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Voorwoord 
 

Voor u ligt het rapport dat ik heb geschreven in het kader van mijn afstudeeronderzoek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de faculteit bouwkunde, 
vakgroep Real Estate Management & Development en richt zich op het vastgoedmanagement 
binnen het basisonderwijs. De titel “Meer pit(ters) in het beheer” verwijst daarbij zowel naar de 
professionaliseringsslag die er nog te maken is in het vastgoedmanagement in deze sector, als 
naar het toenemende aantal meerpitters dat zich op professionele wijze bezig houdt met het 
vastgoedmanagement. 

 
Dit rapport is gericht op de personen die zich op enigerlei wijze bezig houden met het vastgoed-
management in het basisonderwijs.  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal cases zijn 
beheermodellen en beslisbomen opgesteld die inzicht geven over hoe het vastgoedmanagement 
dusdanig georganiseerd kan worden dat het optimaal past bij de kenmerken van de betreffende 
school of het (overkoepelend) schoolbestuur.  

 
Graag wil ik iedereen bedanken die op zijn of haar wijze zijn steentje heeft bijgedragen gedurende 
mijn hele studie, in het bijzonder mijn familie en vrienden. Voor de laatste fase van mijn studie, het 
afstuderen, ben ik ook bijzonder veel dank verschuldigd aan Ingrid Janssen, Jos Smeets en Dave 
Havermans voor hun waardevolle begeleiding. Tevens wil ik graag de personen van de 
verschillende schoolbesturen bedanken die de tijd en moeite hebben genomen om mij te woord te 
staan. 
 
Tot slot gaat een groot woord van dank uit naar Susan, omdat ze altijd voor me klaar staat. 
 
 
Luc Moonen 
 
Venlo, juli 2009 
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Samenvatting 
 

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig en dan gaan ze gedurende acht jaar 
dagelijks ongeveer 5,5 uur naar de basisschool. Inhoudelijk omvat het basisonderwijs een breed 
pakket van kerndoelen, waarmee de kinderen voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Het 
basisonderwijs vormt daarmee dus letterlijk de basis van de schoolcarrière.  

Dit onderzoek richt zich op het vastgoedmanagement van de drie grootste onderwijsvormen 
die samen 90% van het reguliere basisonderwijs verzorgen. Dit zijn het openbaar, rooms-katholiek 
en protestants-christelijk onderwijs. Ze wijken in tegenstelling tot de andere partijen inhoudelijk nog 
maar weinig van elkaar af.  

 
Als onderdeel van een deregulering en autonomievergroting, heeft de rijksoverheid in het verleden 
fusies en schaalvergroting in het basisonderwijs gestimuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat in de 
afgelopen 10 jaar het aantal schoolbesturen bijna gehalveerd is. Inmiddels is meer dan de helft 
van de schoolbesturen in Nederland een overkoepelend schoolbestuur (meerpitter). Deze schaal-
vergroting zorgt voor voldoende draagvlak, zodat het mogelijk wordt dat deze overkoepelende 
schoolbesturen zich gaan professionaliseren, ook op het gebied van vastgoedmanagement. 

Met betrekking tot het eigendom van het onderwijsvastgoed wordt in het basisonderwijs 
onderscheid gemaakt tussen het juridisch en economisch eigendom. Traditioneel heeft de 
gemeente het economisch eigendom en is daarmee verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. 
Het (overkoepelend) schoolbestuur heeft het juridisch eigendom en is daarmee verantwoordelijk 
voor het binnenonderhoud. De gemeente is echter vrij om ook het economisch eigendom over te 
dragen aan het (overkoepelend) schoolbestuur. De gemiddelde leeftijd van het onderwijsvastgoed 
is echter erg hoog en daarbij is het vaak functioneel verouderd. De budgetten die ontvangen 
worden voor onderwijshuisvesting zijn dermate beperkt, dat de mogelijkheden om de vastgoed-
portefeuille te verjongen gering zijn. Het verkrijgen van het economisch eigendom is daardoor niet 
wenselijk, totdat een verjonging van de portefeuille heeft plaatsgevonden en daarmee een goede 
uitgangssituatie is gecreëerd.  

Steeds meer basisscholen zijn samen gehuisvest met andere partijen, al dan niet in 
zogenaamde brede scholen. De kern van deze brede scholen wordt vaak gevormd door de 
basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Daarnaast is er een breed scala aan voorzieningen 
die ook in een brede school geplaatst kunnen worden. Deze partijen vormen daarmee belangrijke 
stakeholders in het huisvestingsproces van basisscholen. 

 
In de bedrijfs- en zorgsector, maar ook het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs heeft het 
vastgoedmanagement al veelal een professionalisering doorgemaakt van traditioneel vastgoed-
beheer naar strategisch vastgoedmanagement. Deze ontwikkeling heeft zich in het basisonderwijs 
nog maar beperkt voorgedaan. Nu de schaalgrootte van de (overkoepelende) schoolbesturen 
toeneemt en deze te maken krijgen met een deregulering en autonomievergroting, is de weg vrij 
voor een professionalisering van de organisatie, ook op het gebied van vastgoedmanagement.  
 
Dit onderzoek richt zich op de organisatie van het vastgoedmanagement voor instellingen in het 
basisonderwijs. Hiertoe is de volgende hoofdvraag gedefinieerd: 

 
Hoe kan het vastgoedmanagement bij instellingen in het basisonderwijs georganiseerd worden, 
opdat het optimaal aansluit bij de kenmerken van de school of het (overkoepelend) schoolbestuur? 
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Op basis van de literatuurstudie zijn factoren naar voren gekomen die van invloed zijn op het 
vastgoed en de organisatie van het vastgoedmanagement. Aan de hand van deze factoren kunnen 
beheermodellen worden opgesteld. Deze beheermodellen beschrijven de wijze waarop de verant-
woordelijkheden met betrekking tot het vastgoedmanagement verdeeld kunnen worden. Er zijn 
twee typen beheermodellen opgesteld. Enerzijds zijn er de beheermodellen waarbij de organisatie 
van het vastgoedmanagement binnen de hele organisatie beschreven wordt, de organisatie-
modellen. Anderzijds zijn er de beheermodellen waarbij de organisatie van het vastgoed-
management met betrekking tot één enkel gebouw behandeld wordt, de gebouwmodellen. 

Middels interviews bij overkoepelende schoolbesturen zijn een aantal cases opgesteld. Deze 
cases bestaan uit een beschrijving van het overkoepelend schoolbestuur, de vastgoedportefeuille 
en de organisatie van het vastgoedmanagement. Aan de hand van deze cases zijn de beheer-
modellen getoetst en indien nodig bijgesteld. Tevens illustreren de casestudies welke keuzes de 
overkoepelende schoolbesturen gemaakt hebben met betrekking tot de organisatie van het vast-
goedmanagement en welke kenmerken hierbij van belang waren. Op basis hiervan zijn twee 
beslisbomen opgesteld voor zowel de organisatiemodellen als de gebouwmodellen. Deze beslis-
bomen kunnen vervolgens door een (overkoepelend) schoolbestuur gebruikt worden om te komen 
tot een beheermodel dat optimaal aansluit bij de kenmerken van de school of het (overkoepelend) 
schoolbestuur. 

 
Bij de organisatiemodellen wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde eenpitters 
en meerpitters. Eenpitters zijn de schoolbesturen waar slechts één basisschool deel van uitmaakt 
met slechts één of enkele gebouwen. Meerpitters zijn de overkoepelende schoolbesturen waartoe 
meerdere basisscholen behoren. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt naar de eigendoms-
situatie van het onderwijsvastgoed. Zowel de gemeente als het (overkoepelend) schoolbestuur 
kunnen het economisch eigendom hebben. Op grond van deze twee stappen worden vier basis-
organisatiemodellen geformuleerd.  

Aan de hand van een aantal varianten kunnen deze basis-organisatiemodellen nog verder 
uitgebreid worden. Deze varianten maken nog onderscheid naar de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud. Het buitenonderhoud kan op traditionele wijze georganiseerd worden, of de 
gemeente of het (overkoepelend) schoolbestuur kunnen volledig verantwoordelijk zijn voor het 
buitenonderhoud. Vervolgens kan bij de overkoepelende schoolbesturen nog onderscheid gemaakt 
worden tussen een centrale of decentrale organisatie van het vastgoedmanagement.  

Om te komen tot een bepaald organisatiemodel is een beslisboom opgesteld. Door deze 
beslisboom te doorlopen komt het (overkoepelend) schoolbestuur aan de hand van een aantal 
stappen bij het uiteindelijke organisatiemodel. De beslisboom voor de organisatiemodellen is 
opgenomen in figuur 1 (op groter formaat in bijlage 1). In figuur 2 is als voorbeeld organisatie-
model 3.2.2 opgenomen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 1: Beslisboom organisatiemodellen 
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Figuur 2: Verantwoordelijkheden en geldstromen organisatiemodel 3.2.1 
 
In de situatie waar meerdere gebruikers samen met de basisschool gehuisvest zijn, is naast de 
organisatiemodellen ook nog sprake van de gebouwmodellen. Hierbij wordt allereerst onderscheid 
gemaakt naar het eigendom van het vastgoed. Dit kan één (externe) partij zijn, maar ook de 
gebruikers gezamenlijk. Vervolgens wordt nog onderscheid gemaakt naar het beheer van het 
vastgoed. Dit kan door de gebruikers gezamenlijk georganiseerd worden of ieder voor zich. Indien 
het beheer gezamenlijk georganiseerd wordt, kan dit uitbesteed worden aan een externe partij, of 
de gebruikers vormen hiervoor gezamenlijk een team of mandateren hiervoor één gebruiker. 
Hierdoor ontstaan vier basis-gebouwmodellen.  

Vervolgens kunnen deze basis-gebouwmodellen uitgebreid worden met een aantal varian-
ten. Enerzijds kan het (overkoepelend) schoolbestuur de eigenaar van het vastgoed zijn, anderzijds 
kan het de beheerder van het vastgoed zijn, terwijl de gebruikers gezamenlijk het eigendom 
hebben. Ten tweede kan in het verlengde van het economisch eigendom bij de organisatie-
modellen, of de gemeente de verantwoordelijkheid dragen voor het deel van het gebouw dat door 
de basisschool gebruikt wordt, of het (overkoepelend) schoolbestuur. De keuzes die leiden tot een 
bepaald gebouwmodel zijn weergegeven in de beslisboom in figuur 3 (op groter formaat in bijlage 
2). Via deze stappen komt men tot een bepaald gebouwmodel voor die specifieke situatie. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3: Beslisboom organisatiemodellen 
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Bij de diverse keuzes die gemaakt worden, spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Voor 
een deel kunnen deze factoren niet of maar beperkt beïnvloed worden. Dit betreft; eenpitter of 
meerpitter, economisch eigendom onderwijsvastgoed en de doelstellingen van de overige actoren 
die betrokken zijn in het huisvestingsproces. Daarnaast zijn er factoren waar het (overkoepelend) 
schoolbestuur wel invloed op kan uitoefenen. Dit zijn kenmerken van de eigen organisatie; 
doelstellingen van het (overkoepelend) schoolbestuur en de beschikbare expertise op het gebied 
van vastgoedmanagement.  

Daarnaast hebben de keuzes met betrekking tot de organisatie van het vastgoedmanage-
ment verstrekkende gevolgen voor het (overkoepelend) schoolbestuur. Een belangrijk punt hierin is 
de zeggenschap en controle over de eigen huisvesting bij zowel het overkoepelend schoolbestuur 
als de individuele scholen. Door te kiezen voor meer zeggenschap en controle voor een bepaalde 
partij nemen de verantwoordelijkheden en financiële risico’s voor deze partij toe. Hierdoor zal men 
op het gebied van vastgoedmanagement ook de expertise moeten hebben of moet men deze 
verwerven. Hierbij biedt een centraal model de gelegenheid om de schaalgrootte te vergroten en 
expertise te bundelen binnen het overkoepelend schoolbestuur. Bij een decentraal model 
versnippert echter de expertise en blijft de schaalgrootte beperkt, maar hebben de individuele 
scholen wel meer invloed op de eigen huisvesting. Door samenwerking met een andere (externe) 
partij aan te gaan, kan mogelijk geprofiteerd worden van de expertise van deze partij. Hiermee 
ontstaat echter wel een zekere afhankelijkheid van deze partij. Samenwerking met andere partijen 
kost doorgaans echter wel de nodige tijd en moeite en brengt daarmee dus ook extra kosten met 
zich mee.  

 
In de praktijk blijkt dat (overkoepelende) schoolbesturen inderdaad op wisselende wijze omgaan 
met het vastgoedmanagement. Hier is echter niet één duidelijke lijn in. Enerzijds zijn er de 
(overkoepelende) schoolbesturen die gericht zijn op het minimaliseren van de eigen verantwoor-
delijkheden. Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door een goede samenwerking tussen de 
betrokken gemeente en (overkoepelend) schoolbestuur. Anderzijds zijn er (overkoepelende) 
schoolbesturen die streven naar meer zelfstandigheid en zelfs het volledig eigendom van het 
onderwijsvastgoed nastreven. Deze situaties lijken gestimuleerd te worden door een minder 
succesvolle samenwerking tussen de gemeente en het (overkoepelend) schoolbestuur. Ook met 
betrekking tot de gebouwmodellen is er nog geen duidelijke voorkeur voor een bepaald 
beheermodel te ontdekken. Ondanks dat het belang van de brede scholen onderstreept wordt, 
wordt de samenwerking met andere partijen (medegebruikers) echter wel als erg kostbaar ervaren. 
Men wil deze samenwerking het liefst tot het minimum beperken, tenzij er door de overheid budget 
beschikbaar gesteld wordt om deze extra kosten te compenseren. 
 
Een eenduidige beantwoording van de hoofdvraag is niet mogelijk. Zoals blijkt uit de praktijk zijn 
er meerdere beheermodellen die als ideaal gezien worden door de verschillende schoolbesturen. 
De opgestelde beslisbomen maken inzichtelijk welke keuzes gemaakt moeten worden om tot een 
bepaald beheermodel te komen en welke gevolgen dit kan hebben voor de organisatie. Daarmee 
is met dit onderzoek inzicht gecreëerd in de diverse mogelijkheden die er zijn en kunnen de 
schoolbesturen zelf weloverwogen het beheermodel samenstellen dat optimaal aansluit bij hun 
eigen kenmerken. 

Ondanks dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op de hoofdvraag, is er wel 
een aantal aanbevelingen dat gedaan kan worden. De samenwerking tussen het schoolbestuur en 
de gemeente is van groot belang. Indien de gemeente een rol wil blijven spelen binnen de 
onderwijshuisvesting, zal de gemeente een proactieve rol moeten spelen. Dit betekent dat de 
gemeente waar mogelijk taken met betrekking tot het vastgoedmanagement overneemt van het 
schoolbestuur, zodat dit zich volledig kan richten op het verzorgen van onderwijs. Indien de 
gemeente geen actieve rol wenst te spelen in de onderwijshuisvesting kan in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud bij het schoolbestuur geplaatst worden. Vervolgens 
wordt dan het volledige eigendom van het onderwijsvastgoed overgedragen aan het schoolbestuur 
en wordt dit daarmee volledig verantwoordelijk hiervoor. In deze situatie zal wel eerst een goede 
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uitgangssituatie gecreëerd moeten worden op het gebied van; de kwaliteit van de portefeuille, de 
beschikbare expertise binnen het (overkoepelend) schoolbestuur en de financiële situatie. Ook is 
het mogelijk dat er door de overheid extra budget beschikbaar gesteld wordt om de portefeuille op 
het benodigde niveau te brengen. Door daarnaast nog te kiezen voor een centralisatie van 
verantwoordelijkheden en zeggenschap kan het overkoepelend schoolbestuur maximaal profiteren 
van de toegenomen schaalgrootte. Expertise op het gebied van vastgoedmanagement wordt op 
deze manier geconcentreerd en financiële middelen kunnen flexibel ingezet worden op plaatsen 
waar ze het hardst nodig zijn. 
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1 
 
Onderzoeksopzet 
 

1.1 Aanleiding 

Dagelijks bezoeken in Nederland ruim 1,5 miljoen kinderen het basisonderwijs. Hiermee 
vertegenwoordigen zij bijna 10% van de Nederlandse bevolking. Dit onderwijs wordt verzorgd in 
ruim 7 duizend basisscholen (CBS, 2007b). In het jaar 2008 spendeerde het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 32,6 miljard euro en stond daarmee bovenaan in de lijst van 
ministeries. Van dit bedrag ging circa 27% naar het primair onderwijs. Hiermee overstijgt deze 
sector het budget van het merendeel van de overige ministeries (www.minocw.nl). 

Ondanks de omvang van deze onderwijssector blijkt uit onderzoek van Janssen (2008) dat 
ontwikkelingen op het gebied van vastgoedmanagement in het basisonderwijs doorgaans 
achterlopen op de ontwikkelingen in de overige onderwijssectoren. De instellingen in het hoger 
onderwijs en in mindere mate ook de beroeps- en volwasseneducatie hebben wat betreft 
vastgoedmanagement namelijk duidelijk een professionaliseringsslag gemaakt de afgelopen jaren. 
Zij maakten (en maken) reeds een ontwikkeling door van het traditionele vastgoedbeheer naar een 
strategisch vastgoedmanagement. Dit komt voornamelijk door de decentralisatie van het 
eigendom van het onderwijsvastgoed naar de betreffende instellingen. Door het verkregen 
eigendom is er de noodzaak tot een professioneler opgezette vastgoedmanagementafdeling en de 
schaalgrootte van deze instellingen biedt hiervoor ook voldoende draagvlak. Voor het 
basisonderwijs geldt dat in verhouding slechts een beperkt aantal instellingen een profes-
sionaliseringsslag heeft gemaakt of daar nog mee bezig is. De voornaamste oorzaak hiervan is het 
feit dat de school doorgaans niet het volledige eigendom en daarmee de volledige verantwoor-
delijkheid heeft over het vastgoed. Daarnaast is vaak de kleine schaalgrootte van de instellingen in 
het basisonderwijs een beperkende factor (Janssen, 2008). 

Cijfers van het ministerie van OCW (2007) wijzen uit dat het aantal scholen per bestuur de 
afgelopen jaren sterk toeneemt. Vanaf 1997 is een duidelijke stijging te zien waarbij het 
gemiddelde aantal scholen per schoolbestuur is toegenomen van 3,2 in 1997 naar 6,0 in 2007. 
Met name in de situatie waarbij reeds meerdere scholen onder één schoolbestuur vallen, treden 
fusies op en worden er steeds meer grote clusters gevormd. Het aandeel besturen met tien of meer 
scholen is vanaf 2002 tot en met 2006 toegenomen van 12% tot maar liefst 21%. Het aandeel 
besturen met maar één school is daarentegen redelijk constant gebleven op ongeveer 47%.  

Door de fusies krijgen scholen te maken met een schaalvergroting die het mogelijk maakt 
om de interne organisatie te professionaliseren. Deze professionalisering leidt tot het oprichten van 
specialistische centrale afdelingen. Deze afdelingen regelen zaken als huisvesting, maar ook 
financiële, juridische en personeelszaken. Voor de schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor 
slechts één of enkele scholen, geldt dat het moeilijk of onmogelijk is om dergelijke specialistische 
afdelingen op te richten door gebrek aan schaalgrootte.  

Voor instellingen in het hoger onderwijs en de beroeps- en volwasseneducatie geldt dat zij 
in de periode 1994-1997 allen de volledige verantwoordelijkheid hebben gekregen voor hun 
vastgoedportefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat zij zelf interne vastgoedmanagementorganisaties 
opgericht hebben. Voor instellingen in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs geldt dat in 
principe het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed sinds 1997 bij de gemeente ligt. 
Voor de periode dat de scholen het onderwijsvastgoed in gebruik hebben, ligt het juridisch 
eigendom bij de schoolbesturen. Deze splitsing wordt niet altijd als wenselijk ervaren en daarom 
wordt in een toenemend aantal gevallen ervoor gekozen het volledige eigendom over te hevelen 
naar de betrokken schoolbesturen. Deze verschuiving van eigendom leidt tot een verschuiving van 
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bestedingsvrijheid, verantwoordelijkheid en (financiële) risico’s met betrekking tot huisvesting van 
gemeenten naar de schoolbesturen en noodzaakt dus een professionalisering op het gebied van 
vastgoedmanagement.  

De laatste jaren is het takenpakket van de meeste basisscholen uitgebreid. Waar de 
basisscholen vroeger louter onderwijs verzorgden, spelen zij tegenwoordig een belangrijke rol in 
de leefbaarheid van de wijk. Scholen staan dicht bij de bevolking en kunnen via de kinderen een 
belangrijke invloed uitoefenen op de omgeving. Er ontstaan ‘brede scholen’ waarbij de 
samenwerking gezocht wordt met allerlei sociale en culturele instanties, zoals de peuterspeelzaal 
en de kinderopvang, maar ook bijvoorbeeld een muziekschool en (sport)verenigingen. In sommige 
gevallen worden deze functies ook geografisch geclusterd en ook deze ontwikkeling noodzaakt een 
professionelere aanpak van het vastgoedmanagement. 

De instellingen in het basisonderwijs staan dus aan de vooravond van een professiona-
lisering van het vastgoedmanagement. Er is echter nog geen consensus over de wijze waarop het 
vastgoedmanagement georganiseerd dient te worden. 

1.2 Doelstelling 

Met dit onderzoek worden mogelijkheden onderzocht voor het organiseren van het 
vastgoedmanagement voor instellingen in het basisonderwijs. Dit zal leiden tot een beslisboom, die 
de schoolbesturen van basisscholen kunnen gebruiken als leidraad om hun vastgoedmanagement 
in te richten.  
 
De specifieke doelstelling luidt dan als volgt: 

 
Het aanreiken van een handvat teneinde het vastgoedmanagement in te kunnen richten zoals dat 
het beste past bij de kenmerken van de betreffende school of (overkoepelend) schoolbestuur in het 
basisonderwijs. 

1.3 Probleemstelling 

Om tot dit doel te komen is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
Hoe kan het vastgoedmanagement bij instellingen in het basisonderwijs georganiseerd worden, 
opdat het optimaal aansluit bij de kenmerken van de school of het (overkoepelend) schoolbestuur? 
 
Om de hoofdvraag volledig te kunnen beantwoorden, zullen de onderstaande deelvragen 
beantwoord moeten worden. 
 
Deelvragen: 
 
1. Waaruit bestaat het primaire proces bij instellingen in het basisonderwijs en welke 

ontwikkelingen zijn hierin gaande? 
 
2. Wat zijn de kenmerken van de instellingen in het basisonderwijs op bestuurlijk niveau? 
 
3. Wat wordt verstaan onder vastgoedmanagement en rond welke variabelen kan dit 

georganiseerd worden? 
 
4. Welke beheermodellen kunnen ontwikkeld worden voor het vastgoedmanagement bij 

instellingen in het basisonderwijs? 
 
5. Hoe kunnen (overkoepelende) schoolbesturen komen tot een bepaald beheermodel en 

welke factoren spelen een invloed bij deze keuze? 
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1.4 Plan van aanpak 
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1.5 Toelichting plan van aanpak 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zal ingegaan worden op de specifieke eigenschappen van een 
basisschool, ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in het basisonderwijs en de kenmerken op 
bestuurlijk niveau van het (overkoepelend) schoolbestuur. Op basis van deze literatuurstudie 
komen factoren naar voren die van belang zijn bij de organisatie van het vastgoedmanagement. 
Deze factoren bepalen mede de keuze voor een specifiek beheermodel. In hoofdstuk vijf komen de 
belangrijkste kenmerken van het vastgoedmanagement aan bod. Hieruit volgen ook factoren die 
van belang zijn bij de organisatie van het vastgoedmanagement. 

Aan de hand van de gevonden factoren van zowel de onderwijsinstellingen als het 
vastgoedmanagement kunnen beheermodellen opgesteld worden. Enerzijds worden dit 
beheermodellen voor de organisatie van het vastgoedmanagement op het niveau van de 
organisatie, de zogenaamde organisatiemodellen. Anderzijds worden dit beheermodellen op het 
niveau van één enkel gebouw met meerdere gebruikers, de zogenaamde gebouwmodellen. 

Middels interviews zijn er een aantal casestudies opgesteld. Hierin worden de 
werkzaamheden omtrent het vastgoed en vastgoedmanagement van een specifiek overkoepelend 
schoolbestuur beschreven. Aan de hand van deze casestudies worden opstelde beheermodellen 
getoetst en indien nodig bijgesteld. Tevens zullen deze casestudies naar voren brengen welke 
ontwikkelingen momenteel gaande zijn binnen de organisatie van het vastgoedmanagement. 
Daarnaast komt uit deze casestudies naar voren welke keuzes gemaakt zijn ten aanzien van de 
beheermodellen en welke kenmerken hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Vervolgens worden twee beslisbomen opgesteld aan de hand waarvan het (overkoepelend) 
schoolbestuur middels een aantal stappen tot een bepaald beheermodel kan komen. Hierbij zijn 
de eerder gevonden kenmerken van groot belang. 

Ten slotte volgen in het laatste hoofdstuk de conclusies uit dit onderzoek, tezamen met een 
aantal aanbevelingen voor schoolbesturen en de gemeente. Tevens worden aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan. 



 

2 
 
Het basisonderwijs 
 

Dit hoofdstuk omschrijft allereerst de plaats van het basisonderwijs binnen het Nederlandse 
onderwijsstelsel. Hierin wordt het basisonderwijs ook kort vergeleken met andere westerse landen. 
Vervolgens zal ingegaan worden op de manier waarop het onderwijs aan de basisschool 
vormgegeven wordt. Het behandelt de kerndoelen die voor het basisonderwijs opgesteld zijn en de 
tijdsbesteding die daaraan gekoppeld is. Voorts worden de verschillende typen basisscholen zoals 
die in Nederland onderscheiden worden behandeld. Daarna wordt kort het achterstandenbeleid 
belicht. Tot slot worden ook nog de richtlijnen met betrekking tot vloeroppervlakken behandeld.  

2.1 Het onderwijstraject in Nederland 

Volgens de leerplicht moeten in Nederland alle kinderen naar school in de maand nadat ze 5 jaar 
oud zijn geworden (Leerplichtwet). Desondanks gaan de meeste kinderen al vanaf hun 4e jaar 
naar de basisschool. Dit is namelijk de minimumleeftijd waarop kinderen meestal al naar de 
basisschool mogen. De school heeft hierin een keuzevrijheid, maar kinderen jonger dan 3 jaar en 
10 maanden mogen niet de volledige 5 dagen naar school. Kinderen jonger dan 4 jaar gaan 
doorgaans naar een kinderdagverblijf (crèche) of peuterspeelzaal.  

In Nederland duurt het basisonderwijs acht jaar en dus zijn de leerlingen normaal 
gesproken twaalf jaar als ze de basisschool afronden, tenzij een leerling bijvoorbeeld doubleert. 
Het Nederlandse onderwijsstelsel kent op dit gebied veel overeenkomsten met het onderwijsstelsel 
in Vlaanderen. Ook hier gaan de kinderen tot hun twaalfde naar de basisschool. Dit is een 
opvallend verschil met veel andere landen, waar het basisonderwijs slechts zes jaar omvat en de 
kinderen dus tot hun tiende levensjaar het basisonderwijs volgen (bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika).  

In Nederland gaan de leerlingen na de basisschool naar de middelbare school waar ze, 
afhankelijk van het leerniveau, nog vier tot zes jaar onderwijs volgen. Hierna is er nog de 
mogelijkheid om middelbaar- of hoger beroepsonderwijs dan wel wetenschappelijk onderwijs te 
volgen. De leerplicht geldt in Nederland voor kinderen tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar 
worden. Na het laatste schooljaar binnen de leerplichtwet start de kwalificatieplicht. Hierdoor 
wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop het kind 18 jaar wordt, of wanneer het in het bezit 
is van een startkwalificatie. Een leerling heeft een startkwalificatie als deze een vwo-, havo- of mbo 
niveau 2, 3 of 4 diploma heeft (Leerplichtwet). 

Figuur 2.1 geeft schematisch het Nederlands onderwijsstelsel weer, met daarin de 
belangrijke positie van het basisonderwijs.  

Figuur 2.1: Het Nederlands onderwijsstelsel 
Bron: CBS (2007b) 
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2.2 Tijdsbesteding op de basisschool 

Het basisonderwijs vormt letterlijk de basis voor elke leerling in het Nederlands onderwijsstelsel. In 
de ‘Wet op primair onderwijs’ (1985) is in artikel 9 lid 1 de inhoud van het onderwijs gedefinieerd 
als de volgende kerndoelen: “zintuiglijke en lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en 
wiskunde, Engelse taal, enkele kennisgebieden, expressieactiviteiten, bevordering van de sociale 
redzaamheid en gezond gedrag. Onder kennisgebieden wordt in ieder geval verstaan: 
aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur (waaronder biologie), maatschappelijke verhoudingen 
(waaronder staatsinrichting) en geestelijke stromingen.” Deze kerndoelen zijn bindend voor alle 
instellingen in het basisonderwijs. De kerndoelen zijn niet allemaal even specifiek, zodat scholen 
nog enige ruimte hebben om naar eigen inzicht te handelen. Van de scholen wordt wel verwacht 
dat zij deze gestelde kerndoelen als te bereiken doelstelling aan het eind van het basisonderwijs 
hanteren. De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de kennis van de leerlingen aan het eind van de 
basisschool van voldoende niveau is. Figuur 2.2 geeft de verdeling van de vakken in het 
curriculum van negen tot elfjarigen in Nederland. 
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Figuur 2.2: Verdeling vakken op de basisschool 
Bron: Ministerie van OCW (2007) 

 
In de aangepaste Wet op primair onderwijs (2006) is daarnaast ook vastgesteld dat de leerlingen 
in de acht schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Daarnaast geldt dat zij gedurende 
de eerste vier schooljaren ten minste 3.520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3.760 
uren onderwijs krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen in beginsel niet minder dan vijf dagen per 
week onderwijs. Tot 1 augustus 2006 mochten kinderen maximaal 5,5 uur onderwijs krijgen per 
dag. Hierin zijn de scholen nu vrij een eigen keuze te maken, met de voorwaarde dat de 
onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag verdeeld worden. Voor de groepen drie tot en met 
acht geldt echter dat zij een vijfdaagse schoolweek moeten hebben.  

Uit onderzoek van Veen, Boogaard, Fukkink en Valkestijn (2008) onder 25 kinderen kan 
een globaal beeld geschetst worden van de gemiddelde dagindeling van leerlingen in het 
basisonderwijs. De kinderen hebben gedurende één schoolweek dagelijks een schema ingevuld 
voor de periode van 07:00 uur ’s ochtends tot 20:00 uur ’s avonds. Gebruik van de voorschoolse 
opvang is in dit onderzoek zeer beperkt, terwijl bijna alle kinderen gebruik maakten van de 
tussenschoolse opvang. Ongeveer de helft van de kinderen maakte ook nog gebruik van de 
naschoolse opvang in of nabij de school.  

Op basis van een grootschalig onderzoek (n minimum=500) van Van Langen en Hulsen 
(2001) blijkt dat ruwweg gesteld kan worden dat een gemiddelde schooldag begint met een 
ochtendprogramma van 8:30 uur tot 12:00 uur. Na een pauze van ruim een uur loopt vervolgens 
het middagprogramma van 13:15 uur tot 15:15 uur. Dit komt neer op gemiddeld 5,5 uur les per 
dag. Tevens blijkt dat het overgrote deel van de basisscholen alle ochtenden les geeft aan de 
onderbouw en dat ongeveer de helft van de scholen aan de onderbouw drie middagen per week 
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les geeft en de andere helft vier middagen per week. De bovenbouw is in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten, maar daarvoor geldt dat zij vrijwel altijd één middag per week vrij zijn. De 
onderbouw is in vrijwel alle gevallen de woensdagmiddag vrij en scholen met slechts drie 
onderwijsmiddagen geven doorgaans dan ook de vrijdagmiddag vrij. Deze laatste optie wordt ook 
wel het ‘Hoornse’ model genoemd. Met drie lesdagen van 5,5 uren en twee lesdagen van 3,5 uren 
komt het totaal per week op 23,5 uren. Met 40 lesweken in een jaar, wordt hiermee 940 uren les 
aangeboden per jaar. De scholen zijn verplicht alle leerlingen over 8 achtereenvolgende leerjaren 
minimaal 7.520 uur onderwijs te geven. Hieraan wordt met eerder genoemde rooster dus precies 
voldaan. Het is echter de vraag in hoeverre dit model van lestijden blijft bestaan. Er gaan steeds 
meer stemmen op om over te stappen op een zogenaamd continurooster.  

De SWKGroep1 (zie Buitenhek et al., 2008) schetst als reactie op het Hoorns model het 
‘eigentijds dagarrangement’. Hierbij begint de dag om 8:15 met onderwijs tot 12:00 uur. Na een 
pauze van een half uur volgt wederom onderwijs van 12:30 uur tot 14:00 uur. Dit schema zou vijf 
dagen per week ingevoerd moeten worden en daarmee komt het totaal aan lesuren per week op 
26,25 uren en 1050 uren per jaar. Het voldoet hiermee dus aan de huidige geldende norm. 
Middels dit schema wordt de voorschoolse en tussenschoolse opvang vermeden. Kinderen blijven 
hierbij verplicht over op school tijdens de kortere pauze. Door dit continurooster ontstaat volgens 
de voorstanders van dit schema meer regelmaat, hetgeen voordelen oplevert voor zowel de 
kinderen, de betrokken instanties en de (werkende) ouders. Het werken met een rooster dat gelijk 
is voor alle dagen geeft de kinderen meer rust en regelmaat. Voor de (werkende) ouders betekent 
dit meer flexibiliteit, omdat de kinderen niet langer één of twee middagen per week vrij zijn van 
school. Daarnaast ontstaat er minder piekbelasting bij scholen en opvang. Voor de kinderen geldt 
ook dat er tevens minder wisseling van toezicht is, er zijn nog maar twee professionals (en 
instellingen) betrokken bij de begeleiding van het kind. De naschoolse opvang heeft verder nog het 
voordeel dat kinderen voor een langere periode opvang krijgen en er dus uitgebreidere 
programma’s en activiteiten mogelijk zijn. Bovendien zet een dergelijk dagarrangement de deur 
open voor ‘combinatiehuisvesting’ met scholen. Omdat slechts twee partijen betrokken zijn bij deze 
dagindeling, is het eenvoudiger om deze samen te huisvesten. Inhoudelijk kunnen de 
programma’s van de school en de opvang dan beter op elkaar afgestemd worden. Financieel 
gezien kunnen beide partijen hiermee kosten besparen. Tevens hoeven kinderen niet langer tussen 
de verschillende accommodaties vervoerd te worden. Dit schema houdt echter geen rekening met 
het concentratievermogen van basisschoolleerlingen op de verschillende momenten van de dag, 
waarop het huidige gangbare rooster gebaseerd is. 

2.3 Soorten basisscholen 

Naast het reguliere basisonderwijs wordt er in Nederland aan kinderen in de leeftijd van ruwweg 4 
tot 12 jaar ook onderwijs verzorgd door het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het 
speciaal basisonderwijs en het speciale onderwijs is bedoeld voor kinderen die meer zorg en 
aandacht behoeven dan het reguliere basisonderwijs kan bieden.  

Regulier basisonderwijs 
In het regulier basisonderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen het openbaar onderwijs en 
het bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt van oudsher verzorgd door de overheid. In 
het schooljaar 2005/2006 ging ruim 30% van de kinderen naar een openbare school. Deze 
scholen zijn niet verbonden aan een godsdienst, levensbeschouwing of pedagogische opvatting. 
Doorgaans wordt het bestuur van deze scholen gevormd door de gemeente, een bestuurs-
commissie of een stichting. Sinds 1996 is het voor deze scholen mogelijk om te verzelfstandigen en 
medio 2006 heeft dan ook de helft van de scholen een zelfstandig bestuur, meestal in de vorm van 

                                                     
1 Stichting SWKGroep is in Nederland de grootste onderneming in kinderopvang zonder 
winstoogmerk. 
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een stichting. Door deze verzelfstandiging is het voor de scholen ook mogelijk geworden om te 
fuseren met bijzondere scholen, hetgeen in de praktijk daardoor steeds vaker voorkomt.  

Bijna 70% van de kinderen gaat naar een bijzondere school. Dit bijzonder onderwijs kan 
onderverdeeld worden in het confessioneel (onderwijs naar levensbeschouwing of godsdienst) en 
algemeen bijzonder onderwijs (onderwijs naar pedagogische opvatting) Het confessioneel 
onderwijs onderwijst 63% van alle basisschoolleerlingen en het algemeen bijzonder onderwijs 
6,5% van alle basisschoolleerlingen. Nederland en Vlaanderen – waar ook ruim 60% van de 
kinderen naar bijzonder onderwijs gaat – vormen een uitzondering op de ons omringende landen 
waar het openbaar onderwijs veruit de dominante vorm is.  

Het confessioneel onderwijs kan onderverdeeld worden in de volgende soorten (op volgorde 
van grootte): 
1. Rooms-katholiek 
2. Protestants-christelijk 
3. Reformatorisch 
4. Gereformeerd vrijgemaakt 
5. Interconfessioneel 
6. Islamitisch 
7. Hindoeïstisch 
8. Evangelisch en evangelische broedergemeente 
9. Joods 
 
Hierbij is het opvallend dat een derde van het totaal aantal leerlingen naar rooms-katholieke 
scholen en een kwart naar protestants-christelijke scholen gaat. De overige soorten hebben een 
beduidend kleiner aandeel. Het openbaar, het rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs 
doceren samen dus bijna 90% van het gehele basisonderwijs in Nederland. Figuur 2.3 geeft een 
overzicht van de verhoudingen. 

 
Leerlingen, vestigingen en gemiddelde vestigingsgrootte in het basisonderwijs naar denominatie

Gemiddelde 
vestigings-

grootte

477,5        30,8% 2.393        33,5% 200

1.071,9     69,2% 4.741        66,5% 226
waarvan

971,9        62,7% 4.307        60,4% 226
waarvan
Rooms-katholiek 522,8        33,7% 2.098        29,4% 249
Protestants-christelijk 377,4        24,4% 1.860        26,1% 203
Reformatorisch 27,9         1,8% 120          1,7% 233
Gereformeerd vrijgemaakt 21,5         1,4% 129          1,8% 167
Interconfessioneel 10,2         0,7% 40            0,6% 255
Islamitisch 9,2           0,6% 47            0,7% 196
Hindoeïstisch 1,5           0,1% 5              0,1% 300
Evangelisch, Evangelische 
broedergemeenschap 1,0           0,1% 6              0,1% 167
Joods 0,4           0,0% 2              0,0% 200

100,1        6,5% 434          6,1% 231

1.549,5     100% 7.134        100% 217Totaal

Openbaar onderwijs

Bijzonder onderwijs

Confessionele scholen

Leerlingen
x 1000 Vestigingen

Overige bijzondere scholen

 
 
Figuur 2.3: Leerlingen, vestigingen en vestigingsgrootte in het basisonderwijs naar denominatie 
Bron: CBS (2007a) 
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Het algemeen bijzonder onderwijs kan onderverdeeld worden in onder andere de volgende 
soorten (op alfabetische volgorde, een verdeling van het aantal scholen is niet bekend): 
1. Daltononderwijs 
2. Democratisch onderwijs 
3. Ervaringsgericht onderwijs 
4. Freinetonderwijs 
5. Iederwijs 
6. Jenaplanonderwijs 
7. Leonardoschool 
8. Montessorionderwijs 
9. Sudbury-onderwijs 
10. Vrijeschool 
Met in totaal slechts 6,5% van de leerlingen maken deze scholen maar een klein onderdeel uit van 
de instellingen in het basisonderwijs. In de praktijk zijn er echter ook openbare scholen en scholen 
in het confessioneel onderwijs die gebruik maken van opvattingen zoals die gehanteerd worden in 
het algemeen bijzonder onderwijs. Hierbij wordt een deel van deze opvattingen ingepast in het 
normale programma van de scholen. 

Tegenwoordig is in veel gevallen het inhoudelijke verschil tussen de drie grootste partijen, 
het openbaar, protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs zeer klein. Vanaf 1998 is het 
ook mogelijk dat openbare basisscholen tezamen met bijzondere basisscholen onder één bestuur 
van een stichting komen. In datzelfde jaar werden middels de nieuwe ‘Wet op het primaire 
onderwijs’ zowel de openbare als bijzondere basisscholen verplicht samen te werken met 
basisscholen in het speciale onderwijs. Door deze zorgverbanden zijn de bijzondere scholen ook 
niet meer gerechtigd de betreffende zorgleerlingen te weigeren op basis van hun 
geloofsovertuiging. Op deze manier wordt getracht het aantal leerlingen op speciale scholen 
zoveel mogelijk terug te dringen.  

Speciaal basisonderwijs 
Het speciaal basisonderwijs is alleen voor leerlingen die normaal gesproken het reguliere 
basisonderwijs zouden kunnen volgen, maar die meer aandacht en zorg nodig hebben dan 
normaal gesproken in het regulier onderwijs geboden kan worden. Hierbij valt te denken aan 
moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, in hun ontwikkeling 
bedreigde kleuters en kinderen met ADHD, dyslexie, een vorm van autisme maar ook 
hoogbegaafde kinderen. Om deze kinderen weer naar de normale basisscholen te laten gaan, zijn 
er samenwerkingsverbanden gevormd. Dit netwerk bevat één of enkele speciale scholen voor 
basisonderwijs en daarnaast een groot aantal normale basisscholen. De speciale school voor 
basisonderwijs functioneert binnen dit netwerk als kenniscentrum en zorgt zelf voor de leerlingen 
die intensieve zorg behoeven. De klassen zijn kleiner en daardoor krijgen de kinderen intensievere 
begeleiding. De leerlingen van speciaal basisonderwijs dienen aan het eind van het traject 
dezelfde basiskennis te hebben als leerlingen op de ‘gewone’ basisschool. De leerlingen mogen 
daar wel langer over doen, maar tot een maximale leeftijd van veertien jaar (www.minocw.nl). 
Daarnaast fungeren de speciale basisscholen als steunpunt voor basisscholen met 
‘zorgleerlingen’2. De scholen binnen een dergelijk regionaal netwerk ontvangen van de overheid 
jaarlijks extra budget. Naarmate meer leerlingen naar de speciale school voor basisonderwijs 
gaan, krijgen deze scholen daarvoor ook meer van het budget dat de normale basisschool 
ontvangt. Voor de eerste lijn, de basiszorg voor iedere leerling, is de betreffende docent 
verantwoordelijk. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van externe instellingen. De docent wordt 
eventueel ondersteund. Bij de tweede lijn, de breedtezorg, zijn de problemen van dien aard dat de 
docent alleen dit niet kan verzorgen. Ondersteuning van externe instellingen is noodzakelijk. Dit 
zijn instellingen als jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk.  

                                                     
2 Zorgleerling: Leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het zijn doorgaans leerlingen met 
cognitieve, sociaal/emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen. 
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Eén op de vier leerlingen in het basisonderwijs heeft aanvullende zorg en begeleiding 
nodig. Middels het ‘Weer samen naar school’ project wil de overheid de integratie van 
zorgleerlingen in het normale basisonderwijs stimuleren. Met dit concept wil de overheid de zorg 
voor zorgleerlingen in en om de school verbeteren. Het oude systeem kent een ingewikkelde 
verdeling van wetten en bijbehorende financiering. Het is niet duidelijk waar verantwoordelijk-
heden liggen en veel kinderen worden hier de dupe van en vallen daardoor tussen wal en schip. In 
het nieuwe systeem krijgt ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid om voor elke zorgleerling 
die zich bij de school aanmeldt passende zorg en onderwijs aan te bieden. Indien de school hier 
zelf niet aan kan voldoen, moet zij in samenwerking met een onderwijsinstelling die dat wel kan 
ervoor zorgen dat de ‘zorgleerling’ een passend onderwijsarrangement aangeboden krijgt. 
Leerkrachten binnen het reguliere basisonderwijs geven aan dat ruim een kwart van de leerlingen 
binnen de categorie ‘zorgleerlingen’ valt (Smeets, Van der Veen, Derriks en Roeleveld, 2007). Om 
zorgleerlingen de zorg te bieden die ze nodig hebben, is inmiddels op elke basisschool een interne 
begeleider aanwezig. De interne begeleider draagt onder andere de verantwoordelijkheid voor de 
leerlingenzorg en heeft een sturende rol betreffende de pedagogische en didactische aanpak op 
de school (Groeneweg, 2004). 

Speciaal onderwijs 
Naast het speciaal basisonderwijs is er het speciaal onderwijs . Het speciaal onderwijs valt onder 
de Wet Expertise Centra en wordt aangeboden via Regionale Expertise Centra (REC’s). Deze 
onderwijsvorm is bedoeld voor kinderen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt 
zijn. Deze kinderen gaan naar het speciaal onderwijs of kunnen een leerling-gebonden 
financiering krijgen (ook wel het rugzakje genoemd). Met deze extra financiële middelen kan een 
normale basisschool aanvullende voorzieningen treffen voor deze leerling. Dit gebeurt in 
samenwerking met de scholen voor het speciaal onderwijs (www.minocw.nl). Deze leerlingen op 
het speciale onderwijs hebben een grotere hulpbehoefte dan de leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs. De klassen zijn nog kleiner. Aansluitend op het speciaal onderwijs is er nog het 
voortgezet speciaal onderwijs. Dit gehele traject kunnen kinderen doorlopen tot hun twintigste jaar. 
Binnen het speciaal onderwijs worden de scholen in vier clusters verdeeld:  
Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen. 
Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen, alsmede kinderen met ernstige 
spraakmoeilijkheden. 
Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen. 
Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurige zieke kinderen (zijnde niet 
gehandicapt) en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten. 

2.4 Achterstandenbeleid 

De functies die een school heeft buiten het verzorgen van onderwijs hangt voor een groot deel af 
van de wijk waar deze basisschool in ligt. Voor de basisschool geldt dat het merendeel van de 
leerlingen meestal uit de directe omgeving komt (Bolt, 2003). Het kabinet wil de keuzevrijheid niet 
met formele maatregelen indammen, maar bevordert wel afspraken hierover tussen gemeenten en 
(overkoepelende) schoolbesturen. De typering van de woonwijk rond de school bepaalt dus voor 
een belangrijk deel het type leerling dat les volgt op de basisschool. Achterstandswijken hebben 
daarom een grote invloed op de basisscholen. Nederland voert net als veel andere westerse 
landen een onderwijsbeleid dat specifiek gericht is op kinderen uit lagere-inkomensgroepen, maar 
ook op kinderen van allochtone afkomst. Hiermee wordt getracht de mogelijkheden voor 
kansarme gezinnen en de integratie van minderheidsgroepen te bevorderen (Onderwijsraad, 
2005a).  

In 1998 werd het achterstandenbeleid van de rijksoverheid naar de gemeenten verplaatst. 
De gemeenten werden geacht een lokaal plan op te stellen dat paste binnen het landelijk 
beleidskader. Inmiddels is besloten om de basisscholen zelf verantwoordelijk te maken voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. Hiervoor krijgen zij rechtstreeks de middelen uitgekeerd van de 
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overheid, middels een gewichtenregeling. De scholen kunnen dit geld vervolgens naar eigen 
inzicht besteden om achterstanden te bestrijden. Deze middelen kunnen op diverse manieren 
ingezet worden. Uit onderzoek door de Onderwijsraad (2005a) komen vier mogelijke maatregelen 
naar voren: voor- en vroegschoolse educatie, forse verkleining van de groepsgrootte in de eerste 
leerjaren, extra leertijd in de vorm van verlengde schooldagen en een andere roosterindeling en 
een nadruk op de basisvakken. Daarnaast zijn er nog aanvullende maatregelen die genomen 
kunnen worden: gebiedsgerichte aanpak (goede en gemengde huisvesting, creëren van werk, 
naschoolse opvang en lokale bedrijfsleven erbij betrekken), beloningssysteem voor bijzonder 
competente leerkrachten, structuur van rekenschap verbeteren, ouders verantwoordelijkheid geven 
van de schoolloopbaan en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke set van normen en 
waarden welke bijgebracht dient te worden in het basisonderwijs.  

Basisscholen zullen naar aanleiding van het aantal leerlingen met leerproblemen en/of 
achterstanden andere eisen stellen aan hun onderwijsvastgoed. Het verzorgen van voor- en 
vroegschoolse educatie leidt tot andere eisen aan de inrichting en capaciteit van het school-
gebouw. Verkleining van de groepsgrootte zal leiden tot een vraag naar meer en kleinere lokalen. 
Om leerlingen extra leertijd te bieden is het noodzakelijk dat deze kinderen opgevangen kunnen 
worden in ruimten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast zullen de activiteiten die ondernomen 
worden met betrekking tot verlengde schooldagen ook gehuisvest moeten worden. 

2.5 Normen voor ruimtegebruik basisscholen 

Per school(soort) en leerjaar zijn er verschillende eisen wat betreft het minimum vloeroppervlak dat 
nodig is voor de leerlingen. Scholen zijn echter vrij hoe ze met de beschikbare ruimten omgaan. In 
het basisonderwijs geldt een minimum bruto vloeroppervlak van 3,5 vierkante meter per leerling. 
Er is niet bij wet geregeld wat de minimale buitenruimte moet zijn bij een school. Wel is er in de 
Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Basisonderwijs, zoals deze is opgesteld door de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een norm opgenomen voor de minimale oppervlakte 
rondom de school. Deze norm rekent 3 vierkante meter netto per leerling, met een minimum van 
300 vierkante meter en een maximum van 600 vierkante meter. Voor het leslokaal wordt in deze 
modelverordening gerekend met een minimaal oppervlak van 42 vierkante meter netto vloer-
oppervlak. Dit is niet meer verplicht maar wordt nog wel als uitgangspunt genomen. Voor een 
speellokaal geldt in de modelverordening dat er minimaal één aanwezig zou moeten zijn van een 
oppervlak van minimaal 84 vierkante meter netto vloeroppervlak. Vanaf de veertiende groep zou 
een tweede speellokaal nodig zijn. Voor het totale minimale vloeroppervlak geeft de 
modelverordening een rekenmethode waarmee het aantal groepen te berekenen is aan de hand 
van het aantal ingeschreven leerlingen. Aan de hand van het aantal groepen kan vervolgens 
middels een tabel bepaald worden wat het totale minimale bruto vloeroppervlak zou moeten zijn 
(VNG, 2007). 

2.6 Consequenties voor het vastgoed en vastgoedmanagement 

Leerlingen maken per dag gemiddeld tot 15:15 uur gebruik van het onderwijsvastgoed ten 
behoeve van onderwijs. Door introductie van het ‘Hoornse’ model wordt het zelfs mogelijk om dit 
te comprimeren tot 14:00 uur. Door de ‘beperkte’ tijd die de gebouwen voor onderwijsdoeleinden 
gebruikt worden, lijkt multifunctioneel gebruik van deze ruimten voor de hand liggend. Dit brengt 
echter de nodige nadelen met zich mee en wordt daardoor in de praktijk weinig gedaan. Door 
tussen- en naschoolse opvang te situeren in dezelfde gebouwen is het mogelijk om tenminste een 
deel van de ruimten voor meerdere doeleinden te gebruiken. In de casestudies zal dit onderwerp 
nog aan bod komen. 

De drie grootste aanbieders van basisonderwijs (met 90% van het basisonderwijs in 
Nederland), het openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs, verschillen 
inhoudelijk vaak nog maar weinig van elkaar. Deze vormen van onderwijs worden zelfs 
gecombineerd binnen één overkoepelend schoolbestuur. Deze partijen zullen derhalve ook weinig 
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van elkaar afwijken wat betreft eisen die gesteld worden aan het vastgoed en het 
vastgoedmanagement. Voor de overige 10% geldt dat zij op dit gebied onderling dermate veel van 
elkaar afwijken dat deze verder niet in dit onderzoek behandeld zullen worden. Hetzelfde geldt 
voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.  
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Ontwikkelingen in het basisonderwijs 
 

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen in het basisonderwijs geschetst. Allereerst wordt 
ingegaan op de prognoses van het aantal leerlingen de komende jaren. Hierna komen de 
prognoses voor de onderwijsarbeidsmarkt aan bod. Onderwijsvernieuwingen spelen een 
belangrijke rol in het basisonderwijs en deze worden hier kort belicht met een enkel voorbeeld. Tot 
slot is er nog een aantal ontwikkelingsfasen te onderscheiden bij basisscholen. Hiermee wordt dit 
hoofdstuk afgesloten. 

3.1 Prognoses leerlingaantallen 

Zoals grafieken in figuur 3.1 laten zien, is er tot circa het jaar 2000 een jaarlijkse toename van het 
aantal leerlingen in het onderwijs geweest. Vanaf midden jaren negentig nam het jaarlijkse 
groeipercentage reeds af en vanaf 2000 tot 2007 heeft het leerlingaantal zich gestabiliseerd rond 
de 1,55 miljoen. Het CBS (2007b) verwacht een afname tot ongeveer 1,40 miljoen leerlingen in 
het school jaar 2016-2017. Deze schatting is ten opzichte van voorgaande jaren fors naar 
beneden bijgesteld vanwege de recente migratie- en geboorteontwikkeling. Naar verwachting 
neemt vanaf 2009 het aantal leerlingen af met aanvankelijk 0,5% per jaar. Later zal dit jaarlijks 
meer dan 1% worden. Gezien de ontwikkelingen over de afgelopen tien jaren is dit een 
aanzienlijke afname. Daarnaast zullen de zogenaamde krimpregio’s nog een sterkere daling in 
het aantal leerlingen te verwerken krijgen. Figuur 3.1 toont de gegevens vanaf 1997 en de 
prognoses tot 2017. 
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Figuur 3.1: Leerlingaantallen en groeipercentage 1997-2017 
Bron: CBS ( 2007b)  

3.2 Prognoses onderwijsarbeidsmarkt 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2008) onderscheidt verschillende trends die 
van invloed zijn op de onderwijsarbeidsmarkt. Naar aanleiding van de afname in leerling-
aantallen, zal er ook een dalende vraag ontstaan naar onderwijspersoneel. Naar verwachting zal 
het aantal banen daardoor tot 2015 dalen met 5.000.  

Net als alle andere bedrijfstakken heeft ook het onderwijs te maken met een vergrijzing van 
het personeel. De gemiddelde leeftijd van de werkenden in het onderwijs is hoger dan in elke 

-
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andere bedrijfstak. De gemiddelde leeftijd van de totale beroepsbevolking was in 2007 gemiddeld 
39,8 jaar, waar de gemiddelde leeftijd in de onderwijssector 43,3 jaar was. Een groeiende groep 
leerkrachten gaat met pensioen en hierdoor ontstaat een toenemende vervangingsvraag. Hoewel 
dit in het basisonderwijs een minder grote rol speelt dan in het voortgezet onderwijs en de bve-
sector, is de uitstroom naar het (pre)pensioen de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Mannen 
dragen de grootste bijdrage aan de vergrijzing, zij zijn gemiddeld vijf jaar ouder dan hun 
vrouwelijke collega’s. Daarnaast is slechts één op de negen geslaagden van de lerarenopleiding 
van het mannelijk geslacht. In 2007 was reeds ruim driekwart van de leerkrachten in het 
basisonderwijs van het vrouwelijke geslacht, dit zal dus nog verder toenemen de komende jaren. 

De vergrijzing leidt niet alleen tot een afname van leerkrachten, ook managementfuncties 
(welke ook nog eens vaak bezet worden door ervaren mensen) komen vrij. Hierdoor kunnen 
leerkrachten doorstromen naar deze functies en zal de vraag naar leerkrachten nog verder 
toenemen. Directiefuncties worden daarnaast ook nog wel eens ingevuld door mensen van buiten 
het onderwijs. Hetgeen de druk op een lerarentekort enigszins kan verlichten. 

De vraag naar leerkrachten in het onderwijs wordt doorgaans uitgedrukt in voltijdse 
eenheden, fte. In het onderwijs wordt echter steeds meer in deeltijd gewerkt. In 2004 is het aantal 
leerkrachten dat in deeltijd werkt reeds gestegen tot 60%. De gemiddelde aanstelling in het 
basisonderwijs omvat momenteel ongeveer 0,75 fte. Dit betekent dat er naast de groei van de 
benodigde fte de vraag naar leerkrachten met nóg eens 30% van deze groei toeneemt. Naar 
verwachting zal deze gemiddelde aanstellingsomvang nog verder afnemen de komende jaren. 

Tot slot is de onderwijsarbeidsmarkt erg conjunctuurgevoelig. Ten tijden van hoog-
conjunctuur zijn pas geslaagden en afgestudeerden eerder geneigd om binnen het bedrijfsleven 
aan de slag te gaan, in plaats van het onderwijs. Tijdens laagconjunctuur is men eerder geneigd 
om binnen de zekerheid van het onderwijs te blijven. Zittende leerkrachten zijn minder snel 
geneigd naar het bedrijfsleven te vertrekken en pas afgestudeerden kiezen sneller voor een baan 
in het onderwijs. De huidige ontwikkelingen bezien is het de vraag hoe de conjunctuur zich de 
komende jaren zal ontwikkelen. Echter in zowel het hoogconjunctuurscenario als het 
laagconjunctuurscenario ontstaat er een tekort aan leerkrachten in het onderwijs, respectievelijk 
ruim 2.600 en 2.900 fte in 2015 Ministerie van OCW, 2008). 

3.3 Onderwijsvernieuwingen 

Onderwijsinstellingen in het basisonderwijs zijn voortdurend bezig met onderwijsvernieuwingen. 
Van Wonderen (2004 in Emmelot, Ledoux en Van der Veen, 2008) vond in een trendonderzoek 
dat zes van de zeven scholen aangeeft bezig te zijn met onderwijsvernieuwingen van één of andere 
aard. Daarbij gaven deze scholen aan dat het meestal om visiegestuurde vernieuwing gaat. De 
daadwerkelijke vernieuwing kan vele vormen aannemen van ‘slechts’ de vervanging van een 
methode tot een geheel nieuw onderwijsleerconcept. Sleegers en Ledoux (2006, in Emmelot et al., 
2008) onderscheiden onderwijsvernieuwingen als smalle en brede vernieuwingen, kleine en 
omvangrijke, zelf ontwikkelde en extern ontwikkelde, inhoudelijke en organisatorische, etc. Het feit 
dat scholen aangeven met onderwijsvoorzieningen bezig te zijn, geeft dus nog niet aan welke 
ontwikkelingen daar precies onder geschaard kunnen worden. Daarnaast zijn de motieven om 
over te gaan tot onderwijsvernieuwing ook zeer divers. Onderwijsvernieuwing heeft lang niet altijd 
als doel een daadwerkelijke verbetering te bewerkstelligen (Van Wonderen, 2004 in Emmelot et 
al., 2008). Dit zal wel het geval zijn als tekortkomingen in het onderwijs van de betreffende school 
noodzaken tot onderwijsvernieuwingen. De onderwijsvernieuwingen kunnen ook geïnitieerd 
worden vanuit nieuwe visies op het onderwijs, onder invloed van onderwijsbegeleidingsdiensten of 
op vraag van bestuur of overheid. Uit onderzoek van Emmelot en anderen (2008) blijkt dat vijf 
factoren aanleiding kunnen geven tot onderwijsvernieuwingen. Ten eerste kunnen externe 
aanleidingen een rol spelen zoals voorbeelden van andere scholen, bezoek aan studiedagen of 
conferenties en vakliteratuur. Ten tweede kunnen (veranderende) omstandigheden een rol spelen 
zoals adviezen van de onderwijsinspectie, slechte prestaties bij de eindtoets of een verandering in 
leerlingpopulatie of leerlingaantal zijn hier voorbeelden van. Ten derde kunnen de leerkrachten 
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vanwege gedrag of motivatie van leerlingen een onderwijsvernieuwing initiëren. Als vierde factor 
worden de direct belanghebbenden, ouders en leerlingen, gezien. Tot slot kunnen 
onderwijsvernieuwingen ook voortkomen uit zelfanalyse van de school of het bestuur. 

Uit onderzoek van Emmelot en anderen (2008) onder 336 basisscholen (waarvan 19 
scholen voor speciaal basisonderwijs) blijkt dat vernieuwingen op het gebied van leerlingenzorg, 
pedagogisch didactisch klimaat en sociale vaardigheden en het curriculum ieder in meer dan de 
helft van de gevallen plaatsvinden. Op het gebied van leerlingenzorg scoort het leerlingen 
zelfstandig laten werken en laten samenwerken in respectievelijk 60% en 46%. Op organisatorisch 
vlak scoren een integraal personeelsbeleid en invoering van een kwaliteitszorgsysteem ieder op 
ruim 51%. Als belangrijkste vernieuwing (meest omvattend en/of meest ingrijpend) wordt in 40% 
van de gevallen de leerlingen zelfstandig laten werken genoemd. Bijna de helft van de 
geënquêteerden gaf aan de factor ruimte als belemmering te zien voor vernieuwing(en). Daarbij 
werd op een vijfpuntsschaal een gemiddelde van 2,7 gescoord (1 = geen 5 = in zeer sterke mate, 
n=156). Deze score is in verhouding met de andere punten hoog, slechts de factor tijd scoorde 
een hoger gemiddelde van 3,5 en werd nog iets vaker genoemd (1 = geen 5 = in zeer sterke 
mate, n=160). Hieruit blijkt dat het vastgoed een belangrijke rol kan spelen bij 
onderwijsvernieuwingen. Een zekere mate van flexibiliteit is vereist om bepaalde ontwikkelingen 
ruimte te bieden. 

Naar aanleiding van het onderzoek komen Emmelot en anderen (2008) tot zes typen 
vernieuwers. In figuur 3.2 worden deze typen vernieuwers genoemd.  

 
Typen vernieuwers
(n=374) n %
Noodgedwongen vernieuwers 55 14,7
Kennisdelers 63 16,8
Ongerichte vernieuwers 31 8,3
Zelfsturende, systematische vernieuwers 79 21,1
Bottom up vernieuwers 112 29,9
Top down vernieuwers 34 9,1  

Figuur 3.2: Typen vernieuwers 
Bron: Emmelot en anderen (2008) 

 
Noodgedwongen vernieuwers worden gekenmerkt door het lage scoren op alle manieren 

van vernieuwen. Zij hebben de afgelopen twee jaren dan ook het laagste aantal vernieuwingen 
doorgevoerd en 20% zelfs helemaal niets. Het inspectierapport is voor deze groep een belangrijke 
aanleiding om over te gaan tot vernieuwingen, welke overigens ook vaak relatief weinig ingrijpend 
zijn. Bij de kennisdelers is vooral de informatie-uitwisseling binnen het team opvallend. Daarnaast 
scoren mogelijke belemmeringen op het gebied van de randvoorwaarden bij deze groep het 
hoogst. Net als de eerste groep zijn zij weinig vernieuwend en heeft 22% de afgelopen twee jaar 
helemaal niet vernieuwd. De ongerichte vernieuwers zijn het meest actief met onderwijs-
vernieuwingen. Echter heeft 16% de afgelopen jaren helemaal geen vernieuwingen doorgevoerd. 
Deze groep scoort het hoogste op zowel de externe aanleidingen als de aanleidingen analyse en 
wens leerkrachten. Ook scoren zij hoog op het zien van mogelijke belemmeringen. Deze groep 
vernieuwt dus veel, maar vaak weinig ingrijpend en naar aanleiding van diverse factoren. De 
zelfsturende, systematische vernieuwers hebben het hoogste draagvlak voor vernieuwingen. Toch 
heeft 18% van deze groep de afgelopen jaren geen vernieuwingen doorgevoerd. Zij laten zich 
voornamelijk leiden door de interne kwaliteitszorggegevens en de leerling- en oudergegevens. 
Tevens ziet deze groep weinig belemmeringen voor vernieuwingen. Het is een groep die een 
klantgerichte benadering hanteert en zeer bewust bezig is met de vernieuwingen. In de groep van 
de bottom-up vernieuwers spelen de leerkrachten een grote rol. De wensen van deze leerkrachten 
zijn de voornaamste aanleiding en dit zorgt dus ook voor een groot draagvlak. De betrokkenheid 
van het schoolbestuur is bij deze groep echter het laagst. Maar liefst 25% van de scholen in deze 
groep heeft de afgelopen twee jaar geen vernieuwingen doorgevoerd, dit komt wellicht door de 
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relatief hoge score voor belemmeringen door randvoorwaarden. Tot slot zijn er nog de top-down 
vernieuwers. In tegenstelling tot de vorige groep, geeft hier vooral het schoolbestuur de aanleiding 
voor vernieuwingen. Hiermee hebben zij in verhouding ook de belangrijkste vernieuwingen. 
Logischerwijs is de betrokkenheid van het bestuur bij deze groep het hoogst. Van deze typen zijn 
de noodgedwongen vernieuwers en de kennisdelers het minst vernieuwend en vernieuwingsgezind. 
De zelfsturende, systematische vernieuwers lijken het dichtst te komen bij de zelfsturende, 
autonome school zoals de overheid dat graag ziet. In figuur 3.2 staat een overzicht van de 
verdeling van schooltypen in het onderzoek van Emmelot en anderen (2008). 

 (Team)Onderwijs op Maat (TOM) 
(Team)Onderwijs op Maat is een voorbeeld van onderwijsvernieuwing in Nederland. Het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in samenwerking met MHR3 het (Team)Onderwijs op 
Maat project ontwikkeld. Sinds november 2001 is er bij veertien scholen een proefproject gestart 
met (Team)Onderwijs op Maat. Dit concept bestaat uit een aanpak waarbij verschillende 
professionals (docenten, onderwijsassistenten, teamleiders en specialisten) gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid over een groep leerlingen dragen. In eerste instantie is dit project opgestart 
om het leerkrachtentekort het hoofd te bieden. Later is dit project uitgegroeid naar zijn huidige 
vorm, waar het een integrale aanpak van onderwijskundige veranderingen in het basisonderwijs is 
geworden. (Team)Onderwijs op Maat staat voor een ontwikkeling waarbij de traditionele 
klassenindeling losgelaten wordt en er een flexibele groepering gehanteerd wordt. Hierbij is het 
mogelijk om onderwijspersoneel daar in te zetten, waar het het hardst nodig is. Met deze opzet 
kunnen leerlingen in hun eigen tempo en naar eigen vermogen leren. De nadruk ligt hierbij op 
maatwerk voor elke leerling. Vreugdenhil-Tolsma, Wiersma, Teurlings en Vermeulen (2004) 
onderscheiden onderstaande mogelijkheden. 

 
Met (Team)Onderwijs op Maat is het mogelijk: 

‐ dat aan leerlingen meer variatie in het onderwijs wordt geboden; 
‐ dat het werken en leren in units plaatsvindt in plaats van in klassen; 
‐ dat er met nieuwe onderwijsvormen en toepassingen van ICT wordt gewerkt; 
‐ dat er meer variatie in de leraarsfunctie kan worden aangebracht, door bijvoorbeeld 

functies te creëren als senior leraar of unitleider; 
‐ dat leraren, onderwijsassistenten, klassenassistenten of ander onderwijsondersteunend 

personeel lesgeven aan groepen leerlingen. 
 

Het werken met TOM vraagt een andere inrichting van de onderwijshuisvesting, van een statisch 
gebouw naar een flexibele school. Door de flexibele groepering ontstaat er een steeds wisselende 
vraag naar werkplekken. Er ontstaat zowel behoefte aan ruimten voor grote groepen, maar vooral 
ook ruimten waar kleine groepen en/of individuen begeleid kunnen worden. Vrijwel alle scholen 
die werken met TOM hadden de behoefte om aanpassingen te verrichten aan de gebouwen. 
Vooral bij de oudere schoolgebouwen bleek het lastig om in te kunnen spelen op de wisselende 
vraag en de behoefte aan kleinere ruimten. Voor een deel van de scholen is het nog niet mogelijk 
geweest om deze aanpassingen te doen door te hoge kosten of waren ze onmogelijk uit te voeren.  

                                                     
3 MHR: MHR is een onderwijsadviesorganisatie. 
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3.4 Ontwikkelingsfasen basisscholen 

In het kader van onderwijsvernieuwing erkent Kennisnet (www.kennisnet.nl) vier fasen waarin 
basisscholen zich kunnen bevinden. Hierbij maken de scholen een ontwikkeling door van het 
‘ouderwetse’ klassikale onderwijs naar een onderwijsconcept waar dit volledig losgelaten is. Het 
bereiken van fase 4 is echter niet een ontwikkeling die past bij en wenselijk is voor alle 
basisscholen. Scholen ontwikkelen zich echter niet volgens de theorie van fase naar fase, maar 
maken een continu proces van ontwikkelingen door. Hierbij kunnen zowel grote als kleine stappen 
gemaakt worden. De vier fasen geven een globaal beeld weer van de ontwikkeling die een school 
door kan maken. 

In fase 1 worden volgens een vast rooster de gebruikelijke vakken aangeboden. Hierbij 
wordt klassikaal les gegeven en leerlingen hebben een vaste plek in het lokaal. Leerlingen krijgen 
als groep onderwijs en werken allemaal aan dezelfde opdrachten in het tempo dat door de 
leerkracht aangegeven wordt. Landelijk genormeerde toetsen worden gebruikt om de resultaten 
vast te leggen en leerlingen op te sporen die ondermaats presteren. 

In fase 2 wordt nog grotendeels klassikaal gewerkt, maar is er ook ruimte om een deel van 
de tijd flexibel in te vullen. Leerlingen worden daarnaast ook meer individueel benaderd en werken 
op gezette tijden zelfstandig of in kleine groepen. Hoewel grotendeels de lesmethoden gevolgd 
worden, kan de volgorde en tijdsbesteding per leerling verschillen. De landelijk genormeerde 
toetsen worden gebruikt als selectiemiddel. 

In fase 3 neemt de klassikale instructie nog verder af. De leerlingen worden in kleinere 
(stam)groepen begeleid. De invloed van de leerling op het leerling-programma wordt nog groter 
en de leerlingen zijn daarbij vaak vrij in de keuze wanneer waaraan gewerkt wordt. Middels 
toetsen wordt het leerproces gevolgd en de voortgang gewaarborgd. De indeling van de klassieke 
groepen of klassen wordt vaak losgelaten. 

Fase 4 onderscheidt zich van de rest door het volledig loslaten van een rooster en klassikale 
indeling en lessen. De leerlingen kunnen zelf kiezen uit een groot aantal arrangementen en 
werken daaraan op allerlei locaties zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Middels een 
portfolio worden het leerproces en de resultaten gevolgd. Hiermee wordt de leerling ondersteund 
om zelf te bepalen hoe zijn of haar leertraject vormgegeven wordt. Docenten geven niet langer 
klassikaal les maar ‘coachen’ de leerlingen in groepsverband. 

Zoals al eerder aangegeven zullen de scholen niet precies binnen één van de fasen vallen 
maar passen zij delen toe van meerdere concepten en zoeken op deze manier hun eigen weg die 
het beste past bij hun situatie. De fasen die gedefinieerd zijn, zeggen wel veel over het gebruik van 
het onderwijsvastgoed. Fase 1 zal een zeer eenduidige vraag opleveren. Er wordt weinig flexibiliteit 
gevraagd en alleen door groei of krimp zal de vraag veranderen. Voor de fasen 2, 3 en 4 geldt 
dat in toenemende mate verwacht wordt dat het onderwijsvastgoed flexibel in te zetten is. 
Daarnaast worden de diverse ruimten mogelijk op geheel verschillende wijze gebruikt. De scholen 
hebben niet langer alleen klaslokalen, maar behoefte aan samenwerkruimte, instructieruimte, 
stilwerkruimte en eventueel een atelier. De scholen uit de categorie algemeen bijzonder onderwijs 
bevinden zich meestal in fase 2 of 3. Zoals reeds eerder vermeld verklaart dat ook de verschillende 
huisvestingsvraag ten opzichte van het ‘klassieke’ openbaar, rooms-katholiek en protestants-
christelijk onderwijs.  

3.5 Consequenties voor het vastgoed en vastgoedmanagement 

Een dalend aantal leerlingen zorgt ervoor dat op termijn een overschot aan onderwijsvastgoed zal 
ontstaan. Om te voorkomen dat deze leegstand zal drukken op de financiële middelen, zal 
hiervoor een oplossing gevonden moeten worden. Enerzijds kan dit door herbestemming van deze 
leegstaande ruimten naar bijvoorbeeld appartementen of woningen. Anderzijds kan leegstand 
gebruikt worden om aanpalende functies in te huisvesten. Dit gebeurt al in situaties waarbij 
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kinderopvang en/of de peuterspeelzaal gehuisvest word(en) in leegstaande vierkante meters van 
de basisschool. 

Een daling van het aantal leerlingen leidt ook tot een daling van het aantal benodigde 
leerkrachten. Daarnaast is binnen de onderwijssector de vergrijzing sterker dan binnen de 
gemiddelde beroepsbevolking en hierdoor ontstaat een toenemende vervangingsvraag. Door 
toename in deeltijd werk zijn zelfs nog meer leerkrachten nodig. Volgens schattingen van het 
ministerie van OCW ontstaat er hoe dan ook een tekort aan leerkrachten de komende jaren. Dit 
zal zijn invloed hebben op het functioneren van de school. Het is de vraag in hoeverre dit van 
invloed kan zijn op het gebruik van het vastgoed (door bijvoorbeeld vergroten van de groepen), 
maar het is desalniettemin een belangrijke ontwikkeling in het basisonderwijs. 

Instellingen in het basisonderwijs hebben continu te maken met onderwijsvernieuwingen. 
Om mee te kunnen gaan in deze onderwijsvernieuwingen zal er een zekere mate van flexibiliteit 
verlangd worden van het onderwijsvastgoed. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat bijna de helft van 
de geënquêteerden de factor ruimte als beperking zag voor vernieuwingen. Het vastgoed kan dus 
van doorslaggevend belang zijn voor het faciliteren van onderwijsvernieuwingen. Het voorbeeld 
van (Team)Onderwijs op Maat onderschrijft dit. Hierbij geldt ook dat er een flexibel gebouw 
verlangd wordt. Het blijkt vooral bij oudere gebouwen echter moeilijk te realiseren.  

De ontwikkelingsfasen die onderscheiden worden, ondersteunen deze ontwikkeling naar 
een steeds flexibeler gebruik van het onderwijsvastgoed. Naarmate men in een hogere fase terecht 
komt, neemt niet alleen de behoefte aan flexibiliteit toe, maar ook de samenstelling van het 
gebouw. Waar men in de eerste fase nog behoefte heeft aan de ‘ouderwetse’ indeling met 
voornamelijk klaslokalen, heeft men in de laatste fase behoefte aan een breed scala aan ruimten 
die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Bij het organiseren van het 
vastgoedmanagement dient het (overkoepelend) schoolbestuur er derhalve rekening mee te 
houden dat men deze gewenste flexibiliteit vorm kan geven. De zeggenschap die het 
(overkoepelend) schoolbestuur heeft is hierin sterk bepalend. De samenwerking met andere 
stakeholders bepaalt in hoeverre het (overkoepelend) schoolbestuur zich zelf flexibel op kan stellen. 
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4 
 
Kenmerken op bestuurlijk niveau 
 

In dit hoofdstuk staan de kenmerken op bestuurlijk niveau centraal. Hierin komen ten eerste de 
schoolbesturen en de ontwikkelingen hieromtrent aan bod. Daarna wordt de unieke situatie 
besproken die gehanteerd wordt voor het eigendom van het onderwijsvastgoed in Nederland. 
Hierop volgt de huidige staat van het onderwijsvastgoed op het gebied van functionele, technische 
en economische levensduur. Vervolgens komt de wijze waarop in Nederland het vastgoed in het 
basisonderwijs gefinancierd wordt aan bod. Daarna worden de stakeholders behandeld, aan-
gezien basisscholen zich in een uitgebreid web van stakeholders bevinden. Dit hoofdstuk eindigt 
tenslotte met de factoren die een rol spelen in de organisatie van het vastgoedmanagement. 

4.1 Schoolbesturen 

Sinds midden jaren tachtig heeft de rijksoverheid fusies en schaalvergroting in het basisonderwijs 
gestimuleerd middels financiële prikkels (het eerder genoemde decentraliseren van het onderwijs-
vastgoed was hier een onderdeel van). Tot 2004 liep de stimuleringsregeling waarbij de overheid 
de bestuurlijke samenwerking tussen besturen in het basisonderwijs probeerde te vergroten. Dit 
was volgens de overheid een essentiële stap in het voorgenomen proces van autonomievergroting 
voor basisscholen. Vooral kleine besturen kampen met de financiële risico’s als gevolg van 
deregulering en autonomievergroting. Bestuurlijke samenwerking werd noodzakelijk geacht voor 
deze kleine besturen om de toenemende risico’s af te dekken. De overheid heeft in 2004 gecon-
stateerd dat de bestuurs- en managementkracht van scholen voldoende was toegenomen om ook 
in het primair onderwijs de lumpsumfinanciering te kunnen introduceren (Turkenburg, 2008). 

Dit beleid van de overheid heeft duidelijk effect gehad. Het aantal scholen is de afgelopen 
jaren slechts beperkt afgenomen van 7.099 in 1997 naar 6.898 in 2007. Het aantal leerlingen 
blijft de laatste jaren min of meer constant op ongeveer 1,55 miljoen. Het aantal schoolbesturen is 
echter sterk afgenomen van 2.186 in 1997 naar 1.158 in 2007. Vanzelfsprekend zijn daarmee het 
aantal leerlingen en aantal scholen per bestuur flink toegenomen. Het gemiddeld aantal leerlingen 
per school in de loop der jaren slechts minimaal gestegen van 214 leerlingen per school in 1997 
naar 225 leerlingen per school in 2007. Met het ongeveer gelijk blijven van het aantal leerlingen, 
een sterke daling van het aantal schoolbesturen en de lichte stijging van het aantal scholen, is het 
aantal leerlingen en scholen per bestuur dus sterk toegenomen. De figuren 4.1, 4.2 en 4.3 laten 
deze ontwikkeling duidelijk zien (Ministerie van OCW, 2003). Figuur 4.4 laat de gemiddelde 
schoolgrootte in het basisonderwijs per gemeente zien, in 2001.  

 
 

 

Figuur 4.1: Aantal scholen en aantal schoolbesturen Figuur 4.2: Aantal leerlingen en gemiddeld aantal leerlingen per school 
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Figuur 4.3: Gemiddeld aantal scholen en leerlingen per schoolbestuur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.5: Aantal scholen per bestuur Figuur 4.4: Gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs 
Bron: Ministerie van OCW (2007) Bron: Ministerie van OCW (2003)    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006

Aantal scholen per bestuur
10 of meer 
scholen
6 t/m 9 scholen

2 t/m 5 scholen

1 school

 
De grootste overkoepelende schoolbesturen bestaan momenteel uit ruim zestig basisscholen. Soms 
worden deze zelfs nog gecombineerd met scholen voor speciaal (basis)onderwijs en scholen voor 
voortgezet onderwijs. Hierbij wordt onderwijs verzorgd aan bijna 30.000 leerlingen. Figuur 4.5 
laat duidelijk zien dat het percentage eenpitters in de jaren 2002 tot 2006 nauwelijks is 
afgenomen. Het groeiende aantal overkoepelende schoolbesturen met 10 of meer scholen, is 
vooral ten koste gegaan van het aantal kleine overkoepelende schoolbesturen met 2 tot en met 5 
basisscholen. Hiermee lijken de grote overkoepelende schoolbesturen vooral te ontstaan uit fusies 
van de kleine overkoepelende schoolbesturen. 

Het is nog onduidelijk wat de wenselijke schaal is voor organisaties in het basisonderwijs. 
Zoals hiervoor al genoemd, heeft de overheid de scholen gestimuleerd in het vormen van grotere 
bestuurlijke organisaties. Niet iedereen is er van overtuigd dat in dit geval groter ook beter is. Uit 
onderzoek van Gemmeke, Van Otterloo en Van der Wel (2007) blijkt dat ouders zich tegen-
woordig minder zorgen maken over de schoolgrootte in het basisonderwijs. Waar in 2000 nog 
ruim 70% van de ouders vonden dat kleinere scholen beter waren, maakt in 2007 nog maar 24% 
van de ouders zich zorgen over de grootte van de school, ondanks het groter worden van de 
scholen. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2007) toont echter aan dat over het 
algemeen gesteld kan worden dat: “Hoe groter de school, hoe beter de zorg voor de eigen 
kwaliteit is.” (p. 136). Scholen met meer dan vierhonderd leerlingen scoren over het algemeen 
hoger op kwaliteitszorg, professionalisering en leerstofaanbod. De besturen van grote scholen 
hebben in verhouding dan ook meer tijd en middelen om zich bezig te houden met deze aspecten. 
Daarnaast huisvesten kleine scholen in verhouding vaak veel achterstandsleerlingen en hebben 
hierdoor vaak slechtere prestaties. Van Wieringen in Turkenburg (2008) schat dat er pas echte 
administratieve voordelen ontstaan als minimaal tien tot twintig scholen fuseren of samenwerken. 
Dit terwijl in 2006 volgens het ministerie van OC&W (2007) maar 21% van de schoolbesturen tien 
scholen of meer onder hun verantwoordelijkheid had. Daarentegen is nog 47% van de 
schoolbesturen een eenpitter met dus slechts één school. De door de overheid ingezette 
autonomievergroting voor basisscholen zal ertoe leiden dat de bestuurlijke schaalvergroting nog 
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verder toeneemt. De scholen zijn hiertoe genoodzaakt door met name de financiële risico’s die 
gepaard gaan met deze autonomievergroting (Onderwijsraad, 2005b). 

4.2 Eigendom van het onderwijsvastgoed 

Sinds 1994 is een aantal wetswijzigingen van invloed geweest op de eigendomssituatie van het 
vastgoed van onderwijsinstellingen. Vóór deze tijd werd voor alle sectoren in het onderwijs een 
bijzondere constructie gebruikt met betrekking tot het eigendom van de gebouwen. In beginsel was 
de overheid zowel juridisch als economisch eigenaar van het onderwijsvastgoed. Voor de duur dat 
het vastgoed gebruikt werd door de onderwijsinstelling behoorde het juridisch eigendom 
vervolgens aan het bestuur van de onderwijsinstelling. Hier wordt onder juridisch eigendom 
verstaan dat het bestuur van de onderwijsinstelling eigenaar is van het vastgoed zoals omschreven 
in het kadaster. Op deze manier heeft de overheid geen zeggenschap over de gebouwen voor de 
duur dat ze door de onderwijsinstelling gebruikt worden. Hiermee is dus in feite sprake van een 
verhuurder-huurder relatie, waarbij de onderwijsinstellingen echter geen huur betaalden. De 
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant van het gebouw, het 
zogenaamde huurdersdeel van het onderhoud. Omdat de overheid wel economisch eigenaar is 
van de gebouwen, is ze wel verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van het 
gebouw, het zogenaamde verhuurdersdeel van het onderhoud. Hierna volgen de ontwikkelingen 
per sector in chronologische volgorde. Figuur 4.6 is een schematische weergave van deze 
ontwikkelingen.  

Op 1 januari 1994 is de omkering kapitaaldienst financiering (OKF) voor het hoger 
beroepsonderwijs (HBO) uitgevoerd. Hierbij werd het vastgoed tegen waarde overgedragen aan 
de onderwijsinstellingen. Dit kwam er in de praktijk op neer dat de onderwijsinstellingen deze 
overname financierden met bankkrediet. De overheid verhoogde vervolgens de huisvestings-
vergoeding aan de onderwijsinstellingen om de rentekosten van de aangenomen leningen 
gedurende dertig jaar te vergoeden.  

In 1995 vindt bij universiteiten een soortgelijke operatie plaats onder de naam integrale 
verantwoordelijkheid huisvesting (IVH). Er is hierbij gekozen voor een overdracht ‘om niet’, door de 
slechte ervaringen bij de HBO-instellingen. Door het schadeloos stellen van de HBO-instellingen 
voor de dure leningen die zij waren aangegaan, werden de kosten voor de overheid vele malen 
hoger dan wanneer gekozen zou zijn voor overdracht ‘om niet’. Door deze ingreep hebben de 
HBO-instellingen en de universiteiten het volledige eigendom gekregen van hun vastgoed en zijn 
ze geheel vrij in de wijze waarop zij met de vastgoedportefeuille omgaan. Men draagt zelf de 
financiële lasten en lusten die daaruit voortkomen (Wijk, 2005). 

Tot 1 januari 1997 was de CFI4 verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE). Op 1 
januari 1997 is de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting in de BVE-sector overgedragen 
aan de onderwijsinstellingen zelf. In het primair en voortgezet onderwijs is op deze datum de 
verantwoordelijkheid over het onderwijsvastgoed gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeente. 
Hierdoor is de gemeente in beginsel juridisch en economisch eigenaar geworden van de 
gebouwen. Ook hier geldt nu dat de school het juridisch eigendom verkrijgt voor de duur dat het 
vastgoed ‘nodig’ is voor onderwijs. Voor de gemeente is het op haar beurt mogelijk om naast het 
juridisch eigendom ook het economisch eigendom van het vastgoed naar het betreffende 
schoolbestuur over te dragen, dit wordt aangeduid met de term ‘doordecentralisatie’. Op dit 
gebied bestaat er weinig specifieke regelgeving, wat betekent dat de gemeente en de 
schoolbesturen redelijk vrij zijn in de afspraken die ze maken (Wijk, 2005). 

 

                                                     
4 Centrale Financiën Instellingen; een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. 
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Figuur 4.6: Ontwikkelingen eigendom onderwijsvastgoed per sector 

 
Alhoewel het schoolbestuur in principe volledig eigendom kan krijgen van het vastgoed met de 
bijbehorende verantwoordelijkheden en financiële risico’s, blijft de gemeente de bestuurlijke 
zorgplicht voor adequate huisvesting houden. Onderling vertrouwen is in deze kwestie dus van 
groot belang. Er zal door beide partijen gezamenlijk een overeenkomst opgesteld moeten worden 
waarin zowel het schoolbestuur als de gemeente hun verwachtingen richting de andere partij 
vastlegt. Bij volledige doordecentralisatie wordt een jaarlijks bedrag afgesproken tussen gemeente 
en schoolbestuur waarmee de begroting voor onderwijshuisvesting sluitend moet worden gemaakt. 
De gemeente heeft op deze manier geen beheerskosten meer en de financiële risico’s liggen bij 
het schoolbestuur. Doordecentralisatie maakt het voor het schoolbestuur echter wel mogelijk om 
financiële middelen te bundelen om op deze manier grote uitgaven te kunnen doen voor 
grootschalige renovatie, nieuwbouw of uitbreiding. Zeker in combinatie met de lumpsum-
financiering is het mogelijk om met middelen te schuiven naar plaatsen waar ze op dat moment 
het meest nodig zijn. Ondanks de doordecentralisatie van het economisch eigendom van het 
onderwijsvastgoed blijft de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor passende huisvesting voor het 
basisonderwijs. In de praktijk komt deze zorgplicht van de gemeente neer op het beschikbaar 
stellen van voldoende middelen zodat de onderwijsinstellingen daar redelijkerwijs mee kunnen 
voorzien in hun huisvesting. 

Door naast het juridisch ook het economisch eigendom bij de schoolbesturen onder te 
brengen, is het mogelijk om de huisvestingskosten integraal te benaderen. Er kan een 
wisselwerking ontstaan tussen de investering die gedaan wordt bij nieuwbouw en de kosten 
gedurende de verdere exploitatie van het vastgoed. Dit werkt ook in het voordeel van duurzame 
oplossingen. Door vaak hogere initiële investeringen worden exploitatielasten voor de langere 
termijn gereduceerd. Indien de kostenstromen voor investering en exploitatie gescheiden worden, 
wordt de drempel om in duurzame oplossingen te denken verhoogd. De ervaring leert dan ook dat 
gemeenten doorgaans niet bereid zijn om in duurzame oplossingen te investeren, omdat zij zelf 
niet de vruchten plukken van deze investeringen gedurende de exploitatie. 

Momenteel is er slechts een beperkt aantal schoolbesturen dat naast het juridisch eigendom 
ook het economisch eigendom van hun vastgoed heeft. In vrijwel alle gevallen ligt dit economisch 
eigendom dus nog bij de gemeente. 
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4.3 Technische/economische levensduur gebouwen 

Sinds de huisvesting van basisscholen gedecentraliseerd is naar de gemeenten, wordt niet meer 
centraal een gegevensbestand bijgehouden. Derhalve is niet exact bekend hoeveel gebouwen en 
vierkante meters bruto vloeroppervlak er door instellingen in het basisonderwijs gebruikt worden. 
Deze gegevens zijn, indien bekend, ondergebracht bij de gemeenten. In de praktijk blijkt echter 
dat zowel de gemeenten als de schoolbesturen zelf deze cijfers lang niet altijd beschikbaar hebben.  

Op basis van een geschatte 10,5 vierkante meter bruto vloeroppervlak per leerling in het 
primair onderwijs (Janssen, 2008) komt het totaal bruto vloeroppervlak dat in Nederland gebruikt 
wordt in het primair onderwijs op 17,4 miljoen vierkante meter. Arbeek (2007) schat het aantal 
gebouwen in het primair onderwijs in 2007 op ongeveer 8.000. Op basis van het aantal 
leerlingen en een geschatte vastgoedwaarde van 10.000 euro per leerling zou de totale vastgoed-
waarde ongeveer 15,5 miljard euro bedragen. Daarnaast meldt Arbeek dat in toenemende mate 
gebouwen gesloopt worden die functioneel verouderd zijn, maar technisch en economisch nog niet 
verouderd zijn. Doorgaans hanteren de gemeenten een termijn van veertig jaar voor het 
afschrijven van de gebouwen (economische levensduur).  

In de praktijk kampen veel overkoepelende schoolbesturen met portefeuilles waarvan de 
gemiddelde leeftijd rond of zelfs al over de algemeen gehanteerde afschrijvingstermijn van veertig 
jaar is. Dit wordt ondersteund door gegevens van SenterNovem5 uit 2006 in tabel 4.7. Hierin is 
duidelijk te zien dat de gebouwvoorraad in de onderwijssector in Nederland inmiddels aardig op 
leeftijd begint te geraken. Het hoge aantal scholen dat gebouwd is in de periode vóór 1975 is 
wellicht te verklaren uit het feit dat in de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog er aanzienlijk 
meer kinderen geboren werden dan in de perioden ervoor en erna.  
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Figuur 4.7: Leeftijd gebouwvoorraad onderwijs 2006 
Bron: www.senternovem.nl 

4.4 Financiering van het onderwijsvastgoed 

Vanaf 1 augustus 2006 heeft de overheid de scholen in het primair onderwijs meer bestuurlijke 
vrijheid gegeven. De financiering geschiedt middels een lumpsumfinanciering op basis van het 
aantal leerlingen met als peildatum 1 oktober. Ook het voortgezet onderwijs krijgt op deze manier 

 
5 SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Namens de overheid 
bieden zij een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en 
innovatie. 
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lumpsumfinanciering van de rijksoverheid. Hiermee is een groot scala aan financiële maatregelen 
en subsidies afgeschaft. De onderwijsinstellingen krijgen nu één budget waarvan personeelslasten 
en materiële lasten betaald moeten worden. De scholen zijn vrij in de wijze waarop ze dit budget 
aanwenden, er is geen schot meer tussen de beide kostenposten. De school kan op deze manier 
hun investering beter op één lijn brengen met de specifieke behoeften van de school. Dit budget 
wordt op bestuursniveau uitgekeerd, de overkoepelende schoolbesturen zijn dus vrij hoe de 
middelen over meerdere scholen verdeeld worden. Deze wijziging in financiering maakt deel uit 
van een uitgebreider pakket aan maatregelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap; de ‘autonomievergroting en deregulering’. Tevens past dit binnen het streven van de 
overheid naar minder regels en administratieve lasten. De scholen worden geacht van dit geld het 
onderhoud aan de binnenkant van het gebouw te bekostigen. Het schilderwerk aan de buitenkant 
wordt daar in deze sector ook bij gerekend.  

Daarnaast ontvangt de gemeente budget van de rijksoverheid uit het Gemeentefonds. Deze 
inkomsten mag de gemeente geheel naar eigen inzicht besteden. Een deel van dit budget zou door 
de gemeente gereserveerd moeten worden voor onderwijshuisvesting. De gemeente is echter vrij in 
de besteding van dit budget. Het is onder andere bedoeld voor de buitenkant van de 
schoolgebouwen in het primair onderwijs, maar ook investeringen in nieuwbouw moeten hiervan 
bekostigd worden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor het verschaffen van voldoende 
passende huisvesting voor de scholen in het primair onderwijs. Uit onderzoek van Arbeek (2007) 
blijkt dat de gemeenten jaarlijks minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting dan ze daarvoor 
krijgen van de overheid. Instellingen in het voortgezet onderwijs krijgen daarnaast vanaf 2005 zelf 
een budget van de centrale overheid voor aanpassingen en onderhoud aan de gebouwen. 

In de traditionele situatie waarin het economisch eigendom bij de gemeente ligt, is het 
schoolbestuur verantwoordelijk voor het initiëren van het verhuurdersdeel van het onderhoud dat 
dus voor rekening komt van de gemeente. Hiertoe dienen de schoolbesturen budget aan te vragen 
voor de betreffende werkzaamheid. Vervolgens bepaalt de gemeente of men hiermee akkoord 
gaat en wordt eventueel budget beschikbaar gesteld. Deze werkwijze is niet bij wet vastgelegd en 
in de praktijk worden er dan ook andere werkwijzen gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
de gemeente de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor hun deel van het onderhoud 
en dat ook zelf uit laat voeren. Hiermee wordt een hoop bureaucratie vermeden. Daarnaast is het 
ook mogelijk dat de verantwoordelijkheid en het geld doorgeschoven worden naar het 
schoolbestuur. Hierbij is dan nog geen sprake van de zogenaamde doordecentralisatie, maar 
krijgt het schoolbestuur wel een grotere mate van zelfstandigheid en wordt het buitenonderhoud 
geheel zelfstandig gecoördineerd en bekostigd. De gemeente sluist daartoe een vooraf 
afgesproken deel van het budget – dat zij hiervoor krijgt van het Gemeentefonds – rechtstreeks 
door naar het schoolbestuur. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van een 
volledige doordecentralisatie, waarbij het schoolbestuur volledig eigenaar en daarmee ook 
verantwoordelijk wordt voor het vastgoed. In dit geval krijgt het schoolbestuur van de gemeente 
niet alleen een budget voor onderhoud, maar ook voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw.  

In figuur 4.8 worden de financieringsstromen voor het onderwijs in Nederland 
weergegeven. Hierin komt duidelijk naar voren dat de overheid verreweg de belangrijkste betaler 
is van onderwijs in Nederland. Figuur 4.9 geeft de financieringsstromen weer voor specifiek het 
basisonderwijs. 
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Figuur 4.8: Financieringsstromen binnen het Nederlands onderwijsstelsel 
Bron: CBS (2008) 
 

 
Figuur 4.9: Financieringsstromen basisonderwijs 
Bron: Braat (2005) 

4.5 Stakeholders en samenwerking 

Scholen in het basisonderwijs bevinden zich in een uitgebreid web van stakeholders. Zoals reeds 
eerder geschetst, zal het aantal stakeholders eerder toenemen dan afnemen. Voor een aantal van 
deze stakeholders geldt dat zij niet alleen betrokken zijn bij de ontwikkelingen van het primaire 
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proces op de basisschool, maar ook fysiek in de naaste omgeving van de school gesitueerd zijn of 
worden. Hiermee vormen zij een belangrijke partner in het huisvestingsvraagstuk.  

Peuterspeelzalen en kinderopvang 
De partijen waarmee een basisschool samen gehuisvest is, bepalen voor een belangrijk deel de 
gevraagde prestaties van het vastgoed. Door samen gebruik te maken van het vastgoed kan er 
flexibel omgegaan worden met de beschikbare ruimten. Daarnaast is het mogelijk om kosten te 
besparen indien vastgoed voor meerdere functies gebruikt kan worden. Indien er samenwerking 
plaatsvindt bij basisscholen dan is dat meestal in de vorm van een brede school. Volgens de 109 
gemeenten die Kruiter en anderen (2007) onderzocht hebben, worden vooral de peuterspeelzaal 
en de kinderopvang genoemd als actief betrokken partner. Dit zijn ook vaak de partijen waar een 
school al mee samenwerkt nog voor ze een brede school vormen. Binnen de brede school worden 
beide partijen tezamen met de basisschool gezien als de onmisbare kern. Naast de basisschool, 
peuterspeelzaal, kinderopvang en de gemeente worden nog ruim twintig mogelijke partijen 
onderscheiden welke van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een brede school (Kruiter et al., 
2007). Deze partijen kunnen verdeeld worden over de categorieën: welzijn, cultuur, onderwijs, 
zorg, sport en opvang. Enkele voorbeelden hiervan zijn: welzijnswerk, bibliotheek, voorschool, 
muziekschool, sportverenigingen en maatschappelijk werk. 

Brede scholen 
In het begin van de jaren negentig zijn in Nederland de eerste brede scholen gestart. Een brede 
school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, 
ouders en buurt, met de school als middelpunt (Grinten, Walraven, Broekhof, Hoogeveen en 
Studulski, 2007). Er bestaat echter niet zoiets als dé brede school, elke school past het concept toe 
zoals het in haar situatie nodig is. Nu zijn in vrijwel alle gemeenten in Nederland brede scholen 
ontwikkeld of zijn de voorbereidingen daarvoor gestart. Nederland kent momenteel ruim duizend 
brede scholen (op een totaal aantal basisscholen van 7.108) (Kruiter et al., 2007). De ontwikkeling 
van brede scholen is oorspronkelijk op gang gebracht om problemen in achterstandswijken aan te 
pakken. De problemen in de wijken kwamen binnen de muren van de school en hadden een 
negatieve invloed op de prestaties van de leerlingen. Brede scholen proberen deze problemen op 
te vangen door met een breed scala aan partners een samenwerking aan te gaan. Op deze 
manier kan er een combinatie gemaakt worden van onderwijs, welzijn, gezondheidszorg, cultuur 
en sport. Gezamenlijk proberen deze instellingen en diensten de problemen van de leerlingen en 
de problemen in de wijk aan te pakken. Hiermee fungeert de brede school vaak als ‘kloppend 
hart’ van de buurt, wijk of het dorp (Gramberg, 2003). 

In de huidige ontwikkeling van brede scholen komen volgens Gramberg (2003) twee 
maatschappelijke ontwikkelingen samen. In de eerste plaats de lijn van achterstand. Vanuit deze 
lijn zijn de brede scholen in eerste instantie opgezet. Van oorsprong liggen deze scholen 
voornamelijk in wijken met weinig sociale cohesie. Leerkrachten kunnen zich niet meer op hun 
kerntaken concentreren omdat ze meer als maatschappelijk werker bezig zijn. Daartoe is men een 
samenwerking met andere (zorg)instellingen aangegaan, opdat deze partijen zich kunnen 
concentreren op de sociale problemen en de school zich weer kan richten op haar kerntaken. 
Gedurende de jaren is er een tweede lijn ontstaan, namelijk de dagindelinglijn. Door de 
veranderende dagindeling van de kinderen met werkende ouders is er een groeiende vraag 
ontstaan naar het brede school concept, maar dan in een iets gewijzigde vorm. Voor 
tweeverdieners blijkt het moeilijk om de zorgtaken voor hun kinderen en hun werk te combineren. 
Scholen met voor-, tussen- en naschoolse opvang kunnen hier een uitkomst bieden door de 
kinderen op te vangen op de momenten dat ouders al/nog aan het werk zijn. 

Eén van de belangrijkste indicatoren bij het ontwikkelen van een brede school is de buurt 
waarin de school staat. Braakman, Kloprogge, Van Rossem, Rutten en Van Wissen (1999) hebben 
hiervoor vijf profielen opgesteld: het onderwijsachterstandenprofiel, het zorgprofiel, het 
verrijkingsprofiel, het opvangprofiel en het wijk- en buurtprofiel. Het onderwijsachterstandenprofiel 
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legt de nadruk op het gelijke kansen scheppen voor alle leerlingen en probeert daarmee de 
achterstanden te bestrijden. Het zorgprofiel richt zich meer op een verbetering van zorg voor 
kinderen. Het biedt een opvoedingsondersteuning voor de ouders. Het verrijkingsprofiel wil een 
brede algemene ontwikkeling van de leerlingen stimuleren. Hierbij ligt de nadruk op sociale, 
culturele en sportieve activiteiten. Deze activiteiten vinden veelal plaats in de naschoolse opvang. 
Binnen het opvangprofiel staat de combinatie van werk en kinderen voor ouders centraal. 
Kinderen kunnen hierbij op de school terecht tijdens kantooruren, zodat ouders hun zorgtaken en 
arbeid beter kunnen combineren. Tot slot is het wijk- en buurtprofiel voornamelijk gericht op de 
buurtbewoners die normaal gesproken niets met de basisschool te maken zouden hebben. In de 
vorm van cursussen en gezondheidsvoorzieningen worden zij naar de school gehaald.  

De eerste twee profielen, het onderwijsachterstandenprofiel en het zorgprofiel, kunnen 
gekoppeld worden aan de achterstandslijn en de bijbehorende (achterstands)wijken. Het derde en 
vierde profiel, het verrijkingsprofiel en opvangprofiel, kunnen gekoppeld worden aan de 
dagindelinglijn en de bijbehorende sociaaleconomisch sterkere wijken. Het laatste profiel kan in 
principe aan elke wijk gekoppeld worden, maar wordt toch meestal verbonden met 
achterstandswijken waar de sociale cohesie beperkt is. Hiermee wordt duidelijk dat de brede 
scholen al lang niet meer alleen voor achterstandswijken ontwikkeld worden, maar ze ook van 
grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor andere typen wijken. Dit verklaart ook in grote mate 
de diversiteit in brede scholen. Het heeft ook geleid tot een breed scala aan benamingen van deze 
scholen, bijvoorbeeld: Forumschool, Spilschool, Vensterschool, Magneetschool, enzovoort. 

Door Kruiter en anderen (2007) worden vijf typen wijken/buurten onderscheiden: 
achterstandswijken, dorpskernen, herstructureringswijken, sociaaleconomisch sterke wijken en 
nieuwbouwwijken. Figuur 4.10 geeft een overzicht in welk typen wijken de brede scholen in het 
jaar 2007 reeds operationeel waren en waar deze in voorbereiding zijn. Opvallend hierbij is de 
sterke ontwikkeling van brede scholen in dorpskernen. Dit kan verklaard worden door het feit dat 
voorzieningen die normaal gesproken in een dorpskern niet meer levensvatbaar zijn, zoals een 
bibliotheek of een consultatiebureau, op deze manier toch behouden kunnen blijven. Ook in de 
dorpskernen wordt verwacht dat de leefbaarheid en sociale cohesie versterkt kan worden middels 
brede scholen. 

Brede scholen worden tegenwoordig dus ingezet om uiteenlopende redenen, waarin het 
type wijk een belangrijke indicator is. 

 

Wijken Operationeel In voorbereiding
Achterstandswijken (geen herstructureringswijken) 52% 14%
Dorpskernen 25% 39%
Herstructureringswijken 9% 14%
Sociaal-economisch sterke wijken 8% 18%
Nieuwbouwwijken 7% 15%
Totaal 100% 100%

Type wijken met brede scholen operationeel of in voorbereiding

 
Figuur 4.10: Type wijken met brede school operationeel of in voorbereiding 
Bron: Kruiter en anderen (2007) 

Samenwerking 
In de ontwikkeling van brede scholen worden door Kruiter en anderen (2007) vier typen 
samenwerking omschreven: back to back, face to face, hand in hand en cheek to cheek. 
Daarnaast is onderzocht welke typen van toepassing waren in een groep van 118 scholen. Bij 
slechts 6% van de scholen was sprake van een erg stroef lopende samenwerking, het back to back 
principe. Bij dit back to back principe werken de partijen onderling niet of nauwelijks samen en 
worden de faciliteiten niet gedeeld of multifunctioneel gebruikt. In 42% van de gevallen is sprake 
van een face to face principe. Hierbij hebben de organisaties een open houding tegenover elkaar. 
Werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en er wordt samengewerkt waar mogelijk. 
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Faciliteiten worden dan ook gedeeltelijk multifunctioneel gebruikt. Bij de helft van de scholen is 
reeds sprake van een hand in hand relatie in de samenwerking. De organisaties werken nauw 
samen en stemmen werkzaamheden op elkaar af. Door de synergie is het mogelijk om een 
kwalitatief hoger voorzieningenniveau te realiseren. De organisaties behouden elk hun eigen 
identiteit, maar er wordt wel zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van elkaars faciliteiten. Tot slot 
hebben slechts een paar scholen (2%) een cheek to cheek relatie met de overige organisaties. 
Hierbij ontstaat één organisatie en geven de afzonderlijke organisaties hun identiteit (gedeeltelijk) 
op. Binnen de nieuwe organisatie geldt dat alle faciliteiten in principe voor iedereen vrij 
beschikbaar zijn. 

Niet-onderwijsgerelateerde stakeholders 
Naast de onderwijsgerelateerde stakeholders is er ook een groot scala aan stakeholders niet 
gericht zijn op inhoudelijke samenwerking met de basisschool. Het ‘Weer Samen Naar School’ 
concept zorgt er bijvoorbeeld voor dat zorginstellingen (zoals de jeugdzorg) belangrijke 
stakeholders worden voor onderwijsinstellingen. Deze partijen zijn noodzakelijk bij het bieden van 
de juiste zorg aan de betreffende leerlingen. Ze zullen echter in mindere mate ook fysieke 
nabijheid behoeven. Voor de ontwikkelingen omtrent de ‘brede scholen’ en de ‘multifunctionele 
accommodaties’ geldt dat een groot aantal stakeholders niet alleen in nauw contact staat met de 
onderwijsinstelling, maar ook korte fysieke afstanden noodzakelijk zijn. Kinderopvang, de 
peuterspeelzaal en sportverenigingen profiteren nadrukkelijk van elkaars nabijheid. Figuur 4.11 
geeft een overzicht van stakeholders die mogelijk betrokken kunnen zijn bij basisscholen.  
 

 
Figuur 4.11: Stakeholders betrokken bij een basisschool 
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4.7 Factoren die een rol spelen in de organisatie van het 
vastgoedmanagement 

Onder invloed van het overheidsbeleid om schaalvergroting in het onderwijs te stimuleren, zijn 
steeds meer en steeds grotere overkoepelende schoolbesturen ontstaan. Door de toegenomen 
schaalgrootte van deze overkoepelende schoolbesturen ontstaat er op een zeker moment 
voldoende draagvlak voor professionalisering. Eén van de werkvelden die daarvan kan profiteren 
is het vastgoedmanagement. Een grotere organisatie kan profiteren van schaalvoordelen en kan 
meer middelen vrij maken om expertise te verwerven op terreinen waar men dit nog tekort komt. 
De grootte van het overkoepelend schoolbestuur zal derhalve een belangrijke factor zijn in de 
organisatie van het vastgoedmanagement.  

Het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed kan zowel bij de gemeente als bij het 
(overkoepelend) schoolbestuur liggen. De positie van dit economisch eigendom bepaalt in 
belangrijke mate de relatie die de gemeente en het (overkoepelend) schoolbestuur hebben. Indien 
de gemeente nog in het bezit is van het economisch eigendom, dan is de gemeente ook financieel 
verantwoordelijk voor de staat van het onderwijsvastgoed. Daarmee is het (overkoepelend) 
schoolbestuur erg afhankelijk van de gemeente. Het economisch eigendom van het onderwijs-
vastgoed is dus een belangrijke factor in de organisatie van het vastgoedmanagement. 

Over het algemeen zijn de portefeuilles in het basisonderwijs sterk verouderd. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee tijdens de exploitatie. Schoolbesturen worden in de budgetten die zij 
krijgen niet gecompenseerd voor deze ‘dure’ gebouwen. Daarnaast zijn de budgetten voor 
onderwijshuisvesting dermate beperkt dat scholen geen middelen hebben om zelf gebouwen 
ingrijpend te renoveren. De verantwoordelijkheid krijgen over dergelijke gebouwen zal dus de 
nodige financiële risico’s met zich meebrengen. Daarmee is de staat van het onderwijsvastgoed 
een belangrijke factor bij het organiseren van het vastgoedmanagement. 

Het web van stakeholders waarin basisscholen zich bevinden neemt almaar toe. Vaak zijn 
peuterspeelzalen en kinderopvang gehuisvest in of nabij basisscholen. Daarnaast zorgt de 
ontwikkeling van brede scholen ervoor dat men in toenemende mate met andere partijen 
gehuisvest wordt. Dit betekent dat basisscholen bij het opstellen van het vastgoedmanagement ook 
rekening dienen te houden met deze andere gebruikers van het vastgoed. Daarmee wordt de 
samenstelling van de betrokken partijen ook een belangrijke factor in de organisatie van het 
vastgoedmanagement.  

Concluderend kan er gesteld worden dat uit dit hoofdstuk vier factoren naar voren komen 
die een belangrijke rol spelen in de organisatie van het vastgoedmanagement, namelijk de grootte 
van het overkoepelend schoolbestuur, het economisch eigendom, de staat van het 
onderwijsvastgoed en tenslotte de samenstelling van de betrokken partijen. In hoofdstuk 6 worden 
deze factoren gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende beheermodellen en 
komen de voor- en nadelen die met deze factoren samenhangen worden ook aan bod.  
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5 
 
Definiëring van begrippen in het 
vastgoedmanagement  

In dit hoofdstuk zal een uiteenzetting volgen over de meest gebruikte termen binnen 
vastgoedmanagement. Eerst volgt er een overzicht van de verschillende hoedanigheden waarin 
vastgoedmanagement bedreven kan worden. Vervolgens komen de beleidsniveaus met de 
specifieke werkzaamheden binnen het vastgoedmanagement aan bod, middels de vastgoed-
piramide. Daarna wordt de ontwikkeling die het vastgoedmanagement doormaakt van traditioneel 
vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement behandeld aan de hand van het model 
van Joroff. Voorts worden de mogelijkheden met betrekking tot centralisatie of decentralisatie van 
het vastgoedmanagement besproken. Hierna volgen de trends en ontwikkelingen op het gebied 
van vastgoedmanagement. Tot slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met de factoren die een rol 
spelen in de organisatie van het vastgoedmanagement. 

5.1 Wat onder vastgoedmanagement wordt verstaan 

De definitie van het begrip vastgoedmanagement hangt nauw samen met de omgeving waarin de 
werkzaamheden in dit werkveld uitgevoerd worden. Niet alleen kan er een onderverdeling 
gemaakt worden in profit en non-profit, ook binnen deze onderverdeling kunnen de taken van een 
vastgoedmanager zeer divers zijn. De taken van een vastgoedmanager die in dienst is van een 
multinational zullen heel anders van aard zijn, dan die van een winkelcentrummanager. Ook 
binnen de non-profit sector zien we grote verschillen. Gemeenten hebben te maken met een zeer 
diverse vastgoedportefeuille, waar onderwijsinstellingen een relatief eenzijdige portefeuille bezitten. 
Binnen deze verschillende werkvelden verkeert het vastgoedmanagement in verschillende stadia. 
Waar het binnen het ene werkveld al een flinke professionaliseringsslag heeft gemaakt, wordt het 
vastgoedmanagement in het andere werkveld nog zeer traditioneel aangepakt. 

Traditioneel wordt het vastgoedmanagement uitgevoerd voor vastgoedbeleggers. Deze 
beleggers investeren in portefeuilles, maar wensen daar zelf niet het dagelijks beheer van uit te 
voeren. De vastgoedmanager draagt zorg voor de portefeuille opdat deze optimaal rendeert voor 
de belegger. De focus van de vastgoedmanager is hierbij het rendement van de belegger. In deze 
sector heeft het vastgoedmanagement gezien zijn lange geschiedenis al de nodige 
professionalisering doorgemaakt. 

Daarnaast is er het vastgoedmanagement bij corporaties. Deze partij functioneert als ware 
het een belegger, echter is het hoofddoel niet het genereren van een maximaal rendement, maar 
het voorzien in een huisvestingsbehoefte voor partijen die dat op de reguliere woningmarkt zelf 
niet kunnen. In deze situatie is men primair gericht op het verzorgen van deze betaalbare 
huisvesting, met dien verstande dat de rendementen van dien aard zijn dat de continuïteit van de 
corporatie niet in het gedrang komt. In de loop der jaren is door groei en verzelfstandiging deze 
sector dermate gegroeid dat traditioneel vastgoedbeheer niet langer volstaat. Er ontstond de 
behoefte om meer strategisch en marktgericht te werken, temeer gezien de differentiatie in de 
vraag. Dit komt tot uiting in het strategisch voorraadbeleid (Smeets, 1997). De corporaties zijn 
hiermee een partij die ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van vastgoedmanagement, 
van zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. 

Tot slot is er nog het vastgoedmanagement voor eigenaar/gebruiker, ook wel Corporate 
Real Estate Management (CREM) genoemd. Van oudsher richt deze sector binnen het 
vastgoedmanagement zich op grote bedrijven en instellingen. De combinatie van eigendom en 
gebruik maakt dat de focus van de Corporate Real Estate Management meer richting een 
maximaal gebruikersrendement zal liggen, in plaats van financieel gewin. Dit in tegenstelling tot 
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vastgoedmanagement voor vastgoedbeleggers. Deze tak van vastgoedmanagement komt dus het 
meest overeen met het vastgoedmanagement zoals dat op basisscholen uitgevoerd wordt. 

Corporate real estate management vindt zijn oorsprong in de industriële revolutie, door de 
groeiende behoefte aan industrieel vastgoed. De ondernemingen hadden van oorsprong geen 
kennis van vastgoedmanagement. Corporate real estate management afdelingen werden 
opgericht om de groeiende vastgoedportefeuille van de ondernemingen te managen (Dewulf, 
Krumm en De Jonge, 2006). Tot de jaren 60 van de vorige eeuw was er weinig verandering in de 
werkzaamheden en professionaliteit van deze afdelingen. Internationale groei vanaf de jaren 60 
zorgde ervoor dat de spreiding van de vastgoedportefeuille dermate groot werd, dat 
verantwoordelijkheden werden gedecentraliseerd. De corporate real estate management afdeling 
moest nu haar toegevoegde waarde voor de onderneming gaan bewijzen. De toenemende drang 
tot expansie zorgde ervoor dat de ondernemingen hun financiële middelen alleen wilden 
aanwenden voor het primaire proces. De vraag naar huurpanden nam toe en hiermee 
professionaliseerde niet alleen de vastgoedmarkt, maar ook de corporate real estate management 
afdeling. Zeker tijdens de economische crisis in de jaren zeventig en de ontwikkeling van 
computertechnologie werd de vastgoedafdeling op de proef gesteld en moest nut bewezen 
worden. Vanaf dit moment vertoont de ontwikkeling van het corporate real estate management 
grote overeenkomst met de ontwikkeling van het vastgoedmanagement in opdracht van beleggers 
(Janssen, 2008). In de jaren 80 werden de afdelingen techniek, huishoudelijke dienst en algemene 
zaken verenigd in een nieuw vakgebied facility management (Van Driel, 2001). De jaren hierna 
professionaliseert de vastgoedafdeling verder en wordt er naast het beheer op operationeel niveau 
ook steeds meer gewerkt op het tactisch en strategisch niveau.  

Het verschil tussen vastgoedmanagement voor een belegger en vastgoedmanagement voor 
een eigenaar/gebruiker (CREM) is weergegeven in figuur 5.1. 

 
Verschillen in vastgoedmanagement naar 'opdrachtgever'

Vastgoedmanagement voor belegger Vastgoedmanagement voor eigenaar/gebruiker
Doel Maximale opbrengsten met minimale kosten Minimale kosten met maximale (indirecte) opbrengsten

Waardeontwikkeling Maximale ondersteuning primaire proces

Acquisitie Bijdrage aan portefeuillerendement Locatie/vastgoedkeuze ondersteunend aan primair 
proces

Exploitatie Performance analyse op basis van 
rendement

Performance analyse op basis van bijdrage aan 
primair proces

Dispositie Waardeontwikkeling Wijziging bedrijfsvoering primair proces

 
Figuur 5.1: Verschil in vastgoedmanagement naar ‘opdrachtgever’ 
Bron: Van Driel (2001) 

5.2 Beleidsniveaus binnen het vastgoedmanagement 

Een inmiddels algemeen bekende indeling betreft de piramide zoals weergegeven in figuur 5.2. 
Ruwweg zijn er drie beleidsniveaus te onderscheiden in het vastgoedmanagement; het strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. 

Strategisch niveau 
Op strategisch niveau worden de kaders voor het vastgoedmanagement op alle drie de niveaus 
vastgesteld. Ook hier geldt dat deze kaders in grote mate afhankelijk zijn van het werkveld waarin 
de onderneming of instelling zich bevindt. Waar de doelstellingen van profitorganisaties 
voornamelijk gericht zullen zijn op financiële aspecten, zullen de doelstellingen van non-profit 
organisaties voornamelijk gericht zijn op instandhouding van de huisvesting tegen minimale 
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Figuur 5.2: Beleidsniveaus binnen het vastgoedmanagement. 

 
kosten. Het vastgoedmanagement op strategisch niveau is doorgaans eindverantwoordelijk voor 
de betreffende vastgoedportefeuille. 

Het formuleren van het beleid op strategisch niveau gebeurt zowel op basis van de 
doelstellingen van de organisatie als op basis van de analyses en informatie zoals die aangeleverd 
worden uit de managementlagen op tactisch en operationeel niveau. De voornaamste 
werkzaamheden zullen bestaan uit het opstellen van het portefeuillebeleid, het vervaardigen van 
het lange termijn huisvestingsplan en het uitvoeren van performance analyses van de portefeuille 
als geheel (van Driel, 2001). Voor het uitvoeren van deze performance analyses is de SWOT-
analyse een belangrijk hulpmiddel (Van Beukering, 2005). Deze SWOT-analyse kan zowel voor de 
afzonderlijke vastgoedobjecten gebruikt worden, als voor de vastgoedportefeuille als geheel. De 
uitkomsten van deze analyse leveren een belangrijk aandeel in de informatievoorziening voor het 
vast te stellen beleid.  

Tactisch niveau 
De belangrijkste taak van het management op tactisch niveau, is het maken van de vertaalslag van 
het portefeuillebeleid op strategisch niveau naar een objectbeleid op tactisch niveau (Van Driel, 
2001). Daarnaast zal het management op tactisch niveau de vastgoedobjecten analyseren. De 
uitkomsten hiervan vormen een belangrijke informatiebron voor het strategisch management. De 
belangrijkste uitgangspunten binnen het te vormen beleid op tactisch niveau wordt grotendeels 
bepaald door het type eigenaar en gebruiker van het pand. Een belegger zal kiezen voor 
maximaal financieel rendement en op basis hiervan wordt het beleid bepaald en de portefeuille 
geanalyseerd. Een eigenaar/gebruiker zal daarentegen kiezen voor maximaal gebruikers-
rendement. Kosten spelen hierbij ook een belangrijke rol, maar de bijdrage van het onroerend 
goed aan de te huisvesten bedrijfsprocessen zal belangrijker zijn.  

Naar aanleiding van de analyses en het bepalen van de gewenste conditie zijn per object 
drie strategieën mogelijk; onveranderd doorexploiteren, aan- of verbouwen of dispositie. 
Daarnaast is het ook mogelijk dat overgegaan moet worden tot acquisitie. Acquisitie en dispositie 
zijn weliswaar taken van het vastgoedmanagement op tactisch niveau, maar vaak worden deze 
taken uitbesteed. Voor acquisitie geldt de keuze tussen nieuwbouw of bestaande bouw. In geval 
van nieuwbouw zal veelal gebruik gemaakt worden van (externe) projectontwikkelaars, in geval 
van acquisitie van bestaande bouw zal doorgaans een beroep gedaan worden op makelaars 
vanwege hun specifieke kennis van de lokale markt. Ook voor dispositie geldt dat veelal gebruik 
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wordt gemaakt van makelaars. Het initiatief tot verkoop ligt dan bij de vastgoedmanagement-
organisatie, het daadwerkelijke verkooptraject wordt dikwijls uitgevoerd door de makelaar. Bij 
aankoop worden geregeld zelf de daadwerkelijke onderhandelingen gevoerd. 

Van Beukering (2005) maakt vanwege de specifieke aard van de werkzaamheden een 
tweedeling in het vastgoedmanagement op tactisch niveau. Enerzijds het tactisch management op 
programmeringsvlak, waarbij de vertaalslag gemaakt wordt van het strategisch management naar 
de lagere niveaus. Anderzijds het tactisch management op ontwikkelingsvlak, waarbij de 
werkzaamheden worden gevormd door het ontwikkelen van nieuw vastgoed, acquisitie of 
dispositie.  

Operationeel niveau 
Op het operationeel niveau vinden de daadwerkelijke beheerwerkzaamheden plaats. Al naar 
gelang het type eigenaar en/of gebruiker verschillen deze werkzaamheden. Het brede scala aan 
werkzaamheden kan als volgt ingedeeld worden:  

‐ administratief beheer 
‐ financieel beheer 
‐ technisch beheer 
‐ commercieel beheer 
‐ facility management 
‐ gebiedsmanagement 
‐ projectmanagement 

 
Administratief en financieel beheer worden vaak gecombineerd en bestaan uit het vastleggen en 
beheren van geldstromen en relevante gegevens van het vastgoed en de eigenaar en/of gebruiker. 
Het totale vastgoedmanagement staat of valt met de wijze waarop het administratief en financieel 
uitgevoerd wordt (Van Beukering, 2005). 

Technisch beheer omvat de werkzaamheden die verband houden met de technische 
instandhouding van het vastgoed. Veelal wordt hier de onderverdeling gemaakt naar; planmatig 
onderhoud, klachten onderhoud, mutatie onderhoud, service onderhoud en correctief onderhoud. 
Daarnaast worden jaarlijks de onderhoudsbegrotingen opgesteld en wordt een meerjaren-
onderhoudsplan opgesteld. 

Van commercieel beheer is sprake indien er objecten in de portefeuille verhuurd worden. 
Belangrijke onderdelen hiervan zijn; contractbeheer, relatiebeheer en promotie.  

Facility management is in geval van corporate real estate management een belangrijk 
onderdeel van het vastgoedmanagement op operationeel niveau. Dit facility management kan op 
vele manieren ingericht worden, al naar gelang de behoefte van de eigenaar/gebruiker. Er bestaat 
geen universele definitie van facility management. Een veel gebruikte indeling komt van 
Regterschot (1988): huisvesting (o.a. terrein beheer en installaties), services (o.a. beveiliging, 
catering en schoonmaak) en middelen (ICT, meubilair en kantoorbenodigdheden).  

Indien de gebouwen in de portefeuille op een min of meer afgesloten (eigen) terrein liggen, 
is er ook behoefte aan gebiedsmanagement. Deze discipline kan ook onderdeel uitmaken van het 
facility management.  

Projectmanagement is doorgaans verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van 
grote projectmatige werkzaamheden als nieuwbouw of grootschalige renovatie. 

5.3 Van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch 
vastgoedmanagement 

Het vastgoedmanagement heeft een ontwikkeling doorgemaakt van traditioneel vastgoedbeheer 
naar strategisch vastgoedmanagement. Van oudsher werden de kosten en werkzaamheden 
omtrent huisvesting gezien als noodzakelijk kwaad dat nou eenmaal diende te gebeuren. Het 
vastgoedbeheer bestond voornamelijk uit technische instandhouding en indien van toepassing, het 
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innen van huur. Hierbij was het vooral van belang dat de huisvesting voldeed aan de wensen en 
eisen van de gebruikers. De kosten waren van minder groot belang, huisvesting kostte nou 
eenmaal geld. Het vastgoedmanagement heeft zich ontwikkeld zoals beschreven door Joroff, 
Louargand, Lambert en Becker (1993) in figuur 5.3. De laatste fase wordt hierin gevormd door het 
strategisch omgaan met de portefeuille om zo maximaal ondersteuning te bieden aan het primaire 
proces binnen de onderneming/instelling. 

Technical Analytic Problem-solving Business 
Planning

Strategic

Taskmasters

Controllers

Dealmakers

Intrapreneurs

Business 
Strategists

Engineering 
Buildings

Minimizing 
Building Costs

Standardizing 
Building Usage

Matching 
Market Options

Convening 
Work Force

 
Figuur 5.3: Competentieniveaus binnen het vastgoedmanagement. 
Bron: Joroff en anderen (1993) 

 
In dit model worden vijf competentieniveaus onderscheiden in de ontwikkeling van de 
vastgoedmanagementafdeling. Elk volgende niveau bouwt voort op de competenties en expertise 
die verworven zijn in voorgaande fasen. Daarnaast wordt elk volgende niveau steeds complexer en 
wordt hierbij gezocht naar nieuwe toegevoegde waarde voor het vastgoedmanagement. Met elke 
stap komt het vastgoedmanagement dichterbij het algemeen management van de onderneming of 
instelling. In lijn met de beleidsniveaus binnen het vastgoedmanagement kan binnen deze vijf 
niveaus een driedeling gemaakt worden. De eerste drie niveaus hebben meestal betrekking op de 
werkzaamheden op operationeel niveau en zijn gericht op de directe wensen van de gebruikers 
van het vastgoed. Niveau vier richt zich al meer op de werkzaamheden binnen het tactisch niveau, 
waar men zich al meer bezig houdt met de portefeuille. Niveau vijf omvat werkzaamheden op het 
strategisch niveau, waarbij de werkzaamheden vooral gericht zijn op de lange termijn. Hierna 
worden de vijf niveaus in detail besproken. 

Niveau 1 - Taskmaster 
In deze fase zijn de vastgoedmanagers voornamelijk bezig met het voorzien in de huisvestings-
behoefte van de gebruikers. De informatievoorziening met betrekking tot de portefeuille laat vaak 
te wensen over. Gegevens en kengetallen zijn vaak maar beperkt beschikbaar. Er is in de praktijk 
maar beperkt sprake van een kostenaansprakelijkheid. De kosten voor het vastgoed maken slechts 
onderdeel uit van een grote overkoepelende kostenpost en de aandacht vanuit het algemeen 
management is dan ook beperkt. Er is nauwelijks sprake van een planning op lange termijn en 
men werkt daarom vooral reactionair.  

Niveau 2 - Controller 
Tijdens deze fase wordt vooral het kostenaspect van groot belang. Instellingen en ondernemingen 
zien zich genoodzaakt sterk te letten op de kosten. Aan de vastgoedmanager de taak om in 
passende huisvesting te voorzien tegen minimale kosten. Modellen om kosten in kaart te brengen 
worden geïntroduceerd en de gebruikers worden geconfronteerd met een kostenaansprakelijkheid.  
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Niveau 3 - Dealmaker 
De taken van de vastgoedmanager worden verder uitgebreid en ook de informatievoorziening 
neemt een sterke wending. In deze fase is het van groot belang dat allerhande data met 
betrekking tot het vastgoed geïnventariseerd worden. Hierdoor kan begonnen worden met het 
standaardiseren en benchmarken van het vastgoed(gebruik). Het vastgoedmanagement probeert 
op zowel financieel als organisatorisch vlak het vastgoed optimaal te laten renderen. Hierin neemt 
het vastgoedmanagement een steeds meer proactieve houding aan. 

Niveau 4 - Intrapreneur  
Tijdens deze fase gaat het vastgoedmanagement functioneren als ware het een externe aanbieder 
van vastgoed en vastgoedmanagement. De andere business units gaan huur betalen voor het 
vastgoed. Men gaat de strijd aan met de concurrentie en hierbij kan het zelfs zo zijn dat de 
business units niet langer verplicht zijn af te nemen bij de eigen vastgoedmanagementafdeling. 
Hiermee bewerkstelligt men dat er tegen zeer concurrerende prijzen gehuisvest wordt. Hiermee 
verandert de vastgoedmanagementafdeling dan ook in een onafhankelijke business unit die 
verantwoordelijk is voor eigen winst en verlies. Hierbij is het vervolgens ook mogelijk dat de 
vastgoedmanagementafdeling haar diensten ook aanbiedt aan andere partijen, om zo meer winst 
te genereren. 

Niveau 5 - Business strategist 
Tijdens deze laatste fase opereert het vastgoedmanagement op strategisch niveau en heeft een 
sterk proactieve insteek. Het vastgoedmanagement probeert met het huisvestingsbeleid optimaal te 
anticiperen op het ondernemingsbeleid. Hiervoor is een sterke proactieve houding vereist. 
Communicatielijnen zijn kort en communicatie verloopt direct met het algemeen management. 

5.4 Centralisatie en decentralisatie van het 
vastgoedmanagement 

Bij de organisatie van het vastgoedmanagement zal overwogen moeten worden of het vastgoed-
management centraal of decentraal georganiseerd wordt. Enerzijds kan de verantwoordelijkheid 
en zeggenschap centraal geplaatst worden, waarbij deze afdeling hoog in de organisatie de 
beslissingsbevoegdheid heeft. Anderzijds kunnen deze aspecten op de lagere niveaus binnen de 
organisatie geplaatst worden, waarbij de daadwerkelijke gebruikers van het vastgoed zelf de 
verantwoordelijkheid dragen voor het vastgoedmanagement.  

In het bedrijfsleven heeft dit onderscheid in de organisatie van vastgoedmanagement een 
ontwikkeling doorgemaakt waarbij men zich in eerste instantie richtte op het centraliseren van het 
vastgoedmanagement. Door de groei van de multinationals is men bijna automatisch 
genoodzaakt een decentraal beleid in te voeren (op landelijk niveau) op het gebied van vastgoed-
management. De grootte van de organisatie en de geografische spreiding van het vastgoed zijn 
daarbij de belangrijkste redenen voor deze ontwikkeling (Dewulf, Krumm en De Jonge, 2000). 
Daarnaast stellen Dewulf, Evers en Van der Schaaf (2002) nog dat wanneer de focus ligt op 
kostenreductie overwegend gekozen wordt voor een centraal model en dat, wanneer flexibiliteit en 
actiesnelheid van belang zijn, er overwegend gekozen wordt voor een decentraal model. 

Door gebruik te maken van een centraal model voor het vastgoedmanagement kunnen 
diverse voordelen behaald worden. Als belangrijkste argument geldt daarbij de schaalvoordelen 
die op deze manier behaald kunnen worden. Het wordt mogelijk om meer expertise in huis te 
halen op het gebied van vastgoedmanagement, omdat alle werkzaamheden centraal uitgevoerd 
worden en er daarmee voldoende draagvlak ontstaat voor specialisten. Daarnaast kunnen de 
bedrijfsonderdelen op het lagere niveau zich bezighouden met hun primaire taak en worden zij 
minder belast met vastgoedmanagement. Het verantwoordelijke gezag heeft middels een centraal 
model ook meer controle over de daadwerkelijke uitvoering van het uitgestippelde beleid. Tevens 
kunnen door de schaalgrootte kostenbesparingen gerealiseerd worden door het bundelen van de 
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werkzaamheden. Ook is het mogelijk om werkzaamheden middels mantelcontracten in één keer 
uit te besteden voor de gehele organisatie. Tenslotte ontstaat er ook meer uniformiteit in de 
beslissingen die genomen worden (Dewulf et al., 2002; Keuning en Wolters, 2007). 

Een decentraal model geeft de daadwerkelijke gebruikers van het vastgoed meer 
zeggenschap in het vastgoedmanagement. De gebruikers zijn hiermee meer actief betrokken bij 
het huisvestingsproces. Het vastgoed kan hierdoor ook beter op het primaire proces afgestemd 
worden en ook de daadwerkelijke werkzaamheden kunnen beter in de dagelijkse werkzaamheden 
ingepast worden. Door ook de financiële verantwoordelijkheid voor het vastgoedmanagement 
neer te leggen bij de gebruikers ontstaat ook een kostenbewustzijn bij deze partij. Daarnaast wordt 
de reactiesnelheid en slagvaardigheid verhoogd bij een decentrale organisatie van het 
vastgoedmanagement. Het betekent echter wel dat de benodigde expertise ook op dit lagere 
niveau aanwezig zal moeten zijn. Voorts is het ook mogelijk dat er op termijn meer synergie 
ontstaat tussen de bedrijfsonderdelen, maar men loopt toch ook het risico dat er dubbel werk 
wordt uitgevoerd (Dewulf et al., 2002; Keuning en Wolters, 2007). 

Bij de keuze tussen een centraal of decentraal model wijzen Ghoshal en Mintzberg (1994) 
op het mogelijke conflict dat kan ontstaan tussen de centrale organisatie en de bedrijfsonderdelen. 
Zowel bij een centraal als decentraal model loopt men het risico dat er conflicten ontstaan doordat 
niet alle neuzen dezelfde kant op wijzen en er een verschil in belangen ontstaat. De top van de 
organisatie stelt strategische plannen op voor de lange termijn die mogelijk conflicterend zijn met 
de korte termijn doelen van de bedrijfsonderdelen. In de praktijk is er geen harde scheiding tussen 
een strikt centraal model of een strikt decentraal model. Het is mogelijk om te kiezen voor een 
model waarbij een deel van de verantwoordelijkheden centraal geregeld is en een deel decentraal. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de bedrijfsonderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor het 
vastgoedmanagement wel ondersteund worden door een centrale afdeling die alleen advies geeft.  

5.5 Trends in vastgoedmanagement  

De Jonge in Van Beukering (2005) onderkent een aantal ontwikkelingen in de benadering van 
vastgoedmanagement bij ondernemingen. Binnen de ondernemingen is het besef gegroeid dat het 
vastgoed meer is dan een noodzakelijk kwaad. Het vastgoed wordt tegenwoordig zelfs al gezien 
als vijfde bedrijfsmiddel, naast kapitaal, personeel, technologie en informatie. Het vastgoed van 
een onderneming kan een grote invloed hebben op het functioneren van een onderneming. Niet 
alleen door de hoge kosten die ermee gemoeid gaan, maar ook door de wijze waarop het 
vastgoed bij kan dragen aan het functioneren van het primaire proces. Een ongunstige locatie of 
een inefficiënte indeling van het gebouw kan leiden tot slechtere prestaties. Hiertoe wordt ook de 
bedrijfskunde betrokken bij de zoektocht naar een optimale bijdrage van het vastgoed aan het 
primaire proces.  

Ondernemingen zien zich nog steeds genoodzaakt tot het optimaal benutten van hun 
financiële middelen. De vastgoedportefeuille kan een groot beslag leggen op deze financiële 
middelen. Veel ondernemingen kiezen daarom voor andere eigendomssituaties, opdat de 
vrijgekomen financiële middelen ingezet kunnen worden waar het beste zouden moeten renderen, 
het primaire proces.  

In de huidige situatie is het vaak onbekend wat de daadwerkelijke huisvestingskosten zijn 
voor een afdeling. Slechts in enkele gevallen wordt gerekend met een interne huurwaarde, welke 
doorgaans ook nog eens niet overeenkomt met een actuele marktwaarde. Een realistische 
kostendoorberekening is hierdoor niet of nauwelijks mogelijk. In het licht van kostenbesparing 
ontstaat de wens om intern vastgoed te verhuren aan afdelingen tegen marktconforme prijzen. 

Door de toenemende vraag naar flexibele werktijden en kortere werkweken ontstaat een 
hoog en inefficiënt ruimtegebruik. Nieuwe werkvormen zoals het flexwerken doen hun intrede, met 
alle gevolgen voor het vastgoed. Thema’s als optimalisering van het ruimtegebruik en verbetering 
van werkplekken staan momenteel volop in de belangstelling. De Jonge in Beukering (2005) heeft 
één en ander verwerkt in figuur 5.4. 
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Verschillen vastgoed van ondernemingen
Was Wordt
Vastgoed is noodzakelijk kwaad Belangrijk bijproduct (strategie)
Kent vastgoed een grote slapende reserve Eigendomssituatie herzien (koop, lease, huur)
Een verwaarloosde marktwaarde Kostendoorberekening of marktwaarde
Huisvesting gekenmerkt door hoog ruimtegebruik Nieuwe werkvormen (flexwerken)  

Figuur 5.4: Veranderende betekenis van vastgoed voor de onderneming. 
 
Daarnaast worden verschillende ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid onderscheiden. Van 
oorsprong waren vastgoedafdelingen voornamelijk actief in het technisch beheer. Deze taak is 
verworden tot een optimale huisvesting van het primaire proces. Hierdoor is het takenpakket van 
de vastgoedafdeling aanzienlijk uitgebreid. Ook verschuift de focus van het controleren van de 
kosten van huisvesting naar een optimaal bedrijfsrendement.  

De vastgoedafdeling was in het verleden een afdeling die een reactieve werkwijze 
hanteerde. De werkzaamheden waren een reactie op de signalen van andere afdelingen of het 
bestuur. Hier ontwikkelt de vastgoedafdeling een proactieve en anticiperende attitude. Getracht 
wordt met het huisvestingsbeleid te anticiperen op het uitgestippelde ondernemingsbeleid. Waar in 
het verleden pasklare oplossingen werden aangeboden voor problemen, wordt nu maatwerk 
geleverd waarbij men eventuele problemen vóór probeert te blijven. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is dat de vastgoedafdeling gaat functioneren als een klantgerichte interne vastgoed-
managementafdeling. De monopoliepositie is niet langer gegarandeerd, er wordt verwacht dat de 
vastgoedafdeling de concurrentie met externe dienstverleners aan kan. 

De professionalisering van de vastgoedafdeling leidt er ook toe dat de werkzaamheden van 
deze afdeling zich meer gaan verplaatsen van operationeel naar tactisch en strategisch niveau. 
Voor werkzaamheden op operationeel niveau wordt steeds meer een beroep gedaan op externe 
partijen. De algehele back-to-core-business trend bij ondernemingen leidt er ook toe dat de 
vastgoedafdelingen zich meer richten op hun core business en daartoe meer samenwerkingen 
aangaan met externe partijen. Enerzijds vanwege hun specialistische kennis, anderzijds vanwege 
flexibiliteit van de eigen afdeling. De externe partijen worden in dit proces nauw betrokken bij de 
onderneming. Er ontstaan duurzame relaties met de externe partijen, mede vanwege de 
wederzijdse afhankelijkheid die ontstaat. 

Met de ontwikkelingen in de ICT is ook de wijze van registratie veranderd. In het verleden 
werden gegevens vooral geregistreerd ten behoeve van de kostenbewaking. Met het veranderen 
van de vastgoedafdeling is ook de behoefte aan informatievoorziening toegenomen. De 
automatisering staat het nu toe om informatiesystemen op te zetten, die gebruikt kunnen worden 
om uitgebreide managementinformatie te kunnen leveren. De Jonge in Van Beukering (2005) 
heeft dit verwoord in een tabel (zie figuur 5.5)  

 
Verwachte transformatie van huisvestingsbeleid
Van Naar
Focus op rendement van vastgoed Focus op bedrijfsrendement
Nadruk of transactie Nadruk op proces (productiviteitsverbetering
Focus op control-functie Focus op dienstverlening aan primair proces
Reactief Proactief/anticiperend
Expertise in huis Samenwerking met marktpartijen
Inhuren van experts Buitenstaanders worden teamleden
Informatiesystemen voor kostenbeheersing Informatiesystemen voor dienstverlening
Standaardisatie Maatwerk
Specialistische kennis Algemene managementbenadering
Toevoeging aan de voorraad Integrale voorraadbenadering  

Figuur 5.5: Transformatie huisvestingsbeleid. 
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5.6 Factoren die een rol spelen in de organisatie van het 
vastgoedmanagement binnen het basisonderwijs 

De expertise op het gebied van vastgoedmanagement verschilt tussen de diverse (overkoepelende) 
schoolbesturen. Waar het ene (overkoepelend) schoolbestuur nog sterk bezig is op de eerste twee 
competentieniveaus, zijn andere (overkoepelende) schoolbesturen al bezig op het hoogste niveau. 
De expertise die het (overkoepelend) schoolbestuur al heeft op het gebied van 
vastgoedmanagement heeft een belangrijke invloed op de doelstellingen met betrekking tot het 
vastgoedmanagement en daarmee tevens ook op de organisatie daarvan. De expertise hangt 
nauw samen met de verdeling van het economisch eigendom en daaraan gerelateerde 
werkzaamheden die verricht worden. Tevens is de grootte van de portefeuille van invloed. 
Naarmate de portefeuille groter wordt, zullen haast automatisch meer werkzaamheden op 
strategisch niveau verricht worden en daarmee begeeft men zich ook richting de hogere 
competentieniveaus.  

Vastgoedmanagement kan enerzijds volgens een sterk centraal model opgezet worden, 
waarbij het (overkoepelend) schoolbestuur deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit heeft een 
positieve invloed op de schaalgrootte en zorgt ervoor dat er kostenbesparingen mogelijk zijn en 
alle expertise op het gebied van vastgoedmanagement centraal ingezet kan worden. Anderzijds 
kan een decentraal model gebruikt worden, waarbij de individuele scholen meer 
verantwoordelijkheid krijgen. Dit geeft de individuele scholen meer zeggenschap over de eigen 
huisvesting, maar daarnaast ook meer versnippering van de expertise op het gebied van 
vastgoedmanagement en een gebrek aan schaalgrootte. Daarmee is de positie van de individuele 
scholen binnen een overkoepelend schoolbestuur een belangrijke factor in de organisatie van het 
vastgoedmanagement. 

Samenvattend zijn er drie factoren van invloed op de organisatie van het 
vastgoedmanagement binnen het basisonderwijs. Dit zijn de expertise op het gebied van vastgoed-
management (competentieniveau), de grootte van de portefeuille en de mate van centralisatie. 
Deze factoren zullen mede de keuze van een beheermodel bepalen. Gezien de trends op het 
gebied van vastgoedmanagement bij ondernemingen, zal ook binnen de instellingen in het 
basisonderwijs het belang van vastgoed toenemen. Een professionalisering van het vastgoed-
management binnen het basisonderwijs lijkt daarmee onoverkomelijk en de schaalvergroting 
binnen de overkoepelende schoolbesturen kan dit mogelijk maken. 
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Modellen voor het beheer van vastgoed in 
het basisonderwijs 

Aan de hand van de factoren die de organisatie van het vastgoedmanagement beïnvloeden, zoals 
die in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, zijn organisatie- en gebouwmodellen 
opgesteld. Middels interviews is getoetst in hoeverre deze beheermodellen in de praktijk 
voorkomen en hoe er precies invulling aan gegeven wordt. Daarnaast worden ook de voor- en 
nadelen besproken die niet alleen in theorie bestaan maar ook in de praktijk naar voren komen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten beheermodellen. Enerzijds zijn er de 
beheermodellen die ingaan op de organisatie van het vastgoedmanagement voor de gehele 
portefeuille. Allereerst wordt bij deze organisatiemodellen onderscheid gemaakt tussen 
zogenaamde eenpitters (schoolbestuur van één individuele school) en meerpitters (overkoepelend 
schoolbestuur dat de regie voert over meerdere basisscholen). Daarnaast onderscheiden deze 
organisatiemodellen zich van elkaar wat betreft het economisch eigendom dat ófwel bij de 
gemeente ligt ófwel bij het (overkoepelend) schoolbestuur. Voor de organisatiemodellen zijn er 
naast de vier basis-organisatiemodellen ook diverse varianten mogelijk. In paragraaf 6.1 zullen 
eerst de basis-organisatiemodellen besproken worden en daarna komen de beide typen varianten 
aan bod (paragraaf 6.2). 

Anderzijds zijn er de beheermodellen die ingaan op het vastgoedmanagement van één 
enkel gebouw met meerdere gebruikers. Deze gebouwmodellen worden dus toegepast bij 
organisaties die reeds één van de eerder genoemde organisatiemodellen gebruiken. Deze 
gebouwmodellen zijn speciaal geschikt voor situaties waarbij meerdere actoren gebruik maken van 
één gebouw. Hiervoor zijn ook vier basis-gebouwmodellen, waar vervolgens nog een aantal 
varianten op mogelijk zijn. In paragraaf 6.3 worden deze basis-gebouwmodellen besproken en in 
paragraaf 6.4 de varianten. 

Tot slot volgt in de conclusie een overzicht van de factoren en gevolgen die een belangrijke 
rol spelen bij de keuze voor een bepaald beheermodel. 

6.1 Organisatiemodellen 

In de eerste plaats worden de vier basis-organisatiemodellen besproken (organisatiemodel 1 t/m 
4). De basis-organisatiemodellen bestaan uit twee modellen bij eenpitters en twee modellen bij 
meerpitters. Deze vier basis-organisatiemodellen worden met de mogelijke varianten gecom-
bineerd. Hierin worden twee soorten varianten onderscheiden, eerste- en tweede orde varianten. 
De eerste orde varianten verschillen van elkaar met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het 
buitenonderhoud. De tweede orde varianten verschillen van elkaar wat betreft de centralisatie van 
verantwoordelijkheden binnen een overkoepelend schoolbestuur. Deze varianten worden in 
paragraaf 6.2 behandeld. Als het basis-organisatiemodel en de varianten samengenomen 
worden, ontstaat het uiteindelijke beheermodel. Tezamen bepaalt dit het uiteindelijke 
organisatiemodel. Als voorbeeld wordt organisatiemodel 3.1.2 genomen. Dit model is opgebouwd 
uit basis-organisatiemodel 3, eerste orde variant O.1 en tweede orde variant O.O.2 en vormt 
tezamen dan organisatiemodel 3.1.2. Bijlage 3 geeft een volledig overzicht van mogelijke 
combinaties van de basis-organisatiemodellen met de varianten. 

Organisatiemodel 1 - Traditioneel model bij eenpitter 
Het eerste model is het traditionele model waarbij de verantwoordelijkheden verdeeld zijn zoals 
dat van oorsprong geregeld is. Dit model (figuur 6.1) wordt in de praktijk in de meeste gevallen 
nog gebruikt. Hierin geven de lijnen de verantwoordelijkheden van beide actoren aan.  
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= verantwoordelijkheden
bu = buitenkant gebouw
bi = binnenkant gebouw

Nieuwbouw

 
Figuur 6.1: Basis-organisatiemodel 1 – Traditioneel model bij eenpitter 

Actoren 
De gemeente en het schoolbestuur vormen samen de belangrijkste actoren in dit beheermodel.  

Eigendom vastgoed 
Het economisch eigendom ligt in dit beheermodel bij de gemeente. Het juridisch eigendom ligt bij 
het schoolbestuur, zodat deze de beschikking heeft over het onderwijsvastgoed voor de duur dat zij 
dit nodig hebben. 

Verantwoordelijkheden 
In dit beheermodel zijn de gemeente en het schoolbestuur samen verantwoordelijk voor het 
onderwijsvastgoed. De gemeente draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor de buitenkant van de 
gebouwen (vanwege het economisch eigendom) en het schoolbestuur voor de binnenkant 
(vanwege het juridisch eigendom), inclusief het buitenschilderwerk. Van vastgoedmanagement op 
strategisch en tactisch niveau is weinig sprake, omdat het doorgaans een kleine portefeuille van 
één of enkele gebouw(en) betreft en de werkzaamheden op dit niveau in de regel op 
gebouwniveau uitgevoerd worden, niet op portefeuilleniveau. De werkzaamheden blijven dus over 
het algemeen beperkt tot het technisch management (het zogenaamde operationeel niveau). 

Organisatiemodel 2 - Economisch eigendom bij eenpitter 
Sinds het voor de gemeente mogelijk is geworden om het economisch eigendom van het 
onderwijsvastgoed door te decentraliseren naar de schoolbesturen, is er nog maar weinig gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. Desondanks is er een aantal scholen waar dit al wel het geval is. 
Indien sprake is van een doordecentralisatie naar een zogenaamde eenpitter dan is het 
beheermodel in figuur 6.2 van toepassing. 

 

 
Figuur 6.2: Basis-organisatiemodel 2 – Economisch eigendom bij eenpitter 

Actoren 
In feite is er in dit model slechts sprake van één belangrijke actor en dat is het schoolbestuur. De 
gemeente opereert in dit geval nadrukkelijk op de achtergrond. 
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Eigendom vastgoed 
Zoals al aangegeven is in deze situatie het economisch eigendom volledig doorgedecentraliseerd 
van de gemeente naar het schoolbestuur. Hiermee is het volledige eigendom van het 
onderwijsvastgoed in handen gekomen van het schoolbestuur. 

Verantwoordelijkheden 
Doordat het schoolbestuur het volledige eigendom heeft van het vastgoed, is in dit beheermodel 
het schoolbestuur verantwoordelijk voor het volledige beheer van het onderwijsvastgoed. Dit 
beperkt zich niet alleen tot het onderhoud, maar ook grootschalige renovatie en eventuele 
nieuwbouw behoren tot de taken van het schoolbestuur.  

Ondanks de doordecentralisatie van het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed 
blijft de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor passende huisvesting voor het basisonderwijs. In 
de praktijk komt deze zorgplicht van de gemeente neer op het beschikbaar stellen van voldoende 
middelen zodat de onderwijsinstellingen daar redelijkerwijs mee kunnen voorzien in hun 
huisvesting. 

Organisatiemodel 3 - Traditioneel model bij meerpitter 
Gezien de ontwikkeling dat steeds meer grote overkoepelende schoolbesturen ontstaan, zal het 
beheermodel in figuur 6.3 steeds vaker voor gaan komen. Hierbij neemt het overkoepelende 
schoolbestuur (dat het verantwoordelijke gezag heeft over meerdere basisscholen) een centrale 
positie in. In dit model is nog steeds sprake van het traditionele model, met dien verstande dat 
men nu te maken heeft met een overkoepelend schoolbestuur dat meerdere basisscholen aanstuurt 
(de zogenaamde meerpitter). 

 

 
Figuur 6.3: Basis-organisatiemodel 3 – Traditioneel model bij meerpitter 

Actoren 
In dit beheermodel zijn de gemeente en het overkoepelend schoolbestuur de belangrijkste actoren.  

Eigendom vastgoed 
In dit beheermodel wordt wat betreft het economisch eigendom de traditionele verdeling 
gehanteerd. De gemeente heeft hierin nog het economisch eigendom en het overkoepelend 
schoolbestuur het juridisch eigendom. 

Verantwoordelijkheden 
Dit model lijkt wat betreft verantwoordelijkheden en werkzaamheden sterk op het traditioneel 
model bij een eenpitter. De gemeente is verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen en 
het overkoepelend schoolbestuur voor de binnenkant van de gebouwen inclusief het 
buitenschilderwerk.  
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Organisatiemodel 4 - Economisch eigendom bij meerpitter 
Door het ontstaan van steeds meer grote overkoepelende schoolbesturen én de mogelijkheid voor 
de gemeente om het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed door te decentraliseren 
naar de schoolbesturen, ontstaat de behoefte voor dit laatste organisatiemodel.  

 

 
Figuur 6.4: Basis-organisatiemodel 4 – Economisch eigendom bij meerpitter 

Actoren 
In dit model is het overkoepelend schoolbestuur de belangrijkste actor. De gemeente en 
individuele scholen opereren meer op de achtergrond. 

Eigendom vastgoed 
Net als bij basis-organisatiemodel 2 ligt zowel het economisch als het juridisch eigendom bij het 
overkoepelend schoolbestuur. 

Verantwoordelijkheden 
Het overkoepelend schoolbestuur is volledig verantwoordelijk voor hun eigen portefeuille. Alle 
werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement moeten door het overkoepelend bestuur 
uitgevoerd dan wel uitbesteed worden. Een overkoepelend schoolbestuur heeft in vergelijking met 
eenpitters een grotere portefeuille en zal daardoor ook een uitgebreider scala aan activiteiten 
ontplooien op het gebied van vastgoedmanagement. Waar het vastgoedmanagement bij 
eenpitters doorgaans beperkt blijft tot het operationeel beheer, zullen het bij overkoepelende 
schoolbesturen ook taken op het tactisch en strategisch niveau uitgevoerd worden. Hierdoor is het 
overkoepelend schoolbestuur genoodzaakt meer expertise in huis te halen. Het overkoepelend 
schoolbestuur heeft hiermee de potentie om, wat betreft vastgoedmanagement, te groeien tot het 
hoogste competentieniveau zoals behandeld in paragraaf 5.3. 

6.2 Varianten bij organisatiemodellen 

Zoals reeds vermeld zijn er twee soorten varianten bij de organisatiemodellen, namelijk eerste- en 
tweede orde varianten. Hier zullen eerst de eerste orde varianten behandeld worden en vervolgens 
de tweede orde varianten. Omdat de verschillen in geldstromen het meest kenmerkend zijn, zijn de 
geldstromen van de verschillende varianten weergegeven. 

Eerste orde varianten bij organisatiemodellen 
Bij de eerste orde varianten wordt onderscheid gemaakt naar de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud en de bijbehorende geldstromen. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop 
het economisch eigendom geregeld is. Indien het economisch eigendom bij de gemeente ligt, is 
sprake van de varianten O.1, O.2 en O.3. Deze varianten onderscheiden zich van elkaar doordat 
de (financiële) verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud op verschillende manieren geregeld 
kan worden. Het kan op traditionele wijze geregeld worden, maar het kan ook zijn dat óf de 
gemeente op eigen initiatief verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud, óf het (overkoepelend) 
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schoolbestuur. Indien het economisch eigendom echter bij het (overkoepelend) schoolbestuur ligt, 
is er sprake van variant O.0, omdat het (overkoepelend) schoolbestuur dan automatisch 
verantwoordelijk is voor het volledige vastgoedmanagement en dus ook het buitenonderhoud.  

Variant O.1 
Bij variant O.1 wordt de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud op traditionele wijze 
georganiseerd. Ondanks dat de gemeente verantwoordelijk is voor de buitenkant van de 
gebouwen, moet het schoolbestuur doorgaans het initiatief tot ingrepen nemen. Hiertoe dient het 
schoolbestuur een aanvraag in bij de gemeente voor de voorgenomen ingrepen. De gemeente 
oordeelt vervolgens of men bereid is de geplande ingrepen uit te laten voeren. Indien de gemeente 
budget beschikbaar wil stellen, krijgt het schoolbestuur de opdracht hiervoor offertes aan te 
vragen. Hierop overlegt het schoolbestuur de offertes met een toelichting op de totale verwachte 
kosten. Indien er goedkeuring komt van de gemeente, worden de daadwerkelijke werkzaamheden 
ook in opdracht van het schoolbestuur uitgevoerd. Het schoolbestuur is vervolgens verantwoording 
verschuldigd aan de gemeente met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte 
kosten. Hierbij dient het schoolbestuur zich te houden aan de opgemaakte offerte zoals deze is 
goedgekeurd door de gemeente. De gemeente betaalt daarnaast ook voor eventuele nieuwbouw. 
Voor het onderhoud aan de binnenkant geldt dat het (overkoepelend) schoolbestuur volledig vrij is 
in de besteding van de daarvoor verkregen middelen. Zowel voor de gemeente als het 
(overkoepelend) schoolbestuur geldt dat het budget dat zij ontvangen voor materiële 
instandhouding onderdeel is van een grotere geldstroom. In verhouding komt dus maar een klein 
deel van deze initiële geldstromen ook daadwerkelijk terecht bij de huisvesting.  

Als belangrijkste voordeel geldt dat het (overkoepelend) schoolbestuur als gebruiker van het 
vastgoed ook daadwerkelijk alle werkzaamheden laat uitvoeren en dat deze daarmee optimaal 
zijn af te stemmen op het primaire proces. Tevens zijn op deze manier de schoolbesturen direct 
betrokken bij hun eigen huisvesting. Daarnaast blijven de financiële risico’s voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur redelijk beperkt. Slechts voor het binnenonderhoud waarvoor een 
vast budget verkregen wordt van de rijksoverheid loopt men enige risico’s.  

Als belangrijkste nadeel van dit model geldt dat de geldstromen voor zowel investering en 
exploitatie als van binnen- en buitenonderhoud van elkaar gescheiden zijn. Investeringen in 
duurzame oplossingen hebben weinig voordelen voor de gemeente. Deze is doorgaans degene 
die in de investering de meerprijs betaalt voor duurzaamheid terwijl deze daar in de exploitatiefase 
niet de vruchten van plukt. Dit leidt er in de praktijk toe dat er maar in erg weinig gevallen gekozen 
wordt voor duurzame oplossingen. Een alternatief hiervoor zou zijn om scholen mee te laten 
investeren in duurzaamheid, omdat zij daar in de exploitatiefase ook de voordelen van genieten. In 
de praktijk werken de (overkoepelende) schoolbesturen doorgaans echter met dermate krappe 
budgetten dat mogelijkheden voor investeringen maar zeer beperkt zijn. Door de scheiding in 
geldstromen voor binnen- en buitenonderhoud is het niet mogelijk om deze integraal te benaderen 
en hier schaalvoordelen te realiseren. Daarnaast is de bureaucratie die voortkomt uit dit model 
een belangrijk nadeel. De werkwijze waarbij het (overkoepelend) schoolbestuur in feite tussen de 
gemeente en uitvoerende partij komt te staan levert een hoop werk op. Tevens is men door deze 
manier van werken erg afhankelijk van de gemeente. Figuur 6.5 geeft deze variant weer. 

 

 

Figuur 6.5: Variant O.1 – Buitenonderhoud op traditionele wijze 
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Variant O.2 
In geval van variant O.2 is de gemeente op eigen initiatief verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud. De gemeente laat het buitenonderhoud op eigen initiatief en geheel voor eigen 
kosten uitvoeren. In de praktijk vind er doorgaans wel overleg plaats tussen de gemeente en het 
(overkoepelend) schoolbestuur.  

Hiermee wordt een groot deel van de bureaucratie vermeden, waar bij variant O.1 sprake 
van is. Tevens worden de verantwoordelijkheden en financiële risico’s voor het (overkoepelend) 
schoolbestuur voor een groot deel beperkt. Men loopt daarmee wel het risico dat de 
werkzaamheden die de gemeente uitvoert niet geheel overeenkomen met de wensen van het 
(overkoepelend) schoolbestuur en daarmee niet goed aansluiten op het primaire proces. Bij deze 
variant heeft het (overkoepelend) schoolbestuur niet alleen minder verantwoordelijkheden en 
financiële risico’s, maar dus ook minder invloed en controle. Voor nieuwbouw en grootschalige 
renovatie blijft men net als bij de varianten O.1 en O.3 afhankelijk van de gemeente. 
Onderstaande figuur geeft de geldstromen weer, zoals die horen bij deze variant. 

 

 
Figuur 6.6: Variant O.2 – Gemeente verantwoordelijk voor buitenonderhoud 

Variant O.3 
In tegenstelling tot variant O.2 kan ook juist het (overkoepelend) schoolbestuur volledig op eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid zorg dragen voor het buitenonderhoud. Er is dan in feite sprake 
van een beperkte doordecentralisatie. Het (overkoepelend) schoolbestuur ontvangt daartoe van de 
gemeente jaarlijks een budget waarvan zij verder zelf zorgt dient te dragen voor het 
buitenonderhoud.  

Voordeel van deze doordecentralisatie is dat de bureaucratie vermeden wordt, zoals deze 
speelt bij variant O.1. Het betekent echter wel dat de financiële risico’s toenemen voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur. Daarentegen heeft het (overkoepelend) schoolbestuur wel de 
volledige zeggenschap en de controle over de uit te voeren werkzaamheden. Het wordt daarnaast 
ook mogelijk om het binnen- en buitenonderhoud integraal te benaderen. Hierdoor is het mogelijk 
dat er kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat het budget voor 
instandhouding van de onderwijshuisvesting efficiënter ingezet kan worden en er meer 
mogelijkheden zijn voor het (overkoepelend) schoolbestuur. Voor nieuwbouw en grootschalige 
renovatie blijft men net als bij de varianten O.1 en O.2 afhankelijk van de gemeente. Deze 
verdeling van verantwoordelijkheid wordt ook wel gezien als een eerste stap naar een ‘echte’ 
doordecentralisatie (variant O.0). Figuur 6.7 geeft de geldstromen weer, zoals die horen bij deze 
variant O.3. 
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Figuur 6.7: Variant O.3 – (overkoepelend) Schoolbestuur verantwoordelijk voor buitenonderhoud 

Variant O.0 
Van deze variant is alleen sprake indien het (overkoepelend) schoolbestuur ook het economisch 
eigendom heeft van het onderwijsvastgoed (basis-organisatiemodellen 2 en 4). Hiermee is het 
(overkoepelend) schoolbestuur automatisch volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. 
Van de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds krijgt, wordt een deel doorgesluisd naar 
het schoolbestuur. Omdat er geen regels zijn met betrekking tot het totale budget dat de gemeente 
krijgt uit dit gemeentefonds is het lastig om te bepalen welk deel ingezet dient te worden voor 
onderwijshuisvesting. De gemeente en schoolbestuur zullen daardoor onderling tot overeen-
stemming moeten komen over de hoogte van dit budget. Voorts krijgt het schoolbestuur ook nog 
jaarlijks geld middels de lumpsumfinanciering van de rijksoverheid. Het schoolbestuur is daarna 
helemaal vrij in het besteden van zowel het budget dat afkomstig is van de gemeente als dat van 
de rijksoverheid. Deze middelen dienen zowel voor exploitatie van de portefeuille als voor 
investeringen in deze portefeuille (nieuwbouw en grootschalige renovatie).  

Door het verkrijgen van het economisch eigendom wordt het voor het (overkoepelend) 
schoolbestuur mogelijk om het buiten- en binnenonderhoud integraal te benaderen. Door ook nog 
verantwoordelijk te zijn voor investeringen in de portefeuille, wordt het vervolgens voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur mogelijk om duurzame investeringen te doen die op termijn pas 
hun rendement opleveren. Bovendien heeft het (overkoepelend) schoolbestuur nu de volledige 
zeggenschap over de portefeuille en kan deze – indien technisch en financieel mogelijk – optimaal 
aangepast worden aan het primaire proces. Ook werkzaamheden aan het vastgoed kunnen beter 
afgestemd worden op de wensen van de individuele scholen.  

Tegenover de voordelen van schaalgrootte en zeggenschap staan de toegenomen financiële 
risico’s voor het (overkoepelend) schoolbestuur. Daarnaast wordt ook het takenpakket van de 
scholen uitgebreid. Alle huisvestingsaanverwante zaken komen voor rekening van het 
schoolbestuur. Het is dus noodzakelijk om een hoger competentieniveau te halen (zie paragraaf 
5.3) Om de portefeuille zo efficiënt mogelijk te benutten zal het schoolbestuur mogelijk de nodige 
expertise in huis moeten halen. Om deze nadelen het hoofd te bieden zou het mogelijk zijn om in 
samenwerking met een externe partij de huisvesting te organiseren, zoals bijvoorbeeld in 
samenwerking met een woningcorporatie. Van corporaties mag verwacht worden dat zij de 
benodigde expertise hebben op het gebied van vastgoedmanagement en zij hebben doorgaans 
een financiële positie en attitude die het mogelijk maakt om financiële risico’s met een 
maatschappelijk belang te nemen. Daarnaast kunnen investeringen in scholen van grote invloed 
zijn op de leefbaarheid van de wijk, hetgeen een belangrijk speerpunt is in het beleid van 
woningcorporaties. Men krijgt daarnaast ook nog te maken met een uitgebreid web van actoren 
waarin men zich begeeft (zie paragraaf 4.5). In figuur 6.8 zijn schematisch de bijbehorende 
geldstromen weergegeven.  
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Figuur 6.8: Variant O.0 – Economisch eigendom bij (overkoepelend) schoolbestuur 

Tweede orde varianten bij organisatiemodellen 
Bij de tweede orde varianten wordt onderscheid gemaakt in welke mate het vastgoedmanagement 
centraal georganiseerd is bij een overkoepelend schoolbestuur. Deze varianten zijn derhalve alleen 
van toepassing bij de basis-organisatiemodellen 3 en 4, waarbij sprake is van een meerpitter. 
Enerzijds kan het vastgoedmanagement volledig centraal georganiseerd worden, anderzijds kan 
het vastgoedmanagement sterk decentraal georganiseerd zijn. Deze tweede orde varianten 
worden genummerd als O.O.1 en O.O.2. 

Variant O.O.1 
Binnen deze variant is sprake van een sterk gecentraliseerd beleid op het gebied van 
vastgoedmanagement. De belangrijkste voordelen van deze variant zijn centralisatie van 
zeggenschap en concentratie van werkzaamheden. De centralisatie van zeggenschap en de 
concentratie van werkzaamheden leiden tot schaalvergroting. Deze schaalvergroting leidt 
vervolgens weer tot meerdere voordelen. De toegenomen schaalgrootte geeft het overkoepelend 
schoolbestuur meer mogelijkheden tot het professionaliseren van het vastgoedmanagement. 
Daarnaast leidt de toegenomen schaalgrootte ook tot schaalvoordelen bij het aankopen van 
diensten en producten. Het overkoepelend schoolbestuur kan tevens de keuze maken of 
werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement zelf uitgevoerd worden, of dat men zelf 
alleen de regie voert en de daadwerkelijke werkzaamheden uitbesteed worden. Het overkoepelend 
schoolbestuur heeft daarnaast ook nog de mogelijkheid om het totale budget dat verkregen wordt 
flexibel in te zetten bij de scholen waar dat het hardst nodig is. Door de centralisatie van 
zeggenschap en de concentratie van werkzaamheden hoeven de individuele scholen zich niet of 
nauwelijks bezig te houden met huisvestingsgerelateerde zaken en kunnen zij zich concentreren op 
hun primaire taak, het verzorgen van onderwijs. Het overkoepelend schoolbestuur kan zich 
specialiseren in het vastgoedmanagement en zo een hoger competentieniveau realiseren. Door het 
vastgoedmanagement centraal te organiseren houdt het overkoepelend schoolbestuur als 
verantwoordelijke ook meer invloed op de kwaliteit van het vastgoedmanagement en ontstaat er 
voldoende draagvlak om meer expertise te verwerven.  

Een mogelijk nadeel bij deze constructie is dat er wellicht een verschil in doelstellingen kan 
ontstaan tussen het overkoepelend schoolbestuur en de individuele scholen. De eigenheid van de 
individuele scholen kan in het gedrang komen als alles door het overkoepelend schoolbestuur 
beslist wordt. Figuur 6.9 toont de verantwoordelijkheden die horen bij deze variant.  
 

 
Figuur 6.9: Variant O.O.1 – Centralisatie van zeggenschap 
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Variant O.O.2 
Als alternatief op variant O.O.1 kan het vastgoedmanagement ook decentraal georganiseerd zijn. 
De individuele scholen krijgen meer zeggenschap en verantwoordelijkheden over hun 
onderwijsvastgoed. Het overkoepelend schoolbestuur heeft in deze opzet een ondersteunende 
functie richting de individuele scholen. Deze krijgen daarmee de mogelijkheid om nauwer 
betrokken te zijn bij hun eigen huisvesting. Dit betekent wel dat deze individuele scholen een 
uitgebreider takenpakket krijgen, in ruil voor deze directere betrokkenheid. Daarnaast kan het 
ertoe leiden dat er een versnippering van expertise optreedt. Men loopt het risico dat elke 
individuele school in vergelijkbare situaties telkens opnieuw het wiel uit moet vinden, daar waar 
een centrale organisatie de beschikbare expertise breder kan inzetten. 

Een groot deel van de schaalvoordelen die zouden ontstaan door een centrale organisatie 
van het vastgoedmanagement worden in deze variant teniet gedaan. Daarnaast zal het 
overkoepelend schoolbestuur de verkregen budgetten moeten verdelen over de individuele scholen 
en hierdoor is het moeilijker om flexibel om te gaan met de verdeling van deze middelen. Het is de 
vraag of de voordelen van deze variant opwegen tegen de extra nadelen (en werkzaamheden voor 
de individuele scholen) die deze met zich meebrengen. Onderstaande figuur toont de 
verantwoordelijkheden die horen bij deze variant. 

 

 
Figuur 6.10: Variant O.O.2 – Decentraal model voor zeggenschap 

6.3 Gebouwmodellen 

De ontwikkeling van brede scholen, waarbij meerdere partijen samen gehuisvest worden, maar 
ook de motie Van Aartsen/Bos, waarbij de scholen vanaf januari 2007 verplicht werden voor- en 
naschoolse opvang aan te bieden, zorgen ervoor dat er steeds vaker meerdere gebruikers 
betrokken raken bij het onderwijsvastgoed. Deze partijen worden vaak gezamenlijk of in elkaars 
nabijheid gehuisvest. De kinderopvang en de peuterspeelzaal zijn veel voorkomende partijen die 
samen gehuisvest zijn met instellingen in het basisonderwijs. Hierna zullen eerst de vier basis-
gebouwmodellen besproken worden en daarna volgen de verschillende varianten die mogelijk 
zijn. Afhankelijk van het basis-gebouwmodel zijn verschillende varianten mogelijk en in 
tegenstelling tot de organisatiemodellen betreft het hier alleen eerste orde varianten. Bijlage 4 
geeft een volledig overzicht van mogelijke combinaties van de basis-gebouwmodellen met de 
varianten. 

Gebouwmodel 1 - Eén partij is eigenaar en beheerder vastgoed 
Bij dit model is één partij eigenaar van het vastgoed en deze partij beheert ook het vastgoed. Deze 
partij kan zowel een externe partij zijn, als één van de gebruikers van het vastgoed. Onderstaande 
figuur toont de verantwoordelijkheden en onderlinge relaties in dit model. 
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Figuur 6.11: Basis-gebouwmodel 1 – Eén partij is eigenaar en beheerder vastgoed 

Actoren 
De belangrijkste partij in dit beheermodel is de eigenaar van het vastgoed. Indien sprake is van 
een externe partij, dan kan dit de gemeente zijn, maar ook een corporatie of een commerciële 
partij. Het is ook mogelijk dat één van de gebruikers de eigenaar van het vastgoed is en dit 
beheert. Dit kan dus ook het (overkoepelend) schoolbestuur zijn (dan is er sprake van variant 1.3).  

Eigendom vastgoed 
Zoals het model al aangeeft, ligt zowel het eigendom als beheer bij dezelfde partij. Indien de 
gemeente de eigenaar is van het vastgoed, dan kan het economisch eigendom van het 
onderwijsvastgoed ook bij het (overkoepelend) schoolbestuur kunnen liggen. Dit is echter niet voor 
de hand liggend. 

Verantwoordelijkheden 
Bij dit model zorgt de eigenaar van het vastgoed ook voor het beheer. De verhoudingen met de 
overige partijen bestaan in principe uit een verhuurder-huurder relatie. Aangezien de eigenaar van 
het vastgoed het volledige vastgoedmanagement op zich neemt, betekent dit dat deze partij over 
de nodige expertise zal moeten beschikken om alles in de juiste banen te leiden. In hiërarchie staat 
de eigenaar van het vastgoed boven de gebruikers en heeft deze daardoor de zeggenschap over 
het gebouw zoals dit gebruikelijk is bij een verhuurder-huurder relatie. Er kan nog onderscheid 
gemaakt worden tussen de verantwoordelijkheden van de gebruikers van het gebouw. Het is 
mogelijk dat de gebruikers verantwoordelijk zijn voor het huurdersdeel van het onderhoud, maar 
dit zou ook uitbesteed kunnen worden aan de eigenaar van het vastgoed, opdat deze dat voor het 
hele gebouw en alle gebruikers gezamenlijk kan organiseren (zie paragraaf 6.5 voor meer 
informatie over de organisatie van het binnenonderhoud). 

Voor- en nadelen 
Het belangrijkste voordeel van dit model komt voort uit het feit dat de financiële risico’s voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur beperkt blijven. Een externe partij die gespecialiseerd is in 
vastgoedmanagement zou dit normaliter ook beter en efficiënter moeten kunnen organiseren dan 
een (overkoepelend) schoolbestuur. Daarnaast blijven de financiële risico’s voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur beperkt, al wordt de impact van de afgesproken huur erg groot. 
Deze zal in overeenstemming moeten zijn met het beschikbare budget van het (overkoepelend) 
schoolbestuur, omdat anders stelselmatig een tekort zal ontstaan. Doordat de huurcontracten 
doorgaans voor lange termijn aangegaan worden kunnen de financiële gevolgen verstrekkend 
zijn. Door het vastgoedmanagement te plaatsen bij een externe partij kan het (overkoepelend) 
schoolbestuur zich voor deze school volledig richten op het primaire proces. 

Indien het eigendom en beheer bij een externe (commerciële) partij ondergebracht zijn, 
wordt wel een zekere afhankelijkheid gecreëerd. Daarnaast is het de vraag of de wensen en 
doelstellingen van de verschillende partijen op elkaar afgestemd kunnen worden. In de praktijk 
bestaat nog een zekere weerstand om met commerciële partijen in zee te gaan, voornamelijk 
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vanwege het feit dat deze partijen doorgaans winstgedreven opereren. Dit betekent dus ook dat 
indien er sprake is van een commerciële partij er een deel van het beschikbare budget opgaat in 
de winst van deze externe partij. Echter indien deze partij door haar expertise de werkzaamheden 
goedkoper uit kan voeren, hoeft er niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn van hogere kosten.  

Gebouwmodel 2 - Gedeeld eigendom en beheer door externe partij 
Naast de optie dat een externe partij het vastgoed in eigendom kan hebben en daarbij het 
vastgoedmanagement organiseert, kunnen de gebruikers ook zelf het vastgoed in eigendom 
hebben en in een Vereniging van Eigenaren (VvE) georganiseerd zijn. Daarbij wordt een externe 
partij ingeschakeld voor het beheer van het vastgoed. Figuur 6.12 geeft hierbij de 
verantwoordelijkheden en onderlinge relaties weer. 

 

 
Figuur 6.12: Basis-gebouwmodel 2 – Gedeeld eigendom en beheer door externe partij 

Actoren 
In dit beheermodel vormen de gebruikers tezamen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hiermee 
sturen zij gezamenlijk een externe organisatie aan die het vastgoedmanagement organiseert. 
Daarmee vormen deze partijen tezamen de voornaamste actoren in dit beheermodel. 

Eigendom vastgoed 
De gebruikers zijn gezamenlijk de eigenaar van het vastgoed en zijn verenigd in een Vereniging 
van Eigenaren (VvE). 

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden 
De gebruikers, verenigd in een VvE, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van het 
vastgoedmanagement. Hiertoe wordt in deze situatie een externe vastgoedmanagementorganisatie 
ingehuurd om het technisch beheer voor haar rekening te nemen. Deze beheerorganisatie zal zorg 
dragen voor het zogenaamde buitenonderhoud van het vastgoed. Het is daarnaast goed mogelijk 
om ook het binnenonderhoud tezamen door deze beheerorganisatie uit te laten voeren. Voor deze 
externe partij is dit de core business en daardoor zullen zij op dit gebied meer expertise hebben. Zij 
kunnen de bijbehorende processen naar verwachting beter vormgeven (zie paragraaf 6.5 voor 
meer informatie over de organisatie van het binnenonderhoud). 

Voor- en nadelen 
Afhankelijk van de wijze waarop de zaken financieel geregeld worden, kan men bij deze verdeling 
van verantwoordelijkheden het risico lopen dat de kwaliteit van de geleverde diensten in het 
gedrang komt. Hierover zullen afspraken met de beheerorganisatie contractueel vastgelegd 
moeten worden, om daarmee een kwaliteitsborging te bewerkstelligen. Door de expertise van de 
externe beheerorganisatie zou het mogelijk moeten zijn om de diverse processen naar een hoger 
niveau te brengen. Dit kan de extra kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een externe 
beheerorganisatie mogelijk compenseren. Daarnaast kan het (overkoepelend) schoolbestuur zich 
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meer bezighouden met het primaire proces en hoeven zij derhalve zelf geen expertise te verwerven 
op het gebied van vastgoedmanagement. Door echter op deze manier nog wel betrokken te 
worden bij de eigen huisvesting, is het voor het (overkoepelend) schoolbestuur wel mogelijk om in 
zekere mate invloed te behouden op de kwaliteit van de eigen huisvesting. In de praktijk blijkt 
daarnaast dat deelname in een dergelijke VvE veel werk oplevert. Door een mismatch in de 
doelstellingen van de diverse gebruikers, maar ook met de beheerder, kunnen kostbare en 
langslepende conflicten met de beheerder en binnen de VvE ontstaan. 

Gebouwmodel 3 - Gedeeld eigendom en beheer door één der gebruikers 
Het is niet noodzakelijk een externe partij in te schakelen voor het vastgoedmanagement, dit zou 
ook door één der gebruikers georganiseerd kunnen worden. Hierin voorziet het gebouwmodel in 
figuur 6.13. 

 

 
Figuur 6.13: Basis-gebouwmodel 3 - Eén der gebruikers organiseert vastgoedmanagement 

Actoren 
De gebruikers zijn gezamenlijk de eigenaar van het vastgoed en vormen daartoe een Vereniging 
van Eigenaren (VvE). Vervolgens wordt één der gebruikers gemandateerd door de VvE en deze 
organiseert het vastgoedmanagement. 

Eigendom vastgoed 
Evenals bij gebouwmodel 2 zijn de gebruikers gezamenlijk de eigenaar van het vastgoed en zijn 
verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Verantwoordelijkheden 
De gebruikers die verenigd zijn in de VvE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opzetten van 
het vastgoedmanagement. Daartoe wordt één gebruiker gemandateerd door de overige 
gebruikers binnen de VvE. Deze gebruiker zal de benodigde expertise in huis moeten hebben of 
moet deze verwerven, opdat het vastgoed op deugdelijke wijze beheerd wordt. Het is mogelijk dat 
deze beheerder naast het buitenonderhoud ook het binnenonderhoud organiseert. Door de VvE 
wordt een verdeelsleutel bepaald aan de hand waarvan de verschillende gebruikers hun bijdragen 
leveren aan de totale onderhoudskosten. De gebruiker die de rol van beheerder op zich neemt, zal 
vervolgens van dit budget het beheer van het vastgoed op zich nemen. 

Voor- en nadelen 
Het belangrijkste voordeel bij dit beheermodel wordt gevormd door het feit dat er geen externe 
partijen betrokken zijn bij de huisvesting. Hierdoor heeft men niets te maken met externe partijen 
waarvan de (commerciële) doelstellingen mogelijk niet matchen met de doelstellingen van de 
gebruikers. Door het vastgoedmanagement bij één gebruiker te leggen kan deze zich daarin 
specialiseren, voor zover dat nog niet reeds het geval was. Doordat de gebruikers zelf nauwer 
betrokken zijn bij de organisatie van het vastgoedmanagement is het ook mogelijk om meer 
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invloed op de werkzaamheden en kwaliteit te behouden. Door één van de gebruikers als 
vastgoedmanager aan te wijzen, is men wel sterk afhankelijk van de kennis en kunde van deze 
gebruiker. Vastgoedmanagement behoort doorgaans niet tot de core business van de gebruikelijke 
partijen waarmee men samen gehuisvest is. Daarentegen kunnen de andere gebruikers wel 
profiteren van expertise van deze gebruiker indien deze wel ervaring heeft op het gebied van 
vastgoedmanagement. Daarbij levert de deelname in een VvE doorgaans wel veel werk op en er 
gaat een hoop tijd mee gemoeid. Tevens is het mogelijk dat er onderling conflicten ontstaan die 
moeilijk op te lossen zijn, omdat alle partijen op gelijk niveau van elkaar opereren. Er is niet één 
partij die meer rechten of zeggenschap heeft dan de rest. 

Gebouwmodel 4 - Ieder voor zich 
Tot slot is het ook nog mogelijk dat er wel gedeeld eigendom is, maar dat het beheer niet 
gezamenlijk georganiseerd wordt. Hierbij draagt iedere gebruiker zorg voor zijn eigen deel van het 
vastgoed. Figuur 6.14 toont het bijbehorende beheermodel. 

 

 
Figuur 6.14: Basis-gebouwmodel 4 – Ieder voor zich 

Actoren 
De gebruikers zijn gezamenlijk de eigenaar van het vastgoed, maar organiseren niet gezamenlijk 
het beheer van het vastgoed. 

Eigendom vastgoed 
Het eigendom van het vastgoed ligt bij de diverse gebruikers. 

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden 
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen deel van het vastgoed. Er worden wellicht 
gezamenlijk afspraken gemaakt, maar ieder voert zijn eigen werkzaamheden uit.  

Voor- en nadelen 
Het voornaamste voordeel komt voort uit het feit dat de gebruikers op deze manier maximale 
vrijheid hebben in het omgaan met hun vastgoed. Men is maar in beperkte mate gebonden aan 
de andere gebruikers. Samenwerking met andere gebruikers, die normaal gesproken veel kosten 
met zich meebrengt is hier niet van toepassing. Daarentegen kunnen kosten wel hoger worden 
door de kleinere schaalgrootte waarop geopereerd wordt. Tevens zullen alle gebruikers zich nu 
zelf intensief bezig moeten gaan houden met vastgoedmanagement, maar dan wel op beperkte 
schaal.  

6.4 Varianten bij de gebouwmodellen 

Afhankelijk van het basis-gebouwmodel (gebouwmodellen 1 t/m 4) kunnen verschillende varianten 
van toepassing zijn. De varianten G.1 en G.2 kunnen bij alle basis-gebouwmodellen toepast 
worden. De varianten G.3 en G.4 zijn in deze situatie bijzondere varianten. Variant G.3 kan alleen 
gecombineerd worden met gebouwmodel 1 en variant G.4 alleen met gebouwmodel 3. Hierna 
volgt de uitleg over de verschillende varianten. 
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Variant G.1 
Bij deze variant is de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en daarmee lijkt 
deze situatie het meest op de traditionele situatie zoals deze beschreven is bij de 
organisatiemodellen. De gemeente onderhoudt de contacten met de eigenaar en/of beheerder 
van het vastgoed. Ook de huur of de financiële vergoeding voor het beheer worden door de 
gemeente rechtstreeks afgedragen en gaat niet via het (overkoepelend) schoolbestuur. Daarmee 
wordt het (overkoepelend) schoolbestuur zoveel mogelijk gevrijwaard van werkzaamheden op het 
gebied van vastgoedmanagement. Nadeel daarvan is wel dat het (overkoepelend) schoolbestuur 
ook minder invloed heeft op de eigen huisvesting. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat de 
middelen voor binnenonderhoud afgedragen worden door het (overkoepelend) schoolbestuur aan 
ofwel de gemeente, ofwel de eigenaar en/of beheerder van het vastgoed. Hiermee is het 
(overkoepelend) schoolbestuur helemaal ontheven van enige werkzaamheden met betrekking tot 
het vastgoedmanagement. De financiële risico’s voor het (overkoepelend) schoolbestuur (met 
betrekking tot het vastgoed) worden daarmee tot vrijwel nul gereduceerd. 

Deze variant ligt het meest voor de hand in de situaties met de varianten G.1 en G.2 van de 
organisatiemodellen. Hierbij ligt het economisch eigendom bij de gemeente en speelt deze een 
belangrijke rol in de organisatie van het buitenonderhoud. Onderstaande figuur geeft de 
geldstromen weer, zoals die horen bij deze variant. 

 

 
Figuur 6.15: Variant G.1 – Gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting 

Variant G.2 
In tegenstelling tot variant G.1, is bij variant G.2 het (overkoepelend) schoolbestuur juist 
verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Deze situatie lijkt daarmee in sterke mate op de 
beperkte doordecentralisatie zoals die bij de organisatiemodellen voor kan komen. De middelen 
die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid en die bestemd zijn voor materiële instandhouding, 
worden rechtstreeks doorgesluisd naar het (overkoepelend) schoolbestuur. Door de ontschotting 
binnen deze budgetten wordt het voor het (overkoepelend) schoolbestuur mogelijk om flexibel om 
te gaan met de besteding van deze middelen. Het (overkoepelend) schoolbestuur treedt vervolgens 
zelf op als contactpersoon richting de eigenaar en/of beheerder van het vastgoed. Daarmee heeft 
men zelf nog enige invloed op het vastgoedmanagement. Het (overkoepelend) schoolbestuur 
draagt zelf ook verder de zorg voor de verdere financiële afwikkeling met de eigenaar en/of 
beheerder van het vastgoed. Het betekent echter wel dat de financiële risico’s voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur toe zullen nemen. Figuur 6.16 laat de geldstromen zien zoals deze 
van toepassing zijn bij deze variant. 
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Figuur 6.16: Variant G.2 – (overkoepelend) Schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting 

Variant G.3 
Zoals reeds eerder vermeld, is deze variant alleen mogelijk bij gebouwmodel 1. In deze situatie is 
er namelijk sprake van één enkele eigenaar van het vastgoed en specifiek voor deze variant is dat 
dan het (overkoepelend) schoolbestuur. De gemeente speelt voor het betreffende onderwijs-
vastgoed dus nog maar een beperkte rol. Naast het feit dat het (overkoepelend) schoolbestuur de 
eigenaar is van het vastgoed, zal zij ook het vastgoedmanagement op zich nemen. Dit betekent 
dat, voor zover het (overkoepelend) schoolbestuur dit nog niet heeft, zij expertise op dit gebied 
zullen moeten verwerven. Dit beheermodel komt in grote mate overeen met variant G.4. Gezien 
de financiële risico’s en de benodigde investeringen ligt het echter niet voor de hand dat een 
(overkoepelend) schoolbestuur een object in eigendom krijgt en dit zelf gaat verhuren en beheren. 
Figuur 6.17 geeft een grafisch weergave van deze variant.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.17: Variant G.3 – (overkoepelend) Schoolbestuur is eigenaar van het vastgoed 

Variant G.4 
Bij deze variant, die alleen van toepassing kan zijn bij gebouwmodel 3, is het (overkoepelend) 
schoolbestuur de partij die namens de medegebruikers het vastgoedmanagement organiseert. Het 
belangrijkste verschil met variant G.3 is echter dat het (overkoepelend) schoolbestuur in dit geval 
niet de eigenaar is van het vastgoed en daarmee niet een positie boven de overige gebruikers 
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bekleedt, maar op gelijk niveau staat met de andere gebruikers. Men is dus in grote mate 
afhankelijk van de medegebruikers. Hiermee blijft een belangrijk deel van de nadelen, die 
ontstaan door het werken met een VvE, overeind. Daarentegen heeft het (overkoepelend) 
schoolbestuur wel veel controle en invloed op de werkzaamheden die uitgevoerd worden. 
Daarnaast zal het (overkoepelend) schoolbestuur de benodigde expertise moeten verwerven. 
Figuur 6.18 geeft deze variant grafisch weer. 
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Figuur 6.18: Variant G.4 – (overkoepelend) Schoolbestuur is beheerder van het vastgoed 

6.5 Organisatie binnenonderhoud 

Onafhankelijk van het buitenonderhoud, kan het binnenonderhoud op een aantal verschillende 
manieren georganiseerd worden, al zullen een aantal combinaties meer voor de hand liggen dan 
andere. De organisatie van het binnenonderhoud is ruwweg op drie manieren te organiseren; 
ieder individueel, gezamenlijk of middels uitbesteding. Daarnaast is het nog mogelijk om helemaal 
geen afspraken te maken en dus niets te regelen, dit is echter geen optie omdat dit bij voorbaat 
gedoemd is om problemen op te leveren. Vandaar dat dit niet als vierde mogelijkheid genoemd 
wordt. 

Ieder individueel het binnenonderhoud organiseren 
Ten eerste kunnen alle gebruikers zelf hun eigen vierkante meters beheren. Hiermee behoudt 
iedereen de volledige zeggenschap over de kwaliteit en werkzaamheden. Het is echter erg 
kosteninefficiënt omdat het op deze manier niet mogelijk is om te profiteren van schaalvoordelen 
die zouden gelden als het binnenonderhoud voor het hele pand door één partij zou gebeuren. 
Echter als overkoepelende schoolbesturen meer van dergelijk locaties in eigen beheer hebben, 
kunnen op die manier schaalvoordelen toch benut worden, maar dan binnen de eigen portefeuille. 
Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over gemeenschappelijke ruimten, daar men anders 
het risico loopt dat niemand zich daarvoor verantwoordelijk voelt en deze ruimten verwaarloosd 
worden. Daarnaast lijkt het zinvol om verder afspraken met elkaar te maken omtrent na te streven 
uitstraling en kwaliteitsniveau. Verwaarlozing door één partij kan anders afbreuk doen aan de 
uitstraling van de andere partijen. 
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Gezamenlijk binnenonderhoud organiseren 
Om schaalvoordelen te kunnen benutten kan het binnenonderhoud gezamenlijk georganiseerd 
worden. Dit kan enerzijds door hiervoor een team samen te stellen uit leden van de verschillende 
gebruikers dat hiervoor verantwoordelijk gemaakt wordt. Anderzijds kan hiervoor één van de 
gebruikers gemandateerd worden door de overige gebruikers. Deze gebruiker zal dan tegen een 
vergoeding de organisatie van het binnenonderhoud voor zijn rekening nemen. Dit betekent echter 
wel dat deze gebruiker de expertise moet hebben om dit succesvol uit te voeren en indien deze 
expertise nog niet aanwezig is, deze verworven zal moeten worden. Het ligt dan ook voor de hand 
om hiervoor een gebruiker te kiezen die reeds ervaring heeft met dergelijke werkzaamheden. 
Daarnaast ligt het ook voor de hand dat de grootste gebruiker deze verantwoordelijkheid op zich 
neemt. Door deze verdeling zijn de gebruikers wel een belangrijk deel van de zeggenschap over 
de kwaliteit en de werkzaamheden kwijt. Het is aan te bevelen dat afspraken hieromtrent van 
tevoren duidelijk contractueel vastgelegd worden. Daarentegen zou een kostenbesparing mogelijk 
moeten zijn door de toegenomen schaalgrootte. Niet langer hoeft elke gebruiker zijn eigen 
contracten met dienstverleners aan te gaan, maar kunnen er overkoepelende contracten 
afgesloten worden voor het totaal gebruikte vierkante meters. Ook met betrekking tot de 
gezamenlijke ruimten wordt op deze manier efficiënter gewerkt en daarnaast is er nu één 
aanspreekpunt voor alle zaken die gerelateerd zijn aan het binnenonderhoud. 

Het binnenonderhoud uitbesteden 
Tot slot is het nog mogelijk dat de gebruikers de organisatie van het binnenonderhoud gezamenlijk 
uitbesteden aan een externe partij. Hiervoor zijn de gemeente en de corporatie een voor de hand 
liggende partij. Voor beide partijen geldt dat zij doorgaans expertise hebben op het gebied van 
binnenonderhoud. Bovendien hebben beide partijen een sociale taak en zijn zij gebaat bij een 
goed functionerend gebouw, met het oog op de uitwerking hiervan op de omgeving. In de praktijk 
worden dergelijke voorzieningen ook vaak gecombineerd met woningbouw vanwege de financiële 
haalbaarheid van de projecten. Indien de corporatie de eigenaar van deze woningen is, 
onderstreept dat de geschiktheid van deze partij als beheerder van het hele object. Daarnaast is 
het mogelijk om een commerciële partij in te schakelen voor het binnenonderhoud. Schoolbesturen 
zijn echter vaak huiverig om samen te werken met commerciële partijen omdat ze deze ervan 
verdenken primair op kortetermijnwinst uit te zijn. Doorgaans is uitbesteden ook duurder dan het 
zelf uitvoeren van het binnenonderhoud. Door de expertise van de externe partij is het echter 
mogelijk dat deze hiermee kostenbesparingen kan realiseren die de hogere kosten kunnen 
compenseren. Men wordt echter ook meer afhankelijk van de externe partij en de kennis op het 
gebied van vastgoedmanagement zal langzaam wegvloeien bij de gebruikers. Tot slot kan een 
externe partij twee petten op hebben, wat kan leiden tot belangenverstrengeling. Enerzijds kunnen 
zij werkzaam zijn voor de eigenaar van het pand, anderzijds voor de gebruikers van het pand. De 
externe beheerder begeeft zich dan op het scherpst van de snede in het dienen van de belangen 
van beider partijen. 

6.6 Conclusie 

Bij de keuze van een beheermodel spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Deels kunnen 
deze factoren beïnvloed worden door het (overkoepelend) schoolbestuur, maar een deel van de 
factoren kunnen niet, of maar beperkt, beïnvloed worden. Factoren die niet of nauwelijks 
beïnvloed kunnen worden zijn; het feit of het een eenpitter of meerpitter betreft, het economisch 
eigendom en de doelstellingen van de overige actoren die betrokken zijn in het huisvestingsproces. 
Deze factoren kunnen echter in de loop der tijd veranderen, door bijvoorbeeld fusies of een 
verandering van doelstelling bij de andere stakeholders. Factoren waar het (overkoepelend) 
schoolbestuur wel invloed op kan uitoefenen zijn de kenmerken van de eigen organisatie. Het 
betreft de doelstellingen van het (overkoepelend) schoolbestuur, maar ook de expertise op het 
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gebied van vastgoedmanagement die men reeds bezit (competentieniveau). Daarnaast speelt de 
keuze tussen een centrale of decentrale verdeling van verantwoordelijkheden een belangrijke rol.  

De keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de organisatie van het 
vastgoedmanagement hebben invloed op het verdere functioneren van het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Het bepaalt in belangrijke mate de zeggenschap en controle over de 
onderwijshuisvesting bij zowel het overkoepelend schoolbestuur als bij de individuele scholen. 
Enerzijds kan het (overkoepelend) schoolbestuur weinig zeggenschap hebben over het vastgoed en 
het vastgoedmanagement maar zich dus wel volledig richten op het primaire proces. Anderzijds 
kan het (overkoepelend) schoolbestuur veel zeggenschap hebben en daarmee kan men het 
huisvestingsbeleid ook optimaal afstemmen op het primaire proces. Hiervoor zal men echter wel 
de nodige expertise moeten hebben of verwerven op het gebied van vastgoedmanagement. Deze 
expertise kan bij een decentraal model sterk versnipperd raken. Een centraal model kan 
daarentegen juist voor voldoende schaalgrootte zorgen zodat het overkoepelend schoolbestuur 
zich kan specialiseren op het gebied van vastgoedmanagement. Hiermee is een 
professionaliseringsslag mogelijk. Meer verantwoordelijkheid levert echter ook meer financiële 
risico’s op voor het (overkoepelend) schoolbestuur. Jaarlijks krijgt het (overkoepelend) 
schoolbestuur dan een vastgesteld budget waarvan alle werkzaamheden uitgevoerd dienen te 
worden. Eventuele tekorten komen dan volledig voor rekening van het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Geldstromen voor investering en exploitatie komen samen, waardoor de efficiency 
verbeterd kan worden en het mogelijk wordt om te investeren in duurzaamheid. Daarnaast kan 
mogelijk geprofiteerd worden van de expertise van een externe partij. Doch, dit creëert wel een 
zekere afhankelijkheid van deze externe partij. Daarnaast kan samenwerking met andere partijen 
de kwaliteit ten goede komen, maar ook juist meer onkosten opleveren door de tijd en energie die 
erin gestoken wordt.  

Keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de organisatie van het vastgoed-
management, kunnen dus verstrekkende gevolgen hebben voor het functioneren van het 
(overkoepelend) schoolbestuur.  



 

7 
 
Illustratie van de beheermodellen aan de 
hand van casestudies 

In dit hoofdstuk zullen eerst vier cases besproken worden van (overkoepelende) schoolbesturen. 
Hierin wordt per case eerst een beeld geschetst van de kenmerken van deze schoolbesturen en hun 
portefeuille. Daarna komt kort de samenwerking met andere partijen aan bod. Vervolgens wordt 
ingegaan op de organisatie van het vastgoedmanagement en de beheermodellen die daarbij 
gebruikt zijn. Vervolgens wordt de toekomstvisie van de betreffende case behandeld. Aan het einde 
van dit hoofdstuk volgen de conclusies van de cases, met daarin de belangrijkste en meest 
opvallende zaken uit de interviews. 

De selectie van de cases is gebaseerd op een aantal criteria. Ten eerste is er een 
geografische spreiding gehanteerd. De vier cases komen ieder uit een andere provincie, variërend 
van de Randstad tot zuid en oost Nederland. Ten tweede is geselecteerd op diversiteit in 
economisch eigendom van het onderwijsvastgoed. In geval van één case ligt zowel het economisch 
als juridisch eigendom bij het overkoepelend schoolbestuur. Bij de andere cases ligt alleen het 
juridisch eigendom bij het overkoepelend schoolbestuur. Ten derde is de huidige staat van het 
onderwijsvastgoed een selectiecriterium geweest. De portefeuilles variëren van gemiddelde leeftijd 
tot zeer hoge leeftijd. Ten vierde is onderscheid gemaakt in de doelstellingen van het 
overkoepelend schoolbestuur met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Bij twee cases leidt de prettige samenwerking met de gemeente tot de wens deze samenwerking zo 
te handhaven. Bij één van deze cases krijgt de gemeente zelfs meer verantwoordelijkheid. Bij de 
andere twee cases is en was de samenwerking met de gemeente niet naar wens. Dit was 
aanleiding voor het overkoepelend schoolbestuur om meer verantwoordelijkheden op zich te willen 
nemen. 

Alleen overkoepelende schoolbesturen zijn betrokken in deze cases. De situatie zoals deze 
geldt bij een eenpitter volgens traditionele opzet zijn reeds behandeld in de eerste hoofdstukken. 

7.1 Case 1 – meer verantwoordelijkheid gemeente 

Kenmerken overkoepelend schoolbestuur 
Dit overkoepelend schoolbestuur heeft zowel basisscholen die solitair gehuisvest zijn, als 
basisscholen waarbij instellingen voor kinderopvang en/of peuterspeelzalen in hetzelfde gebouw 
gehuisvest zijn. Deels participeert men hiermee in de zogenaamde brede scholen. 

Het merendeel van de basisscholen zijn rooms-katholiek (20). Daarnaast heeft men nog 
een enkele protestants-christelijke school, drie openbare basisscholen en een Montessori school. 
Tevens beschikt men over een school in het speciaal basisonderwijs. Daarmee komt het totaal 
aantal scholen op 26. Op deze scholen wordt dagelijks aan ongeveer 6.300 leerlingen onderwijs 
verzorgd. In totaal werken bij dit overkoepelend schoolbestuur ongeveer 600 personeelsleden. 

Kenmerken vastgoedportefeuille 
De vastgoedportefeuille van dit overkoepelend schoolbestuur bestaat uit 26 locaties met één of 
meerdere gebouwen. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt ongeveer 36.000 vierkante meter. 
De portefeuille ligt volledig binnen de twee gemeenten waarin men gehuisvest is. De leeftijd van de 
gebouwen in de portefeuille is zeer divers en varieert van een gebouw uit 1920 tot nieuwbouw. De 
gemiddelde leeftijd van de gebouwen binnen de portefeuille wordt geschat op 25 á 30 jaar. Over 
het algemeen is de kwaliteit van de gebouwen voldoende en kunnen de meeste gebouwen nog 
een aantal jaren mee. Slechts van een aantal gebouwen is de kwaliteit benedenmaats en daarvoor 
is men reeds in contact met de gemeente. 
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Het economisch eigendom van de gebouwen ligt voor de gehele portefeuille bij de 
betreffende gemeenten. Daarnaast is de gemeente voornemens om het buitenonderhoud ook 
daadwerkelijk zelf te gaan initiëren en uitvoeren. De school is derhalve alleen nog verantwoordelijk 
voor het binnenonderhoud. Gezien de huidige staat van de portefeuille en de goede verstand-
houding met de gemeente ligt doordecentralisatie van het economisch eigendom op dit moment 
niet voor de hand. Daarnaast kan het overkoepelend schoolbestuur zich in deze situatie beter 
concentreren op het primaire proces. Er wordt door de gemeente slechts een enkel gebouw voor 
onderwijshuisvesting gehuurd van een externe partij. 

Interne partijen 
In enkele gevallen is men samen gehuisvest met instellingen voor kinderopvang en peuter-
speelzalen. Ondanks dat men door de nieuwe wetgeving aan elkaar overgeleverd is, heeft men 
een prima verstandhouding. De scholen kunnen eventuele leegstand verhuren aan deze partijen. 
Hiervoor is wel toestemming nodig van de gemeente (als eigenaar van het pand). Een deel van de 
opbrengst gaat doorgaans dan ook terug naar de gemeente. De inkomsten die overblijven kunnen 
de individuele scholen geheel naar eigen inzicht benutten. Dubbel ruimtegebruik is in deze 
gevallen maar beperkt mogelijk. Alleen algemene ruimten als personeelskamer en speellokaal zijn 
hiervoor geschikt. De leslokalen kunnen niet op deze manier dubbel gebruikt worden. 

Externe partijen 
De samenwerking met externe partijen blijft voor dit overkoepelend schoolbestuur beperkt tot de 
gemeente en een beheerorganisatie. Er wordt momenteel nog niet samengewerkt met corporaties 
of commerciële beleggers. Met zowel de gemeente als de beheerorganisatie verloopt het contact 
prima. 

Gebruikte beheermodellen 
Voor vrijwel alle basisscholen wordt sinds de decentralisatie van de rijksoverheid naar de gemeente 
in 1997 het traditionele model met een overkoepelend schoolbestuur gebruikt. Tevens zijn de 
individuele scholen zelf verantwoordelijk voor hun eigen huisvesting. Binnen dit overkoepelend 
schoolbestuur wordt dus vooral gewerkt met organisatiemodel 3.1.2. Daarnaast is één van de 
betrokken gemeenten bezig om in de nabije toekomst zelf het buitenonderhoud te gaan initiëren 
en uitvoeren (organisatiemodel 3.2.2). Door de volledige verantwoordelijkheid te nemen over de 
buitenkant van het gebouw spaart de gemeente een hoop bureaucratie, zoals deze komt kijken bij 
organisatiemodel 3.1. Voor het overkoepelend schoolbestuur en de individuele scholen betekent 
dit dat zij zich beter kunnen concentreren op het primaire proces, het verzorgen van onderwijs. 
Deze verschuiving van verantwoordelijkheid wordt dan ook als positief ervaren, te meer omdat er 
momenteel een goede relatie is met de gemeente. 

Daarnaast wordt voor één basisschool het beheermodel gebruikt waarbij een externe 
beheerorganisatie het vastgoedmanagement op zich heeft genomen, hierin huurt de gemeente de 
meters voor de basisschool (gebouwmodel 2.1). Het overkoepelend schoolbestuur sluist de 
middelen die zij voor dit gebouw ontvangen door naar de beheerorganisatie en is daarmee 
ontheven van huisvestingsgerelateerde werkzaamheden. Ook in dit geval kunnen zij zich hierdoor 
beter concentreren op het primaire proces. Dit wordt door het overkoepelend schoolbestuur als erg 
prettig ervaren, de gemeente is echter van mening dat zij in deze situatie meer kosten hebben dan 
in het (oude) traditionele model. De gemeente wil derhalve terug naar de oude situatie en zal in de 
toekomst niet snel voor een dergelijk beheermodel kiezen. 

Organisatie vastgoedmanagement 
Momenteel wordt de organisatie van huisvestingszaken uitbesteed aan een externe partij door het 
overkoepelend schoolbestuur. In de toekomst zou dit intern door een eigen medewerker moeten 
gaan gebeuren. De werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement bevinden zich 
voornamelijk op het operationeel niveau. Doordat de portefeuille niet in eigendom is van het 
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overkoepelend schoolbestuur zijn de werkzaamheden op tactisch en strategisch niveau zeer 
beperkt. Voor de werkzaamheden op operationeel niveau die uitbesteed worden (technisch beheer 
en facility management), worden mantelcontracten afgesloten. Project management wordt ook 
volledig uitbesteed. Administratief/financieel beheer en commercieel beheer wordt ofwel door het 
overkoepelend schoolbestuur ofwel door de individuele scholen uitgevoerd. 

Wat betreft competentieniveau bevindt het overkoepelend schoolbestuur zich tussen niveau 
twee en drie, zoals deze door Joroff gedefinieerd zijn (zie paragraaf 5.3). Daarmee is het 
overkoepelend schoolbestuur al een aardig eind op weg. Gezien het feit dat er geen vastgoed in 
eigendom is, is niveau vijf in mindere mate van toepassing. Niveau 4 is daarnaast helemaal niet 
van toepassing, daar het onmogelijk is om intern een marktconforme huur door te berekenen aan 
de individuele scholen. Er is immers ook geen sprake van inkomsten op dit gebied voor de 
individuele scholen.  

Toekomstvisie 
Momenteel is er nog geen taak weggelegd voor woningcorporaties. Doordat de huidige 
samenwerking met de gemeente goed verloopt, is er nog geen behoefte toenadering te zoeken tot 
andere partijen. Het overkoepelend schoolbestuur wil de lijntjes met de woningcorporaties echter 
wel kort houden. Men wil graag op de hoogte blijven van de werkzaamheden en doelstellingen 
met betrekking tot de wijken waarin de basisscholen gevestigd zijn. Men staat in de toekomst wel 
open voor een rol voor corporaties. Dit in tegenstelling tot commerciële partijen, waar men 
huiverig voor is. Bij commerciële partijen wordt al snel gedacht aan kortetermijndenken en focus 
op financieel rendement. Dit is iets wat het overkoepelend schoolbestuur niet vindt passen bij hun 
eigen taken en doelstellingen. Deze partijen worden alleen ingeschakeld om deeltaken aan uit te 
besteden, zoals projectmanagement en adviezen op het gebied van vastgoedmanagement. 
Instellingen waarmee basisscholen worden gehuisvest in ‘brede scholen’ vormen in toenemende 
mate belangrijke medespelers. De school krijgt steeds meer een nadrukkelijke boodschap richting 
de samenleving en partijen als de peuterspeelzaal, kinderopvang en maatschappelijk werk spelen 
daar een belangrijke rol in. Dit overkoepelend schoolbestuur is dan ook zonder meer voorstander 
van participatie in brede scholen, maar heeft wel de nadrukkelijke wens dat een andere partij 
daarbij de organisatie op zich neemt. Het overkoepelend schoolbestuur en de individuele scholen 
kunnen zich het beste bezig houden met waar ze goed in zijn; het verzorgen van onderwijs. 

7.2 Case 2 – meer eigen verantwoordelijkheid 

Kenmerken overkoepelend schoolbestuur 
Dit overkoepelend schoolbestuur heeft zowel scholen die solitair gehuisvest zijn, als scholen die 
deelnemen in zogenaamde brede scholen. Veel scholen hebben daarnaast meerdere locaties. Dit 
overkoepelend schoolbestuur bestaat in totaal uit 32 scholen voor basisonderwijs. Deze 
basisscholen zijn voor het merendeel openbaar, tevens heeft men een aantal algemeen bijzondere 
scholen. Daarnaast behoren er ook nog één school voor speciaal basisonderwijs en één school 
voor speciaal onderwijs tot dit overkoepelend schoolbestuur. In totaal wordt dagelijks aan circa 
8.500 leerlingen onderwijs verzorgd door circa 850 personeelsleden. Daarmee beslaat dit 
overkoepelend schoolbestuur ongeveer 37% van het basisonderwijs in de eigen gemeente. 

Kenmerken vastgoedportefeuille 
De portefeuille van dit overkoepelend schoolbestuur bestaat uit 45 gebouwen met in totaal ruim 
57.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak (peildatum 2004). De gemeente hanteert een 
afschrijvingsperiode van 40 jaar, maar desondanks wordt de gemiddelde leeftijd van de 
gebouwen in de portefeuille geschat op 40 tot 50 jaar. Technisch en functioneel voldoen de 
meeste gebouwen al lang niet meer en gezien de afschrijvingsperiode is de economische 
levensduur ook reeds overschreden. De meeste gebouwen zijn gebouwd volgens de normen van 
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30-50 jaar geleden. Aanpassingen en flexibel gebruik zijn nauwelijks mogelijk. Daarnaast laat het 
budget geen ingrijpende vernieuwing toe, alleen instandhouding. 

Het economisch eigendom van de volledige portefeuille ligt bij de gemeente. De gemeente 
wil het economisch eigendom nog niet overdragen. Het overkoepelend schoolbestuur heeft wel de 
wens het economisch eigendom te verwerven, maar dan zou de portefeuille ook eerst een flinke 
verjonging moeten doormaken. Op dit moment zou de uitgangspositie veel te slecht zijn om op 
termijn succes te kunnen boeken. Er is inmiddels wel al een werkgroep gecreëerd die probeert de 
weg vrij te maken om gefaseerd toch een doordecentralisatie door te voeren. In eerste instantie zal 
dit gebeuren door het overkoepelend schoolbestuur volledig verantwoordelijk te maken voor het 
buitenonderhoud. Hiervoor zal de gemeente een jaarlijks budget vaststellen dat toegekend wordt 
aan het overkoepelend schoolbestuur. Van dit budget zal het overkoepelend schoolbestuur 
vervolgens het buitenonderhoud uit moeten voeren. Deze werkwijze komt overeen met 
organisatiemodel 1.3 waarbij de gemeente feitelijk eigenaar blijft van het vastgoed, maar de 
verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud met het bijbehorende budget doorgeeft aan het 
overkoepelend schoolbestuur. In tweede instantie kan dan een volledige doordecentralisatie 
plaatsvinden, waarbij het overkoepelend schoolbestuur het volledige eigendom en bijbehorende 
verantwoordelijkheid krijgt over de portefeuille.  

Interne partijen 
Momenteel zijn scholen vooral gehuisvest met peuterspeelzalen en instellingen in de kinderopvang. 
Dit zijn een aantal grote landelijk opererende spelers. Daarnaast is men ook incidenteel gehuisvest 
met een bibliotheek. De individuele scholen zijn hierin autonoom en zij bepalen zelf met welke 
partij zij eventueel samenwerking aan willen gaan. Ook zijn scholen soms gehuisvest met een 
andere basisschool. Dit betreft dan twee basisscholen die samen één gebouw delen. 
Samenwerking met deze partijen verlopen momenteel prima. Een deel van deze partijen is zelf 
financieel verantwoordelijk en is dus minder aan regels gebonden, hetgeen samenwerking 
vergemakkelijkt. In geval van nieuwbouw wordt reeds in een vroeg stadium met de overige partijen 
overleg gevoerd om tot een ontwerp te komen naar ieders wens.  

Externe partijen 
De gemeente is momenteel de belangrijkste partij waarmee samen gewerkt wordt. Dit verloopt niet 
altijd naar wens. Er is structureel te weinig geld beschikbaar voor ingrepen in de portefeuille. 
Daarnaast is de gemeente vooralsnog niet voornemens om de weg vrij te maken voor 
doordecentralisatie, waar het overkoepelend schoolbestuur dit wel graag zou willen (mits er eerst 
een flinke verjonging van de portefeuille plaatsvindt). Vooralsnog is er nog geen contact met 
woningcorporaties. Verkennende gesprekken van de gemeente om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn, worden achter gesloten deuren gevoerd. Het overkoepelend schoolbestuur 
heeft momenteel nog geen zicht op eventuele mogelijkheden tot samenwerking. Samenwerking 
met corporaties in de toekomst wordt niet uitgesloten, temeer vanwege de slechte ervaringen met 
een projectontwikkelaar. Hierbij werd een flatgebouw ontwikkeld met in de plint een basisschool 
om de realisatie van deze basisschool financieel haalbaar te maken.  

Gebruikte beheermodellen 
Voor vrijwel alle scholen wordt het traditionele model gebruikt (organisatiemodel 3.1.1), waarbij 
het overkoepelend schoolbestuur verantwoordelijk is voor het binnenonderhoud en de gemeente 
voor het buitenonderhoud. Andere partijen kunnen eventueel beschikbare ruimte huren van de 
betreffende school. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke en commerciële 
instellingen. Voor maatschappelijke instellingen wordt een lager tarief gehanteerd. De 
commerciële partijen betalen marktconforme huurprijzen. Indien er structureel ruimte beschikbaar 
is, kunnen deze partijen zich ook inkopen in het gebouw. Deze zijn daarvoor doorgaans echter niet 
kapitaalkrachtig genoeg. Als deze partijen eigen meters in gebruik hebben, dan heeft men het 
liefst ook dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen deel. Verenigingen van Eigenaren (VvE) 
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genieten derhalve niet de voorkeur. De communicatie met de overige partijen binnen een VvE kost 
in verhouding erg veel tijd en moeite. Voor multifunctionele accommodaties (MFA) is de gemeente 
doorgaans de organiserende partij (gebouwmodel 1.1).  

Het overkoepelend schoolbestuur zou het liefst alle vastgoed in eigendom hebben en het 
beheer helemaal zelf organiseren (organisatiemodel 4). Veel van de locaties waar de basisscholen 
momenteel gevestigd zijn, hebben veel potentie. De samenwerking met de gemeente is erg 
bureaucratisch. In het verleden is er teveel bezuinigd op het onderhoud van de gebouwen, 
waardoor veel achterstallig onderhoud is ontstaan. Er zijn scholen die reeds 10 jaar recht hebben 
op vervangende nieuwbouw, maar die nog steeds gehuisvest zijn in de oude gebouwen. Het 
budget voor onderhoud is jaarlijks stelselmatig ontoereikend. Gedurende de komende 5 jaar is er 
nog wel een extra fonds beschikbaar, een structurele oplossing voor de periode hierna is er nog 
niet. Op korte termijn worden nog wel nieuwbouwplannen uitgevoerd. Doordat deze gebouwen in 
de eerste jaren weinig tot geen onderhoud behoeven, ontstaat hierdoor enigszins ruimte binnen 
het budget voor onderhoud. Tevens geeft de kredietcrisis ineens de mogelijkheid om 
nieuwbouwplannen beneden budget uit te voeren. Daarmee wordt het mogelijk om meer te 
investeren in duurzaamheid, waarmee kosten bespaard kunnen worden in de exploitatiefase. De 
gemeente bouwt doorgaans op basis van normgetallen waarmee slechts sober en doelmatig 
gebouwd kan worden, maar waarmee de exploitatielasten in verhouding hoger zijn. Hierdoor zijn 
de kosten gedurende de gehele levensduur van het gebouw hoger dan wanneer gekozen wordt 
voor duurzame oplossingen.  

Organisatie vastgoedmanagement 
Ook bij dit overkoepelend schoolbestuur geldt dat zij nog weinig actief zijn op het gebied van 
strategisch en tactisch management, omdat zij momenteel nog geen vastgoed in eigendom 
hebben. Op operationeel niveau worden de daadwerkelijke werkzaamheden uitbesteed, maar 
wordt de organisatie daarvan zelf gedaan. Dit brengt in verhouding wel hogere kosten met zich 
mee, maar het overkoepelend schoolbestuur heeft momenteel niet de middelen om hiervoor zelf 
personeel aan te stellen. Mogelijk wordt hier toenadering gezocht tot andere overkoepelende 
schoolbesturen binnen de gemeente om op dit gebied samenwerking aan te gaan.  

Vooral door het gebrek aan middelen is de focus van het vastgoedmanagement momenteel 
minimalisatie van de kosten. Hiermee opereert dit overkoepelend schoolbestuur op competentie-
niveau twee. Daarnaast is het vastgoedmanagement nog sterk decentraal georganiseerd, hetgeen 
betekent dat het moeilijk is om door te schuiven naar competentieniveau drie.  

Toekomstvisie 
Corporaties zijn momenteel nog niet betrokken in het huisvestingsproces. Zoals al eerder vermeld 
is het momenteel nog onduidelijk wat de rol van woningcorporaties zou kunnen zijn voor dit 
overkoepelend schoolbestuur. Vooralsnog bestaat er nog wel enige scepsis over de samenwerking 
met corporaties. Dit komt voornamelijk door de vraag welke functies in de praktijk gecombineerd 
zullen worden met de basisscholen en of dit het primaire proces van deze basisscholen wellicht 
negatief beïnvloedt. Ook dit overkoepelend schoolbestuur is huiverig voor samenwerking met 
commerciële partijen vanwege de focus op (financieel) rendement op de korte termijn. 
Adviesorganisaties worden daarentegen wel ingeschakeld indien er behoefte is aan expertise waar 
het overkoepelend schoolbestuur de betreffende knowhow niet voor handen heeft. De gemeente 
blijft daarnaast een belangrijke partij. Ondanks dat de doelstellingen niet altijd even goed 
matchen, zal samenwerking toch belangrijk blijven. Grote organisaties in kinderopvang en de 
peuterspeelzaal zullen in de toekomst ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Meer en meer 
wordt men samen met deze partijen gehuisvest. Participatie in brede scholen wordt wel 
onderstreept, echter dan bij voorkeur in een situatie waarbij iedere gebruiker verantwoordelijk is 
voor zijn eigen deel. Bindingen met dergelijke maatschappelijke instellingen worden als grote 
meerwaarde gezien. 
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7.3 Case 3 – relatief jonge portefeuille 

Kenmerken overkoepelend schoolbestuur 
Dit overkoepelend schoolbestuur bestaat uit zowel basisscholen als uit scholen voor voortgezet 
onderwijs. Het merendeel van deze basisscholen zijn solitair gehuisvest, er is echter ook een aantal 
basisscholen dat participeert in een brede school. Praktisch al deze scholen zijn openbaar, slechts 
vier scholen behoren tot de categorie algemeen bijzondere basisscholen. Er wordt onderwijs 
verzorgd aan bijna 13.500 leerlingen in het basisonderwijs en aan bijna 8.500 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. In totaal telt dit schoolbestuur circa 2.200 personeelsleden. Naast de 53 
basisscholen heeft dit overkoepelend schoolbestuur ook nog 8 scholen voor voortgezet onderwijs. 
Wat betreft het aantal basisscholen behoort dit overkoepelend schoolbestuur tot één van de 
grootste overkoepelende schoolbesturen in Nederland.  

Kenmerken vastgoedportefeuille 
De vastgoedportefeuille bestaat uit 55 gebouwen voor primair onderwijs en 8 gebouwen voor 
voortgezet onderwijs. De gebouwen voor het primair onderwijs bevatten gezamenlijk ruim 88.000 
vierkante meter bruto vloeroppervlak. De portefeuille van dit overkoepelend schoolbestuur is 
opvallend jong. De oudste gebouwen zijn ongeveer 30 jaar en in de jaren daarna zijn er telkens 1 
à 2 gebouwen per jaar bij gekomen. Geschat wordt dat de gebouwen in de portefeuille derhalve 
gemiddeld ongeveer 15 jaar oud zijn. Het is logisch dat de gebouwen niet ouder zijn, omdat het 
hier een relatief jonge gemeente betreft.  

Het eigendom van de gehele portefeuille ligt bij de gemeente. Vooralsnog zijn het 
overkoepelend schoolbestuur en de gemeente niet voornemens deze situatie te wijzigen. Er vinden 
gesprekken plaats over mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke doordecentralisatie. Het 
overkoepelend schoolbestuur wil alleen overgaan tot volledige doordecentralisatie indien een 
goede nulsituatie gecreëerd wordt. Dit betekent onder andere dat van tevoren de benodigde 
expertise verworven zal moeten worden. 

Interne partijen 
Op circa 60% van de locaties zijn ook een peuterspeelzaal en kinderopvang mede gehuisvest. In 
een aantal van deze gevallen zijn zij gehuisvest in leegstand van de betreffende schoolgebouwen. 
In de andere gevallen is er speciaal voor deze partijen ruimte gerealiseerd bij de bouw van het 
vastgoed. Indien leegstand binnen het hoofdgebouw verhuurd wordt aan deze partijen dan gaan 
de opbrengsten hiervan doorgaans voor een klein deel naar de betreffende school en voor een 
groot deel naar het overkoepelend schoolbestuur. Dit hangt grotendeels af van wie de exploitatie-
kosten voor de betreffende ruimten maakt. In de situaties waarbij de ruimten speciaal gerealiseerd 
zijn voor de externe partijen, huren deze partijen rechtstreeks bij de gemeente.  

De verdeelsleutels voor de exploitatiekosten leveren nogal eens problemen op tussen de 
verschillende partijen. Het blijkt in de praktijk moeilijk de gezamenlijke kosten te delen. Dit kost 
veel tijd en moeite en brengt daardoor veel onnodige kosten met zich mee. In deze gevallen zou 
men liever zien dat ieder voor zijn eigen ruimten verantwoordelijk is.  

Externe partijen 
Een aantal basisscholen is gehuisvest in gebouwen van een corporatie, met en zonder andere 
partijen. Hierbij verzorgt de corporatie naast het buitenonderhoud ook het binnenonderhoud. In 
deze gevallen werden de corporaties bij het huisvestingsproces betrokken door de gemeente en 
was de corporatie ook de bouwheer. Deze samenwerking met de corporatie bevalt goed en zou 
door het overkoepelend schoolbestuur graag verder uitgebreid worden. De rol van de gemeente 
zou dan verder af kunnen nemen. Omtrent commerciële partijen is er nog geen standpunt 
geformuleerd, hier heeft men nog geen ervaring mee, maar eventuele samenwerking wordt niet bij 
voorbaat uitgesloten. 
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Gebruikte beheermodellen 
Vooralsnog wordt in principe gebruik gemaakt van het beheermodel naar traditionele opzet. De 
gemeente is hierbij echter wel volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en voert dit in 
overleg met het overkoepelend schoolbestuur op eigen initiatief uit (organisatiemodel 3.2.1). Het 
overkoepelend schoolbestuur blijft hierbij verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. De 
daadwerkelijke werkzaamheden hiervoor worden door het overkoepelend schoolbestuur wel 
uitbesteed aan de gemeente, maar het overkoepelend schoolbestuur blijft hierbij wel regisseur en 
budgethouder. De gemeente heeft daarbij wel nog een commerciële slag te slaan, in de zin dat 
men nog niet helemaal goed ingespeeld is op de nieuwe relatie met het overkoepelend 
schoolbestuur als klant. Op strategisch niveau levert de gemeente goed werk en samenwerking 
met deze dienst van de gemeente verloopt dan ook prima. 

Op gebouwniveau hanteert dit overkoepelend schoolbestuur een aantal verschillende 
beheermodellen. Ten eerste wordt er gebruik gemaakt van gebouwmodel 1, waarbij in dit geval 
de corporatie de eigenaar is van het pand en ook het binnenonderhoud voor de gebruikers 
verzorgt. Ten tweede wordt er ook gebruik gemaakt van gebouwmodel 3.4. Hierbij is het 
overkoepelend schoolbestuur gemandateerd door de overige gebruikers en beheren zij het 
vastgoed. Dit beheermodel is wel erg gecompliceerd en levert heel veel werk (en daarmee ook 
kosten) op voor het overkoepelend schoolbestuur. Tot slot wil men in twee gevallen naar 
gebouwmodel 2, waarbij een externe beheerorganisatie wordt ingeschakeld voor het beheren van 
het vastgoed. Ook de gemeente lijkt dit een gewenst model. 

Organisatie vastgoedmanagement 
Het overkoepelend schoolbestuur is pas op 1 januari 2008 volledig verzelfstandigd, maar bestaat 
in de huidige opzet eigenlijk al langer. Momenteel beschikt men nog over een interim deskundige 
op het gebied van vastgoedmanagement. Op het strategisch niveau worden reeds de eerste 
stappen ondernomen, op tactisch niveau is men eigenlijk nog nauwelijks bezig. Op operationeel 
niveau wordt de regie nadrukkelijk zelf gevoerd, maar worden de daadwerkelijke werkzaamheden 
veelal uitbesteed aan externe partijen. Zoals reeds eerder vermeld worden de werkzaamheden van 
het technisch beheer uitbesteed aan de gemeente. Daarnaast is de gemeente over het algemeen 
ook bouwheer en draagt daarmee zorg voor het projectmanagement. Waar nodig wordt 
commercieel beheer zelf uitgevoerd en facility management wordt zelf georganiseerd in de vorm 
van mantelcontracten die afgesloten worden met externe partijen. Het schoolbestuur ziet het wel 
nadrukkelijk voor zichzelf als taak om op alle terreinen zelf de regie te behouden en daarvoor 
expertise in huis te halen en houden.  

Wat betreft competentieniveau opereert dit overkoepelend schoolbestuur voornamelijk op 
niveau twee. Hoofddoel is passendheid van de portefeuille, het primaire proces staat voorop. 
Daarbij wordt wel nadrukkelijk gelet op minimalisatie van de kosten, deels noodgedwongen door 
het beperkte budget dat beschikbaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld panden die in verhouding te duur 
zijn om in stand te houden, maar het betreft hier strategische locaties die men niet op wil geven. 
Hier geniet het onderwijsbeleid voorrang op huisvestingsbeleid. Er bestaat overigens wel de wens 
om meer richting niveau drie te verschuiven. 

Op het gebied van aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige ontwikkelingen bestaat 
nog enige scepsis. Deze ontwikkelingen zijn nogal eens van korte duur. In het verleden is het 
meermalen voorgekomen dat aanpassingen werden gedaan waarna na een aantal jaren de 
onderwijskundige inzichten weer veranderd waren en het gebouw vervolgens weer niet voldeed. 
Momenteel voldoet de portefeuille eigenlijk nog redelijk goed, dit komt deels door de lage 
gemiddelde leeftijd van de gebouwen.  

Toekomstvisie 
Met woningcorporaties wordt graag de samenwerking opgezocht en dan liefst zonder inmenging 
van de gemeente. Externe adviesorganisaties kunnen wel voor afzonderlijke opdrachten ingescha-
keld worden, maar niet om structureel bepaalde werkzaamheden over te nemen. Van andere 
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commerciële partijen kan men zich nauwelijks voorstellen dat deze interesse hebben. De budgetten 
voor onderwijshuisvesting zijn dermate beperkt dat het voor deze commerciële partijen moeilijk zal 
zijn de gewenste rendementen te behalen. De rol van de gemeente zou in de toekomst kleiner 
moeten worden, er ontstaat nu nog teveel bureaucratie door tussenkomst van de gemeente. 
Partijen als de peuterspeelzaal en de kinderopvang zullen naar verwachting met betrekking tot het 
vastgoedmanagement geen grote rol gaan spelen. Dit gezien het feit dat zij erg klein zijn in 
verhouding tot de basisschool wanneer zij samen gehuisvest zijn. Een organiserende rol voor deze 
partijen ligt derhalve niet voor de hand. Inhoudelijk spelen deze partijen echter wel degelijk een 
belangrijke rol. 

Men ziet brede scholen als een goede ontwikkeling. Extra beheerkosten die hieruit 
voortkomen worden echter in geen enkel budget dat van de overheid ontvangen wordt, gedekt. 
Tenzij er extra geld vrijkomt voor dergelijke additionele beheerkosten, zou in deze situatie bij 
voorkeur ieder verantwoordelijk zijn voor zijn eigen ruimten. Een locatie in campusmodel waarbij 
iedere gebruiker zijn eigen gebouw(en) heeft, geniet dan de voorkeur. Gezamenlijk gebruik van 
gebouwen en daarmee gedeelde verantwoordelijkheid voor bepaalde ruimten, kost veel tijd en 
energie en brengt daarmee ook hoge kosten met zich mee.  

7.4 Case 4 – zelf het economisch eigendom 

Kenmerken overkoepelend schoolbestuur 
Dit overkoepelend schoolbestuur heeft naast de basisscholen in een traditionele opzet, ook 
basisscholen die participeren in brede scholen. Het betreft hier zowel openbaar onderwijs als 
bijzonder confessioneel en bijzonder algemeen onderwijs. In totaal wordt aan circa 8.700 
leerlingen onderwijs verzorgd door in totaal 950 personeelsleden. Daarmee dekt dit 
overkoepelend schoolbestuur ongeveer twee derde van het basisonderwijs in de betreffende 
gemeente.  

Kenmerken vastgoedportefeuille 
Het vastgoed van dit overkoepelend schoolbestuur huisvest in totaal 29 scholen voor zowel het 
basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het totale bruto vloeroppervlak 
van de portefeuille bedraagt ongeveer 45.000 vierkante meter. De gemiddelde gewogen leeftijd 
van deze portefeuille bedraagt naar schatting circa 40 jaar. Daarmee is een groot deel van de 
portefeuille sterk verouderd. De technische staat van de gebouwen is over het algemeen nog wel 
toereikend, maar de gebouwen zijn wat betreft indeling erg traditioneel en passen derhalve niet 
meer volledig bij de huidige onderwijsvormen. Een aantal gebouwen is reeds 50-60 jaar in 
gebruik en vertonen derhalve allerlei kleine gebreken. Dit maakt deze gebouwen erg kostbaar in 
de exploitatie, terwijl deze kosten niet gedekt worden door de budgetten die ontvangen worden 
voor huisvesting.  

Dit overkoepelend schoolbestuur heeft voor vrijwel de volledige portefeuille het economisch 
eigendom verworven. Bij deze doordecentralisatie heeft het overkoepelend schoolbestuur de 
gebouwen overgenomen van de gemeente tegen boekwaarde. Dit is gefinancierd met vreemd 
vermogen in de vorm van een lening die ondergebracht is bij het ministerie van financiën tegen 
een aantrekkelijk rentetarief. Doordat het overkoepelend schoolbestuur nu het volledige eigendom 
heeft over de portefeuille is men volledig vrij in de wijze waarop ze ermee omgaan. Daarbij geldt 
wel dat bij eventuele dispositie van objecten uit de portefeuille de gemeente het aankooprecht 
heeft. Indien het vastgoed onverkoopbaar blijkt aan een derde partij, heeft de gemeente daarnaast 
ook een aankoopplicht, waarbij de gemeente voor minimaal de WOZ-waarde het object terug 
moet kopen. Doordat de grondwaarde doorgaans hoger is dan de boekwaarde waarvoor het 
vastgoed verkregen is, is een grote stille reserve ontstaan die vrijkomt bij dispositie van objecten uit 
de portefeuille. 

In een aantal brede school situaties worden structureel meters gehuurd, dit bedraagt circa 
een kwart van de portefeuille. Dit zijn contracten die voor de lange termijn aangegaan worden. 
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Interne partijen 
In de meeste gevallen zijn de scholen solitair gehuisvest. Indien men participeert in brede scholen, 
dan heeft men daar doorgaans eigen meters en organiseert men ook zelf het beheer. Men 
participeert liever niet in een vereniging van eigenaren. Men is liever volledig baas in eigen huis. 
Bij slechts één pand neemt men deel in een VvE. 

Externe partijen 
Woningcorporaties nemen bij dit overkoepelend schoolbestuur een steeds prominentere rol in. 
Vooral situaties waar sprake is van een brede school. Hier is de woningcorporatie doorgaans de 
eigenaar en verhuren zij het vastgoed aan de gebruikers. Daarnaast beheren de corporaties deze 
gebouwen dan ook. Ook bij nieuwbouw waarbij men samen met andere partijen gehuisvest wordt, 
werkt men veel samen met corporaties, maar ook in dit geval heeft het overkoepelend 
schoolbestuur bij voorkeur de meters in eigendom en organiseert men het beheer zelf.  

Daarnaast heeft men veel te maken met grote overkoepelende organisaties op het gebied 
van kinderopvang en peuterspeelzalen. Met deze partijen wordt men graag samen gehuisvest. 
Hiermee is het namelijk ook mogelijk om leegstand te verhuren aan deze partijen, omdat kosten 
die voortkomen uit deze leegstand niet gedekt worden door de budgetten die van de overheid 
ontvangen worden voor huisvesting. 

Men werkt niet graag samen met commerciële partijen als een belegger en een 
projectontwikkelaar. Van deze partijen wordt verwacht dat zij te zeer gefocust zijn op (financieel) 
rendement op de korte termijn, terwijl onderwijsvoorzieningen doorgaans voor de lange termijn 
gerealiseerd worden. Er wordt wel incidenteel samengewerkt met adviesorganisaties in situaties 
waarbij hun expertise vereist is, of wanneer belangrijke onderzoeken gedaan moeten worden die 
een grote impact kunnen hebben op de organisatie. 

Daarnaast vormen ouders ook een belangrijke externe partij. Zij kunnen veel invloed 
uitoefenen op de lokale politiek, die op haar beurt veel invloed heeft op het functioneren van de 
onderwijsinstellingen. 

Gebruikte beheermodellen 
Binnen dit overkoepelend schoolbestuur wordt gebruik gemaakt van een sterk gecentraliseerd 
huisvestingsbeleid. Individuele scholen worden wel gehoord voor input, maar zijn zelf niet 
verantwoordelijk voor het vastgoedmanagement. Dit komt overeen met organisatiemodel 4.0.1.  

Zoals reeds eerder gezegd wordt in brede school situaties bij voorkeur niet deelgenomen in 
verenigingen van eigenaren. Het liefst heeft dit overkoepelend schoolbestuur alle gebruikte meters 
zowel in eigendom als in beheer (gebouwmodel 4.2). In een aantal situaties wordt echter gehuurd 
bij woningcorporaties en daar wordt dan gebouwmodel 1.2 toegepast. 

Er is gekozen voor een gecentraliseerde aanpak om 6 redenen: 
1. Beslissingen betreffen vrijwel altijd grote sommen geld.  
2. Doorgaans spelen er complexe processen met een scala aan externe partijen die erbij 

betrokken zijn. 
3. Door alles centraal te organiseren is het mogelijk om een hogere mate van professionaliteit 

te halen. Door de ontstane schaalgrootte wordt het mogelijk om de vereiste expertise in 
huis te halen en kunnen kosten bespaard worden door het afsluiten van mantelcontracten.  

4. Het overkoepelend schoolbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk. Door alles centraal aan te 
sturen behoudt het overkoepelend schoolbestuur het overzicht en de controle. 

5. In de regel spelen er overstijgende belangen die op een hoger niveau spelen dan dat van 
de individuele scholen.  

6. De schooldirecteuren kunnen zich op deze manier richten op hun kernactiviteit, het 
verzorgen van onderwijs en worden daardoor niet meer belast met huisvestings-
gerelateerde zaken. 
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Organisatie vastgoedmanagement 
Praktisch alle werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement worden zelfstandig 
uitgevoerd. Alleen projectmanagement wordt uitbesteed bij nieuwbouwprojecten en hiervoor 
ontstaat min of meer een preferred supplier. Voor de overige werkzaamheden geldt dat zij in het 
verleden deels wel uitbesteed werden. Door onder andere de slechte kwaliteit die hierbij geleverd 
werd, is besloten om deze werkzaamheden zelf uit te gaan voeren. Ook dit overkoepelend 
schoolbestuur verhuurt ruimten aan andere organisaties. Dit betreft vooral aanpalende 
organisaties zoals de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Het is hierbij nadrukkelijk de 
bedoeling dat dit een meerwaarde biedt voor de school, omdat de kosten die gepaard gaan met 
verhuur voor het overkoepelend schoolbestuur nauwelijks opwegen tegen de baten. Hierbij hebben 
de huurders eigen ruimten en is er amper sprake van dubbel ruimtegebruik. Ook hiervoor geldt 
dat eventuele opbrengsten hiervan niet opwegen tegen de tijd en energie die het kost om ruimten 
dubbel te gebruiken.  

Dit overkoepelend schoolbestuur opereert inmiddels wat betreft competentieniveau op 
niveau vijf, of kort daar onder. Enerzijds komt dit doordat zij zelf vrijwel de volledige portefeuille in 
eigendom hebben en daardoor gedwongen zijn intensief aan de slag te gaan met deze 
portefeuille. De financiële risico’s zijn dermate groot dat men het zich niet kan veroorloven een 
afwachtende houding aan te nemen. Anderzijds leidt een afwachtende opstelling van de gemeente 
ertoe dat het overkoepelend schoolbestuur in dit geval zelf het initiatief moet nemen.  

Toekomstvisie 
Doordat de portefeuille vrijwel volledig in eigendom is van het overkoepelend schoolbestuur speelt 
de corporatie in verhouding een bescheidenere rol. In situaties waar meerdere voorzieningen 
gezamenlijk gerealiseerd worden, is de rol van de corporaties omvangrijker. Corporaties kunnen 
meer risico’s (zowel financiële risico’s als leegstandsrisico’s) nemen en door voorzieningen te 
combineren met bijvoorbeeld wonen, wordt het mogelijk om projecten te realiseren die anders niet 
haalbaar zouden zijn voor het overkoepelend schoolbestuur. Daarnaast delen de corporaties 
doorgaans de visie dat een hogere initiële kwaliteit leidt tot een kostenbesparing op de lange 
termijn, iets wat de gemeente doorgaans niet kan of wil nastreven bij nieuwbouw. Vooral in wijken 
waar de vergrijzing intreedt, wordt ook samengewerkt met corporaties. Op deze manier kunnen 
onderwijsvoorzieningen die in de toekomst overbodig zijn, ingezet worden voor andere 
voorzieningen. 

Externe adviesorganisaties worden ingeschakeld bij ingrijpende plannen waar complexe 
processen een belangrijke rol spelen of waar extra expertise vereist is. Ook in sommige delicate 
kwesties zijn rapporten van externe adviesorganisaties van belang, omdat daar een zekere 
onafhankelijkheid vanuit gaat. Adviesorganisaties mogen echter niet meer dan een onder-
steunende rol spelen. 

De gemeente is van oudsher een erg belangrijke partij in het huisvestingsproces van 
basisscholen. In dit geval is de gemeente echter sterk achtergebleven op het gebied van 
vastgoedmanagement. De rol van de gemeente is in deze situatie sterk afgenomen vanwege de 
doordecentralisatie en zal in de toekomst ook beperkt blijven.  

7.5 Conclusies uit de cases 

De soorten basisonderwijs die onder één overkoepelend schoolbestuur vallen, zijn sterk gemengd. 
Zowel openbaar onderwijs als confessioneel en algemeen bijzonder onderwijs en soms zelfs 
instellingen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs vallen onder 
de overkoepelende schoolbesturen in deze cases. De leeftijd van de gebouwen is bovengemiddeld 
tot hoog (op een afschrijvingsperiode van 40 jaar). Hierdoor is de kwaliteit van de gebouwen lang 
niet altijd voldoende. Het economisch eigendom ligt doorgaans nog bij de gemeente, mede 
vanwege de hoge kosten die schoolbesturen zouden krijgen indien zij de verouderde portefeuille 
van de gemeente over zouden nemen. Daarnaast heeft de tevredenheid over de samenwerking 
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met de gemeente een belangrijke invloed op de wens om het economisch eigendom te verwerven. 
Indien de gemeente naar oordeel van het overkoepelend schoolbestuur in de huidige situatie haar 
taak niet goed uitvoert, willen de overkoepelende schoolbesturen het liever zelf doen. Indien de 
samenwerking met de gemeente echter naar wens verloopt, dan is de behoefte om het economisch 
eigendom te verwerven ook een stuk kleiner. 

Basisscholen in deze cases zijn regelmatig gehuisvest met andere partijen en dan vooral met 
kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze partijen worden geregeld gehuisvest in leegstand van de 
scholen. Hierbij zijn de mogelijkheden tot dubbel ruimtegebruik maar beperkt. Dubbel 
ruimtegebruik is eigenlijk alleen mogelijk voor algemene ruimten, leslokalen bijvoorbeeld niet. In 
geval van nieuwbouw wordt indien mogelijk reeds rekening gehouden met het huisvesten van 
andere partijen en worden daar speciaal voorzieningen voor getroffen. Bij deze cases verloopt de 
samenwerking met deze partijen doorgaans prima. 

De gemeente is vooralsnog de belangrijkste externe partij waarmee wordt samengewerkt. 
De samenwerking met de gemeente verloopt niet altijd naar wens. Samenwerking met andere 
partijen is vooralsnog beperkt, maar wordt niet bij voorbaat uitgesloten. Van commerciële partijen 
wordt echter wel gevreesd dat zij te zeer voor winst op korte termijn zullen gaan en dat ze daarom 
niet geschikt zullen zijn als samenwerkingspartners. Corporaties lijken vooral een rol te kunnen 
spelen bij brede school ontwikkelingen. Corporaties kunnen hierin als eigenaar en beheerder van 
het vastgoed een belangrijke rol spelen. 

Het traditionele beheermodel is van de organisatiemodellen bij deze cases verreweg het 
meest gebruikte beheermodel. Het gebruik van de gebouwmodellen is minder eenduidig, vrijwel 
alle varianten worden in de praktijk toegepast. Binnen de organisatiemodellen wordt wel 
geëxperimenteerd met andere beheermodellen, maar nog op kleine schaal. Er wordt zowel 
gekozen om de gemeente de verantwoordelijkheid te geven voor het buitenonderhoud, als dit door 
het overkoepelend schoolbestuur te laten doen. Bij sommige scholen is al sprake van deze 
‘beperkte’ doordecentralisatie, waarbij zij zelf verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud. 
Dit wordt dan veelal gezien als een eerste stap richting een volledige doordecentralisatie.  

Regie over vastgoedmanagement wordt in deze cases zelf gevoerd, daadwerkelijke 
werkzaamheden worden bij drie cases wel uitbesteed. Bij één case is er bewust voor gekozen om 
alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Indien het economisch eigendom van de portefeuille niet bij 
het overkoepelend schoolbestuur ligt, dan blijven de werkzaamheden voornamelijk beperkt tot het 
operationeel niveau. Dit hangt ook nauw samen met het competentieniveau waarop de 
overkoepelende schoolbesturen zich bevinden. In drie cases bevinden de overkoepelende 
schoolbesturen zich rond competentieniveau twee. Door het beperkte budget is minimalisatie van 
de kosten een belangrijke focus. Competentieniveau vier is overigens niet van toepassing in het 
basisonderwijs. Eén enkel overkoepelend schoolbestuur opereert op strategisch niveau. Dit komt 
grotendeels doordat dit overkoepelend schoolbestuur het onderwijsvastgoed volledig in eigendom 
heeft. Daarmee wordt men gedwongen op een meer strategische wijze om te gaan met de 
portefeuille. De ontwikkeling van brede scholen wordt door alle overkoepelende schoolbesturen in 
deze cases onderstreept, de extra beheerkosten die hierdoor ontstaan worden momenteel niet 
vergoed door de overheid. Hiervoor zal een oplossing moeten komen. 

Op basis van deze cases zijn de beheermodellen getoetst en waar nodig verfijnd. Ook is uit 
deze cases naar voren gekomen dat diverse factoren een doorslaggevende rol spelen bij de keuze 
van een bepaald beheermodel. Op basis van deze factoren worden in het volgende hoofdstuk 
beslisbomen opgesteld aan de hand waarvan schoolbesturen tot een specifiek beheermodel 
kunnen komen dat afgestemd is op de kenmerken van de eigen situatie. De organisatiemodellen 
van de vier cases kunnen ingedeeld worden volgens het diagram in figuur 7.1. De horizontale as 
geeft hierin aan welke partij de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting draagt. Dit 
begint rechts met de situatie waarin de gemeente volledig op eigen initiatief verantwoordelijk is 
voor het buitenonderhoud. Vervolgens komt de traditionele situatie. Hierna komt de ‘beperkte’ 
doordecentralisatie waarbij het overkoepelend schoolbestuur zelf volledig verantwoordelijk wordt 
voor het buitenonderhoud. Vervolgens komt uiterst links de volledige doordecentralisatie waarbij 
het overkoepelend schoolbestuur het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed heeft 
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verworven en dus volledig verantwoordelijk is hiervoor. Op de verticale as is de mate van 
centralisatie van het vastgoedmanagement weergegeven. Dit varieert van volledig decentraal tot 
volledig centraal. De pijlen geven in deze figuur weer welke richting de overkoepelende 
schoolbesturen uit willen gaan. Voor case 1 geldt dat voor de helft van de portefeuille de situatie 
zo zal blijven en dat voor de andere helft de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt. Dit is de 
reden dat deze case in het diagram in tweeën gesplitst wordt. 
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Figuur 7.1: Verdeling cases naar verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting en organisatie vastgoedmanagement. 
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Beslisbomen ter bepaling van het 
beheermodel  

Er zijn diverse factoren die een belangrijke rol spelen in de keuze voor een bepaald beheermodel. 
Een deel van deze factoren zijn kenmerken die min of meer vastliggen en op een aantal van deze 
factoren kan het (overkoepelend) schoolbestuur enigszins invloed uitoefenen. Hierdoor is het 
(overkoepelend) schoolbestuur niet helemaal vrij in de keuze voor een bepaald beheermodel en is 
men deels afhankelijk van bepaalde kenmerken en doelstellingen van externe partijen. In dit 
hoofdstuk worden achtereenvolgens stapsgewijs de beslisbomen voor de organisatiemodellen en 
de gebouwmodellen behandeld. 

8.1 Beslisboom organisatiemodellen 

Om te komen tot een bepaald organisatiemodel zullen vier stappen doorlopen moeten worden. 
Deze stappen zijn weergegeven in onderstaande beslisboom (figuur 8.1). De keuzes bij stap één 
en twee zijn hierbij bepalend voor de derde en vierde stap die doorlopen worden, deze zijn niet 
voor beide keuzes van stap één en twee hetzelfde. Om deze redenen zijn er twee verschillende 
mogelijkheden voor de derde stap, deze zijn derhalve genummerd als stap 3a en stap 3b. Hierna 
zullen achtereenvolgens alle te doorlopen stappen behandeld worden. 
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Figuur 8.1: Beslisboom organisatiemodellen 

Stap 1: Type schoolbestuur 
Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde eenpitters en meerpitters. Is 

het schoolbestuur een eenpitter? Indien deze vraag met nee beantwoord wordt, is het dus een 
meerpitter. Deze eerste stap is niet zozeer een keuze van het (overkoepelend) schoolbestuur, het is 
een kenmerk van de organisatie. Het kan echter wel zo zijn dat men in het verleden bewust 
gekozen heeft om wel of niet deel te nemen aan een overkoepelend schoolbestuur. Als men 
daarentegen naar een bepaald organisatiemodel wil streven dat gekenmerkt wordt door een 
overkoepelend schoolbestuur terwijl het betreffende schoolbestuur een eenpitter is, dan kan dat wel 
een reden zijn om aansluiting te zoeken bij andere (mogelijk overkoepelende) schoolbesturen. 
Daarmee wordt dit wel een keuze voor het betreffende schoolbestuur. Een tegenovergestelde actie 
waarbij een overkoepelend schoolbestuur ernaar streeft om zich op te delen in individuele scholen 
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ligt minder voor de hand. Hiertoe kunnen de individuele scholen binnen een overkoepelend 
schoolbestuur wel meer autoriteit krijgen. Dit wordt besproken in de derde stap. 

Is het schoolbestuur 
een eenpitter?

ja

nee

Stap 1

 
Figuur 8.2: Stap 1 in keuze organisatiemodel 

Stap 2: Economisch eigendom onderwijsvastgoed 
Ten tweede wordt onderscheid gemaakt naar de eigendomsverhouding van het onderwijs-
vastgoed. Ligt het economisch eigendom bij het (overkoepelend) schoolbestuur? Indien de vraag 
met nee beantwoord wordt, ligt het economisch eigendom dus bij de gemeente. Zowel de 
gemeente als het (overkoepelend) schoolbestuur kunnen dus het economisch eigendom hebben 
van het onderwijsvastgoed. Traditioneel heeft de gemeente het economisch eigendom, maar er 
bestaat de mogelijkheid om middels een zogenaamde doordecentralisatie het economisch 
eigendom over te dragen aan het (overkoepelend) schoolbestuur. Ook deze stap is niet alleen een 
keuze van het (overkoepelend) schoolbestuur. Hierin is een aantal factoren van groot belang. De 
eigendomsverhoudingen bepalen in een later stadium een aantal belangrijke kenmerken van de 
betrokken partijen. Hierna volgt een overzicht van de factoren die van invloed zijn op de verdeling 
van het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed. Deze factoren worden opgedeeld in 
drie categorieën; kenmerken van de onderwijsinstelling, kenmerken van de vastgoedportefeuille en 
kenmerken van de externe partij. 

Kenmerken van de onderwijsinstelling 
Doelstellingen 
Schaalgrootte portefeuille en organisatie 
Beschikbare expertise en competentieniveau 
Financiële positie 
 
De doelstellingen van het (overkoepelend) schoolbestuur vormen één van de belangrijkste factoren 
die van invloed zijn bij de keuze of het economisch eigendom wel of niet doorgedecentraliseerd 
wordt. Het verwerven van het economisch eigendom betekent dat het (overkoepelend) 
schoolbestuur zich zal moeten gaan bezighouden met zaken als vastgoedmanagement, terwijl dit 
doorgaans niet gezien wordt als één van de kerntaken van een (overkoepelend) schoolbestuur. Het 
is dus maar de vraag of het (overkoepelend) schoolbestuur de behoefte heeft om het 
vastgoedmanagement geheel zelf te gaan organiseren met bijbehorende verantwoordelijkheden 
en risico’s. Zoals blijkt uit de casestudies, kunnen overkoepelende schoolbesturen daar totaal 
verschillend over denken. 

Het verwerven van expertise op dit gebied kan erg kostbaar zijn. De schaalgrootte van het 
overkoepelend schoolbestuur en de betreffende portefeuille kunnen hierin een belangrijke factor 
zijn. Door voldoende schaalgrootte ontstaan er schaalvoordelen waardoor er meer middelen 
beschikbaar komen voor specialisaties binnen het overkoepelend schoolbestuur. Naarmate de 
portefeuille groter is, neemt de omvang van de werkzaamheden op het gebied van 
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vastgoedmanagement ook toe. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om zelf fulltime personeel 
in te zetten, waar dat bij een kleine portefeuille met slechts een beperkt aantal panden niet 
mogelijk is. In een dergelijke situatie is het onmogelijk om specialist(en) fulltime bezig te laten zijn 
met vastgoedmanagement, zonder dat dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.  

Indien de expertise op het gebied van vastgoedmanagement reeds aanwezig is binnen de 
organisatie, dan vergemakkelijkt dit een doordecentralisatie. Het (overkoepelend) schoolbestuur 
hoeft in een dergelijk geval niet de benodigde expertise te verwerven middels het inhuren of 
aannemen van specialisten op dit gebied, maar kan direct aan de slag met eigen mensen. Voor 
een (overkoepelend) schoolbestuur dat nog niet het economisch eigendom heeft van het 
onderwijsvastgoed, maar wel al een hoog competentieniveau heeft op het gebied van 
vastgoedmanagement, zal de stap om over te gaan tot doordecentralisatie ook vele malen kleiner 
zijn. Een doordecentralisatie kan in goede banen geleid worden en het (overkoepelend) 
schoolbestuur weet wat hun te wachten staat.  

Een doordecentralisatie kan een grote impact hebben op de financiële situatie van het 
(overkoepelend) schoolbestuur. Zoals blijkt uit de decentralisatie in het hoger onderwijs en de BVE-
sector, kan het onderwijsvastgoed zowel ‘om niet’ als tegen een zekere waarde overgedragen 
worden. Zoals blijkt uit de vierde case, wordt in de praktijk al het economisch eigendom van het 
onderwijsvastgoed overgedragen tegen boekwaarde, waarbij het betreffende overkoepelend 
schoolbestuur de financiële middelen hiervoor zelfstandig diende te vergaren. Dit laatste lukt 
uitsluitend indien er een gezonde financiële basis is. Daarnaast brengt een doordecentralisatie de 
nodige financiële risico’s met zich mee. Het (overkoepelend) schoolbestuur wordt ineens verant-
woordelijk voor het onderwijsvastgoed en eventueel benodigde investeringen in deze portefeuille. 

Kenmerken van de vastgoedportefeuille 
Kwaliteit portefeuille (technische, functionele en economische levensduur) 
Passendheid portefeuille 
Huisvesting samen met andere partijen 
Huur van externe partijen 
 
Zoals blijkt uit de casestudies, is de kwaliteit van de portefeuille één van de belangrijkste factoren 
bij het overwegen van een doordecentralisatie. Een portefeuille met objecten die technisch of 
functioneel verouderd zijn, brengt hoge kosten met zich mee. Uit meerdere praktijkgevallen blijkt 
dat de gemiddelde leeftijd van onderwijsvastgoed in het basisonderwijs zich bevindt rond of over 
de afschrijvingstermijn van 40 jaar, zoals die normaal gesproken voor deze categorie vastgoed 
gehanteerd wordt. Een dergelijke portefeuille brengt hoge kosten met zich mee in de exploitatie en 
deze kosten worden niet vergoed in de budgetten die de (overkoepelende) schoolbesturen 
ontvangen van de gemeente en de rijksoverheid. In het verleden is onderwijsvastgoed gebouwd op 
basis van sobere normen en was er geen ruimte voor duurzame oplossingen. Exploitatielasten zijn 
hoger en de kosten over de gehele levensduur van het gebouw daarmee ook. 

Uit de casestudies blijkt daarnaast dat veelvuldig delen van de portefeuille verhuurd worden 
aan andere partijen. De opbrengsten hiervan komen vaak gedeeltelijk ten goede aan het 
(overkoepelend) schoolbestuur en maar beperkt aan de gemeente. Dit terwijl de gemeente wel 
verantwoordelijk blijft voor het buitenonderhoud. Op deze manier vormen de huurinkomsten een 
aanvulling op de reguliere geldstroom. Indien het economisch eigendom van het 
onderwijsvastgoed volledig bij het (overkoepelend) schoolbestuur komt te liggen, komen deze 
kosten volledig voor rekening voor dit (overkoepelend) schoolbestuur, terwijl de opbrengsten 
slechts beperkt toenemen. Daarnaast moet het (overkoepelend) schoolbestuur op gaan treden als 
verhuurder richting deze partijen, met bijbehorende organisatie.  

Zoals reeds naar voren komt in de casestudies is contact met medegebruikers van het 
vastgoed energie- en tijdrovend en daarmee dus ook kostbaar. Indien de gemeente het 
vastgoedmanagement verzorgt, dan blijft dergelijk contact voor het (overkoepelend) schoolbestuur 
nog beperkt. Na een doordecentralisatie is het (overkoepelend) schoolbestuur volledig 
verantwoordelijk voor de huisvesting en dus ook de contacten met medegebruikers. 
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Indien een deel van het onderwijsvastgoed gehuurd wordt van externe partijen, dan blijft dit 
na een doordecentralisatie ook zo. Het (overkoepelend) schoolbestuur is daarmee dan nog steeds 
niet eigenaar van de volledige vastgoedportefeuille. Hierdoor wordt de schaalgrootte negatief 
beïnvloed. Hoe groter het deel van de portefeuille dat structureel gehuurd wordt van externe 
partijen hoe kleiner de schaalvoordelen die behaald kunnen worden uit de schaalgrootte.  

Externe partij 
Gemeenten (prestaties en doelstellingen) 

 
Uit de casestudies blijkt dat de wijze waarop de gemeente met zijn rol als vastgoedmanager 
omgaat van grote invloed is op de behoefte van het (overkoepelend) schoolbestuur om wel of niet 
over te willen gaan tot doordecentralisatie. In gevallen waar de samenwerking met de gemeente 
goed verloopt en soms de gemeente zelfs meer taken op zich neemt, heeft het (overkoepelend) 
schoolbestuur nauwelijks behoefte aan een doordecentralisatie. In tegenovergestelde situaties 
waarbij, in de ogen van het (overkoepelend) schoolbestuur, de gemeente onderpresteert, neemt de 
wens tot doordecentralisatie bij het desbetreffende (overkoepelend) schoolbestuur toe. In deze 
gevallen denkt het (overkoepelend) schoolbestuur zelf deze taak beter te kunnen volbrengen. Zoals 
blijkt uit de variant O.1 van de organisatiemodellen (zie paragraaf 6.2) levert de traditionele 
verhouding met de gemeente bovendien de nodige bureaucratie op. Om dit te vermijden is echter 
ook een gedeeltelijke doordecentralisatie mogelijk, waarbij het (overkoepelend) schoolbestuur zelf 
verantwoordelijk wordt voor het buitenonderhoud (variant O.2 van de organisatiemodellen). Het 
economisch eigendom blijft in dat geval bij de gemeente, maar zij stellen wel een jaarlijks budget 
beschikbaar aan het (overkoepelend) schoolbestuur waarvan deze geheel zelfstandig het 
buitenonderhoud uitvoert. Dit beheermodel kan ook wel gezien worden als tussenstap naar een 
volledige doordecentralisatie. Het (overkoepelend) schoolbestuur kan op deze wijze gefaseerd de 
verantwoordelijkheid van het onderwijsvastgoed overnemen. Daarmee is de overgang kleiner en 
de financiële risico’s minder groot. 

Een andere belangrijke factor wordt gevormd door de doelstellingen van de gemeente. Bij 
het verkrijgen van het economisch eigendom is het (overkoepelend) schoolbestuur volledig 
afhankelijk van de medewerking van de betreffende gemeente. Zonder medewerking van de 
gemeente is het eenvoudigweg niet mogelijk om over te gaan tot een doordecentralisatie. De 
rijksoverheid heeft de gemeente dan weliswaar in de gelegenheid gesteld middels een 
doordecentralisatie het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed over te dragen aan het 
(overkoepelend) schoolbestuur, de gemeente blijft echter bij wet verantwoordelijk voor het voorzien 
in passende huisvesting. Dit zorgt ervoor dat er in de praktijk gemeenten zijn die zichzelf als dé 
partij bij uitstek zien om de verantwoordelijkheid voor het vastgoedmanagement op zich te nemen. 
In een dergelijk geval zal de gemeente dan niet meewerken aan een doordecentralisatie en is het 
desbetreffende (overkoepelend) schoolbestuur genoodzaakt in samenwerking met de gemeente het 
vastgoedmanagement in te richten. 

 

 
Figuur 8.3: Stap 2 in keuze organisatiemodel 
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Basis-organisatiemodel 
Op basis van deze twee keuzes belandt men bij één van de vier basis-organisatiemodellen. Deze 
basis-organisatiemodellen zijn beschreven in paragraaf 6.1. Om vervolgens te komen tot het 
uiteindelijke beheermodel, worden er nog twee stappen doorlopen. Aan de hand van deze 
stappen worden varianten toegevoegd aan de basis-organisatiemodellen en ontstaat het 
uiteindelijke organisatiemodel.  

Stap 3: Verantwoordelijkheid buitenonderhoud (eerste orde variant) 
Bij de derde stap wordt onderscheid gemaakt naar welke partij het buitenonderhoud6 verzorgt. 
Ook bij deze stappen geldt dat het niet een volledig vrije keuze is voor het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Men is erg afhankelijk van welke rol de gemeente hierin wil innemen. De derde 
stap gebeurt in feite in twee stappen (3a en 3b), omdat er drie opties zijn. Allereerst wordt er 
onderscheid gemaakt of er wel of niet sprake is van de traditionele situatie (stap 3a). Wordt het 
buitenonderhoud volgens de traditionele situatie georganiseerd? Indien niet, dan volgt stap 3b met 
de vraag: Is de gemeente volledig op eigen initiatief verantwoordelijk voor het buitenonderhoud? 
Indien deze vraag met nee beantwoord wordt, is het (overkoepelend) schoolbestuur hiervoor 
verantwoordelijk.  

Indien gekozen wordt voor de traditionele opzet (variant O.1), dan is de gemeente 
weliswaar verantwoordelijk voor het buitenonderhoud, maar voert zij dit zelf niet uit. Het 
(overkoepelend) schoolbestuur neemt het initiatief indien zij een ingreep op het gebied van 
buitenonderhoud nodig vinden. Per aanvraag beslist de gemeente of zij akkoord gaan met de 
ingreep en stellen er in geval van goedkeuring budget voor beschikbaar. Het (overkoepelend) 
schoolbestuur laat vervolgens de werkzaamheden uitvoeren en vervolgens vindt er een 
terugkoppeling plaats.7 Deze werkwijze levert in de praktijk veel bureaucratie op. Hiervoor zijn 
twee alternatieven (stap 3b).  

Enerzijds kan de gemeente de volledige verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud op zich 
nemen (variant O.2). De gemeente draagt op eigen initiatief zorg voor het buitenonderhoud. Het 
(overkoepelend) schoolbestuur wordt derhalve niet belast met het organiseren van dit 
buitenonderhoud. Daarmee loopt men wel het risico dat buitenonderhoud niet geheel conform 
hun wensen uitgevoerd wordt. Voor de gemeente wordt het echter wel mogelijk om schaal-
voordelen te behalen indien men het buitenonderhoud voor meerdere basisscholen op deze 
manier organiseert.  

Anderzijds kan het (overkoepelend) schoolbestuur de volledige verantwoordelijkheid voor 
het buitenonderhoud op zich nemen (variant O.3). Zoals reeds eerder vermeld, is er in dit geval 
sprake van een beperkte doordecentralisatie. De gemeente stelt jaarlijks een budget vast dat 
doorgesluisd wordt richting het (overkoepelend) schoolbestuur en die voert hiervan zelf op eigen 
initiatief het buitenonderhoud uit. Het schoolbestuur kan op deze manier het buitenonderhoud 
geheel naar eigen wens uit (laten) voeren en kan het daarmee optimaal afstemmen op de eigen 
kwaliteitseisen en het primaire proces. Hierbij loopt het schoolbestuur wel enige financiële risico’s 
aangezien er jaarlijks maar een beperkt budget verkregen wordt van de gemeente waarvan alle 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.  

In het geval dat er sprake is van basis-organisatiemodel 2 of 4, waarbij het economisch 
eigendom van het onderwijsvastgoed bij het (overkoepelend) schoolbestuur ligt, dan is het 
(overkoepelend) schoolbestuur ook automatisch de partij die verantwoordelijk is voor het 
buitenonderhoud. Het ligt niet voor de hand om eerst het volledige eigendom door te 
decentraliseren van de gemeente naar het (overkoepelend) schoolbestuur, om vervolgens wel de 
gemeente volledig (financieel) verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud. Vandaar dat 
er in de beslisboom geen keuzemogelijkheid is en het (overkoepelend) schoolbestuur automatisch 

                                                     
6 Het schilderwerk aan de buitenzijde behoort binnen het basisonderwijs bij het binnenonderhoud 
en valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van het (overkoepelend) schoolbestuur.  
7 Zie voor uitgebreidere omschrijving van deze werkwijze paragraaf 6.2. 
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ook verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud indien zij zelf ook het economisch eigendom 
hebben (variant O.0).  

 

 Figuur 8.4: Stappen 3a en 3b in keuze organisatiemodel 

Stap 4: Verantwoordelijkheid individuele scholen (tweede orde variant) 
De vierde stap binnen de beslisboom geldt alleen bij de meerpitters en wordt gevormd door de 
keuze in hoeverre de individuele scholen autoriteit krijgen binnen het huisvestingsbeleid. Is het 
vastgoedmanagement centraal geregeld? Enerzijds kan het overkoepelend schoolbestuur de 
volledige verantwoordelijkheid op zich nemen om het vastgoedmanagement te organiseren 
(centraal, variant O.O.1), anderzijds kan het overkoepelend schoolbestuur juist deze 
verantwoordelijkheid geheel bij de individuele scholen neerleggen (decentraal, variant O.O.2). De 
overkoepelende schoolbesturen zijn in deze keuze geheel vrij en zijn in dit geval niet afhankelijk 
van de gemeente.  

Het centraliseren van de verantwoordelijkheid van het vastgoedmanagement maakt voor 
het overkoepelend schoolbestuur de weg vrij om expertise te verwerven op dit gebied. Voldoende 
schaalgrootte versterkt dit effect en kan vervolgens een draagvlak creëren voor een 
gespecialiseerde vastgoedmanagementafdeling. Middels het afsluiten van mantelcontracten 
kunnen schaalvoordelen behaald worden die niet mogelijk zijn indien de individuele scholen het 
vastgoedmanagement organiseren. Daarnaast kunnen de individuele scholen zich op deze manier 
volledig richten op het primaire proces.  

Indien ervoor gekozen wordt om de individuele scholen verantwoordelijk te maken voor het 
vastgoedmanagement, dan kunnen deze de werkzaamheden optimaal afstemmen op het primaire 
proces. Men loopt minder risico dat er conflicten ontstaan met het overkoepelend schoolbestuur 
omtrent huisvestingsbeleid en dat de huisvesting niet voldoet aan de wensen van de individuele 
school. Daarnaast zal een centrale afdeling tevens ondersteuning bieden aan de individuele 
scholen. 

Bij organisatiemodel 3.1.1 is de schaalgrootte die het overkoepelend schoolbestuur kan 
behalen nog beperkt door het feit dat het economisch eigendom van het onderwijsvastgoed bij de 
gemeente ligt. Bij organisatiemodel 3.2.1 is de gemeente daarnaast ook nog volledig 
verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en daardoor wordt de schaalgrootte nog meer 
beperkt. Derhalve is het in deze beide situaties minder ingrijpend als gekozen wordt om de 
individuele scholen wel verantwoordelijk te maken voor het vastgoedmanagement 
(organisatiemodellen 3.1.2 en 3.2.2). De organisatiemodellen 3.3.1 en 4.0.1 liggen minder voor 
de hand. Bij 3.3.1 ligt het economisch eigendom weliswaar nog bij de gemeente, maar er is wel al 
sprake van een beperkte doordecentralisatie. Bij organisatiemodel 4.0.1 ligt het economisch 
eigendom bij het overkoepelend schoolbestuur. Voor beide beheermodellen geldt dus dat een 
centraal vastgoedmanagement wel zou kunnen profiteren van de ontstane schaalgrootte, zowel 
voor kostenbesparing als voor het verwerven van expertise. De organisatiemodellen 3.3.2 en 4.0.2 
zijn derhalve meer voor de hand liggend.  
 

Figuur 8.5: Stap 4 in keuze organisatiemodel 
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8.2 Beslisboom gebouwmodellen 

Naast de organisatiemodellen zijn er ook gebouwmodellen voor de situaties waarin basisscholen 
samen met andere partijen in dezelfde panden gehuisvest zijn. Om te komen tot deze 
beheermodellen worden ook in deze beslisboom vier stappen doorlopen (figuur 8.6). Hierbij geldt 
dat bij de diverse stappen de opties beperkt zijn naar aanleiding van eerdere keuzes. Dit is 
aangegeven met de grijze pijlen. Stap 3 behandelt een bijzondere positie van het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Enerzijds kan het (overkoepelend) schoolbestuur de eigenaar zijn van het vastgoed 
(stap 3a), anderzijds kan het (overkoepelend) schoolbestuur de beheerder zijn van het vastgoed 
(stap 3b). De keuzemogelijkheden zijn bij deze beslisboom enigszins beperkt voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur. Men zal in de praktijk niet altijd invloed kunnen uitoefenen op het 
huisvestingsproces waarbij meerdere andere actoren betrokken zijn. In de volgende paragrafen 
zullen alle te doorlopen stappen behandeld worden. 
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Figuur 8.6: Beslisboom gebouwmodellen 

Stap 1: Eigendom vastgoed 
Op de eerste plaats wordt er onderscheid gemaakt in de partij die het betreffende vastgoed in 
eigendom heeft. Is één enkele partij eigenaar van het vastgoed? Hierbij is het mogelijk dat het 
eigendom van het vastgoed ligt bij één partij of de gebruikers gezamenlijk. Deze ene partij kan 
zowel een gemeente zijn, als één van de gebruikers. Het (overkoepelend) schoolbestuur behoort tot 
deze laatste categorie, maar wordt in deze beslisboom apart als optie weergegeven in stap 3a. Dit 
vanwege het feit dat deze specifieke situatie grote gevolgen heeft voor de organisatie van het 
vastgoedmanagement bij dit (overkoepelend) schoolbestuur. Bij de gebouwmodellen kan ook nog 
sprake zijn van een externe partij die het vastgoed in eigendom kan hebben. Dit kan een 
corporatie zijn of zelfs een commerciële partij in de vorm van bijvoorbeeld een belegger.  

Indien gekozen wordt voor een enkele (externe) partij, dan kan deze partij zich helemaal 
specialiseren in het vastgoedmanagement en worden de (overige) gebruikers minder belast met 
huisvestingszaken. Door het volledige vastgoedmanagement op zich te nemen kan deze partij de 
toegenomen schaalgrootte benutten. Tevens biedt het deze partij de mogelijkheid om zich te 
specialiseren op het gebied van vastgoedmanagement. Indien een externe partij het vastgoed in 
eigendom heeft, zal dit doorgaans al een partij zijn die de nodige expertise heeft op het gebied 
van vastgoedmanagement. Voor partijen als corporaties en beleggers vormt vastgoedmanagement 
immers een onderdeel van het primaire proces.  

Eigendom van het vastgoed bij één enkele partij geeft automatisch een hiërarchie tussen de 
verschillende gebruikers. Ten opzichte van een gedeeld eigendom biedt dit de nodige voordelen in 
het voorkomen van conflicten, aangezien één partij ‘boven’ de rest staat. Hierdoor ontstaat er 
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echter wel een zekere afhankelijkheid van deze enkele partij. Gedeeld eigendom geeft 
daarentegen de gebruikers meer controle en zeggenschap over het huisvestingsproces. Deelname 
in een VvE wordt echter niet door alle partijen als ideaal gezien. Deze samenwerking kost in de 
praktijk veel tijd en energie en brengt daardoor veel kosten met zich mee. 
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Figuur 8.7: Stap 1 in keuze gebouwmodel 

Stap 2: Beheerder vastgoed 
De tweede stap geldt niet indien één enkele partij eigenaar is van het vastgoed, in dit geval is de 
eigenaar namelijk automatisch ook de beheerder (of laat dit uitvoeren). Als de gebruikers 
gezamenlijk eigenaar zijn van het vastgoed, dan wordt bij de tweede stap allereerst onderscheid 
gemaakt naar het wel of niet gezamenlijk organiseren van het vastgoedmanagement (stap 2a). 
Wordt het beheer gezamenlijk georganiseerd? Indien deze vraag met nee beantwoord wordt, dan 
komt men direct bij basis-gebouwmodel 4. In deze situatie is iedere partij verantwoordelijk voor de 
eigen vierkante meters. Indien het beheer wel gezamenlijk georganiseerd wordt, kan er ook nog 
onderscheid gemaakt worden of de beherende partij wel of niet een externe partij is (stap 2b). Is 
de beheerder een externe partij? Naast een externe partij kan ook één van de gebruikers of de 
gebruikers gezamenlijk de beherende partij zijn.  

Door bij stap 2a ervoor te kiezen om het beheer niet gezamenlijk uit te voeren, kunnen de 
partijen ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het beheer van het vastgoed. Daarbij is men 
dan maar in beperkte mate gebonden aan de medegebruikers. Met betrekking tot gedeelde 
ruimten kan dit wel de nodige problemen opleveren. Daarnaast is het niet langer mogelijk om 
schaalvoordelen te benutten, tenzij de gebruikers zelf schaalvoordelen kunnen behalen omdat zij 
nog ander vastgoed elders zelf beheren.  

Bij stap 2b kan enerzijds een externe partij zorg dragen voor het beheer van het vastgoed. 
Voor deze partij zal vastgoedmanagement behoren tot de core business en daarmee zal in zekere 
mate winst te behalen zijn op het gebied van efficiency en kwaliteit. Hierdoor zou het mogelijk 
kunnen zijn om het vastgoedmanagement naar een hoger niveau te brengen. Door een externe 
partij in te schakelen gaat echter wel een deel van het – toch al beperkte – huisvestingsbudget op 
in de winst van deze partij. Daarentegen zou een hogere kwaliteit en efficiency bij deze externe 
partij juist weer kunnen leiden tot kostenbesparing. Daarnaast kunnen de gebruikers zich op deze 
manier bezig houden met hun primaire proces en worden zij minder belast met werkzaamheden 
op het gebied van vastgoedmanagement. Anderzijds kunnen de gebruikers gezamenlijk het beheer 
van het vastgoed organiseren. Hiertoe kan één gebruiker gemandateerd worden door de overige 
gebruikers, maar het is ook mogelijk om een team samen te stellen uit de verschillende gebruikers. 
Omdat de gebruikers in principe allemaal hiërarchisch op hetzelfde niveau opereren, zou dit voor 
problemen kunnen zorgen. Het bemoeilijkt een oplossing bij conflicten, omdat de gebruikers er 
onderling uit zullen moeten komen. Door het beheer gezamenlijk te organiseren behouden de 
gebruikers wel meer controle en zeggenschap over hun eigen huisvesting. Werkzaamheden 
kunnen daarmee beter op het primaire proces afgestemd worden. Het betekent echter wel dat de 
beherende partij expertise zal moeten verwerven, voor zover deze nog niet binnen de organisatie 
aanwezig is.  
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Figuur 8.8: Stappen 2a en 2b in keuze gebouwmodel 

Basis-gebouwmodel 
Op basis van de eerste twee stappen komt men tot een basis-gebouwmodel. In paragraaf 6.3 zijn 
deze modellen beschreven. Aan de hand van de volgende twee stappen komt men dan tot de 
uiteindelijke gebouwmodellen.  

Stap 3a: Eigendom vastgoed bij (overkoepelend) schoolbestuur 
Het (overkoepelend) schoolbestuur kan twee bijzondere posities innemen. Deze worden behandeld 
in de stappen 3a en 3b. Deze opties gelden niet voor de basis-gebouwmodellen 2 en 4. Deze 
posities komen hier apart aan bod, omdat deze een grote impact hebben op de verdere 
werkzaamheden van het betreffende (overkoepelend) schoolbestuur.  

Als vervolg op basis-gebouwmodel 1, kan het (overkoepelend) schoolbestuur de eigenaar 
zijn van het vastgoed. Hiermee wordt het (overkoepelend) schoolbestuur dus ook automatisch 
verantwoordelijk voor het beheer van dit vastgoed. Dit betekent wel dat het (overkoepelend) 
schoolbestuur over de benodigde expertise zal moeten beschikken, of dit zal moeten verwerven. 
Hiermee legt deze keuze een omvangrijk beslag op de werkzaamheden van het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Daarnaast nemen de financiële risico’s aanzienlijk toe. Het (overkoepelend) school-
bestuur wordt zelf verantwoordelijk voor het opvangen van leegstand. Het verwerven van het 
vastgoed vraagt tevens om een grote investering, terwijl het beschikbare budget doorgaans maar 
zeer beperkt is. Het is derhalve de vraag of (overkoepelende) schoolbesturen een dergelijke positie 
ambiëren. Men krijgt de volledige zeggenschap over het vastgoed, maar daarvoor krijgt men wel 
de nodige risico’s en extra werkzaamheden. 

 

 

 
Figuur 8.9: Stap 3a in keuze gebouwmodel 
 

Stap 3b: Beheer vastgoed door (overkoepelend) schoolbestuur 
Indien sprake is van basis-gebouwmodel 3, dan kan het (overkoepelend) schoolbestuur de 
gebruiker zijn die het vastgoedmanagement organiseert. In tegenstelling tot stap 3a, is in dit geval 
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het (overkoepelend) schoolbestuur niet langer de eigenaar van het vastgoed. Dit betekent dat de 
financiële risico’s voor het (overkoepelend) schoolbestuur in verhouding beperkt blijven. De 
zeggenschap wordt echter ook beperkt, doordat het (overkoepelend) schoolbestuur nu op gelijk 
niveau staat met de medegebruikers. De risico’s op conflictsituaties tussen de gebruikers onderling 
nemen als gevolg daarvan ook weer toe. Er is niet langer één partij die de knoop door kan 
hakken. Het (overkoepelend) schoolbestuur zal nog steeds de nodige expertise moeten bezitten of 
verwerven. 

 

 
Figuur 8.10: Stap 3b in keuze gebouwmodel 
 

Stap 4: Verantwoordelijkheid gemeente 
Tot slot kan er in stap 4 nog onderscheid gemaakt worden naar de rol van de gemeente. Is de 
gemeente verantwoordelijk voor het onderwijsvastgoed? Enerzijds kan de gemeente 
verantwoordelijk zijn voor het onderwijsvastgoed (variant G.1), anderzijds kan het (overkoepelend) 
schoolbestuur deze verantwoordelijkheid zelf dragen (G.2). Daarmee lijkt dit onderscheid sterk op 
stap 3 bij de organisatiemodellen. Indien de gemeente verantwoordelijk is voor het 
onderwijsvastgoed, zal de gemeente de contacten onderhouden met de andere actoren. Tevens zal 
de gemeente dan zorg dragen voor de financiële afwikkeling van huur en/of vergoedingen voor 
beheerskosten. Hiermee neemt de gemeente een aanzienlijk deel van de werkzaamheden voor 
haar rekening en kan het (overkoepelend) schoolbestuur zich meer concentreren op het primaire 
proces. Daarmee lijkt dit sterk op de situatie in variant O.2 van de organisatiemodellen.  

Daarnaast kan het (overkoepelend) schoolbestuur juist volledig zelf deze verantwoordelijk-
heid dragen voor het onderwijsvastgoed. Hier is in feite sprake van een beperkte doordecen-
tralisatie, zoals deze ook aan bod is gekomen bij de variant O.3 van de organisatiemodellen. Het 
budget dat de gemeente ontvangt voor het betreffende onderwijsvastgoed wordt doorgesluisd naar 
het (overkoepelend) schoolbestuur. Dit (overkoepelend) schoolbestuur organiseert vervolgens 
volledig zelfstandig de eigen huisvesting. Hiermee is het (overkoepelend) schoolbestuur helemaal 
vrij in de besteding van de middelen en kunnen deze flexibel ingezet worden. Met deze toename in 
vrijheid, nemen echter ook de verantwoordelijkheid en financiële risico’s toe voor het 
(overkoepelend) schoolbestuur. 

 

 
 
Figuur 8.11: Stap 4 in keuze gebouwmodel 
 

8.3 Conclusie 

Er is dus een aantal factoren dat van grote invloed is op de keuze voor een bepaald beheermodel. 
Voor de organisatiemodellen zijn dit: of er sprake is van een eenpitter of meerpitter, welke partij 
het economisch eigendom heeft van het onderwijsvastgoed, welke partij volledig zelfstandig het 
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buitenonderhoud organiseert en als laatste bij de meerpitters of er sprake is van een centrale of 
decentrale opzet van het vastgoedmanagement. Voor de gebouwmodellen zijn dit: welke partij het 
eigendom heeft van het betreffende vastgoed, of het beheer gezamenlijk georganiseerd wordt en 
door welke partij, of het (overkoepelend) schoolbestuur een bijzondere positie inneemt en of de 
gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het onderwijsvastgoed.  

Concluderend kan gesteld worden dat de gemaakte keuzes van grote invloed zijn op niet 
alleen het vastgoedmanagement, maar ook op het functioneren van de hele organisatie. Het is 
van groot belang dat schoolbesturen de gevolgen van hun keuze kunnen overzien en hiervoor 
bieden deze beslisbomen een handvat. 
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9 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt de eindconclusie gevormd omtrent de centrale vraagstelling. Hiertoe worden 
eerst de uitkomsten uit de onderzochte aspecten behandeld, om vervolgens te komen tot de 
beantwoording van de hoofdvraag zoals die voor aanvang van dit onderzoek is opgesteld. 
Vervolgens zal een aantal aanbevelingen gedaan worden voor schoolbesturen en gemeenten. Tot 
slot volgen er aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

9.1 Beantwoording hoofdvraag  

De hoofdvraag zoals deze opgesteld is voorafgaand aan dit onderzoek luidt: 
 
Hoe kan het vastgoedmanagement bij instellingen in het basisonderwijs georganiseerd worden, 
opdat het optimaal aansluit bij de kenmerken van de school of het (overkoepelend) schoolbestuur? 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er verschillende aspecten onderzocht. Alvorens de 
hoofdvraag beantwoord kan worden, zullen eerst deze onderzochte aspecten aan bod komen.  

Het primaire proces bij instellingen in het basisonderwijs 
Kinderen volgen dagelijks 5,5 uur onderwijs aan de basisschool. Afhankelijk van het rooster 
eindigt het onderwijs gedurende de middag. Het onderwijsvastgoed wordt daarmee maar voor een 
beperkt deel van de dag gebruikt. Gedeeld ruimtegebruik ligt daardoor voor de hand. Bij de 
onderzochte cases blijkt echter dat dit in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk is. Gedeeld 
ruimtegebruik door andere partijen is slechts voor de algemene ruimten binnen het schoolgebouw 
gewenst. Voor de overige ruimten, waaronder de klaslokalen, wegen voor het schoolbestuur de 
voordelen niet op tegen de nadelen. 

Het basisonderwijs in Nederland heeft voortdurend te maken met onderwijsvernieuwingen. 
Deze variëren van zeer ingrijpend, tot kleine veranderingen. In de praktijk blijkt echter dat lang niet 
alle onderwijsvernieuwingen aanpassingen van het onderwijsvastgoed tot gevolg hebben. De 
beschikbare budgetten zijn daarvoor te beperkt en de onderwijsvernieuwingen te grillig en soms 
maar van relatief korte duur. Om dergelijke onderwijsvernieuwingen te kunnen faciliteren zal 
onderwijsvastgoed een zekere mate van flexibiliteit moeten bieden. De haalbaarheid van 
onderwijsvernieuwingen kan daarnaast nog verbeterd worden door de budgetten van de 
(rijks)overheid voor onderwijshuisvesting hierop aan te passen.  

Het openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs zijn in Nederland de drie 
grootste partijen en verzorgen tezamen bijna 90% van het basisonderwijs. In tegenstelling tot de 
overige soorten onderwijs, wijken deze drie grootste partijen inhoudelijk weinig van elkaar af en is 
ook de huisvestingsbehoefte nagenoeg gelijk. Derhalve heeft dit onderzoek zich verder gewijd aan 
de drie grootste partijen, welke grotendeels met elkaar overeenkomen op zowel organisatorisch, 
als onderwijskundig gebied. 

Kenmerken op bestuurlijk niveau bij instellingen in het basisonderwijs 
De belangrijkste kenmerken op bestuurlijk niveau met betrekking tot het vastgoedmanagement 
worden gevormd door: 

schaalgrootte (overkoepelende) schoolbesturen; 
eigendom onderwijsvastgoed; 
technische/economische levensduur onderwijsvastgoed; 
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wijze van financiering; 
samenwerking met andere stakeholders. 
 

Door de toenemende schaalgrootte van de (overkoepelende) schoolbesturen ontstaat er draagvlak 
voor een professionalisering, ook op het gebied van vastgoedmanagement. Doordat de gemeente 
de mogelijkheid heeft om het economisch eigendom door te decentraliseren naar het 
(overkoepelend) schoolbestuur, ontstaan er nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het vastgoed-
management. De staat van het onderwijsvastgoed is echter een belangrijke factor bij het creëren 
van een goede uitgangssituatie bij een doordecentralisatie. De financiële middelen zijn dermate 
beperkt dat onevenredig hoge kosten voor verouderde panden niet zomaar gedragen kunnen 
worden door het (overkoepelend) schoolbestuur. De deregulering en autonomievergroting heeft er 
tevens voor gezorgd dat het (overkoepelend) schoolbestuur flexibeler om kan gaan met de 
beschikbare budgetten en men niet langer gebonden is aan een bepaalde verdeling. De 
toenemende samenwerking met andere stakeholders zorgt er daarnaast nog voor dat de 
processen in het vastgoedmanagement complexer worden en daarmee ook kostenintensiever. 
Samenwerking met andere partijen kan echter ook de nodige voordelen opleveren. 

Kenmerken op beleidsniveau van het vastgoedmanagement 
De belangrijkste kenmerken op beleidsniveau met betrekking tot het vastgoedmanagement worden 
gevormd door: 

grootte van de portefeuille; 
expertise op het gebied van vastgoedmanagement (competentieniveau); 
mate van centralisatie van verantwoordelijkheden. 

 
Vastgoedmanagement bestaat uit werkzaamheden die op drie verschillende niveaus ingedeeld 
worden; het operationeel, tactisch en strategisch niveau. Naarmate de portefeuille groter is, 
worden de werkzaamheden op tactisch en strategisch niveau belangrijker. In samenhang met deze 
indeling kan er in de diverse sectoren een trend waargenomen worden waarin het 
vastgoedmanagement zich ontwikkelt van traditioneel vastgoedbeheer (op voornamelijk 
operationeel niveau) naar strategisch vastgoedmanagement (nadrukkelijk ook op tactisch en 
strategisch niveau). Deze ontwikkeling zal ook in het basisonderwijs zijn uitwerking hebben en 
heeft daarmee een grote invloed op de organisatie van het vastgoedmanagement. De meeste 
(overkoepelende) schoolbesturen bevinden zich echter nog in de beginfase van deze ontwikkeling. 

Om meer verantwoordelijkheden over de portefeuille zelf te (kunnen) dragen, zal het voor 
het (overkoepelend) schoolbestuur noodzakelijk zijn om meer expertise te verwerven op het gebied 
van vastgoedmanagement. Daarmee ontwikkelt men zich verder tot de hogere competentie-
niveaus. Uit de onderzochte cases blijkt echter dat het merendeel van de overkoepelende 
schoolbesturen hier nog een flinke inhaalslag te maken heeft. 

Ten slotte kan voor het vastgoedmanagement gekozen worden tussen een centrale of 
decentrale opzet. Beide varianten hebben hierin ieder hun voordelen. Centralisatie van de 
verantwoordelijkheden leidt tot toenemende schaalgrootte en daarmee ook schaalvoordelen, 
bundeling van expertise, controle en zeggenschap bij het verantwoordelijke orgaan en het flexibel 
inzetten van de beschikbare budgetten. Decentralisatie van de verantwoordelijkheden leidt tot een 
nauwere betrokkenheid van de individuele scholen bij hun eigen huisvesting en een betere 
afstemming op het primaire proces. 

Organisatiemodellen 
Er kunnen beheermodellen opgesteld worden voor het vastgoedmanagement van de gehele 
organisatie, de zogenaamde organisatiemodellen. Er zijn vier achtereenvolgende stappen die 
leiden tot een specifiek organisatiemodel: 

Stap 1: Is het schoolbestuur een eenpitter? 
Stap 2: Ligt het economisch eigendom bij het schoolbestuur? 
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Stap 3a: Wordt het buitenonderhoud volgens de traditionele situatie georganiseerd? 
Stap 3b: Is de gemeente volledig op eigen initiatief verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud? 
Stap 4: Is het vastgoedmanagement centraal geregeld? 

Gebouwmodellen 
Naast de organisatiemodellen kunnen beheermodellen opgesteld worden voor de situaties waarin 
de basisscholen gehuisvest zijn met andere partijen. Hierbij worden vier stappen doorlopen om te 
komen tot deze gebouwmodellen: 

Stap 1: Is één enkele partij eigenaar van het vastgoed? 
Stap 2a: Wordt het beheer gezamenlijk georganiseerd? 
Stap 2b: Is de beheerder een externe partij? 
Stap 3a: Is het (overkoepelend) schoolbestuur eigenaar van het vastgoed? 
Stap 3b: Is het (overkoepelend) schoolbestuur de beheerder van het vastgoed? 
Stap 4: Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderwijsvastgoed? 

 
De stappen die voor beide type beheermodellen doorlopen worden, zijn opgenomen in twee 
beslisbomen. De gemaakte keuzes zijn van grote invloed op zowel de organisatie van het 
vastgoedmanagement als op het functioneren van het (overkoepelend) schoolbestuur. In bijlage 1 
en 2 zijn beide beslisbomen opgenomen. 

Belangrijke kenmerken 
Bij de keuzes die gemaakt worden tijdens deze stappen zijn de volgende kenmerken van belang: 
- Kenmerken onderwijsinstelling: doelstellingen overkoepelend schoolbestuur en individuele 

school, schaalgrootte portefeuille en organisatie, beschikbare expertise en 
competentieniveau en financiële positie. 

- Kenmerken vastgoedportefeuille: economisch eigendom, kwaliteit portefeuille, passendheid 
portefeuille, huisvesting samen met andere partijen en huur van externe partijen. 

- Kenmerken externe partijen: doelstellingen gemeente, medegebruikers en overige 
stakeholders. 

Hoofdvraag 
Tot slot kan door de verkregen inzichten de hoofdvraag beantwoord worden. Er is echter geen 
eenduidig antwoord mogelijk op deze vraag. In de praktijk is het niet mogelijk om één enkel 
beheermodel te zien als beste oplossing voor het vastgoedmanagement. Zoals de vraag reeds 
impliceert is de keuze voor een specifiek beheermodel sterk afhankelijk van een groot aantal 
factoren. Deels zijn deze factoren niet beïnvloedbaar door het (overkoepelend) schoolbestuur en 
daarmee kunnen ook niet alle beheermodellen zomaar gekozen worden. Daarnaast is de 
doelstelling van het (overkoepelend) schoolbestuur ook erg afhankelijk van de betreffende 
gemeente. In de situatie waarin de samenwerking uitstekend verloopt heeft het schoolbestuur er 
geen problemen mee om meer verantwoordelijkheid bij de gemeente te leggen. In de situaties 
waarin het (overkoepelend) schoolbestuur echter niet tevreden is over de samenwerking met de 
gemeente ontstaat bij het (overkoepelend) schoolbestuur juist de wens om zoveel mogelijk 
zelfstandig te gaan opereren. Daarnaast kiest het ene overkoepelende schoolbestuur juist bewust 
voor een centraal model, waar een ander overkoepelend schoolbestuur juist kiest voor een 
decentraal model. Hiermee zijn duidelijk tegenovergestelde bewegingen te onderscheiden.  

Bovendien leveren de verschillende keuzes ook verschillende voor- en nadelen op. Het is 
daarmee onvermijdelijk dat er keuzes gemaakt worden die bepaalde voordelen opleveren, terwijl 
daar ook belangrijke nadelen aan verbonden zijn. Dit betekent dat er inderdaad slechts sprake 
kan zijn van een optimale oplossing en niet van een oplossing die past bij alle kenmerken. De 
keuzes die een (overkoepelend) schoolbestuur daarmee krijgt, maakt dat er niet één ideale 
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oplossing is. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de kenmerken van de school of het 
(overkoepelend) schoolbestuur en de mogelijkheden die geboden worden door de gemeente. 

Het is met dit onderzoek wel gelukt om voor de (overkoepelende) schoolbesturen inzicht te 
creëren in de diverse mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de organisatie van het 
vastgoedmanagement. Dit onderzoek heeft de factoren die van grote invloed zijn op deze keuze 
kunnen identificeren en daarmee kunnen de (overkoepelende) schoolbesturen tot een 
weloverwogen keuze komen, waarmee het vastgoedmanagement optimaal aansluit bij de kenmer-
ken van de school of het (overkoepelend) schoolbestuur.  

9.2 Aanbevelingen voor schoolbesturen en gemeenten 

Een belangrijk punt binnen de organisatie van het vastgoedmanagement wordt gevormd door de 
samenwerking met de gemeente. De doelstellingen van de gemeente zijn dan ook in grote mate 
bepalend bij de keuzemogelijkheden die het (overkoepelend) schoolbestuur heeft. Indien de 
gemeente zelf een belangrijke rol wil spelen in het huisvestingsproces, dan zal een proactieve 
houding aangenomen dienen te worden. Daarbij lijkt het verstandig om, waar mogelijk, taken met 
betrekking tot het vastgoed en vastgoedmanagement zoveel mogelijk neer te leggen bij de 
gemeente. Het (overkoepelend) schoolbestuur kan zich op deze manier bezig houden met het 
primaire proces, het verzorgen van onderwijs. Een goede afstemming tussen de gemeente en 
(overkoepelend) schoolbestuur is daarbij van groot belang.  

In de situatie waarin de gemeente geen proactieve houding wenst aan te nemen, lijkt het 
verstandig om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid door te schuiven naar het (overkoepelend) 
schoolbestuur. Dit kan in eerste instantie middels een ‘beperkte’ doordecentralisatie, waarbij het 
(overkoepelend) schoolbestuur naast het binnenonderhoud ook het buitenonderhoud volledig 
zelfstandig uit gaat voeren en de gemeente daarvoor een jaarlijks budget beschikbaar stelt. De 
volgende stap is dan een volledige doordecentralisatie, waarbij het (overkoepelend) schoolbestuur 
volledig verantwoordelijk wordt voor de gehele vastgoedportefeuille. Deze verantwoordelijkheid 
omvat dan naast het buitenonderhoud ook investeringen in nieuwbouw en grootschalige renovatie. 
Hierbij is het wel van belang dat er voor het (overkoepelend) schoolbestuur een goede 
uitgangssituatie geschapen wordt. Dit betekent dat het (overkoepelend) schoolbestuur de 
benodigde expertise moet verwerven. Tevens dient de kwaliteit van de portefeuille voldoende te 
zijn, zodat het overkoepelend schoolbestuur met de beschikbare middelen deze van voldoende 
kwaliteit kan houden. Tot slot zal de financiële positie van het (overkoepelend) schoolbestuur 
dusdanig moeten zijn dat de verhoogde financiële risico’s gedragen kunnen worden. 

In andere sectoren zoals bijvoorbeeld de bedrijfssector en de zorgsector, maar ook bij 
instellingen in het middelbaar en hoger onderwijs, maakt het vastgoedmanagement een 
professionaliseringsslag door. Toename van schaalgrootte en verantwoordelijkheden voor het 
overkoepelend schoolbestuur maken het mogelijk om deze professionalisering ook binnen het 
basisonderwijs te faciliteren. Om deze effecten te optimaliseren is het van belang om te kiezen 
voor een centralisatie van verantwoordelijkheid. Tevens wordt op deze manier alle aanwezige 
expertise gebundeld en kunnen financiële middelen optimaal ingezet worden. Voor eenpitters 
zullen deze mogelijkheden tot professionalisering wat dat betreft naar verwachting beperkt zijn. 

Vanwege zowel een dalend aantal leerlingen, een groeiend tekort aan leerkrachten als de 
onderwijsvernieuwingen zoals deze in het basisonderwijs spelen, verdient het de aanbeveling om 
het vastgoed op dusdanige wijze in te delen dat het flexibel gebruikt kan worden. Met name oude 
gebouwen zijn hier maar beperkt geschikt voor, deze zullen als eerste aangepakt moeten worden. 
Door vastgoed dat flexibel in te zetten is, vermindert de behoefte om aanpassingen te doen aan 
het vastgoed en kan een onderwijsvernieuwing beter gestalte gegeven worden. 
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9.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Overige stakeholders 
Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van (overkoepelende) schoolbesturen. Vervolgonderzoek 
zou gericht kunnen zijn op de andere stakeholders die betrokken zijn in het huisvestingsproces 
binnen het basisonderwijs. Met name partijen als de gemeente en de corporatie kunnen hierin nog 
een belangrijke rol spelen. Gezien de ontwikkeling van brede scholen is het daarnaast aan te 
bevelen om de doelstellingen van medegebruikers van het vastgoed te betrekken bij een 
vervolgonderzoek. Deze partijen maken ook een schaalvergroting door naar aanleiding van fusies 
en samenwerkingsverbanden. Hiermee zou ook een grotere rol voor deze partijen weggelegd 
kunnen zijn in de toekomst. De doelstellingen in relatie tot het vastgoed en vastgoedmanagement 
van de gemeente, corporatie en medegebruikers van het vastgoed dienen hiertoe onderzocht te 
worden. 

Specifieke werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement in relatie tot het primaire proces 
Dit onderzoek is voornamelijk exploratief van aard geweest, omdat er in deze sector nog maar 
weinig bekend was over het vastgoedmanagement. Het blijkt dan ook dat deze sector nog een 
inhaalslag te maken heeft wat betreft professionaliteit van het vastgoedmanagement. Hierdoor is 
het onderzoek meer gericht geweest op het organisatorisch vlak op het gebied van 
vastgoedmanagement en minder op de invloed van het primaire proces op de specifieke 
werkzaamheden. Vervolgonderzoek zou zich meer specifiek op de werkzaamheden binnen het 
vastgoedmanagement kunnen richten. Hierbij kan onderzocht worden hoe het vastgoed en de 
werkzaamheden binnen vastgoedmanagement georganiseerd kunnen worden opdat ze maximaal 
bijdragen aan het primaire proces.  
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Bijlage 3 – Organisatiemodellen 

Organisatiemodel 1.1 
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bu bi
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bu bi bi bibu

Gemeente Schoolbestuur

Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw n

bu + bi bu + bi bu + bi

Rijksoverheid

aanvragen & 
verantwoording

bu

bu

Nieuwbouw

= verantwoordelijkheden
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= geldstromen
bu = buitenkant gebouw
bi = binnenkant gebouw

Nieuwbouw

 

Organisatiemodel 1.2 

 

Organisatiemodel 1.3 

 

Organisatiemodel 2.0 
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Organisatiemodel 3.1.2 

 

Organisatiemodel 3.2.1 

bu
bubu bu

Overkoepelend
schoolbestuur

bi bi bi

Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw n
= verantwoordelijkheden

bu = buitenkant gebouw
bi = binnenkant gebouw

bu bi

Gemeente Overkoepelend
schoolbestuur

Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw n

bi bi bi

Rijksoverheid

Nieuwbouw

= geldstromen

= verantwoordelijkheden
bu = buitenkant gebouw
bi = binnenkant gebouw

Nieuwbouw

Gemeente

bu bu

Basisschool 1

Basisschool n

Basisschool 2

Basisschool 1

Basisschool n

Basisschool 2

 

Organisatiemodel 3.2.2 

 

98 Technische Universiteit Eindhoven L.J. Moonen 

Basisschool l 

Basisschool 2 

Basisschool n 
'----------------------' Nieuwbouw 

bu + bi bu + bi 

,,,.-- / Gebouwn 

~ ----------------------

bu + bi bu + bi bu - bi 

' ' ...... J 
Gebouw l Gebouw 2 Gebouw n 

-

-~ bu = 
bi= 

' 
bi 
' 

..... ~ 



Bijlagen  Meer pit(ters) in het beheer 

L.J. Moonen Technische Universiteit Eindhoven 99 

Organisatiemodel 3.3.1 

 

Organisatiemodel 3.3.2 
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Bijlage 4 – Gebouwmodellen 

Gebouwmodel 1.1 
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Gebouwmodel 2.1 
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Gebouwmodel 3.1 

 

Gebouwmodel 3.2 

 

Gebouwmodel 3.4 

 

Gebouwmodel 4.1 

 

Gebouwmodel 4.2 

 
 

(overkoepelend) 
Schoolbestuur 

Gemeente 

(overkoepelend) 
Schoolbestuur 

Gemeente 

Gebouw 

Gebouw 

Gebouw 

Bestuur 
kinderopvang 

Bestuur n 

------

- = verantwoordelijkheden 

Bestuur n 

----

- =verantwoordelijkheden 

Bestuur n 

-------

verantwoordelijkheden 

Bestuur 
kinderopvong 

Bestuur n 

--- --;,,-----______ ... ----
------

verantwoord~ijkheden 

Bestuur n 
Bestuur 

kinderopvong 
~--,--'--~ ~--- ------

-------

- = verantwoordelijkheden 

Gebouw 
Rijksoverheid 

Gebouw 
Rijksoverheid 

Gemeente 

bi 

Gebouw 

Gebouw 

Rijksoverheid 

Rijksoverheid 

Bestuur n 

---------------

---~ be 
bi binnenkantgebouw 

Bestuur n 

----

---~ bu = 
bi= binnenkantgebouw 

Bestuur n 

-------

---bu = 
bi= binnenkantgebouw 

Bestuur n 

-------

---

Bestuur 
kinderopvong 

bu = bcireckocrgelocw 
bi= binnenkant gebouw 

Bestuur n 

------

---~ bu = bcireckcct get,ocw 
bi= binnenkantgebouw 


	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1
	1.1 Aanleiding

	Onderzoeksopzet
	1.2 Doelstelling
	1.3 Probleemstelling
	1.4 Plan van aanpak
	1.5 Toelichting plan van aanpak

	2
	2.1 Het onderwijstraject in Nederland

	Het basisonderwijs
	2.3 Soorten basisscholen
	Regulier basisonderwijs
	Speciaal basisonderwijs
	Speciaal onderwijs

	2.4 Achterstandenbeleid
	2.5 Normen voor ruimtegebruik basisscholen
	2.6 Consequenties voor het vastgoed en vastgoedmanagement

	3
	3.1 Prognoses leerlingaantallen
	3.2 Prognoses onderwijsarbeidsmarkt

	Ontwikkelingen in het basisonderwijs
	3.3 Onderwijsvernieuwingen
	 (Team)Onderwijs op Maat (TOM)

	3.4 Ontwikkelingsfasen basisscholen
	3.5 Consequenties voor het vastgoed en vastgoedmanagement

	4
	4.1 Schoolbesturen

	Kenmerken op bestuurlijk niveau
	4.2 Eigendom van het onderwijsvastgoed
	4.3 Technische/economische levensduur gebouwen
	4.4 Financiering van het onderwijsvastgoed
	4.5 Stakeholders en samenwerking
	Peuterspeelzalen en kinderopvang
	Brede scholen
	Samenwerking
	Niet-onderwijsgerelateerde stakeholders

	4.7 Factoren die een rol spelen in de organisatie van het vastgoedmanagement

	5
	5.1 Wat onder vastgoedmanagement wordt verstaan

	Definiëring van begrippen in het vastgoedmanagement 
	5.2 Beleidsniveaus binnen het vastgoedmanagement
	Strategisch niveau
	Tactisch niveau
	Operationeel niveau

	5.3 Van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement
	Niveau 1 - Taskmaster
	Niveau 2 - Controller
	Niveau 3 - Dealmaker
	Niveau 4 - Intrapreneur 
	Niveau 5 - Business strategist

	5.4 Centralisatie en decentralisatie van het vastgoedmanagement
	5.5 Trends in vastgoedmanagement 
	5.6 Factoren die een rol spelen in de organisatie van het vastgoedmanagement binnen het basisonderwijs

	6
	6.1 Organisatiemodellen
	Organisatiemodel 1 - Traditioneel model bij eenpitter


	Modellen voor het beheer van vastgoed in het basisonderwijs
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden
	Organisatiemodel 2 - Economisch eigendom bij eenpitter
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden

	Organisatiemodel 3 - Traditioneel model bij meerpitter
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden

	Organisatiemodel 4 - Economisch eigendom bij meerpitter
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden


	6.2 Varianten bij organisatiemodellen
	Eerste orde varianten bij organisatiemodellen
	Variant O.1
	Variant O.2
	Variant O.3
	Variant O.0

	Tweede orde varianten bij organisatiemodellen
	Variant O.O.1
	Variant O.O.2


	6.3 Gebouwmodellen
	Gebouwmodel 1 - Eén partij is eigenaar en beheerder vastgoed
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden
	Voor- en nadelen

	Gebouwmodel 2 - Gedeeld eigendom en beheer door externe partij
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
	Voor- en nadelen

	Gebouwmodel 3 - Gedeeld eigendom en beheer door één der gebruikers
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden
	Voor- en nadelen

	Gebouwmodel 4 - Ieder voor zich
	Actoren
	Eigendom vastgoed
	Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
	Voor- en nadelen


	6.4 Varianten bij de gebouwmodellen
	Variant G.1
	Variant G.2
	Variant G.3
	Variant G.4

	6.5 Organisatie binnenonderhoud
	Ieder individueel het binnenonderhoud organiseren
	Gezamenlijk binnenonderhoud organiseren
	Het binnenonderhoud uitbesteden

	6.6 Conclusie

	7
	7.1 Case 1 – meer verantwoordelijkheid gemeente
	Kenmerken overkoepelend schoolbestuur
	Kenmerken vastgoedportefeuille


	Illustratie van de beheermodellen aan de hand van casestudies
	Interne partijen
	Externe partijen
	Gebruikte beheermodellen
	Organisatie vastgoedmanagement
	Toekomstvisie
	7.2 Case 2 – meer eigen verantwoordelijkheid
	Kenmerken overkoepelend schoolbestuur
	Kenmerken vastgoedportefeuille
	Interne partijen
	Externe partijen
	Gebruikte beheermodellen
	Organisatie vastgoedmanagement
	Toekomstvisie

	7.3 Case 3 – relatief jonge portefeuille
	Kenmerken overkoepelend schoolbestuur
	Kenmerken vastgoedportefeuille
	Interne partijen
	Externe partijen
	Gebruikte beheermodellen
	Organisatie vastgoedmanagement
	Toekomstvisie

	7.4 Case 4 – zelf het economisch eigendom
	Kenmerken overkoepelend schoolbestuur
	Kenmerken vastgoedportefeuille
	Interne partijen
	Externe partijen
	Gebruikte beheermodellen
	Organisatie vastgoedmanagement
	Toekomstvisie

	7.5 Conclusies uit de cases

	8
	8.1 Beslisboom organisatiemodellen
	Stap 1: Type schoolbestuur


	Beslisbomen ter bepaling van het beheermodel 
	Stap 2: Economisch eigendom onderwijsvastgoed
	Kenmerken van de onderwijsinstelling
	Kenmerken van de vastgoedportefeuille
	Externe partij
	Basis-organisatiemodel
	Stap 3: Verantwoordelijkheid buitenonderhoud (eerste orde variant)
	Stap 4: Verantwoordelijkheid individuele scholen (tweede orde variant)

	8.2 Beslisboom gebouwmodellen
	Stap 1: Eigendom vastgoed
	Stap 2: Beheerder vastgoed
	Basis-gebouwmodel
	Stap 3a: Eigendom vastgoed bij (overkoepelend) schoolbestuur
	Stap 3b: Beheer vastgoed door (overkoepelend) schoolbestuur
	Stap 4: Verantwoordelijkheid gemeente

	8.3 Conclusie

	9
	9.1 Beantwoording hoofdvraag 
	Het primaire proces bij instellingen in het basisonderwijs
	Kenmerken op bestuurlijk niveau bij instellingen in het basisonderwijs


	Conclusies en aanbevelingen
	Kenmerken op beleidsniveau van het vastgoedmanagement
	Organisatiemodellen
	Gebouwmodellen
	Belangrijke kenmerken
	Hoofdvraag
	9.2 Aanbevelingen voor schoolbesturen en gemeenten
	9.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
	Overige stakeholders
	Specifieke werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement in relatie tot het primaire proces


	Literatuur
	Bijlagen
	Bijlage 2 – Beslisboom gebouwmodellen
	Organisatiemodel 1.1
	Organisatiemodel 1.2
	Organisatiemodel 1.3
	Organisatiemodel 2.0

	Bijlage 3 – Organisatiemodellen
	Organisatiemodel 3.1.2
	Organisatiemodel 3.2.1
	Organisatiemodel 3.2.2
	Organisatiemodel 3.3.1
	Organisatiemodel 3.3.2
	Organisatiemodel 4.0.1
	Organisatiemodel 4.0.2

	Bijlage 4 – Gebouwmodellen
	Gebouwmodel 1.1
	Gebouwmodel 1.2
	Gebouwmodel 1.3
	Gebouwmodel 2.1
	Gebouwmodel 2.2
	Gebouwmodel 3.1
	Gebouwmodel 3.2
	Gebouwmodel 3.4
	Gebouwmodel 4.1
	Gebouwmodel 4.2



