vergoeding voor de eerste inrichting met
onderwijsleerpakket of meubilair voor een
lokaal bewegingsonderwijs voor een
basisschool bedraagt € 57.021.

Artikel E.3.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel T, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
E.3.2. 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:
Meubilai Leer- en
Totaal
r
hulpmiddele
n
Eerste
€
€ 64.724,70 €
lokaal
1.085,40
65.810,1
0
Tweede
€
€ 50.490,18 €
lokaal
1.085,40
51.575,5
8
Derde
€
€ 21.950,77 €
lokaal
1.085,40
23.036,1
7
Oefenplaat € 0,00
€ 14.294,33
s1
Oefenplaat € 0,00
€ 1.650,09
s2
-

€
15.8
39

Artikel E.3.2 van Bijlage IV (artikel I, onderdeel S, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
E.3.1. OLP/meubilair school voor
basisonderwijs
De vergoeding voor de eerste inrichting met
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een basisschool
bedraagt € 51.392,63.
-

€
397.304

Nieuwe tekst
E.3.2. 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:
Meubilai Leer- en
Totaal
r
hulpmiddele
n
€ 1.204 € 71.813
Eerste
€
73.01
lokaal
7
€ 1.204 € 56.020
Tweede
€
57.22
lokaal
4
€ 1.204 € 24.355
Derde
€
25.55
lokaal
9
€
15.860
Oefenplaat € 0,00
s1
€ 1.831
Oefenplaat € 0,00
s2

Artikel G van Bijlage IV (artikel I, onderdeel U, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt
gewijzigd:

Bestaande tekst
G. Huur sportvelden
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt
aanspraak op een vergoeding van de huur van

Nieuwe tekst
G.1. Huur sportvelden
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt
aanspraak op een vergoeding van de huur van
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een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar.
De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor
de periode van 8 weken € 20,97 per klokuur.
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het
eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor
voortgezet onderwijs niet beschikt over een
eigen sportveld en geen gebruik maakt van een
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.

een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar.
De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor
de periode van 8 weken € 23 per klokuur.
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het
eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor
voortgezet onderwijs niet beschikt over een
eigen sportveld en geen gebruik maakt van een
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.
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Toelichting
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel is het opschrift van artikel 1 ‘Begripsbepalingen’ vervangen door: Definities (zie 100
Ideeën voor de gemeentelijke regelgever). Daarnaast is de definitie ‘medegebruik’ ingevoegd en wordt
in de definitie ‘voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ een toevoeging voorgesteld.
Artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel is bepaald dat voor het vaststellen van de vergoeding niet de laagste prijs maar de
economisch meest voordelige inschrijving bepalend is. Dit is conform het uitgangspunt van de
Aanbestedingswet 2012.
Artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel is bepaald dat om objectiever te kunnen bepalen of er aanspraak bestaat op
vervangende nieuwbouw uit de bouwkundige rapportage moet blijken dat sprake is van conditie 5.
Artikel I onderdeel D, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel wordt een formule opgenomen in artikel B.1.1 van Bijlage III. Er kan voor worden
gekozen om in de berekeningsmethodiek een toeslag te kennen in verband met de aanwezigheid van
achterstandsleerlingen.
Artikel I, onderdeel E, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel wordt Tabel 1 Ruimtebehoeftemodel Voortgezet Onderwijs ingevoegd in artikel B.1.2
van Bijlage III. In het tweede lid wordt geregeld dat door de in tabel 1 opgenomen bruto
vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op de school voor
voortgezet onderwijs staat ingeschreven de leerlinggebonden component kan worden berekend. De
leerlinggebonden component is afhankelijk van de soort onderwijs en het profiel die de leerling volgt.
Aan de hand van de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs kunnen de aantallen worden
vastgesteld. Voor leerjaar 1 en 2 wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de onderwijssoorten.
Als aan de school meerdere afdelingen (VWO/HAVO en VMBO) zijn verbonden, wordt de verhouding
tussen de leerlingen in het vierde leerjaar als uitgangspunt genomen. Daarnaast worden in het derde
en vierde lid, onder c, tekstuele aanpassingen voorgesteld.
Artikel I, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in artikel B.2, eerste en tweede lid, van
Bijlage III. (Tabel 3 in het tweede lid vervalt.)
Artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit
In dit onderdeel wordt een nieuwe tekst voor artikel D.1 van Bijlage III voorgesteld waarin de
terreinoppervlakte wordt geregeld. De speelplaats (het vloeroppervlak in vierkante meters) bij
(vervangende) nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs. In geval van een school voor
voortgezet onderwijs wordt in het tweede lid een tabel gegeven. De in het eerste en tweede lid gestelde
normen betreffen de exclusieve speel- en beweegruimte voor de leerlingen van de school. De terrein
voor voorzieningen dient te worden opgeteld bij de norm.
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Voor parkeervoorzieningen wordt de voor de locatie van het terrein geldende gemeentelijke
parkeernorm gehanteerd.
Artikel I, onderdelen H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T en U van het wijzigingsbesluit
In deze onderdelen worden de nieuwe normbedragen voor onderwijshuisvesting verwerkt.
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