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LEESWIJZER 

Het onderzoek dient ter afronding van de mastertrack Construction Management & Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd bij Heijmans Bouw B.V. te Rosmalen, 

onder begeleiding van Dhr. P. Frolichs (Heijmans), Prof.dr.ir B. de Vries (TU Eindhoven) en Prof.dr.ir. 

H.A.J. de Ridder (TU Delft). 

De scriptie is opgebouwd uit vier delen en één cd-rom verdeeld over 3 

bundels. 

• Deel 1: Het onderzoek: een uitvoerige omschrijving van het onderzoek; 

• Deel 11: De bijlagen: achtergrondinformatie en een verdiepingsslag van de 

aspecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen; 

• Deel 111: Het management review: het onderzoek beknopt omschreven 

met enkel de belangrijkste aspecten belicht; 

• Deel IV: Het handboek: uitwerking van het WP-model; 

• Deel V: Het model: het Waarde-prijs bepalingsmodel op cd-rom. 

Bijlagen 

Deel 1: Onderzoek 

Deel I bestaat uit 3 onderdelen. In deel A (onderzoeksaanpak en 

theoretisch kader) wordt ingegaan op het onderzoek. Deel B bestaan uit 

de analyse. In Deel C (ontwerp) worden de, uit deel B vergaarde, data 

toegepast en wordt een aanzet gegeven tot productontwikkeling en wordt 

het WP-model ontwikkeld. Tot slot komen de conclusies en aanbevelingen 

aan bod en wordt afgesloten met een discussie en reflectie. 

Deel 11: Bijlagen 

In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen (H1-5) ten aanzien van 

het theoretische kader van het onderzoek. Vervolgens worden de 

uitgevoerde Stated Preferenee methoden, statistische instrumenten en de 

resultaten voortvloeiend uit deze analyse uitvoerig behandeld (H6-16). De 

methodieken en resultaten met betrekking tot de QFD methodiek worden 

in hoofdstuk 17-20 behandeld. In de overige bijlagen zijn onder andere 

de uitgewerkte interviews en de brainwriting methode behandeld. 

Deel lil: Management Review 

leeswijzer 

In dit deel wordt een beknopte omschrijving gegeven van het gehele onderzoek, specifiek bedoeld voor 

managers van opdrachtnemers. Dit deel wordt in combinatie met deel IV en V verstrekt. 

Deel IV: Handboek 

In deel IV wordt het waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) in een handzaam boek omschreven. Dit 

model is het resultaat van het onderzoek en kan onafhankelijk van het onderzoek worden geraadpleegd. 

Deel V : WP-Model 

De bijgeleverde cd-rom bevat de Excel sheet behorende bij het ontwikkelde WP-model. Deze cd-rom 

stelt de gebruiker in staat het WP-model toe te passen. Deel IV kan hierbij worden geraadpleegd en 

geeft enkele handvatten die het toepassen van het model vergemakkelijken. 

Momenteel heeft u bundel 2 met deelll voor u. 

AR Walraven 
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BIJLAGE 1: WAARDEREN 

Fowler (1990) beweert dat een product de 

behoefte van de klant moet vervullen om waarde 

te hebben. Deze behoefte kan volgens de Maslow 

hiêrarchie primair zijn (fysiologische behoeften als 

voeding en zuurstof) of van een hoger niveau 

(veiligheid, zelf-ontplooiing etc.). Volgens Maslow 

(1968) streeft elk levend organisme dezelfde 

behoeften na. Wanneer echter aan een behoefte 

is voldaan, streeft het individu naar voldoening 

van behoeften op het bovenliggende (hogere) 

niveau. De behoeften zullen volgens Maslow altijd 

hoger zijn dan de middelen om aan deze behoeften 

te kunnen voldoen. Hierdoor is men noodzakelijk 

te kiezen en dus besluiten te nemen. 

1.1 BESLUITVORMING 

DEEL 11 

Figuur 1. 1: Maslow piramide (1968) 

Wanneer wordt gekeken naar het consumptie proces, dan kunnen globaal de volgende stappen worden 

herkend (Engel et al, 1995): 

1. Herkenning van de behoefte (need recognition). Het realiseren van het verschil tussen de gewenste 

situatie en de huidige situatie zorgt voor een 'trigger' voor het gehele consumptie proces. 

2. Het zoeken naar informatie (search for information). Relevante data voor de aankoopbeslissing wordt 

gezocht middels interne bronnen (geheugen) en/of door externe bronnen. 

3. Evaluatie van alternatieven (Pre-purchase alternative evaluation). Evalueren van de beschikbare 

alternatieven die tevens de behoefte kunnen vervullen om uiteindelijk te komen tot één voorkeur. 

4. Aankoop (purchase). Het verkrijgen van de gekozen optie bij stap 3. 

5. Consumptie (consumption). Gebruik van de aangeschafte optie. 

6. Re-evaluatie van alternatieven (post purchase alternative re-evaluation) . Evalueren of en in welke mate 

het gebruik van het alternatief geproduceerde tevredenheid. 

7. Afscheiding (divestment) . Het product wordt niet meer gebruikt en wordt verwijderd. 

Hierin zijn globaal twee fasen te herkennen waarin een product wordt geêvalueerd, te weten voor 

aankoop (pre-purchase) en na aankoop (post-purchase). Spencer & Winch (2002) geven dit tevens te 

kennen door te veronderstellen dat er een verschil bestaat tussen waarde waarnemen cq verwachte 

waarde (perceived value), dat voornamelijk voor de aankoop plaatsvindt, en waarde beoordelen Gudged 

value), dat alleen na de aankoop plaatsvindt. Woodruft & Gardial (1996) identificeren drie fasen, 

namelijk: 

• voor de aankoop; 

• tijdens het gebruik; 

• na het gebruik. 

Bijlagen AR Walraven , 3 
2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

Voor de aankoop waardeert men het product, om vervolgens een afweging tussen de verschillende 

alternatieven te maken. Het product dat de voorkeur geniet wordt aangeschaft. Tijdens en na gebruik is 

men geïnteresseerd in de prestatie van het product in een specifieke situatie. 

Afwegen en waarderen: 

In het besluitvormingsproces worden producten zowel gewaardeerd als tegen elkaar afgewogen. 

Afwegen kan enkel geschieden als er meerdere producten worden aangeboden die tevens het doel 

(kunnen) bevredigen. Waarderen en afweging zijn termen die regelmatig door elkaar worden gebruikt. 

Onder waarderen kan worden verstaan: 'het vaststellen van de grootte van effecten van een ingreep op 

vooraf vastgestelde criteria' (SEO, 2003). Afwegen heeft betrekking op het 'met elkaar vergelijken van 

geaggregeerde effecten voor verschillende alternatieven' (SEO, 2003). Bij een afweging wordt dus 

gebruik gemaakt van meerdere producten en worden deze vergeleken, terwijl bij het waarderen de 

waarde van één product wordt ingeschat. 

Als het proces om te komen tot aankoop (fase 1 Vm 4 van Engel et 

al, 1995) nader wordt beschouwd, dan wordt duidelijk wanneer 

wordt gewaardeerd en wanneer wordt afgewogen. Het volgende 

proces tot aan de aankoop van het product kan als volgt gestalte 

krijgen: 

Het doel wordt gedefinieerd om vervolgens alternatieven te 

bedenken. Parallel aan het uitwerken van de alternatieven wordt 

bepaald welke criteria zullen worden gemeten. Deze 

onderscheidende eigenschappen worden geïdentificeerd en 

bestaan bijvoorbeeld uit de kosten, de functionaliteit, de uitstraling 

etc. De eigenschappen van de alternatieven worden gemeten (zijn 

ze aanwezig) en gewaardeerd. Voordat de waarderingen worden 

geaggregeerd (samengevoegd), is het veelal nodig om te bepalen 

hoe belangrijk de verschillende criteria zijn. Op basis van de 

resultaten kan een prioritering worden aangebracht. Vervolgens 

kiest men het alternatief dat de voorkeur geniet (hoogste 

prioritering). 

Waarderen: 

Figuur 1. 2: schematische weergave van het 
besluitvormingsproces (bron: SEO, 2003) 

Sommige eigenschappen cq kenmerken kunnen niet in de vorm van prestaties worden omschreven. 

Hierdoor is de waardering geen inhoudelijke aangelegenheid meer, aangezien de criteria niet expliciet 

meetbaar zijn. In dit geval dient de waardering plaats te vinden door een team, ook wel 'professional 

judgement' genoemd (Crucq, 2006). De nadruk ligt hierbij op de menselijke kennis en inzichten, 

waardoor feitelijk geen sprake is van een (geheel) objectieve waardering. Dit vormt vanuit de Europese 

aanbestedingsregelgeving echter geen beletsel om een dergelijk geaard criterium toch toe te passen 

(Crucq, 2006). 

De volgende stappen zullen doorlopen moeten worden om tot een waardering van een product te 

komen (Van der Voordt & Vrielink, 1987): 

1. meten van relevante variabelen; 

Bijlagen AR Walraven 
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2. waarderen van de meetuitkomsten; 

3. wegen van het belang van de verschillende aspecten. 

1. Meten 

De productkenmerken dienen allereerst te worden gemeten. Daartoe dienen de kenmerken eenduidig 

gedefinieerd te worden en zullen ze opgesplitst moeten worden in meetbare variabelen, beter bekend 

onder de term 'operationaliseren'. De productkenmerken die meetbaar zijn worden de kwantitatieve 

criteria genoemd. Deze criteria kunnen in de vorm van prestaties worden uitgedrukt en kunnen 

zodoende worden gemeten. Kwalitatieve criteria zijn echter subjectief en kunnen veelal niet worden 

gemeten, maar enkel worden gewaardeerd. De voorkeur wordt dus ook gegeven aan, mits de 

mogelijkheid bestaat, de productkenmerken of de variabelen als prestatiecriteria te definiëren. 

Argumenten hiervoor zijn dat een prestatiecriterium (Crucq, 2006): 

direct als sturingsmiddel werkt op de waarde-prijs verhouding; 

opdrachtnemers de mogelijkheid geeft tot eenduidige afweging t.a.v. monetaire waardering van een 

betere prestatie versus de hogere kosten die ermee gemoeid zijn; 

volkomen objectief en transparant is bij de beoordeling van de aanbiedingen; 

de opdrachtnemers concreter zicht geeft op de opwaartse invloed op de prijs. 

2. Waarderen 

Wanneer de meetuitkomsten bekend zijn, dient er een waardeoordeel aan gegeven te worden. Een 

waardeoordeel kan enkel worden gegeven indien kan worden gerefereerd aan een wens of een norm. In 

het geval van kwantitatieve criteria vormt het vaststellen van de wens of norm geen probleem 

(bijvoorbeeld, temperatuur mag niet hoger dan 22 graden Celsius). Kwalitatieve criteria (zoals 

esthetische aspecten) kunnen enkel worden gewaardeerd door het aspect kwalitatief te omschrijven 

middels steekwoorden of middels beeldmateriaal. Deze referenties bieden het waarderen meer houvast. 

3. Wegen 

Voor opdrachtnemers is het van belang om de onderscheidende eigenschappen van de opdrachtgever 

te identificeren en hier vervolgens zo goed mogelijk aan voldoen, zodat de waardering zo hoog mogelijk 

is. Deze eigenschappen cq klantenwensen variëren qua belang: de ene eigenschap kan als onmisbaar 

worden ervaren, terwijl een andere eigenschap geen grote rol speelt. Met name het voldoen aan de 

klantenwensen die uiterst belangrijk zijn, is voor opdrachtnemers cruciaal. 

1.2 AANBESTEDINGSFASE 
Het besluitvormingsproces verloopt in de bouwsector identiek als in de consumentenmarkt. Het moment 

waarop een besluit moet worden genomen vindt plaats in het zogenoemde aanbestedingstraject. In deze 

'pre-purchase' fase kan een product (een gebouw) enkel worden waargenomen (perceived) en nog niet 

worden beoordeeld Gudged). Er wordt kort ingegaan op het aanbestedingsproces. 

Het aanbestedingsproces kan worden gekenmerkt als de prijsvormingsfase en bestaat uit een aantal 

standaard processtappen: 

1. Publicatie. Het bekendmaken van de wens om een gebouw te ontwikkelen met als doel geïnteresseerde 

opdrachtnemers te vinden; 

2. Selectie. Het maken van een keuze uit de geïnteresseerde opdrachtnemers; 

5 
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3. Uitnodiging. Het toezenden van de bestedingsstukken aan de geselecteerde opdrachtnemers met het 

verzoek om op een bepaald tijdstip de prijs in te leveren; 

4. Verstrekken van inlichtingen en de gelegenheid tot het stellen van vragen; 

5. Gunning. De aanbiedingen van de opdrachtnemers worden beoordeeld en de opdrachtnemer met de 

meest voordelige aanbieding mag het werk uit gaan voeren. 

De selectiecriteria die deel uit maken van de selectiefase, zijn de geschiktheidseisen en omvatten alle 

maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan de . 

opdrachtnemer dient te voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op het verleden, hebben betrekking op de 

bedrijfskenmerken en hebben geen relatie met de eisen die worden gesteld aan het project. 

De gunningscriteria zijn de criteria voor de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling 1 van inschrijvingen. 

Deze criteria hebben dus uitsluitend een directe relatie tot de inhoud van de te verstreken opdracht. 

Deze criteria zijn dus eigenlijk op de toekomst gebaseerd en niet op het verleden. 

Gunning van een project 

De gunning is de laatste fase in het beslu itvormingsproces. Tijdens deze fase wordt de beslissing 

gemaakt en normaliter gaat men over tot de aanschaf (purchase) van het product (gebouw). De 

richtlijnen (Europese richtlijn nr 2004/18/EG) kennen twee methoden op grond waarvan de opdracht kan 

worden gegund: 

De laagste prijs; 

De economisch meest voordelige aanbieding 

(EMVA). 

Bij de gunning staan twee aspecten centraal : de 

'waarde' en de 'prijs' . Hierbij kan in principe 

onderscheid worden gemaakt tussen drie 

inkoopstrategieën (Dreschler, 2008): min waarde 
(PvE) 

minWIP 
' verhouding 

a) op basis van laagste prijs bij een vaste waarde; 

b) op basis van hoogste waarde bij een vaste prijs; 

c) op basis van de hoogste waarde-prijs verhouding. max prijs PRIJS 
Figuur 1. 3: drie inkoopstrategieen 
bron: Dreschler, 2008 

Ad a: De besluitvorming geschiedt op basis van de laagste prijs. De waarde is vastgelegd in de vorm van een 

technisch bestek en er vindt enkel prijsconcurrentie plaats. Deze vorm van besluitvorming (of gunnen) 

zorgt voor het ontstaan van de nodige project problemen, aangezien opdrachtnemers het project 

wanhopig tegen een te lage prijs aanbieden door de kwaliteit van het werk te beperken en hopen op 

compensatie en claims (Hatush & Skitmore, 1998). De focus ligt hierbij op het zoeken naar de mazen in 

het bestek om na de gunning een hogere prijs te verkrijgen, in plaats van op het creëren van 

meerwaarde. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op ingegaan. 

Ad b: De besluitvorming is gebaseerd op de hoogste waarde. Hierbij is de prijs de constante factor. Deze 

vorm van besluitvorming komt zelden voor en wordt voornamelijk toegepast bij zogenoemde ontwerp 

wedstrijden (Dreschler, 2008). 

1 Deze beoordeling komt niet overeen met de 'judged' value, maar is gemaakt op basis van waarnemingen 

Bijlagen AR Walraven 
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Ad c: Zowel de prijs als de waarde is hierbij variabel. Het besluit wordt genomen op basis van de hoogste 

waarde-prijs verhouding. Door de prijs te relateren aan het creëren van waarde is het voor 

opdrachtgevers mogelijk om een optimale life cycle waarde te krijgen (Wong et al, 2000). De waarde

prijs verhouding wordt begrensd door drie criteria: 

1. de minimale waarde (afhankelijk van de minimale eisen, veelal het 'programma van eisen'); 

2. de maximale prijs (het maximale budget dat de opdrachtgever heeft); 

3. de minimale waarde-prijs verhouding (het positieve verschil tussen de ontvangen waarde en de 

betaalde prijs). 

Het vlak dat binnen deze criteria valt (gouden vlak in figuur 6.1) wordt ook wel de 'demand space' of de 

'praeurement space' genoemd (De Ridder & Vrijhoef, 2007). De derde optie (optie c) geniet de voorkeur, 

aangezien hierbij zowel de waarde als de prijs variabel zijn en dus de praeurement space groter is. 

Gunning op basis van laagste prijs 

Tot op de dag van vandaag drukt de laagste prijs de stempel als het aankomt op de gunning van 

projecten (Dreschler et al, 2007). Veel projecten worden zelfs alleen op de laagste prijs geselecteerd en 

gegund. Het verdient geen uitleg dat de gunning van projecten enkel op basis van prijs zorgt voor een 

beperkte marktwerking, een sterke kostenoriëntatie en weinig innovatieve, hoogwaardige gebouwen. 

Opdrachtnemers bieden wanhopig projecten tegen een te lage prijs aan, door de kwaliteit van het werk 

te reduceren en te hopen op compensatie door claims (Hatush & Skitmore, 1998). Het zoeken naar de 

mazen in het bestek is de primaire focus van veel opdrachtnemers, in plaats van het focussen op het 

creëren van waarde. 

Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat de laagste prijs niet zo belangrijk is als normaliter 

wordt gedacht (McCanlis, 1967; Pearson, 1985; Hartman, 1993; Holt et al, 1995; Wong et al, 2000). Zij 

geven te kennen dat naast het gunnen op basis van de laagste prijs, de gunningscriteria tevens uit 

aspecten als tijd en kwaliteit zouden moeten bestaan, welke allen onder het containerbegrip waarde 

vallen (zie bijlage 2). Zowel in Nederland als in andere landen als Denemarken, Italië, Portugal, 

Frankrijk, UK, VS etc. zijn er voorbeelden van projecten te vinden waarbij niet de laagste prijs het 

dominante gunningscriterium is (Hatush & Skitmore, 1998). 

Het, bij de gunning, meenemen van andere aspecten dan prijs wordt in publieke projecten echter 

bemoeilijkt, doordat de financiering van deze projecten indirect geschied door de inwoners van 

Nederland. Gunning op basis van de laagste prijs voorkomt verdachtmaking betreffende corruptie 

(Hatush & Skitmore, 1998). Als bij de gunning enkel de prijs als criterium wordt gebruikt, is het 

selecteren van de 'beste' aanbieder transparant: de aanbieder met de laagste prijs krijgt de opdracht. 

Desalniettemin is er een trend te constateren dat niet alleen de laagste prijs als gunningscriterium wordt 

gehanteerd. Zo is in 2004 de Richtlijn van het Europese Parlement 'betreffende de coördinatie van de 

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten' in werking 

getreden. Naast de gunning op basis van de laagste prijs is tevens de 'economisch meest voordelige 

aanbieding' (EMVA) van kracht geworden. Bij het gunningscriterium van de EMVA worden naast de 

laagste prijs ook andere criteria meegewogen. Aspecten die worden genoemd zijn: kwaliteit, prijs, 

technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, milieukenmerken, gebruikskosten, 

rentabiliteit, service en bijstand, datum van levering en de tennijn voor levering of uitvoering2
. Deze 

2 Algemene Richtlijn 2004/18/EG artikel 53 lid 1 sub a 
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criteria beslaan overigens geen uitputtende opsomming, mits de criteria voldoen aan de eisen met 

betrekking tot de sub-gunningscriteria3
. Er kan dus worden geconstateerd dat bij opdrachtgevers tevens 

het besef komt van het opnemen van waarde gerelateerde aspecten in de gunningscriteria en dat steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van de in de regelgeving opgenomen EMVA gunningsmethodiek. 

Gunning op basis van waarde-prijs verhouding (EMVA) 

Gelukkig verschuift de focus van een kostenoriêntatie naar een waardeoriêntatie en worden multi criteria 

decision-making (MCDM) methodieken steeds meer gebruikt (zie ook Wong et al, 2000). Bij multi criteria 

decision-making wordt een beslissing genomen op basis van meer dan één criterium (Ababutain, 2002), 

zoals de prijs. 

De besluitvonningstechnieken of gunningsmechanismen, waarbij meerdere criteria een rol spelen en 

zowel de waarde als de prijs variabel zijn, kunnen globaal worden samengevat tot de volgende 

(Goovaerts, 2004; Dreschler et al, 2007; Dreschler, 2008): 

1. Prijs correctie systeem. De prestaties van niet-financiêle criteria van een aanbieding (meerwaarde) 

worden in monetaire tennen uitgedrukt en wordt vervolgens gecombineerd met de inschrijvingsprijs 

(prijs minus meerwaarde). De aanbieder met de laagste prijs na correctie krijgt het werk gegund. 

2. Punten systeem. De prestatie van zowel financiêle als niet-financiële criteria van een aanbieding 

worden vertaald/gekwantificeerd naar punten. De aanbieding met de laagste prijs krijgt het hoogste punt 

en de aanbieding met de hoogste waarde krijgt het hoogste punt. De aanbieder met de meeste punten 

krijgt het werk gegund. 

3. Waarde I prijs systeem. Hierbij kan de waarde zowel in monetaire als gekwantificeerde tennen worden 

uitgedrukt. De totale waarde wordt hierbij gedeeld door de inschrijvingsprijs. De aanbieding met de 

hoogste waarde-prijs verhouding krijgt het werk gegund. 

Bij alle drie de methodieken kan de winnende 

aanbieder (grootste meerwaarde) worden bepaald 

door het bepalen van de hoek. De grootste hoek 

vertegenwoordigt de aanbieding met de grootste 

waarde-prijs verhouding. In onderstaande figuur 

heeft aanbieding 1 de grootste hoek (beta) en 

levert dus de grootste meerwaarde, terwijl de 

aanbiedingsprijs hoger is dan aanbieding 2. 

w c 

~ 
iäanbieding 1 
I . 

I 
L minWIP 

aanbirlng!...... verhouding 

I .",.,-
J " ,", 

.-' I 
."/ ' / I 

,_~~~~------~--~---
" I ~ I 

I 
I 

maxprijsl 
PRIJS 

Figuur 1.4: aelectle tuuen twee aanbiedingen 
Bron: De Ridder & VriJhoef (2007) 

De waarde-prijs methode wordt tevens omschreven in de NEN-EN-12973. Deze methode zal in dit 

onderzoek worden toegepast en geniet volgens vele auteurs de voorkeur (waaronder Kuipers, 2005; De 

Ridder & Vrijhoef, 2007; Dreschler, 2008). Deze methode kan tevens worden omschreven als de 'ment 

point system (MPS)' en wordt het meeste toegepast in het selecteren van aanbiedingen (Ababutain, 

2002). Ook het 'United Stales Army Corps of Engineers and the Wor1d Bank' hanteert deze methodiek 

3 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 20 april 2004, LJN-nummer: A09430 

Bijlagen AR Walraven 
8 

2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

(Scott et al, 2006). De waarde-prijs methode cq de 'merit point system' wordt in hoofdstuk 6 van het 

rapport toegelicht. 

1.3 RESUME 
Elk individu heeft behoeften (Maslow, 1968). De behoeften zullen altijd hoger zijn dan de middelen om 

aan deze behoeften te kunnen voldoen. Hierdoor is men noodzakelijk te kiezen en dus te waarderen. 

Waarderen van producten kan zowel voor gebruik (voor aankoop), tijdens gebruik of na gebruik. De 

gunningsfase is de laatste stap in het besluitvormingsproces om te komen tot een aankoop en in deze 

'pre-purchase' fase kan de waarde van een gebouw enkel worden waargenomen en niet worden 

beoordeeld. 

Veel opdrachtgevers en gebruikers beginnen het belang van een gebouw met hoge waarde in te zien. 

Een hoogwaardig gebouw kan namelijk positieve effecten op de kwaliteit van het leven en de omgeving 

hebben, maar kan in het geval van een schoolgebouw bijvoorbeeld ook positieve invloed hebben op de 

prestaties van leerlingen. Waar de gunning van een project vroeger enkel werd bepaald door het 

criterium 'laagste prijs', gaan steeds meer waarde gerelateerde aspecten een rol spelen bij de 

besluitvorming in de gunningsfase, zoals tijd, kwaliteit etc. Dit is tevens de herkennen door de intrede 

van de 'Economisch Meest Voordelige Aanbieding' (EMVA) methodiek die is opgenomen in de 

aanbestingsrichtlijnen. Hierbij staan de criteria 'prijs' en 'waarde' centraal. Een gunningsmethodiek 

waarbij beide criteria variabel zijn, is het waarde-prijs systeem. Hierbij wordt de totale waarde gedeeld 

door de inschrijvingsprijs. Hoe groter de waarde-prijs verhouding, hoe voordeliger de aanbieding. 
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BIJLAGE 2. WAARDE 

Mensen waarderen producten bij het besluitvormingsproces. Maar wat is 'waarde' nu precies? Uit welke 

aspecten bestaat waarde en kan er wel een eenduidige definitie van waarde worden gegeven? Deze 

vragen worden in deze bijlage behandeld om uiteindelijk te komen tot een definitie van waarde, zoals 

deze in dit onderzoek wordt toegepast. 

2.1 NUT 
Fowler {1990) beweert dat een product de behoefte van de klant moet vervullen om waarde te hebben. 

Deze behoefte kan volgens de Maslow hiërarchie primair zijn (fysiologische behoeften als voeding en 

zuurstof) of van een hoger niveau {veiligheid, zelf-ontplooiing etc.). Volgens Maslow {1968) streeft elk 

levend organisme dezelfde behoeften na. Wanneer echter aan een behoefte is voldaan, streeft het 

individu naar voldoening van behoeften op het bovenliggende {hogere) niveau. De behoeften zullen 

volgens Maslow altijd hoger zijn dan de middelen om aan deze behoeften te kunnen voldoen. Hierdoor is 

men noodzakelijk te kiezen en dus te waarderen. De mate waarin aan een behoefte wordt voldaan heet 

nut of welvaart {Bouma, 2005). Nut kan worden omschreven als 'het kenmerk van goederen, waardoor 

individuen het willen kopen en individuen kopen goederen om, bij het consumeren ervan, van nut te 

genieten' {Robinson & Eatwell, 1973). 

Nut is het kenmerk van een gebouw, waardoor de opdrachtgever het wil bezitten, om vervolgens van het 

nut te genieten. Nut is de meerwaarde of het voordeel voor de opdrachtgever. 

Op grond van het verwachte nut dat iemand bij een aankoop ontvangt, stelt het individu de waarde vast 

in Euro's {monetariseren) of in een rapportcijfer cq percentage {kwantificeren) of in een ander ruilmiddel. 

Men maakt dus in gedachte een voorstelling van het nut dat wordt ontvangen na aankoop van het 

product {Johnson, 1983). 

~~~~IL -------

Nut is subjectief. Nut is tevens niet-intersubjectief: nut kan niet worden opgeteld. Bovendien kan nut niet 

worden vergeleken {Samuelson, 1969; Kamann et al, 2003): hoe kan een koekoeksklok worden 

vergeleken met een cursus bloemschikken? Toch bepaalt nut waarde en is het begrip nut voor dit 

onderzoek wel degelijk van belang. Ook De Ridder {2006) veronderstelt dat onder andere waarde wordt 

bepaald door nut4• 

2.2 WAARDE IS SUBJECTIEF 
Nut bepaalt waarde. Bovendien is nut subjectief. Waarde heeft tevens een subjectief karakter. De oude 

Grieken geloofde dat er bepaalde essentiële principes in onze leefomgeving bestaan en waarde geven 

aan objecten {Shillito & De Marle, 1992). Wanneer deze principes in het object aanwezig waren dan had 

het waarde, zo niet, dan was het object waardeloos. Men ging er vroeger vanuit dat een object de 

waarde bepaald en dat dit onafhankelijk was van de bezitter ervan. Toch kon men bepaalde fenomenen 

met het objectieve waardebegrip niet worden verklaard (Bouma et al, 2006). Hoe kon men bijvoorbeeld 

~ nut= waarde I kosten, of nut= waarde -kosten 
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verklaren dat goud veel kost maar tegelijkertijd geen gebruiksfunctie heeft, terwijl water nagenoeg niets 

kost maar wel onmisbaar is voor de mens? 

Nieuwe interpretaties van waarde deden hun intrede en waarde werd steeds meer als een subjectief iets 

beschouwd. Perry (1914) veronderstelt bijvoorbeeld dat om als iets waarde te hebben, het simpelweg 

moet voldoen aan behoefte ten aanzien van 'interesse' en 'genot'. Daarnaast maakt Perry onderscheid 

tussen intrinsieke en extrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt bepaald door de interesse in het 

object, terwijl extrinsieke waarde wordt bepaald door het object zelf. Een auto kan bijvoorbeeld beter zijn 

dan een andere ten aanzien van kwaliteit, omdat de (materialen van de) auto duurzamer zijn. Toch kan 

een alternatieve auto een hogere kwaliteit hebben door bijvoorbeeld een bijzonder design, terwijl de 

materialen erg slechts zijn. Rice (1943) concludeert dat de intrinsieke waarde een sterke relatie heeft 

met het perspectief van de klant. 

Dit subjectieve karakter van waarde blijkt ook uit de definitie van Rokeach (1973). Rokeach constateert 

namelijk twee dimensies van waarde: een affectieve (emotionele) dimensie en een cognitieve dimensie. 

De affectieve dimensie kan vervolgens worden opgesplitst in drie grote componenten, te weten individu, 

object en omgeving. 'Aangezien individuen eisen en wensen kunnen hervormen, kan waarde alleen door 

individuen worden beoordeeld en is het kwantificeren van waarde een subjectieve aangelegenheid' 

(Rokeach, 1973). Hieruit kan worden geconcludeerd dat waarde in relatie staat met de persoonlijke 

wensen, behoeften, interessen etc. De relatie tussen individu, object en omgeving heeft invloed op de 

waardering. 

WAARDE 
BEPAUNG 

Figuur 2. 1: Waarde bepaling 

bron: Woodruff & Gardial (1996) 

Deze definitie toegepast in de context van het onderzoek, dan is het object een basisschoolgebouw dat 

staat in een omgeving en invloed uitoefent op deze omgeving. De omgeving bestaat uit externe factoren 

als de cultuur, politiek, maatschappij etc. en beïnvloeden de individuele mening. De omgeving zorgt er 

namelijk voor dat er een gedeelde conceptie bestaat over het gewenste die de individuele mening 

beïnvloed (Leung & Liu, 2002). De individuele variabele wordt bepaald door interne factoren, zoals het 

doel, behoefte, intentie, ervaring, toekomstige wensen etc. (Lewin et al, 1944; Miles, 1972). De 

cognitieve dimensie van waarde omvat de 'individuele keuze van handeling, oftewel het proces van het 

kiezen tussen alternatieven' (Rokeach, 1973). Dit kan worden aangeduid als een rationele beslissing. 

Een variant op de definitie van Rokeach is die vanShethet al (1991). Zij identificeren 5 waarden die de 

keuze van de klant beïnvloeden, te weten 'functional', 'social', 'emotional', 'epistemic' en 'conditional'. 

Holbrook (1999) identificeert drie dimensies, te weten intrinsieke-extrinsiek, zelf georiênteerde versus 

ander-georiênteerde en actief-reactief (zie onderstaand figuur). 
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Self
oriented 

Other
oriented 

Extrinsic 

NUT 
Efficiency 

{z.oals gem.a!k} 

Excellence 
(zoals kwaliteit) 

SOCIAL 
Status 

(zoals aanzien} 

Es teem 
(zoals bezit) 

Intrinsic 

EMOTIONEEL 
Play 

(zoals p lezier) 

Aesthetica 
(zoals schoonheid) 

ALTRUISTIC 
Ethics 

(zoals rechtvaardigheid) 

Spirituality 
(zoals heiligdom) 

Figuur 2. 2: Waarde dimensies 

bron: Holbrook (1999) 

Active 

Reactive 

Active 

Reactive 

Geconcludeerd kan worden dat waarde niet als louter objectief kan worden gezien. Mensen kunnen 

namelijk verschillende waarderingen hebben voor hetzelfde object. Aspecten die de waardering 

beïnvloeden zijn de omgeving, het individu en het object zelf. Waarde heeft een sterke relatie met het 

perspectief en dus de persoonlijke wensen, behoeften en interessen, van de klant of gebruiker. 

2.3 WAARDE 

Bijlagen 

Bekend is dat waarde als iets subjectiefs kan worden gezien. Daarnaast bepaalt nut de waarde. Dit zegt 

echter nog weinig over waarde en uit welke aspecten waarde bestaat. 

Er is een scala aan definities van waarde in de literatuur bekend, waarvan enkele in de onderstaande 

tabel in formulevorm zijn weergegeven. 

Auteur I 
Fallon (1971) Value = Benefits 

Price 

NEN-EN-12973 (2000), Miles (1972) Value = Function 
Price 

Shilitoe & De Marle (1992) 

Dell'lsola (1997) 

Hesket et al (1997) 

Neap & Gelik (1999) 

Thomson et al (2003) 

Austin et al (2005) 

Value = need " abili~ to satisfï 
Co st 

Value = Function + Qualit~ 
Co st 

Value = Result + Process + Emotion 
Price + Effort 

Value = Cost ± Marginal Value 

Value = Benefits 
Sacrifices 

Value = Benefits - Sacrifices 
Resources 

Tabel 2. 2: definities van waarde (in formulevorm) 

bron: Holbrook (1999) 

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen eenduidige definitie van waarde te geven valt. Veel auteurs 

erkennen het probleem om waarde te voorzien van een definitie (Piercy & Morgan, 1997; Woodruff, 

1997). Zeithaml (1988) heeft getracht een volledige definitie van waargenomen waarde te definiëren, te 
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weten: 'de consument zijn allesomvattende afweging van het nut van een product, gebaseerd op de 

perceptie van ontvangen en geven', de zogenoemde 'get' en 'give' componenten (Zeithaml, 1988). De 

get en give componenten zijn tevens terug te vinden in de definitie van Thomson et al (2003), waarbij de 

waarde wordt bepaald door de 'benefits' en de 'sacrifices', oftewel het voordeel (wat je ontvangt- get 

component) en de opoffering (wat je geeft- give component)5
. 

Onder waarde wordt in dit onderzoek verstaan 'de prijs die de opdrachtgever bereid is op te offeren voor 

het verkrijgen van een product' . Dit is ook terug te vinden in de definitie van CABE (2001): de waarde 

van iets voor de gebruiker (of iemand anders die er voordeel bij heeft) is het totaal waarvoor het product 

kan worden ver1c:regen. Ook De Vries et al (2001) constateert dat de waarde een maatstaf is van de 

hoeveelheid de klant bereid is te betalen voor een dienst of een goed. 

Waarde van het product is de prijs die de opdrachtgever bereid is op te offeren voor het verkrijgen van 

dit product. De waarde wordt door de meerwaarde en de opoffering (prijs) beïnvloed. 

De aspecten die bij het begrip waarde in nagenoeg alle definities terug te vinden zijn, kunnen globaal 

worden samengevoegd tot: voordeel en opoffering. 

2.3.1 VOORDEEL 
Volgens Neap & Celik (1999) bestaat waarde uit zowel een kostenaspect (opoffering) als een subjectief 

gedeelte. Dit subjectieve gedeelte van waarde omvat het verlangen om het product te bezitten en kan 

worden aangeduid als de marginale waarde6 (Neap & Celik, 1999). De marginale waarde kan worden 

gekenmer1c:t als de meerwaarde of het voordeel. De componenten waaruit waarde ontstaat komen 

overeen met de definitie van Thomson et al (2003). De verhouding tussen waarde, marginale waarde 

(voordeel) en opoffering die Neap & Cel ik (1999) omschrijven is echter herkenbaarder. Als je de 

afweging maakt om een product te kopen, bepaal je allereerst de waarde van product. Als deze waarde 

de investering (de opoffering) overstijgt, dan koop je het product. Het verschil tussen wat je krijgt en wat 

je geeft is het voordeel. Dit voordeel is dus wat je als klant ontvangt en wordt ook wel omschreven als 

meerwaarde of in economische termen het consumentensurplus. 

~ gever 

Figuur 2. 3: waarde- prijs model 
bron: De Ridder (2006) 

De vraag rijst wat exact het verschil tussen voordeel en nut is. Voordeel is hetgeen de opdrachtgever 

(consument) ontvangt uit de transactie, het consumentensurplus. Voor een opdrachtnemer (producent) 

5 Value = benefits I sacrifices 
6 Value = Cost ± Marginal Value 
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kan dit worden omschreven als de winst, het producentensurplus. Het nut is de meerwaarde die zowel 

de opdrachtgever als -nemer ontvangen, het consumenten- en producentensurplus tezamen. In dit 

onderzoek wordt er echter enkel vanuit het perspectief van de opdrachtgever gekeken. De kosten zijn 

voor een opdrachtgever niet van belang, aangezien de prijs en de waarde maatgevend zijn bij de 

transactie. Winst of producentensurplus wordt in het onderzoek niet meegenomen. Het voordeel cq de 

meerwaarde voor de opdrachtgever kan als het nut van de opdrachtgever worden omschreven. Om 

onduidelijkheden te voorkomen wordt in het vervolg van dit onderzoek consequent het begrip 

meerwaarde gebruikt. 

Meerwaarde is het voordeel dat middels een transactie behaald wordt. Dit kan tevens worden 

gekenmerkt als het nut van de opdrachtgever. 

De meerwaarde wordt door verschillende aspecten bepaald. De kwaliteit, het volume, het gemak hebben 

allen invloed op de uiteindelijk gerealiseerde meerwaarde. Het belang van deze aspecten kan per 

individu variêren. Veelal zal kwaliteit in verhouding tot de andere aspecten relatief het belangrijkste zijn 

en dus het zwaarste meetellen. Onder kwaliteit wordt verstaan: 'de totaliteit van attributen van een 

gebouw dat ervoor zorgt dat de behoefte wordt bevredigd' {Burt, 1978). Aspecten die onder kwaliteit 

vallen zijn bijvoorbeeld de prestatie, karakteristieken, betrouwbaarheid, overeenstemming, 

duurzaamheid, service, esthetica en waargenomen kwaliteit {Garvin, 1987). 

Kwaliteit omvat de totaliteit van attributen van een gebouw dat ervoor zorgt dat de behoefte wordt 

bevredigd. Kwaliteit kan enkel worden ontvangen en is een afgeleide van waarde. 

Prijs en kwaliteit staan met elkaar in relatie. Over het algemeen zal namelijk een verhoging van de 

kwaliteit, een verhoging van de kosten met zich meebrengen {Juran & Godfrey, 1999). Onderzoeken met 

hedonische prijs methoden {Court, 1939; Griliches, 1971) wijzen uit dat de prijs het beste middel is om 

kwaliteit te meten. Ook Olson {1977) toont aan dat consumenten de prijs gebruiken om de kwaliteit vast 

te stellen. Prijs en kwaliteit staan dus wel degelijk met elkaar in verband, onduidelijk is in welke mate de 

begrippen elkaar beïnvloeden. 

2.3.2 OPOFFERING 

Bijlagen 

De prijs is veelal de bepalende factor van de te maken opoffering. Vanuit het perspectief van een 

opdrachtgever omvat de prijs niet enkel de werkelijke prijs van een product, maar omvat de prijs alles 

wat wordt opgegeven of opgeofferd om het product te verkrijgen {Becker, 1965). De prijs bestaat dus uit 

zowel een monetaire prijs {in bijvoorbeeld Euro's) als de kosten met betrekking tot tijd, zoeken, energie 

etc {niet-monetaire prijs). Als in het vervolg wordt gesproken over prijs, dan wordt hier zowel de 

monetaire als niet-monetaire prijs genoemd en is de prijs in dit onderzoek gelijk aan de opoffering. 

Prijs is de opoffering die gemaakt moet worden voor opdrachtgevers om een gebouw te bezitten en 

omvat zowel monetaire als niet-monetaire aspecten. 

De waarde van een product bepaalt de prijs. De waarde van een product wordt mede bepaald door de 

schaarste: hoe minder tijd iemand heeft, hoe hoger dit wordt gewaardeerd. Dus hoe schaarser iets is, 

hoe meer het waard is en hoe hoger de prijs zal zijn. Dit verklaart ook waarom, bij het eerder genoemde 

voorbeeld, goud meer waard is dan water. Kortom, hoe groter de vraag en kleiner het aanbod, hoe meer 
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men over het algemeen bereid is voor het product te betalen en visa versa. Consumenten (lees: 

opdrachtgevers) blijven namelijk meer van een product vragen tot het moment dat een extra eenheid 

van het product minder marginaal (extra) voordeel oplevert dan de prijs die ervoor betaald moet worden. 

Ditzelfde geldt voor de aanbodzijde: producenten (lees: opdrachtnemers) blijven meer van een product 

aanbieden tot het moment dat een extra eenheid van het product hogere marginale (extra) kosten kent 

dan de prijs die ervoor ontvangen wordt (Verhoef et al, 1997). De prijs komt dus tot stand door schaarste 

en waarderingen . Vraag en aanbod bepalen de waarde, wat uiteindelijk de prijs bepaald. In de ideale 

marktwerking geldt dat hoe schaarser een product, hoe meer waard het is en dus hoe hoger de prijs zal 

zijn . 

2.4 WAARDE-PRIJS VERHOUDING 

Bijlagen 

Dit onderzoek richt zich op het creêren van meerwaarde voor de opdrachtgevers en gebruikers. 

Meerwaarde is hetgeen dat voor de opdrachtgever van huisvesting van primair onderwijs van belang is 

en waar een aanbieding bij de gunning veelal op zal worden getoetst. 

In de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat behoeften het nut bepalen en dat het nut de waarde 

bepaald. Daarnaast is geconstateerd dan nut voor de opdrachtgever tevens aangeduid kan worden als 

meerwaarde. De waarde wordt bepaald door deze meerwaarde (opbrengst) en door de prijs (opoffering). 

De meerwaarde kan dus worden bepaald door de waarde en de prijs van het betreffende product te 

bepalen . 

1 ,,,.,,.,~ . HI![OO~~ ~"''" : 

Deze waarde en prijs zal dus bekend en meetbaar moeten zijn. De prijs is hierbij niet het probleem, de 

waarde echter wel. Hier wordt in de bijlage 'waarde kwantificering' verder op ingegaan. In formulevorm 

kan de meerwaarde als volgt worden berekend: 

I meeowaanle = W - PI , waam;; 
W =waarde 

P =prijs 

De meerwaarde in dit onderzoek wordt bepaald door de waarde- prijs verhouding. Dit komt overeen 

met de bovenstaande formule, aangezien deze formule kan worden vereenvoudigd tot: 

meerwaarde = [ --.:;- - 1 ] * P 

Hierbij is de waarde - prijs verhouding de bepalende factor. De waarde-prijs verhouding 0/VIP 

verhouding) bepaald dus de meerwaarde van (aanbiedingen van) gebouwen. Om een zo groot 

mogelijke meerwaarde te leveren zal de waarde-prijs verhouding zo groot mogelijk moeten zijn. Dit kan 

worden bereikt door (a) een zo Jaag mogelijke prijs om net aan de vereiste waarde te voldoen, (b) met 

een bepaalde prijs een zo hoog mogelijk waarde te realiseren of (c) een optimum tussen beide 

geschetste uitersten. 

Om zo veel mogelijk meerwaarde aan de opdrachtgever te leveren, dient de waarde- prijs verhouding 

zo groot mogelijk te zijn. De prijs is veelal bekend en is meetbaar. De waarde kan echter per individu 
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variêren en zal meetbaar gemaakt moeten worden (objectiveren). Voor opdrachtnemers is het van 

belang om de aspecten die de waarde beïnvloeden te identificeren en te objectiveren. 

2.5 WAARDE CONCRETISEREN 
Om waarde te objectiveren, moeten de aspecten die de waarde van het product bepalen zo specifiek 

mogelijk zijn (Bouma et al, 2006). Zoals uit het vorige deel kan worden geconcludeerd , bestaat waarde 

uit een subjectief karakter. Bovendien is er geen eenduidige definitie van waarde te geven. In deze 

bijlage wordt getracht de 'waarde' van de klant te concretiseren naar waardedimensies en vervolgens 

naar klantenwensen en productkenmerken. 

2.6 WAARDEDIMENSIES 

Bijlagen 

Om waarde meetbaar te maken hebben verschillende auteurs getracht waarde in categorieên onder te 

verdelen en te concretiseren naar objectieve criteria. Zo beweerde Vitruvius (1 00 BC, vertaald door 

Morgan, 1960) 100 jaar voor Christus dat de waarde van architectuur wordt bepaald door 'utilitas', 

'venustas' en 'firmitas'. Onder utilitas verstond Vitruvius de bruikbaarheid en de gebruiks-en functionele 

eisen die aan architectuur en het gebouw werden gesteld. Venustas had te maken met de schoonheid, 

de oorspronkelijkheid en de authenticiteit van het gebouw en firmitas ging over de degelijkheid, de 

duurzaamheid, de constructie en de stevigheid van het gebouw. 

Een andere definitie van waarde is die van Miles (1972). Miles beweert dat de definitie van waarde 

afhankelijk is van het doel, het perspectief en de intentie van het individu die waarde definieert. Miles 

(1972) identificeerde vier typen waarde: 'use value', 'esteem value', 'exchange value' en 'cost value' . 

Andere auteurs (Crum, 1971 ; Zimmerman & Hart, 1982; Thiry, 1997; Best & De Valance 1999) hebben 

een vergelijkbare definitie van waarde, namelijk use value, esteem value en exchange value. Use value 

heeft te maken met de functie van het object en is dus voornamelijk van belang voor de organisatie in 

het gebouw, terwijl esteem value gaat over het aanzien en de attractiviteit van het gebouw. Deze waarde 

wordt voornamelijk gevormd door subjectieve waarderingen door individuen die worden beïnvloed door 

het gebouw, maar geen gebruiker zijn. Tot slot is de exchange value de hoeveelheid waarvoor het object 

mag worden verkocht en dus met name van belang voor ontwikkelaars. 

Peiia en Parshall (2001) onderscheiden vier te beschouwen waarde, namelijk functie, vorm, nut en tijd. 

De 'Construction lndustry Council' lanceerde in oktober 2003 de 'Design Quality Indicator (Construction 

lndustry Council, 2006) onder drie thema's: functionaliteit, gebouwkwaliteit en impact. Haksever (2004) 

beschrijft vervolgens drie waarde dimensies, namelijk de financiêle, niet financiêle en tijd dimensie. Een 

andere indeling is die van Walter (2001), waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen directe en indirecte 

waarde. Onder directe waarde wordt de waarde verstaan die direct tot stand komt tussen de klant en de 

aanbieder. De indirecte waarde heeft betrekking op de waarde die in de toekomst kan worden 

gerealiseerd. Hierbij zijn zowel de klant als de aanbieder afhankelijk van derden. 
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Bijlagen 

Waarde Omschrijving 
Vitrivlus (100 BC) Utilitas (bruikbaarheid) functie 

Venustas (schoonheid) vorm 
Firmitas (degelijkheid) tijd 

Miles (1961) U se value functie 
Esteem value vorm 
Exchange value nut 
Costvalue 

Rokeach (1973) Affectieve dimensie 
Cognitieve dimensie 

Crum (1971) U se value functie 
Zimmerman & Hart (1982) Esteem value vorm 
Thiry (1997) Exchange value nut 
Best & De Valance (1999) 

VROM (1988) Gebruikswaarde functie 
Belevingswaarde vorm 
Toekomstwaarde tijd 

~alter (2001) Directe waarde functie/vorm 
Indirecte waarde tijd 

Pena & Parshall (2001) Functie functie 
Vorm vorm 
Nut nut 
Tijd tijd 

Construction lndustry Functionaliteit functie 
Council (2003) Gebouwkwaliteit vorm 

Impact tijd 

Haksever (2004) Financiele dimensie 
Niet financiele dimensie 
Tijd dimensie tijd 

De Ridder (2006) Gebruikswaarde functie 
Belevingswaarde vorm 
Technische waarde tijd 

Tabel 2.1: verschillende definities van waarde 

Al de genoemde definities zijn in bovenstaand tabel overzichtelijk weergegeven. Er kan worden 

geconcludeerd dat er nog geen eenduidige definitie van het begrip waarde voor handen is. Dit heeft 

mede te maken met het feit dat waarde subjectief van aard is en dus afhankelijk is van de perceptie van 

het individu die het object 'waardeert'. Toch kunnen globaal en gemakshalve drie typen waarde worden 

onderscheiden die uit nagenoeg alle definities te herleiden zijn, namelijk vonn, functie en tijd. 

De aspecten vorm, functie en tijd zijn tevens in de Vierde Nota van het Ministerie van VROM (1988) te 

herkennen. Hierin werd waarde namelijk onderscheid gemaakt in drie typen, te weten belevingswaarde, 

gebruikswaarde en toekomstwaarde. De Ridder (2006) gebruikt in zijn Living Building Concept tevens 

deze onderverdeling, maar geeft te kennen dat de toekomstwaarde voornamelijk wordt bepaald door de 

technische eigenschappen van het gebouw en spreekt daarom van technische waarde. De technische 

waarde omvat de toekomstwaarde en is de waarde die op een later tijdstip mede wordt bepaald door de 

technische eigenschappen (De Ridder, 2006). 

In het vervolg van het rapport wordt de definitie van waarde volgens de Vierde Nota van het Ministerie 

van VROM (1988) aangehouden, te weten: 

Belevingswaarde, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde 

Belevingswaarde betreft de vorm of 'de visuele kwaliteit, originaliteit en de mate waarin met de 

bebouwde en onbebouwde omgeving rekening wordt gehouden'. Daarnaast gaat het om 'het nastreven 
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van diversiteit en ontwerpkwaliteit en om het beschermen van de cultuurhistorische waarde van die 

omgeving' (VROM, 1991). 

Bij gebruikswaarde gaat het om de functie of concreter om de 'mate waarin de ruimtelijke inrichting op 

een efficiënte wijze voldoet aan het beoogde ruimtegebruik' (VROM, 1991). Een hoge gebruikswaarde 

kan worden bereikt wanneer bij elkaar gesitueerde functies elkaar niet hinderen maar juist 

ondersteunen. 

De benaming toekomstwaarde geniet de voorkeur boven de technische waarde, aangezien 

toekomstwaarde meer duidelijkheid schept over het aspect waarover het binnen deze dimensie gaat, 

namelijk tijd. Het gebouw moet voor lange tijd meegaan en zal in de loop van de tijd aangepast moeten 

kunnen worden aan veranderende eisen en wensen. Als dat ook geldt voor de bebouwde omgeving, dan 

spreekt men van toekomstwaarde, aldus VROM in de Vierde Nota (1988). De toekomstwaarde heeft dus 

te maken met de duurzaamheid van de ruimtelijke structuur en de mogelijkheid tot een flexibel gebruik 

van delen van die structuur in de toekomst (VROM, 1991). 

De eerder aangekaarte driedeling van waarde geeft een indicatie uit welke aspecten waarde is 

opgebouwd. Afhankelijk van het doel van het gebouw is één van de waarde dimensies bepalend of 

dominant. Dit is volgens De Ridder (2006) in hoofdzaak bijna altijd de gebruikswaarde. Uitzonderingen 

zijn bijvoorbeeld bijzonder, veelal monumentale bouwwerken als de Erasmusbrug, die voornamelijk 

belevingswaarde hebben. 

2.7 KLANTENWENSEN & PRODUCTKENMERKEN 
Zoals uit de literatuur blijkt kan waarde onder verschillende categorieën worden verdeeld, de 

zogenoemde waardedimensies. Deze dimensies zijn echter niet concreet en dus multi interpretabel. In 

deze paragraafwordt een poging gedaan om de dimensies te concretiseren. Allereerst zullen enkele 

waardecriteria uit de literatuuronderzoek worden toegelicht, waarna vervolgens wordt ingegaan op het 

kwalitatieve onderzoek (interviews en brainwriting). 

2.7.1 LITERATUURONDERZOEK 

Bijlagen 

In het rapport 'Ruimtelijk beter investeren' heeft de Rijkspianalogische Dienst (1996) geprobeerd om in 

zekere zin de subjectieve waarde van een gebouw te expliciteren in criteria. De RPD geeft echter wel 

aan dat het expliciet maken van de subjectieve waarde niet moet worden opgevat als het objectief 

maken ervan: 'wat met kwaliteit te maken heeft is en blijft uiteindelijk subjectief ..... De besluitvorming zelf 

is- als het goed is- intersubjectief (RGD 1996). In het rapport van de RPD (1996) zijn een aantal 

criteria opgesteld en ondergebracht bij de drie waardedimensies. 

belevingswaarde gebruikswaarde toekomstwaarde 
functionele geschiktheid identiteit sturende werking 
doelmatig gebruik diversiteit doelmatigheid in de tijd 
doelmatig aanleg herkenbaarheid uitbreidbaarheid 
doelmatig beheer zingeving aanpasbaarheid 
samenhang 
bereikbaarheid 
interferentie 

Tabel 2.2: nadere toelichting van de drie waardedimensies 

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (VROM, 2002) worden nieuwe begrippen als ruimtelijke 

diversiteit, economische en maatschappelijke functionaliteit, culturele diversiteit, sociale 
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rechtvaardigheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en menselijke maat geïntroduceerd die te herleiden 

zijn tot de eerder genoemde driedeling. 

Het rapport 'Kwaliteit in meervoud' van Hooimeijer {2001) benadert de verschillende dimensies vanuit 

verschillende belangen: het culturele belang {eigenheid, schoonheid, contrast), het economische belang 

{imago, attractiviteit), het sociale belang {ongelijkheid, verbondenheid, veiligheid) en het ecologische 

belang {ruimte, rust, reinheid en gezondheid). 

Tabel 2.3: waardedimensies uitgezet tegen belangen, Bron: Hoolmeljer (2001) 

De Europese Aanbestedingsrichtlijn {2004) noemt tevens een aantal criteria die de waarde van het 

product kunnen beïnvloeden, namelijk: kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en functionele 

kenmerken, milieukenmerken, gebruikskosten en rentabiliteit. Deze aspecten worden als indicatief 

beschouwd. Ook Jansen et al {2007) heeft in het rapport Gunnen op waarde van PSIBouw enkele 

criteria ten aanzien van productwaarde geïdentificeerd, te weten: functionaliteit, flexibiliteit, 

duurzaamheid, esthetica en beschikbaarheid. In Jellema deel10 {1996) worden de criteria functionaliteit, 

bereikbaarheid, logistiek, flexibiliteit, duurzaamheid, bouwfysische condities, veiligheid en 

beeldverwachting geïdentificeerd. 

In februari en maart zijn er een tweetal brainstormsessies 'Bouwers in het onderwijs' gehouden met een 

16 tal werknemers van Heijmans die betrokken zijn bij primaire scholenbouw door enerzijds hun functie 

of anderzijds het lidmaatschap van bijvoorbeeld schoolbesturen, -directies, ouderenverenigingen etc. 

Hieruit zijn de volgende thema's naar voren gekomen {Bouwers in het onderwijs, 2007): 

1. functionaliteit; 

2. flexibiliteit {tijdelijk en permanent); 

3. veiligheid {routing, materialisatie, sociale veiligheid); 

4. vandalisme {door gebruikers en door externen); 

5. hygiêne {schoonmaken, allergie etc.); 

6. kind centraal. 

Bijlagen 

Tijdens het congres 'Architectuur & Onderwijs' stipte Herman Hertzberger {2007) tijdens zijn presentatie 

enkele belangrijke thema's rondom de kwaliteit van het ontwerp van schoolgebouwen aan. De aspecten 

die naar voren zijn gekomen zijn: geborgenheid, toegankelijkheid {ontmoetingsplek), indeling van het 

gebouw, verbinding met de omgeving, flexibi liteit en aanpasbaarheid, {multi)functionaliteit en identiteit. 

Herman Hertzberger {2007) benadrukte dat de gebruiker centraal zou moeten staan en dat de 'ideale 

visie naar boven moet worden gehaald om deze vervolgens te vertalen naar een ideaal gebouw'. 
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United Kingdom: 

In de UK is de overheid gestart met het 'Building Schools for the Future' (BSF) programma. Het doel 

hiervan is om nieuwe secundaire scholen te bouwen of te renoveren, waarbij een budget van f 45 

biljoen bij is gemoeid. De Commission for Architecture and Built Environment (CASE) heeft als doel de 

kwaliteit van de gebouwen te verhogen door 'beslissers' te beïnvloeden en te inspireren. CABE (2007) 

heeft een 10-tal principes opgesteld, waar een 'well-designed' schoolgebouw aan dient te voldoen: 

1. high quality design that inspires users to learn; 

2. a sustainable approach to design, construction and environmental servicing; 

3. good use of the site, balancing the needs of pedestrians, cyclists and cars and enhancing the school's 

presence in the community; 

4. buildings and grounds that are welcoming to both the schools and the community while providing 

adequate security; 

5. good organisation of spaces in plan and section, easily legible and fully accessible; 

6. internal spaces that are well-proportioned, fit for purpose and meet the needs of the curriculum; 

7. flexible design to allow forshort-term changes of layout and use, and for long-term expansion or 

contraction; 

8. good environmental conditions throughout including optimum levels of naturallight and ventilation for 

different activities; 

9. well designed external conditions offering a variety of different settings for leisure, learning and sport; 

10. a simple palette of attractive materials, detailed carefully to be durable and easily maintained and to age 

gracefully. 

Hierbij wordt benadrukt dat de aspecten niet vanzelfsprekend leiden tot een hoge kwaliteit design, maar 

afhankelijk is van een succesvolle samenstelling van de aspecten. 

Matthew Turner (2006) is tevens betrokken bij het BSF programma en formuleert tijdens het symposium 

'School Maken' in Gent de volgende vergelijkbare 10 principes voor een kwalitatieve hoog ontwerp van 

een schoolgebouw: 

1. welcoming and accessible (uitnodigend en toegankelijk); 

2. spaces fit for purpose (ruimten geschikt voor het beoogde doel); 

3. organised circulation (georganiseerde circulatie); 

4. good environmental conditions (binnenklimaat); 

5. inspiring and uplifting (inspirerend en aanmoedigend); 

6. responsive to place (in dialoog met de plek); 

7. good outside I inside space (binnen en buiten ruimten); 

8. community access (toegankelijk voor de gemeenschap door brede voorzieningen); 

9. sustainable socially & environmentally (duurzaam, zowel op milieu als sociaal vlak); 

10. flexible, adaptable, robust (flexible, aanpasbaar en robuust) . 

Pattel (2006) stipt in zijn presentatie tijdens het symposium in Gent tevens enkele belangrijke 

basiskenmerken voor wat betreft de kwaliteit van het ontwerp aan, te weten: 

1. design based on educational vision; 

2. inspirational buildings (identity, attractive landscape, imagination); 

3. good social spaces (circulation, open access learning area, heart of school etc.); 

4. ICT developments (personalized learning, flexible and adaptable spaces); 
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5. inclusive design (accessible for people with disabilities, community use); 

6. comfortable I sustainable design (natura! daylight + ventilation, good acoustic design, low energy usage, 

use of sustainable materials). 

De thema's die uit de literatuur kunnen worden gefilterd zijn: uitstraling, functionaliteit, logische routing, 

comfort, agglomeratie, uitdagend, relatie met omgeving, toegankelijk/bereikbaar, duurzaamheid en 

flexibiliteit. 

Deze thema's zullen in combinatie met de aspecten uit de Nederlandse literatuur de basis vormen voor 

het kwalitatieve onderzoek. 

2.7.2 KWALITATIEF ONDERZOEK 
Naast het literatuuronderzoek is tevens middels kwalitatief onderzoek getracht de wensen van de klant 

te identificeren. De methodieken die zijn toegepast om tot de specifieke wensen van de klant te komen 

zijn: 

oriênterende interviews; 

• ideale schoolgebouw tekeningen; 

brainwriting techniek. 

Bijlagen 

Interviews 

In totaal zijn 8 interviews gehouden om onder andere de criteria te identificeren. Hierbij zijn verschillende 

partijen benaderd: een gemeente, docenten, adviseurs, een schoolbestuur en een architect (zie bijlage 

22 voor de uitgewerkte interviews). Vanuit verschillende oogpunten is dus naar de 'waarde' van een 

gebouw gekeken. De aspecten die in nagenoeg alle interviews naar voren zijn gekomen zijn: imago, 

functionaliteit, comfort, veiligheid, flexibiliteit, (multi)functionaliteit, exploitatie en duurzaamheid (qua 

materialen). 

Naast de interviews zijn leerlingen benaderd om hun 'ideale' school te tekenen en enkele belangrijke 

aspecten te belichten. De wensen van de kinderen hadden met name betrekking op: de afwerking 

binnen het gebouw, ICT, openbare ruimte (schoolplein), interieur (meubilair), comfort en sociale 

veiligheid. 

De brainwriting techniek is toegepast om een nagenoeg complete indruk te krijgen van de wensen van 

de klant. De uitwerking van deze methodiek is in bijlage 21 terug te vinden. De resultaten van de sessie 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
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BELEVINGSWAARDE GEBRUIKSWAARDE TOEKOMSTWAARDE 
ldent~eit I imago Functional~e~ Flexibil~eit permanent 

buitenkant van het gebouw mu~i functionele ruimten aanpasbaarheid {inkrimpen, uitbreiden) 
openbare ruimte agglomeratie indeelbaarheid (binnen het gebouw) 
inrichting I afwerking meervoudig ruimtegebruik 

Relatie gebouw/omgeving medegebruikers Exploitatie 
in dialoog met de plek optimalisatie functioneel vloeroppervlak energie 
toegankelijk, u~nodigend , open structuur Toegankelijkheid I bereikbaarheid onderhoud 

Comfort structuur verkeersruimten beheer 
goed binnenklimaat minder validen 
visueel comfortabel verkeer (infrastructuur) 
audiologisch comfortabel Flexibil~e~ tijdelijk 

Sociale veiligheid indeelbare ruimten 
open structuur (niet benauwend) flexibel ruimtegebruik (mu~ifunct) 
verlichting Veiligheid 
vandalisme verkeer /logistiek 

Duurzaamheid toegankelijkheid, verkeersstromen 
materialen gebruiksvriendelijk, kindvriendelijk 
recycling 

Tabel 2.4: resultaten van de bralnwrltlng sessie 

Uit zowel de brainwriting sessie als de interviews is naar voren gekomen dat met name het gebouw 

ontworpen dient te worden vanuit de 'gedachte van het kind'. Het kind dient centraal te staan en alle 

keuzes zullen op basis van deze gedachte gemaakt dienen te worden. 

De lijst met eisen en wensen is tot slot getoetst bij verschillende partijen. Zowel schoolbestuur lnnovo als 

ontwikkelaar RoGroep heeft de lijst uitvoerig gecontroleerd, terwijl schoolbestuur Movare en 

adviesbureau PRC de lijst tevens hebben doorgenomen. De op- en aanmerkingen zijn verwerkt, 

waardoor een nagenoeg complete lijst is ontstaan die verwerkt wordt tot een boomdiagram. 

2.8 BOOMDIAGRAM 

Bijlagen 

Zowel het literatuur als het kwalitatief onderzoek hebben geleid tot de volgende boomdiagram. In deze 

diagram staan alle geïdentificeerde productkenmerken en zijn deze onderverdeeld bij klantenwensen en 

vervolgens bij waardedimensies. 
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DOEL 

I 
WAARDE 

DIMENSIES 

I 
KLANTEN
WENSEN 

I 
PRODUCTKENMERKEN 

I 
uilstraling van de school (extertaur) 

. kwaliteit openbare ruimte 
inrichting I interteur I afWerlóngsniveau 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 
7. binnenklimaat (lucht- ventilatie) 
8. audiologisch oomfort (getuid & akoestiek) 
9. visueel oomfort (~cht) 

10. open, toegankelijk structuur school (niet benauwend) 
11. vartlchting binnen en buiten de school 
12. vandalisme warend 
13. en basehut terrein 

14. onderwijsondersteunende furlctias op hal terrein (niet V81bonden) 
15. onderwijsondersteunende partners In de school (BSO etc.) 
16. niet onderwijsondersteunende functies op het terrein (niet verbonden) 
17. niet onderwijsondersteunende functies In de school (medegebruik) 
18. toagank~jk voor externen (bibliotheek, ICTheak etc.) 

19. optimalisaren nuttig vtoaroppaMak 
20. ICT voorzieningen in hal schoolgebouw 
21. indeelbare ruimten (door 1!axibala wanden etc.) 
22. multifunctionele ruimten (verschillende actlviteilen I dezel1de gebruiker) 
23. meervoudig nimtagebruik (ruimten wordan ook door partners gabnikl) 

24. ontsluiting van hal terrein (var1<eer en openbaar vervoer) 
25. parkeer- en stopplaatsen 

26. loglache IQJIIng binnen hal gabowt (ga'lgall etc.) 
27. logische routing bullen hal gabo\NI (verkeersstloman) 
28. gebnikSVriendalijk, kindvriendelijk, bwt veitig 

duurzame matenalen (levensduur) 
milieuonUastenda materialen (hout, recyclebaar etc.) 

2.9 RESUME 

Bijlagen 

Om de behoefte van opdrachtgevers te vervullen dient een product waarde te hebben. De behoeften van 

individuen zullen altijd hoger zijn dan de middelen om aan deze behoeften te voldoen. De mate waarin 

aan de behoefte wordt voldaan heet nut. Op grond van het verwachte nut dat iemand bij een transactie 

ontvangt, stelt het individu de waarde vast. Het nut van opdrachtgevers kan tevens als de meerwaarde 

cq het voordeel worden aangeduid. In het vervolg van het rapport wordt consequent het begrip 

meerwaarde gehanteerd. 

De waarde van een product wordt beïnvloed door de perceptie van ontvangen en geven, aftwel het 

voordeel en de opoffering. Waarde kan als een subjectief iets worden gekenmerkt: mensen kunnen 

verschillende waarderingen hebben voor hetzelfde product. Het voordeel cq de meerwaarde voor de 

opdrachtgever wordt beïnvloed door de kwaliteit, het gemak, het volume etc. en kan per individu 

variêren. Dit geldt eveneens voor de opoffering. De opoffering bestaat uit de prijs. Deze prijs wordt 

bepaald door zowel het monetaire gedeelte, als het niet-monetaire, zoals tijd, zoeken, energie etc. 
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Onder waarde wordt in dit onderzoek verstaan 'de prijs die de opdrachtgever bereid is op te offeren voor 

het verkrijgen van een product'. 

Om de waarde van een gebouw te kunnen inschatten dient het gebouw in criteria te worden 

gedefinieerd. Het concretiseren van waarde heeft geleid tot een compleet overzicht van criteria. 

Allereerst kan waarde worden opgesplitst in belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde. Deze kunnen 

vervolgens worden opgesplitst in zogenoemde klantenwensen, welke tot slot zijn opgesplitst in 37 

productkenmerken. De klantenwensen en productkenmerken zijn aan de hand van literatuur en 

kwalitatief onderzoek bepaald. Deze criteria zullen worden meegenomen in de analyse. 
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BIJLAGE 3. WAARDE OBJECTIVEREN 

Zoals uit bijlage 'waarde' bleek, heeft waarde een subjectief karakter. De waarde van een product is 

afhankelijk van de individuele perceptie. De meerwaarde die wordt geleverd aan opdrachtgevers en 

gebruikers dient zo groot mogelijk te zijn. Om de meerwaarde te kunnen bepalen zal zowel de waarde 

als de prijs van het gebouw I aanbieding bepaald moeten worden. Het 

bepalen van de prijs is gezien het objectieve karakter veelal niet het 

probleem, dit is namelijk de inschrijfprijs van de aanbieding of de totale 

kosten over de gehele levensduur (Total Costof Ownership). Het bepalen 

van de waarde is echter minder eenvoudig. 

Om de waarde van gebouwen te kunnen bepalen zal in enige mate de 

waarde meetbaar gemaakt moeten worden, oftewel worden geobjectiveerd. 

-

../ 
Het objectiveren van waarde kan middels zogenoemde 

waarderingsmethoden. 

Figuur 3. 2: onbekende waarde in het 
waarde-prijs model van De Ridder (2006) 

Alvorens de verschillende waarderingsmetheden te beschrijven, wordt allereerst ingegaan op de vraag 

voor wie de waarde inzichtelijk moet worden gemaakt. In de volgende paragraaf wordt deze vraag 

belicht vanuit het perspectief van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. 

3.1 CREEREN VAN WAARDE 

Bijlagen 

Globaal zijn er twee partijen te onderscheiden, te weten vragers en aanbieders. De vragers zijn de 

opdrachtgevers en schaffen een product aan als de waarde van het product hoger is dan de prijs. Zij zijn 

geïnteresseerd in value for money en kunnen worden omschreven als de waardeconsumenten. 

opdracht-. 
gever EJ 

Figuur 3. 2: waarde - priJs model 
bron: De Ridder (2006) 

De waardeconsumenten kunnen globaal worden opgedeeld in de 

opdrachtgever en de gebruikers. Beide zijn geïnteresseerd in het 

verkrijgen van meerwaarde: de positieve verhouding tussen waarde 

en prijs. De prijs is het bedrag dat de opdrachtgever dient op te 

offeren. Dit verschil wordt in economische begrippen het 

consumentensurplus genoemd. 

Opdrachtgevers, zowel publieke als private, beginnen steeds meer het belang van de waarde van een 

gebouw in te zien. Ook voor gebruikers is de waarde van belang. Zo ondervond CABE (2002} dat een 

goed ontwerp een positieve impact op de kwaliteit van het verblijf heeft, bij onder andere scholen, 

kantoren en woningen. Een goed ontworpen schoolgebouw zorgt voor een prestatieverhoging van 11% 

van de leerlingen in vergelijking met een slecht ontworpen school (PWC, 2000; CABE, 2002). Een 

'goede' architectuur levert daarnaast een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het leven (Worpole, 

2000). 

De aanbieders zijn de waardeproducenten en omvatten in dit onderzoek de opdrachtnemers. In een 

perfect functionerende markt verkopen aanbieders hun producten alleen als de prijs hoger is dan de 

kosten die zijn gemaakt om de producten te maken (Bouma et al, 2005). Opdrachtnemers, zoals 

Heijmans, zijn geïnteresseerd in money for value: voor geld waarde leveren. Het verschil tussen de 
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Bijlagen 

kosten en de prijs wordt het producentensurplus genoemd, beter 

bekend onder het begrip winst. Het behalen van winst is samen met 

groei één van de speerpunten van alle private (profit) organisaties. 

Figuur 3. 3: prijs - kosten model 
bron: De Ridder (2006) 

Bij een project kan winst worden gerealiseerd door een positief verschil tussen de (aanbiedings)prijs en 

de werkelijk gemaakte kosten. Over het algemeen is deze winst een bepaald percentage van de prijs. 

Volgens het jaarverslag van Heijmans bedraagt de winstmarge na belastingen van de divisie Bouw in 

het jaar 2006 ongeveer 0,9%. In het jaar 2005 was de winstmarge 2,6%. Voor projecten die door 

Heijmans worden aanbesteed wordt over het algemeen een winst & risico percentage van 3% 

gehanteerd. Dit percentage kan variêren en is de uitkomst van het onderhandelingstraject. 

K lanttevredenheid 

Los van het feit wat de winstmarge bedraagt, is het behalen van de winst een vereiste om als 

onderneming te kunnen groeien. Verschillende auteurs (als Heskett et al, 1997; Reichfeld & Sasser, 

1990; Kelly, 2004 etc.) geven te kennen dat om winst en groei te bewerkstelligen, er klanttevredenheid 

dient te worden gerealiseerd. Onder klanttevredenheid wordt verstaan: 'een individu zijn gevoel van 

plezier of teleurstelling ten gevolge van het vergelijken van de waargenomen prestatie van het product in 

relatie met zijn of haar verwachtingen' (Kotler, 1997). Veelal wordt klanttevredenheid verward met 

waargenomen waarde (perceived value) (Zeithaml, 1988). Zoals uit de bijlage 1: waarderen is gebleken, 

wordt voor de aanschaf van een product de waarde waargenomen. Klanttevredenheid ontstaat door het 

product te evalueren na het aanschaffen (post-purchase). Tevredenheid is een resultaat van een 'post

purchase' evaluatie van een gekozen alternatief dat aan de verwachtingen van de klant voldoet of zelf 

de verwachtingen overtreffen (Mont & Plepys, 2003). 

Klanttevredenheid zorgt voor loyaliteit van de klant, herhalende aankoop, acceptatie van andere 

aangeboden producten van de opdrachtnemer (Surprenant, 1977), positieve mond-tot-mond reclame 

(Churchill & Surprenant, 1982). Deze aspecten kunnen vervolgens leiden tot concurrentievoordeel en 

uiteindelijk winst en een groter marktaandeel (Heskett et al, 1997). 

Aan de andere kant leidt klantontevredenheid tot ongewenste consequenties als negatieve mond-tot

mond redame, klachten, terugtrekking, en uiteindelijk reductie van het marktaandeel en de winst (Day, 

1977; Woodruff et al, 1983). De ontevredenheid onder klanten in de bouwsector is relatief hoger dan dat 

in andere sectoren het geval is (Bowen et al, 1997). De ontevredenheid kan mogelijk worden 

veroorzaakt door enerzijds de discrepantie tussen de perceptie van de klant en het uiteindelijk 

gerealiseerde product en anderzijds dat de vooraf geformuleerde klantenwensen niet voldoen aan de 

werkelijke (latente) behoefte (Nkado & Mbachu, 2001). Volgens Liu & Walker (1998) is het identificeren 

van de behoeften van de klant van uiterst belang om klanttevredenheid te garanderen. 
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Figuur 3. 3: value chain (Heskett et al, 1997, bewerkt door auteur) 

Met name het creëren van loyaliteit van de klant is volgens Reichfeld & Sasser (1990) cruciaal, 

aangezien een stijging van de loyaliteit van 5%, kan resulteren in een stijging van de winst van 100%. 

Om de loyaliteit van de klant te vergroten, zal de klant tevreden moeten zijn. Deze tevredenheid wordt 

voornamelijk gerealiseerd door waarde te creëren voor de klant. Managementgoeroe Peter Drucker 

(1954) benadrukte dit en was volgens hem het doel van een onderneming 'het creêren en behouden van 

een tevreden klant. In de creatie van waarde voor je klanten, beter dan je concurrenten, ligt je 

bestaansrecht als ondernemer. Voor toegevoegde waarde betalen klanten graag: als ze ervan overtuigd 

zijn dat hun wensen worden overtroffen dan is de prijs van ondergeschikt belang'. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat het creëren van waarde voor de klant (lees: opdrachtgevers) 

cruciaal is voor opdrachtnemers als Heijmans voor het realiseren van winst en groei. Ook Doyle (2002) 

geeft dit te kennen door te concluderen dat kennis van de behoeften, wensen, waardesystemen en 

waarde-bepalingsprocessen van klanten van vitaal belang is voor opdrachtnemers om oplossingen aan 

te bieden die aansluiten op de verwachtingen van de klant en zodoende leiden tot klanttevredenheid. De 

bouwsector is echter nog niet zo ver en 'weet weinig over hoe waarde aan de gebruikers of 

maatschappij kan worden gecreëerd' (Saxon, 2002). Ook in Nederland wordt het probleem erkend. Zo 

adviseert Bouma (2006) opdrachtnemers in de bouwsector dat ze 'zo goed als mogelijk moeten weten 

waaraan eindgebruikers nut ontlenen en hoe dit tot waardering leidt'. Bouwbedrijven moeten de 

vraagzijde in hun relevante markt zo goed mogelijk kennen'. Het inzichtelijk maken van waarde vereist 

dat waarde meetbaar moet worden gemaakt. Dit kan middels de zogenoemde waarderingsmethoden. 

3.2 WAARDERINGSMETHODEN 

Bijlagen 

Alhoewel waarde veelal als een subjectieve aangelegenheid wordt gezien, kan het tevens objectief 

worden benaderd. Zo zullen veel mensen de Erasmusbrug als een brug met veel waarde beschouwen 

en zal nagenoeg iedereen een snelweg midden door een wijk niet kunnen waarderen. De waarde kan 

volgens dit principe, beter bekend als 'intersubjectiviteit', dus als een objectieve eigenschap van iets 

worden gekenmerkt en is niet afhankelijk van de toevallige smaak van de beoordelaar (Reijndorp et al, 

1998). Intersubjectiviteit heeft betrekking op subjecten, waarvan vervolgens achterhaald wordt of 

AR Walraven 
31 

2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

meningen en uitspraken over deze subjecten door meerdere mensen worden gedeeld (Korzilius, 2000). 

Op basis van deze data kunnen generieke conclusies worden getrokken. 

Het bepalen of inschatten van de waarde van een schoolgebouw kan met behulp van de zogenaamde 

waarderingsmethoden. Om de totale waarde van een gebouw te kunnen inschatten, zal de waarde van 

verschillende criteria moeten worden bepaald cq ingeschat. Deze criteria moeten zo specifiek mogelijk 

zijn om het objectiveren van waarde nuttig te laten zijn (Bouma et al, 2006). In het hoofdstuk 7 van de 

scriptie worden de criteria bepaald. Het doel is om het relatieve belang van deze criteria vast te stellen, 

zodat, na beoordeling van gebouwen of aanbiedingen op deze criteria, de totale waarde van het 

schoolgebouw kan worden geschat. Vervolgens kan een afweging worden gemaakt tussen de 

verschillende gebouwen of aanbiedingen. 

Er zijn verschillende waarderingsmetheden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het berekenen 

of het inschatten van de waarde van een criterium. Deze waarde kan in zowel cijfers (kwantificatie) als in 

een geldbedrag (monetarisatie) worden uitgedrukt. In de literatuur is een veelvoud aan verschillende 

waarderingsmetheden te vinden. Eind jaren negentig is, op initiatief van de Ministeries van Verkeer en 

Waterstaat en Economische Zaken, gestart met een onderzoeksprogramma naar economische effecten 

in de infrastructuur (OEEI). Dit onderzoek heeft geleid tot een globale uiteenzetting van de verschillende 

methoden om waarde te bepalen, het Overzicht Effecten Infrastructuur (Eigenraam et al, 2000). Ook op 

andere gebieden heeft men geprobeerd een overzicht te creëren, zoals op het gebied van natuur 

(Ruijgrok, 2004), geurhinder (Bogearts et al, 2005), elektriciteit (Baarsma et al, 2005), water (Van der 

Molen et al, 2002; SEO, 2003), tijd (Beckers, 1965; Baarsma et al, 2006), etc. Voor meer informatie 

wordt naar deze rapporten verwezen. Om toch enigszins een overzicht te creëren, kunnen er globaal 

twee typen methoden worden onderscheiden: revealed preferenee en stated preferenee methoden. 

3.2.1 REVEALED PREFERENCE METHODE 
Revealed Preferenee (RP) methoden analyseren het waargenomen economische gedrag van de 

consumenten en producten in relatie tot de beschikbaarheid van het gebouw en leiden hieruit de waarde 

van dit gebouw af (Bogearts et al, 2005). Veelal wordt er vanuit gegaan dat de marktdata niet 

beschikbaar is. In een dergelijk geval kan de 'bereidheid tot betalen' (willingness to pay, WTP) worden 

bepaald door verwante gebouwen te onderzoeken waarvoor wel een marktprijs beschikbaar is (Bogearts 

et al, 2005). 

De meest bekende RP methoden zijn: 

Productie Functie benadering: 

Hierbij worden veranderingen in de productiviteit van systemen als gevolg van externe 

veranderingen gewaardeerd. Een voorbeeld is de verminderde visvangst als gevolg van een 

verslechtering van de waterkwaliteit, doordat een fabriek zijn afvalwater onvoldoende reinigt 

alvorens het in de rivier te lozen (SEO, 2003). De waarde van een vermindering van de 

waterkwaliteit kan worden berekend aan de hand van de veranderingen in de opbrengst van de 

productie (visvangst) . 

• Preventieve Uitgaven methode: 

Bijlagen 

De waarde wordt bepaald door de preventieve uitgaven die zijn gedaan om bepaalde effecten 

te matigen ofte voorkomen. Als voorbeeld de kosten van geluidsisolatie om geluidshinder te 
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voorkomen of te verminderen. De bereidheid om dergelijke kosten te maken geeft een indicatie 

van de minimale kosten van het effect (SEO, 2003). 

Hedonische prijs methode: 

De waarde wordt bepaald aan de hand van de prijzen van onroerend goed in de omgeving. Het 

uitgangspunt is dat de prijzen mede worden beïnvloed door de kenmerken van een bepaald 

effect. 

• Reismethode: 

De waardebepaling is gebaseerd op de in beslag genomen tijd van iemand om naar 

bijvoorbeeld een bepaald recreatiegebied te komen. Het uitgangspunt is dat men een gebied 

bezoekt als de kosten de verwachte baten niet overschrijden. De gemaakte kosten worden 

afgezet tegen het niet gaan als referentie (SEO, 2003). 

Het voordeel van RP methoden is dat deze in principe objectief zijn en een duidelijke 

welvaartstheoretische onderbouwing hebben (Bogearts et al, 2005). Daarnaast is er precies duidelijk wat 

er gemeten is en dat de uitkomsten maar voor één uitleg vatbaar zijn. De data die wordt gebruikt is van 

daadwerkelijk gedrag, dat een duidelijk beeld schept over mate waarin individuen bereid zijn om 

verschillende aspecten, als tijd en geld, voor elkaar in te wisselen (Rouwendal & Rietveld, 2000). Verder 

kan de data alleen worden verzameld in werkelijke situaties. Het is niet duidelijk of deze data tevens 

voor andere situaties geldt, bijvoorbeeld omdat de nieuwe situatie andere kenmerken heeft. 

3.2.2 STATED PREFERENCE METHODE 

Bijlagen 

Bij de Stated Preferenee (SP) Methode wordt de waarde van een effect direct gemeten. In tegenstelling 

tot de RP methode wordt de waarde niet afgeleidt van geobserveerd gedrag, maar wordt gebruik 

gemaakt van data afkomstig van een doelgroep op diverse hypothetische vragen, zoals dat bij een 

enquête het geval is. Aan de hand van die data wordt de waarde berekend. 

Een groot nadeel van de SP methode ten opzichte van de RP methode is dat er een verschil bestaat 

tussen wat mensen voor belevingswaarden zeggen te willen betalen (stated preferences) en wat ze er 

werkelijk voor betalen (revealed preferences) (Kroes & Sheldon, 1988).Toch is de RP methode in de 

praktijk slechts in sommige gevallen toepasbaar en vereisen veel informatie en ingewikkelde technieken 

(Rouwendal & Rietveld, 2000). En alhoewel de SP-Methode veel kritiek krijgt is de methode in de loop 

der tijd sterk verbeterd (Carson, 2000). Er zijn factoren ontwikkeld om het verschil tussen 'stated' en 

'revealed preferences' te corrigeren. Boardman et al. (2001) geeft aan dat de waardering van 

(potentieel) gebruik via de SP methode relatief onomstreden is. De kritiek richt zich volgens hem meer 

op de toepassing op bestaanswaarden. Ook andere onderzoekers geven te kennen dat de SP methode 

een waardevolle uitbreiding is op de traditionele methoden om data te vergaren (Willing & Cattin, 1989; 

Wede! et al, 1995). Bovendien is een voordeel van een survey methode (toegepast bij de SP methoden), 

dat het bereik van een enquête groot is. Daarnaast kunnen op basis van de resultaten generieke 

conclusies worden getrokken (intersubjectiviteit is dus mogelijk). Het verwerken van de data kan 

overigens middels software programma's als SPSS relatief eenvoudig worden uitgevoerd. 

De SP methode kan globaal worden opgesplitst in de contingente waarderingsmethode (contingent 

valuation method) en de keuze experimenten (choice experiments). 
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Bijlagen 

Contingent Valuation method: 

De contingente waarderingsmethode (CV methode) stelt de waardering vast door aan respondenten 

direct te vragen naar hun betalingsbereidheid (Willingness to Pay) of acceptatiebereidheid (Willingness 

to Accept) is voor een kwalitatieve of kwantitatieve verandering in de voorziening van een goed. Van 

deze twee mogelijkheden geniet het vragen naar de WTP de voorkeur (NOAA, 1993). Concreet voor dit 

onderzoek betekent dit dat de respondent wordt gevraagd wat hun WTP is voor een waardeverhoging 

van het schoolgebouw. 

Er zijn verschillende methoden om de WTP te bepalen, zoals open-ended question, biedspel, 

betalingskaart, dichotomous choice, double bounded dichotomous choice (Mitchel & Carson, 1989). De 

betalingskaart methodiek is het best toepasbaar voor dit onderzoek, gezien de eenvoudige verwerking in 

de enquête, alsmede de verwerking bij het analyseren van de resultaten. 

Choice experiments: 

Keuze experimenten worden met name gebruikt om de waarde van individuele karakteristieken van 

producten te isoleren (Rouwendai & Rietveld, 2000). Er zijn verschillende methoden die onder deze 

techniek vallen. De meest toegepaste methoden zijn de conjoint analysis (vignetten methode), de 

allocation games methodiek en de paired comparison (paarsgewijze vergelijkingen). 

Bij de vignettenmethode of ook wel de conjoint methad krijgen de respondenten profielen 

(beschrijvingen) voorgelegd met combinaties van kenmerken van een schoolgebouw. Eén van deze 

kenmerken is financieel van aard en zodoende kan de Willingness to pay (WTP) worden bepaald. Door 

de profielen op volgorde van aantrekkelijkheid te leggen (of van een cijfer te voorzien) kan de waarde 

van niet-financiêle kenmerken worden afgeleid. Een voordeel van de vignettenmethode is dat deze 

minder vatbaar voor sociaal wenselijke antwoorden dan een rechtstreekse vraag (Van Beek et al, 1997). 

Deze methode kan dan ook als een verbetering van de CV methode worden beschouwd (Kamp & 

Maxwell, 1994). Toch is deze methode niet geschikt voor dit onderzoek, gezien het aantal vignetten dat 

samengesteld zal moeten worden: bij een aantal vignetten groter dan 5 wordt de vignettenmethode 

afgeraden (SEO, 2003). 

Bij toepassing van de allocation games methodiek wordt een markt gesimuleerd. De respondent dient op 

deze markt een budget te verdelen (alloceren) over verschillende aspecten die de waarde van een 

schoolgebouw (kunnen) beïnvloeden. Het budget (dat zowel monetair als in andere termen kan zijn) 

wordt volgens eigen voorkeur door elke respondent verdeeld over de waardeaspecten. Hieruit kan het 

relatieve belang van elk van de aspecten worden bepaald. Met dit relatieve belang kan vervolgens, door 

gebouwen I aanbiedingen op deze aspecten te beoordelen, de waarde van het gebouw worden bepaald. 

Hier wordt later nog dieper op ingegaan. Deze methode leent zich er goed voor dit type onderzoek. 

Tot slot de pairwise comparison. Deze methode is met name bekend geworden door het 'Analytica! 

Hierarchy Process' van T.L. Saaty (1980). Respondenten worden bij de pairwise comparison gevraagd 

om op een schaal van bijvoorbeeld 9 punten een voorkeur tussen twee criteria te geven. Door de criteria 

paarsgewijs (in een set) te vergelijken, kan het relatieve belang van de criteria worden bepaald. Net als 

bij de allocation games methodiek kan met het relatieve belang van de aspecten de totale waarde van 

het gebouw worden bepaald. Nadeel is dat het aantal criteria niet te omvangrijk kunnen zijn, aangezien 

alle criteria met elkaar moeten worden vergeleken (om de consistentie te testen). Een maximum van 7 
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items wordt bij een pairwise comparison aangehouden, door de beperkte rationaliteit: mensen kunnen 

gemiddeld 7 items in het korte geheugen opslaan (Miller, 1956). Daarnaast kan het relatieve belang van 

criteria enkel middels kwantificatie worden vastgesteld, en niet in Euro's. Het verdelen van een reëel 

monetair budget geniet de voorkeur, aangezien de respondenten zich in een dergelijk geval beter 

kunnen inleven en zich ervan bewust zijn wat de consequenties zijn. 

3.3 RESUME 
Globaal kunnen er twee partijen worden onderscheiden: de waardeconsumenten en de 

waardeproducenten. Waardeconsumenten zijn geïnteresseerd in 'value for money' en omvatten in dit 

onderzoek de opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn uit op een zo groot verschil tussen de waarde en 

de prijs, het zogenoemde consumentensurplus cq meerwaarde. 

Waardeproducenten zijn voornamelijk geïnteresseerd in 'money for value' en omvatten in dit onderzoek 

de opdrachtnemers. De opdrachtnemers zijn geïnteresseerd in het verschil tusen de prijs en de kosten, 

ook wel het producentensurplus cq winst genoemd. Winst en groei kunnen worden behaald door 

klanttevredenheid te realiseren. 

In dit onderzoek wordt de focus gelegd op het creëren van meerwaarde voor de opdrachtgever. Om 

deze meerwaarde te bepalen dienen zowel de waarde als de prijs inzichtelijk te worden gemaakt. Het 

meetbaar maken van waarde kan middels de zogenoemde waarderingsmetheden en kan zowel in cijfers 

(kwantificeren), als in een geldbedrag (monetariseren). 

Globaal kan er onderscheid worden gemaakt tussen de waarderingsmetheden 'revealed- en de stated 

preference'. De revealed preferenee (RP) methoden analyseren het geobserveerde gedrag van 

consumenten en producten in relatie tot de beschikbaarheid van het gebouw en leiden hieruit de waarde 

van dit gebouw af. Bij de stated preferenee (SP) methode wordt de waarde bepaald door data uit 

hypothetische vragen, zoals dit bij een enquête het geval is. In dit onderzoek is de SP methode het best 

toepasbaar. De data wordt verkregen door een survey onder de doelgroep, waardoor de waarde direct 

kan worden gemeten. Een survey cq enquête heeft een groot bereik en kunnen er bij de verwerking 

generieke conclusies worden getrokken. Het trekken van generieke conclusies is mogelijk door gebruik 

te maken van 'intersubjectiviteit' . Dit houdt in dat de waardering (mening) door meerdere mensen wordt 

gedeeld. 
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BIJLAGE 4. PRIMAIRE SCHOLENMARKT 

'De functie van onderwijs is het voorbereiden van leerlingen op hun rol in de samenleving. Een 

zelfstandige rol waarbij ze goed voor zichzelf moeten kunnen zorgen, zowel financieel als sociaal. De 

school brengt vaardigheden over die nodig zijn om staande te blijven in een complexe samenleving en 

om succesvol een baan te krijgen en te houden. Een aanvulling op en een verlengstuk van de 

opvoeding van thuis' (Nibag, 2004a). 

Uit de bovenstaande tekst kunnen een aantal belangrijke aspecten worden uitgelicht. Naast het opdoen 

van kennis worden leerlingen ook vaardigheden bijgebracht, veelal op sociaal vlak, zoals samenwerken 

en met elkaar omgaan. De ontwikkeling van de leerlingen staat voorop. Het primair onderwijs vormt de 

eerste stap in deze ontwikkeling. Primair onderwijs is de verzamelnaam voor zowel basisonderwijs als 

speciaal onderwijs en biedt onderwijs aan voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Hoewel de kwaliteit van het onderwijs en de leerplicht in wetten is vastgelegd, bestaan er verschillende 

benaderingen om de ontwikkeling van de leerlingen vorm te geven. Deze benadering vindt zijn vertaling 

in een onderwijsvisie en is bijvoorbeeld afhankelijk van de pedagogische opvatting van de school of de 

godsdienst. Zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen (onderzoek naar leren) leiden 

tot nieuwe verwachtingen over het onderwijs en het leren van leerlingen (Simons et al, 2000). Een trend 

die bijvoorbeeld te constateren is, is het 'nieuwe leren'. Hierbij staat de leerling centraal en vormt niet de 

leerstof het uitgangspunt (Teurlings et al, 2006). Een andere trend is het life-long leaming principe, 

waarbij de visie is dat mensen in de toekomst hun leven lang zullen blijven studeren (Nibag, 2004b). Het 

gevolg hiervan is dat het schoolgebouw onderdak biedt aan zowel leerlingen, maar ook aan burgers, en 

dat het gebouw hierdoor een rol gaat spelen in de wijk of buurt waarin zij gevestigd is. Multi Functionele 

Accomodaties (MFA's) of brede scholen zijn hier duidelijke voorbeelden van die bovendien door de 

overheid worden gestimuleerd. Duidelijk is dat de veranderende onderwijsmethoden om andere leer- en 

werkomgevingen vragen en dat de huisvesting hierbij een cruciale rol speelt. 

4.1 ONDERWIJSHUISVESTING 

Bijlagen 

Veel onderwijsgebouwen voldoen niet meer aan de vraag die vanuit de markt wordt gesteld. Een 

schoolgebouw wordt namelijk veelal voor een periode van 40 jaar gerealiseerd. Gedurende deze 

periode verandert de vraag door enerzijds de veranderende onderwijsvisies (zie voorgaande) en 

anderzijds door de strengere bouwtechnische eisen die aan een schoolgebouw worden gesteld. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld het binnenmilieu in basisscholen op veel onderdelen te 

wensen over laat (Versteeg, 2008). Bij veel schoolbesturen staat nieuwe huisvesting dan ook hoog op 

hun agenda. 

Huisvesting is een middel een geen doel. Het doel is om de visies van onderwijs te verwezenlijken. Toch 

is niet alleen de onderwijsvisie van belang bij het ontwikkelen van huisvesting. Velen partijen zijn bij de 

ontwikkeling betrokken, met allen hun eigen visie welke gezamenlijk leiden tot een huisvestingsvisie. De 

huisvestingsvisie omvat zowel de functionele als de financiële langere termijn verwachtingen met 

betrekking tot de huisvesting. In de eerste plaats speelt de gemeente speelt een belangrijke rol, 

aangezien zij verantwoordelijk zijn voor zowel de realisatie als de instandhouding van maatschappelijke 

voorzieningen. Daarnaast is het schoolbestuur een belangrijke partij, aangezien zij de gebruikers 
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vertegenwoordigen en in sommige gevallen gebruik zal maken van de huisvesting. De focus van dit 

onderzoek richt zich op deze twee partijen. 

Zoals eerder vermeld worden er hedentendage veelvuldig brede scholen gerealiseerd. Hierbij zijn 

meerdere partijen betrokken en kan op verschillende niveaus worden samengewerkt (zie bijlage 5: 

samenwerkingsvormen). Globaal kan er op ruimtelijk of inhoudelijk niveau worden samengewerkt. Indien 

op ruimtelijk niveau wordt samengewerkt, dan is de samenwerking voornamelijk gebaseerd op de 

exploitatievisie: het beperken van de exploitatiekosten door gezamenlijk beheer en onderhoud. Bij 

samenwerking op inhoudelijk niveau ondersteunen de verschillende partijen elkaar op inhoudelijk niveau 

en is de samenwerking voornamelijk gebaseerd op de onderwijsvisie. Het volgende model kan worden 

opgesteld. 

Gemeenten en corporaties 

ONDERWIJSINSTELI!INGEN 

Facilitaire dienstverlener 

Onderwijsinstellingen 

Beleggers en financiers 
(inclusief huurders) 

Figuur 4.1: visies die de huisvestingsvisie bel"nvloeden 
Bron: Velde (2007), bewerkt door auteur 

4.1.1 WIJKVISIE 

Bijlagen 

De gemeente draagt de zorg voor de onderwijshuisvesting in die gemeente volgens art 91 van de Wet 

op het Primair Onderwijs (WPO). Sinds 1997 heeft de gemeente deze taak toegewezen gekregen en 

wordt ook wel aangeduid als 'decentralisatie'. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de 

onderwijshuisvesting een lokale aangelegenheid is geworden, te weten van gemeenten en 

schoolbesturen. Een van de uitgangspunten van deze nieuwe bekostingssystematiek is dat de lokale 

overheid beter in staat is maatwerk te leveren en derhalve terzake goedkoper kan worden (Bergen, 

2005). De gemeenten ontvangen van het Rijk in het Gemeentefonds jaarlijks 1,29 miljard Euro om de 

zorgplicht voor hun schoolgebouwen goed te regelen. Gemeenten hebben de wettelijke opdracht 

(zorgplicht) om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs, op basis 

van de modelverordening: voorzieningen huisvesting onderwijs (voortaan normvergoeding). Gemeenten 

zijn hierbij enkel verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw en (groot) onderhoud aan de 

buitenkant van het gebouw. Hoe het eigendom en de financiering exact in elkaar zit wordt in paragraaf 2 

toegelicht. 

Op 29 mei 2002 heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard, waarin wordt aangegeven dat de 

overheid een extra investeringsimpuls dient te creëren om schoolgebouwen kwalitatief en kwantitatief op 

niveau te brengen. De reden voor deze impuls is dat vernieuwingen in het onderwijs tot veranderingen in 

de behoefte qua huisvesting hebben geleid (Snoei, 2004). Veel gemeenten hebben een gemeentelijke 
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huisvestingsverordening opgesteld, welke als aanvulling op de WPO dient. Bij ongeveer 75% van de 

gemeenten is het integraal huisvestingsplan (I HP) onderdeel van de mee~arenplanning (Aarsen et al, 

2006). In de praktijk reageren gemeenten echter ad hoc op aanvragen van schoolbesturen (Heeswijk et 

al, 2007). Voorzieningen voor verschillende scholen worden afzonderlijk beoordeeld en niet in de tijd op 

elkaar afgestemd. Het ontbreekt dus aan een lange termijn perspectief waardoor er geen meerjaren 

(financiële) planning mogelijk is, wat middels een integraal huisvestingsplan wel mogelijk zou zijn. 

In de meeste gevallen zal de gemeente de ontwikkeling van onderwijshuisvesting baseren op de visie 

die zij heeft op de betreffende omgeving. Van Helvoirt (2007) gaf bijvoorbeeld te kennen dat in 's

Hertogenbosch de brede scholen voornamelijk in 'achterstandswijken' worden gesitueerd en dus dat de 

ontwikkeling (deels) afhankelijk is van de wijkvisie. Voor gemeenten zal waardeontwikkeling van de 

gebouwde omgeving in veel gevallen een belangrijk item zijn bij het opstellen van een huisvestingsvisie. 

4.1.2 ONDERWIJSVISIE 
Schoolbesturen zijn de vertegenwoordigers van de docenten en leerlingen (gebruikers) en hebben er 

baat bij dat de huisvesting zo optimaal mogelijk aansluit op de onderwijskundige visie van de school. In 

het begin van dit hoofdstuk is ter sprake gekomen dat deze visie verschillende vormen kan aannemen. 

De visies zijn voornamelijk gebaseerd op de mate waarin het kind centraal staat en zelf bepaald wat het 

leert (Oostdam et al, 2007; Wijnhoven et al, 2007). Hoe meer het kind zelf het onderwijs bepaald, hoe 

meer vraaggestuurd het onderwijs is vormgegeven. Vroeger werd er voornamelijk aanbodgestuurd 

onderwijs verschaft, terwijl het vraaggestuurde onderwijs steeds meer in opkomst is. Dit heeft 

consequenties voor de onderwijsvisie en dus de huisvestingsvisie. 

Naast ideeën en opvattingen over onderwijs, kan de onderwijsvisie zijn gebaseerd op leerlingen en hun 

rol, opvoeding, pedagogiek en didactiek, rol van docenten, samenwerking met andere instellingen, 

relatie met de externe omgeving, organisatiestructuur etc. (Meijer et al, 2002). Het vertalen van de 

onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie kan verschillende gedaantes aannemen. De Brink Groep geeft 

het proces om te komen van een onderwijsvisie te komen tot een huisvestingsvisie en dit vervolgens te 

vertalen naar een programma van uitgangspunten (PvU) als volgt weer: 

GROF 

Figuur 4.2: van onderwijsvisie naar programma van uitgangspunten 
Bron: Brink Groep (2007) 

FIJN 

Onderzoek heeft aangetoond dat schoolbestuurders niet voldoende competent zijn om 

huisvestingsvraagstukken adequaat op te lossen (Vries, 2007). Veel bestuurder willen zich met name 

bezig houden met hun core business, te weten onderwijs geven. Een algemene trend is dat 

overkoepelende schoolbesturen in volume groeien om over meer slagkracht en middelen te beschikken 

en steeds professioneler worden (Velde, 2007). 

4.1.3 EXPLOITATIEVISIE 

Bijlagen 

Multi Functionele Accommodaties (MFA) komen steeds vaker voor. Een MFA is een gebouw met 

meerdere gebruikers onder één dak, waarin naast samenwonen ook wordt samengewerkt (Rooy et al, 
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Bijlagen 

2004). Veelal wordt hierbij gestreefd naar een hoge bezettingsgraad of gebruiksfrequentie. Meerwaarde 

valt te behalen door het optimaal benutten van de beschikbare ruimten en zodoende de 

exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. Eén van de vormen van een MFA is een brede school. 

Brede scholen komen in Nederland in steeds hoger tempo tot stand. In totaal zijn er in 2007 bijna 1000 

brede scholen in het primair onderwijs (Kruiter et al, 2007). Voor 2006 en 2007 heeft het kabinet in totaal 

46 miljoen Euro beschikbaar gesteld om eenmalig te investeren in de brede school. Kortom, brede 

scholen worden veelvuldig ontwikkeld. Er is geen eenduidige definitie van een brede school, maar er zijn 

wel kenmerken die steeds blijken terug te keren, zoals 'verbreding van functie en doelstellingen', 

'verbreding van de organisaties', 'verbreding van het aanbod' en 'verbreding van de doelgroep' ( Kruiter 

et al, 2007). Er is sprake van een brede school wanneer scholen een bredere functie hebben en ze 

samenwerken met meerdere partners op het gebied van welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur 

(Kruiter et al, 2007). De intentie van brede scholen is dat deze gebouwen geen optelsom van functies 

vormen, maar meerwaarde aan de individuele gebruiker wordt geboden door de inhoudelijke 

samenwerking. De visie van de partners dient aan te sluiten op de onderwijsvisie van de school en op 

dat vlak wordt meerwaarde gerealiseerd. 

Naast de meerwaarde op onderwijskundig niveau bieden MFA's tevens meerwaarde op 

exploitatieniveau. Dit is dus in minder mate een inhoudelijke meerwaarde. Door ruimten en faciliteiten 

optimaal te benutten worden de exploitatiekosten beperkt. De exploitatiekosten (vaste kosten, 

energiekosten, ondemoudskosten, beheerkosten en specifieke kosten) omvatten een groot gedeelte van 

de totale levensduurkosten (life cycle costs). De totale exploitatiekosten (zonder personeelskosten) van 

een onderwijsgebouw bedragen ongeveer 41% van de totale kosten (grond, gebouw, meubilair+ 

afschrijving meubilair en de exploitatiekosten). 

8 

Figuur 4.3: kosten van een schoolgebouw (zonder 
personeelskosten. Bron: Turner (2006) 
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Figuur 4.4: kosten van een schoolgebouw in een diagram 
(zonder personeelskosten). Bron: Turner (2006) 

Bovendien kunnen door schaalvergroting de 

totale kosten positief worden beïnvloed (zie 

onderstaande figuur) en bieden MFA's kansen 

voor herontwikkeling op de lange termijn (Rooy 

et al, 2004). 

Als kanttekening dient te worden gemaakt dat 

MFA's de besluitvorming bemoeilijken door de 

vele betrokken partijen. Bovendien geeft de 

inbreng van private partijen verwarring over het 

opdrachtgeverschap. Gemeenten zijn slechts 

verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting van 

publieke functies (zoals een school) en dus niet 

voor bijvoorbeeld kinderopvang (commercieel). 

Prijs 
perm2 

900 

750 

100 200 500 1000 Omvang van het 
gebouw in m2 

Figuur 4.5: relatie tussen de prijs per m2 en de omvang van 
het gebouw. Bron: Rooy et al, 2004 

4.2 FINANCIERING 

Bijlagen 

In de vorige paragrafen is kort het begrip decentralisatie aan bod gekomen. De financieringsconstructie 

die in Nederland van toepassing is voor onderwijsinstellingen, kan als uniek worden beschouwd. De 

verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen staan haaks op elkaar, waardoor tegenstrijdige 

belangen ontstaan en het ontwikkelingsproces negatief beïnvloeden. De financieringsconstructie kan in 

onderstaand figuur schematisch worden weergegeven. 
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Lumpsum 

Figuur 4.6: Financieringsconstrudie Primair Onderwijs 

Gemeentelijk huisvestingsbudget 
{volgens nonnvergoeding 

Zoals uit bovenstaand figuur blijkt, is de geldstroom in twee delen op te splitsen, te weten de 

lumpsumregeling en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

4.2.1 LUMPSUM 

Bijlagen 

Schoolbesturen (zowel de éénpilters cq schooldirecties als de overkoepelende schoolbesturen) krijgen 

een budget voor de materiële bekostiging, het personeelbeleid (voorheen schoolbudget) en voor het 

personeel. Deze lumpsumbekostiging is per 1 augustus 2006 ingevoerd door de overheid. De regeling is 

gebaseerd op een bedrag per leerling, maar het verschil met zijn voorganger (Londo-vergoeding) is dat 

de bedragen niet geoormerkt zijn. Hierdoor ligt er bij de schoolbesturen meer vrijheid om zelf het budget 

te alloceren. Een variabel bedrag dat bovenop het budget per leerling komt, is afhankelijk van de 

gemiddelde leeftijd van de docenten op de school. De verhouding naar werkelijke kosten wordt hierdoor 

real istischer, aangezien de personeelskosten een groot deel van het budget in beslag nemen (Hoff 

Israël, 2004). Dit blijkt ook uit de gegevens van Turner (2006), die aangeeft dat de personeelskosten 

ongeveer 86% van de totale kosten omvatten, terwijl de kosten om het gebouw te bouwen (exclusief 

slechts 

Figuur 4. 7: onderwijsgerelateerde kosten in ijsbergfiguur 
Bron: Turner (2006) 

Figuur 4.8: onderwijsgerelateerde kosten in cirkeldiagram 
Bron: Turner {2006) 
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De lumpsumfinanciering geeft schoolbesturen ruimte om vergoedingen voor personeel en materieel 

naar eigen inzicht te besteden (budget is niet geoormerkt). Veel schoolbesturen in zowel het primair 

onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) voelen zich echter beperkt door de hoogte van het 

budget (Min OC&W, 2001 ; Noppers, 2007; Boendermaker, 2006). Nagenoeg driekwart van de scholen 

in VO besteden een deel van het personele budget aan extra voorzieningen (Min OC&W, 2001 ). De 

introductie van de lumpsumbekostiging en de vrijheid die hierdoor wordt geboden zal 

hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verdere professionalisering van de opdrachtgever (schoolbestuur) en 

de daarbij passende behoefte aan autonomievergroting (Schraven, 2004). 

4.2.2 ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS 

Bijlagen 

De overheid stelt 'algemene middelen' uit het gemeentefonds ter beschikking aan gemeenten. Sinds 

1997 is dit budget niet meer geoormerkt en zijn verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten 

gedecentraliseerd. Doordat het budget dat de gemeente beschikbaar moet stellen aan huisvesting niet 

vast ligt (niet geoormerkt), zijn gemeenten vrij in het bepalen van dit budget. De vrijheid die gemeenten 

is geboden biedt deze gemeenten meer sturingsinstrumenten om hun onderwijsbeleid te bekrachtigen 

(Schraven, 2004). Door de 'nieuwe' bekostiging wordt tevens de positie van de gemeente met 

betrekking tot de ruimtelijke ordening gewaarborgd. 

De uitkering is onder meer gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal inwoners onder de 20 jaar. 

Er is echter geen relatie met de staat van de schoolgebouwen en bovendien dwingen fluctuaties in 

leerlingenaantallen, achterstallig onderhoud en onderwijskundige vernieuwingen veel gemeenten tot 

aanzienlijke investeringen in onderwijshuisvesting (Boendermaker, 2006). 

Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de modelverordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs opgesteld. Deze verordening (voortaan normvergoeding) is een vastgesteld voorschrift voor 

alle in de gemeente plaatshebbende plannen. Met een convenant kan eventueel van deze 

normvergoeding worden afgeweken. Volgens de normvergoeding zijn gemeenten in hoofdzaak 

financieel verantwoordelijk voor zowel nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen alsmede voor het 

onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen. Uitzondering op de regel vormt hierbij het 

buitenschilderwerk, dat voor rekening van de schoolbesturen komt. 

Steeds meer gemeenten en schoolbesturen willen afwijken van de normvergoeding, aangezien deze 

niet voorziet in mee~arenplanning. Gemeenten reserveren geen budget voor onderwijshuisvesting in 

bijvoorbeeld het integraal huisvestingsplan (I HP). Hierdoor handelt de gemeente ad hoc op aanvragen 

van schoolbesturen. Er is vraag naar een integraal beleid en voor meerdere jaren bindende afspraken 

tussen partijen, echter zijn hiervoor andere (aanvullende) onderwijsmiddelen nodig. Bovendien is het 

binnen de normvergoeding erg lastig indien tevens andere voorzieningen in het gebouw worden 

gesitueerd, zoals dat het geval is bij een brede school. De normvergoeding wordt hierbij door deze 

partijen regelmatig als belemmerend beschouw (Heeswijk et al, 2007). 

De gescheiden financieringsverantwoordelijkheden tussen gemeenten en schoolbesturen kunnen leiden 

tot tegenstrijdige belangen. Men zou namelijk verwachten dat de gemeente enkel geïnteresseerd zou 

zijn in het beperken van de stichtingskosten, de waardeverhoging van de gebouwde omgeving en de 

restwaarde van het gebouw. Dit staat haaks op de verwachte gedachtegang van schoolbesturen, die 

gebaat zijn met een beperking van de exploitatiekosten (onderhoud en beheer) en zodoende meer 

budget kunnen besteden aan hun primair proces. Het beperken van de exploitatiekosten kan echter 
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veelal alleen worden behaald, indien een extra investering aan de voorkant plaatsvindt (hogere 

stichtingkosten). De belangen staan haaks op elkaar en mede door de gesplitste verantwoordelijkheid 

vindt financiering en kostenberekening over de levensduur van een onderwijsgebouw niet vaak plaats 

(Kruiter et al, 2007). 

In het onderstaande figuur zijn de verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeenten in de 

huidige situatie weergegeven. 

RIJK 
I 

SCHOOL
BESTUUR 

Figuur 4.9: verantwoordelijkheden schoolbesturen en gemeenten in de huidige situatie 
Bron: Knibbe & Bloemert (2003) 

GEMEENTE 

4.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Bijlagen 

Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, zijn de verantwoordelijkheden van financiering van aspecten 

gerelateerd aan onderwijs gescheiden. De verantwoordelijkheid wordt bepaald door de 

eigendomssituaties. De wet omschrijft in artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) eigendom als het 

meest omvattende recht dat een persoon, de eigenaar, op een zaak kan hebben. Hierbij betekent een 

persoon zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon. In Nederland is over het algemeen de gemeente 

eigenaar van basisschoolgebouwen (Rooy et al, 2004). Andere partijen die eventueel in het gebouw 

gehuisvest zijn (zoals bij een brede school met partijen als een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) zijn 

huurders van het pand. Hoewel het eigendom niet als zodanig in de wet is geregeld, kan het globaal 

worden opgesplitst in economisch eigendom en juridisch eigendom. In de voorgaande geschetste 

situatie bij brede scholen ligt zowel het economische als het juridische eigendom bij één partij. In de 

praktijk zijn deze aspecten echter veelal gescheiden. 

De volgende aspecten spelen een rol bij het afwegen van de eigendomssituatie (Rooy et al, 2004): 

Het eigendom waarborgt invloed op en zeggenschap over de maatschappelijke voorzieningen. 

Het verwerven en behouden van het eigendom is al dan niet een kernactiviteit van de gemeente. 

Het volledig eigendom betekent een forse financiële investering voor de gemeente waaruit een jaarlijkse 

huuropbrengst voortvloeit. De gemeentelijke middelen 'zitten' in het vastgoed en zijn niet beschikbaar 

voor het primaire proces. 

De waardevermeerdering van het vastgoed komt volledig ten gunste van de gemeente. Een 

waardevermindering is eventueel in de verhuur te verrekenen of wordt gecompenseerd door een 

langjarig gegarandeerde huuropbrengst. 

Het eigendom maakt maximale sturing mogelijk op de gewenste opzet, indeling en kwaliteit van het 

gebouw. 
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4.3.1 ECONOMISCH EIGENDOM 

In het Nederlandse recht is geen eenduidige omschrijving van het economisch eigendom voorhanden. In 

de onderwijswetgeving is geregeld dat doorgaans het juridisch eigendom bij het schoolbestuur ligt, 

terwijl de gemeente over het economische eigendom beschikt. De gemeente is als economische 

eigenaar degene die het claimrecht heeft op grond en het gebouw en het volle eigendom verkrijgt zodra 

de gebruiker het gebouw verlaat. 

4.3.2 JURIDISCH EIGENDOM 

De juridisch eigenaar is de instantie aan wie de grond en het gebouw door de economische eigenaar ter 

beschikking wordt gesteld. De juridische eigenaar heeft de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik 

van het gebouw en het instandhouden van het gebouw. De juridisch eigenaar is veelal het 

schoolbestuur en is dus verantwoordelijk voor de plichten van de gebruiker, inclusief het onderhoud van 

het bouwkundige werk, schilderwerk, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en 

technische en functie verbeterende aanpassingen (Rooy et al, 2004). Bij brede scholen is de gemeente 

in principe verantwoordelijk (als economisch eigenaar) voor het onderhoud van het deel van de hurende 

partijen (zoals een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal). Dit betekent dat er twee partijen 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van één brede school. Gezamenlijk onderhoud wordt wegens 

praktische en financiêle redenen in de praktijk veelal onder één partij ondergebracht (Rooy et al, 2004). 

4.3.3 ECONOMISCH EN JURIDISCH EIGENDOM 

Het uitgangspunt bij gezamenlijk eigendom is dat de grond met opstallen wordt verkocht aan een door 

de deelnemers op te richten stichting. Dit komt in de praktijk echter niet veelvuldig voor. Een andere 

situatie waarbij één partij zowel economisch als juridisch eigenaar is, is bij doordecentralisatie. Hierbij 

wordt een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en het schoolbestuur, de zogenoemde 

budgetovereenkomst De budgetovereenkomst is een meer verplichtende overeenkomst dan de 

eerder aan bod gekomen convenant. Gemeente en schoolbestuur hebben in door een 

budgetovereenkomst consensus bereikt over een Integraal Huisvestingsplan (I HP) en spreken af dat de 

gemeente een jaarlijkse vergoeding vaststelt en daarbij randvoorwaarden kan stellen (Schraven, 2006). 

De gemeente garandeert dus bij overeenkomst gedurende een reeks van jaren een bepaalde 

geldstroom, waar tegenover het schoolbestuur als wederpartij zich verplicht tot zekere prestaties7
. De 

prestaties zullen over het algemeen niet door het schoolbestuur zelf worden uitgevoerd. Een 

schoolbestuur wil zich hoofdzakelijk bezig houden met haar core business, namelijk onderwijs geven. 

Een schoolbestuur kan met een private partij een overeenkomst aangaan, waarin deze prestaties 

worden gewaarborgd. Een vorm van deze samenwerking is de PPS-concessie. Omdat in een dergelijk 

geval zowel het ontwerp en de bouw als het onderhoud en beheer door één marktpartij (consortium) 

wordt uitgevoerd, wordt de life cycle benadering ofTetal Costof Ownership benadering gestimuleerd. 

Deze benaderingen gaan uit van het principe dat een hogere investering zich uiteindelijk terugbetaald, 

waardoor de totale levensduurkosten lager zijn. 

+-------DOORDECENTRALISATIE-------+ 

Figuur 4.10: doordecentralisatie 
Bron: Schra11en (2004) 

7 Zie ook in de wet 'decentralisatie huisvestingsvoorzieningen' opgenomen doordecentralisatiebepaling 

Bijlagen AR Walraven 
46 

2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

4 4 KANS EN VOOR HEIJMANS 

De gescheiden financiering en gescheiden verantwoordelijkheden bieden weinig benutting van synergie 

en de verwachting bestaat dat steeds meer doordecentralisatie gaat plaatsvinden. Privatisering, zoals dit 

tevens in de zorg heeft plaatsgevonden, zijn de kernbegrippen in de laatste twee decennia van de 

twintigste eeuw (yos et al, 2004}. Dit biedt kansen voor doordecentralisatie vanuit gemeenten naar 

schoolbesturen. In Nijmegen heeft in 2008 een dergelijke doordecentralisatie al plaatsgevonden. 

Doordecentralisatie zorgt ervoor dat opdrachtgevers meer coaching nodig hebben om met de 

huisvestingsproblematiek om te kunnen gaan (Titulaer, 2006}. In een onderzoek van de Algemene 

Vereniging Schoolleiders (AVS} onder 940 schoolleiders is gebleken dat 70% van de respondenten hulp 

nodig heeft bij (yries, 2007}: 

Het bepalen van de onderwijsvisie en de 'vertaling' daarvan naar het schoolgebouw; 

De planning van de activiteiten die leiden tot de realisatie van nieuw-/verbouw van een schoolgebouw; 

Het bepalen van de juiste betrokkenheid van bij de schoolbetrokken geledingen bij het (ver}bouwproces. 

Bij 35% van de schoolleiders was sprake van een matige of geen medewerking van de gemeente bij de 

totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen en bij 25% ontbreekt de ervaring om het gehele traject te 

doorlopen. 

Zowel de doordecentralisatie als het gebrek aan ervaring van de schoolleiders om het gehele traject te 

doorlopen biedt voor Heijmans kansen. Een opdrachtnemer die expertise heeft in het bouwen en 

onderhouden van scholen, de wensen van de opdrachtgever inzichtelijk heeft en weet hoe deze kunnen 

worden vertaald naar een huisvestingsvisie, en de opdrachtgever op alle vlakken kan ontzorgen wordt 

vanuit de markt toegejuicht. Heijmans kan 'dé' scholenbouwer bij uitstek worden en een sterk imago 

ereeren door scholen te ontwikkelen die aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen of zelfs de 

verwachtingen zelfs overtreffen. Om waarde voor de opdrachtgever te creêren is het noodzakelijk om te 

identificeren wat de wensen van de opdrachtgevers zijn en aan welke aspecten de opdrachtgever 

waarde hecht. 

4.5 RESUME 

Bijlagen 

Veel onderwijsgebouwen voldoen niet meer aan de vraag die vandaag vanuit de markt wordt gesteld. 

Dit komt doordat een schoolgebouw veelal voor een periode van 40 jaar wordt gerealiseerd, zonder 

rekening te houden met de veranderde onderwijsvisies en de steeds strenger wordende 

bouwtechnische eisen die aan het gebouw worden gesteld. Bij veel schoolbesturen, maar ook bij 

gemeenten, staat nieuwe huisvesting hoog op de agenda. 

Onderwijshuisvesting is een middel om de visie van onderwijs te verwezenlijken. Naast de 

onderwijsvisie, is Óok de wijkvisie en de exploitatievisie van belang bij het ontwikkelen van huisvesting. 

De onderwijsvisie is voornamelijk afhankelijk van de mate waarin het kind centraal staat en zelf bepaald 

wat het leert, met als uiterste het volledig vraaggestuurde en het volledig aanbodgestuurde onderwijs. 

De wijkvisie is voornamelijk afhankelijk van de gemeentelijke visie op het betreffende gebied, waarbij 

aspecten als de sociale sterkte of het binnenstedelijke karakter een rol spelen. De exploitatievisie is 

gericht op het verlagen van de exploitatielasten door ruimten en faciliteiten optimaal te benutten (zoals 

bij brede scholen}. De drie visies bepalen gezamenlijk de uiteindelijke huisvestingsvisie. 
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De financiering van onderwijshuisvesting kan in twee delen worden opgesplitst: de lumpsumregeling en 

de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Schoolbesturen krijgen een budget voor de materiële 

bekostiging, het personeelsbeleid en voor het personeel , gefinancierd vanuit het Rijk. De bedragen zijn 

niet geoormerkt, waardoor schoolbesturen vrij zijn om het budget te alloceren. De overheid stelt 

daarnaast algemene middelen uit het gemeentefonds ter beschikking aan gemeenten (decentralisatie). 

De gemeenten zijn vrij om een deel van dit budget aan onderwijshuisvesting te besteden. Veelal wordt 

de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (normvergoeding) hierbij aangehouden. 

Volgens deze normvergoeding zijn gemeenten economische eigenaar en daarmee in hoofdzaak 

financieel verantwoordelijk voor zowel nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen alsmede voor het 

onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen (met als uitzondering het buitenschilderwerk). Het 

schoolbestuur is veelal juridisch eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de plichten van de 

gebruiker, inclusief het onderhoud van het bouwkundige werk, schilderwerk, werktuigbouwkundige 

installaties, elektrotechnische installaties en technische en functie verbeterende aanpassingen. Deze 

gescheiden financieringsverantwoordelijkheid tussen gemeenten en schoolbesturen kunnen leiden tot 

tegenstrijdige belangen. 

Middels doordecentralisatie is het mogelijk dat het economisch en juridische eigendom bij één partij ligt. 

Hierbij wordt een budgetovereenkomst afgesloten tussen gemeente en schoolbestuur en is consensus 

bereikt dat de gemeente gedurende een reeks van jaren een bepaalde geldstroom garandeert en het 

schoolbestuur bepaalde prestaties verricht. Deze prestaties worden veelal door één marktpartij 

(consortium) uitgevoerd, aangezien schoolbesturen zich hoofdzakelijk willen bezighouden met hun core 

business (onderwijs verstrekken). Bovendien heeft ongeveer 70% van de schoolleiders hulp nodig bij 

het bepalen van de onderwijsvisie en de vertaling daarvan naar de huisvestingsvisie. Dit biedt kansen 

voor Heijmans om als opdrachtnemer (consortium) de opdrachtgever te ontlasten en waarde voor de 

opdrachtgever te creëren. 
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BIJLAGE 5: PRODUCTKENMERKEN EN 
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I Productkenmerken Toelichting cq voorbeelden 
1 uitstraling van het gebouw buitenkant van het gebouw (exterieur) 

imago __ 2_2~!lbare -ruimte _!9b92lP1~.'1 .. Parkeerterr~n , fi~enstalling ___ --- --
3 inrichtinQ binnen het schooiQebouw inrichtinQ, meubilair, afwerkinQ 

relatle met 4 schoolgebouw in dialoog met de plek uitstraling sluit aan ~ omgeving 
omaevina 5 toegankelijke I uitnodigende school toegankelijk voor minder validen, open karakter 

6 thermisch binnenklimaat . temperatuur binnen het g_~~-uw 

comfort 
--ITinnenlucht kÏÎrÎiaat luchtventilatie binnen het gebouw .. 

8 ge[!:lid en akoestiek nagalm en geluidsisolatie ---
9 licht en uitzicht (dag)licht, uitzicht binnen/buiten 

__ 1_0_Q2en, niet benauwende strucllJur brede, overzichteli~9_!!1}gen, nooduitga~9..~n 
11 verlichting _geen donkere plaatsen in en rondom het ~bouw ___ 

sociale veiligheld 12 vandalisme warend 9ebouw en terrein hekwerk, camera's, alarm, beveili!ling 

13 geborgen en beschut terrein 
omgeven door hek/muur, beschutting op opbenare 
ruimte 

14 
onderwijsondersteunende partners in het partners als kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 

---~ouw (wel verbonden met de sch~ol) bibliotheek, sportvoorzieningen etc. in het g~bouw _ ___ 

15 
onderwijsondersteunende functies op het terrein functies als bovenstaande op het terrein, maar niet 

-~~t verbc,mden met de school) toegankelijk via de school 

agglomeratie 16 
niet onderwijsondersteunende functies op het tandarts, artsenpraktijk, kantoren, winkels etc. op het 
terrein {niet verbonden met de school) terrein, maar nil!!t toegankelijk via de school --

17 
niet onderwijsondersteunende functies in de als bovenstaand maar via de school toegankelijk, 
school medegebruik en verhuur van delen van het ~bouw 

school (bibliotheek, sportvoorziening etc.) toegankelijk 
18 toegankelijk voor externen 

voor biiv. buurtbewoners 
__ 1_9__o.P._timaliseren nuttig vloeroppervlak benodigde vloeroppervlakte (excl sanitair, garderobe) 

20 ICT m29elijkheden computer aansluitingen, beamers, etc. 
21 makkelijk indeelbare ruimten door flexibele wanden/kasten/deuren etc. 

functionaliteit ruimten ook voor externe (niet onderwijs gerelateerde) 
22 multifunctionele ruimten 

doeleinden te gebruiken zoals vergaderen 

23 meervoudig gebruik van ruimten 
ruimten ook voor onderwijsgerelateerde doeleinden te 
aebruiken (biiv door peuterspeelzaal kinderdaQverbliifl 

bereikbaarheid 24 eenvoudig te bereiken gebouw goede infrastructuur rondom het gebouw toegankelijk 
25 parkeerplaatsen en stopplaatsen parkeergelegenheid (auot en fiets) op het terrein 
26 lo9ische routin9 binnen de school overzichtelijkheid gangen, aparte verkeersstromen 

verkeersstromen 
27 logische routing op het terrein 

overzichtelijkheid verkeersstromen (fietsers, 
voetQanQers) op het terrein 

28 uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw capaciteit uitbreiding, inkimping (extern) 

flexibiliteit 
29 aanpasbaar gebouw in de toekomst modernisering, andere indeling etc. (intern) 

30 ruimten geschikt voor andere functies 
ruimten in de toekomst tevens te gebruiken door niet 
onderwiis aerelateerde functies 
materialen en routing die de 

31 schoonmaakarme materialen 
schoonmaakwerkzaamheden verkorten 

32 onderhoudsarme materialen 
materialen en routing die de 

exploitatle onderhoudswerkzaamheden verkorten 
33 energiezuinige materialen en installaties materialen en installaties die energiezuinig zijn 

34 slimme routing en compartimentering tav beheer bep~ke~ van hd~ :.e~eerskosten door bijv afsluiten van 
een ee van e e ouw 

35 duurzame materialen {stootproo!} levensduur van de materialen, verva!)9.!!:1gstijd 
duurzaamheid 

36 milieu ontlastende materialen 
materialen die recyclebaar zijn of milieuvriendelijk 
worden geproduceerd 

Toelichting 'Agglomeratie': 

De meeste aspecten in bovenstaande tabel zullen voor zich spreken. De klantwens 'agglomeratie' 

verdient echter nadere toelichting om misverstanden te voorkomen. De verschillende punten die onder 

het punt agglomeratie vallen hebben veel van doen met samenwerken. Deze samenwerking kan op 

gebaseerd zijn op de vorm (de huisvesting) of op de inhoud (organisatie). Deze zijn tevens te herkennen 

in de volgende 5 typen samenwerkingsvormen: 

1. individueel op ruimtelijk niveau; 

2. individueel op inhoudelijk niveau; 

3. gezamenlijk op ruimtelijk niveau; 

4. gezamenlijk op inhoudelijk niveau; 

5. integratie. 

Bijlagen AR Walraven . 
50 

2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 
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Samenwerkingsvonn 1: individueel op ruimtelijk niveau 

Bij de eerste samenwerkingsvorm is de samenwerking minimaal en gebaseerd op de 'vorm'. Op het 

terrein van de school zijn verschillende partijen gehuisvest met ieder hun eigen zelfstandige identiteit. 

De partijen zijn bovendien niet onderwijsondersteunend. Hiermee wordt bedoeld dat de partijen geen 

onderwijskundige meerwaarde kunnen bieden voor de leerlingen. De voorzieningen zijn wel ruimtelijk 

geclusterd, maar er worden geen gezamenlijk afspraken gemaakt en men kan dus niet spreken van een 

multifunctioneel gebouw of een brede school. 

Voorbeeld: een school, een snoepwinkel en een accountancybureau 

zijn allen gehuisvest op hetzelfde terrein. leder heeft een aparte 

ingang en werken niet samen. Deze vorm zal in de praktijk 

nauwelijks voorkomen. 

Samenwerkingsvonn 2: individueel op inhoudelijk niveau 

Deze samenwerkingsvorm komt grotendeels overeen met de eerste vorm, met als verschil dat de 

partijen die op het terrein zijn gehuisvest in zekere zin een relatie hebben met het onderwijs. De partijen 

kunnen elkaar ondersteunen, maar werken niet samen en hebben allen hun eigen zelfstandigheid. 

Voorbeeld: een school, een peuterspeelzaal en kinderopvang zijn op het terrein gehuisvest maar 

hebben allen hun eigen gebouw en werken niet samen. 

Samenwerkingsvonn 3: gezamenlijk op ruimtelijk niveau 

Deze samenwerkingsvorm kenmerkt zich door samenwerking op ruimtelijk niveau. Deze vorm is te 

vergelijken met de eerste samenwerkingsvorm, met als verschil dat de partijen in hetzelfde gebouw zijn 

gehuisvest. De partijen maken gebruik van gezamenlijke ruimten en werken in een geringe mate samen. 

Voorbeeld: een school, een snoepwinkel en een 

accountancybureau zijn gehuisvest in één gebouw en maken 

gezamenlijk gebruik van de kantine {aula) en vergaderruimten. 

Samenwerkingsvonn 4: gezamenlijk op inhoudelijk niveau 

Naast de samenwerking op ruimtelijk niveau wordt er tevens op inhoudelijk niveau gezocht naar 

samenhang en samenwerking tussen activiteiten die de verschillende partijen aanbieden. De partijen 

maken dus gebruik van gezamenlijke faciliteiten en ruimten en zijn allen gerelateerd aan de functie 

onderwijs. De partijen worden als partners beschouwd. 

AR Walraven 
51 

2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

Voorbeeld: een school, een bibliotheek, een sportvoorziening en een peuterspeelzaal zijn gehuisvest in 

één gebouw en delen een aantal faciliteiten, zoals het gymlokaal, de bibliotheek, de kopieerruimte en 

vergaderruimte. 

Samenwerkingsvonn 5: integratie 

Deze samenwerkingsvorm wordt gekenmerkt door synergie. Oe verschillende partijen (partners) werken 

nauw samen en personeel wordt tevens uitgewisseld. De partners maken optimaal gebruik van elkaars 

experise en mogelijkheden. Een vergaande vorm van deze samenwerking is dat de partners opgaan in 

één nieuwe organisatie en als zodanig naar buiten treedt. 

Voorbeeld: een school, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 

sportvoorziening en een bibliotheek wonen cq werken samen 

in één gebouw. Naast het delen van een aantal faciliteiten en 

ruimten (gymlokaal, kopieerruimte, vergaderruimte etc) werkt 

het personeel samen en ondersteunen elkaar. 

Enkele voor- en nadelen van samenwerken en dus een brede school zijn de volgende (Rooy et al, 

2004): 

Voordelen: 

• inhoudelijke samenwerking van de deelnemers; 

integrale aanpak ter bevordering van de doorgaande ontwikkeling van de doelgroep; 

• schaalvoordelen voor wat betreft exploitatie en beheer; 

• professionalisering van de dienstverlening; 

Bijlagen 

bevorderen van levenscyclus en herontwikkeling van het gebouw; 

efficiënt gebruik van de beschikbare ruimten en de gebouwen. 

Nadelen: 

kwetsbaarheid door de afhankelijkheid van samenwerking; 

hoge verwachting van de partijen; 

overbodige flexibiliteit; 

extra beheerkosten vanwege langere openingstijden; 

veranderende pedagogische inzichten; 

economische omstandigheden die tot leegstand leiden; 

financieringsstelsel is kwetsbaar vanuit de gemeente en het rijk. 

Onder de productkenmerken 14 en 15 wordt een ruimtelijke en inhoudelijke samenwerking verstaan, 

terwijl bij productkenmerken 16 en 17 enkel een ruimtelijke samenwerking wordt nagestreefd. 

Rooy A. de, Finkielsztajn J., Kannekens T. & Weerdenburg A. van (2004), Businessplan voor brede 

scholen in multifunctionele accommodaties, Deloitte ICS Adviseurs, Zwolle, september 
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BIJLAGE 6: ENQUETE 

Vragenlijst: huisvesting 
primair onderwijs 

Technische Universiteit Eindhoven 
Arjan Walraven en Tim Kloet 

DEEL 11 

De vragenlijst is zo opgesteld dat u er vrij snel doorheen kunt lopen. Het 

invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag. 

De vragenlijst is anoniem. 

Op verzoek kunnen naderhand de resultaten worden opgevraagd. 

Technische Universiteit Eindhoven bedankt u alvast 

voor uw medewerking. 
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Vragenlijst: huisvesting primair onderwijs 

Deze vragenlijst is ter oriêntatie naar huisvestingsvraagstukken in het primaire onderwijs. Het is onderdeel 

van twee afstudeeronderzoeken. Beide onderzoeken richten zich op de wensen van gemeenten en 

schoolbesturen/directies. Het eerste onderzoek richt zich op het proces van ontwikkeling van huisvesting 

tot de gunning. Het tweede onderzoek richt zich op de producteigenschappen in een brede zin. De indeling 

van de vragenlijst is als volgt: 

Deel A: Algemene vragen en kenmerken respondent 

Deel B: Vragen m.b.t de waardering van kenmerken van het basisschoolgebouw 

Deze enquête is bedoeld om de wensen van gemeenten en 
schoolbesturen m.b.t. de ontwikkeling van huisvesting van primair 
onderwijs op het niveau van proces en product in kaart te brengen. 

De uitkomsten bieden inzicht in de aspecten die voor de gemeenten en 
schoolbesturen bij de ontwikkeling van hun huisvesting van belang zijn. 
Dit leidt tot een beter begrip bij aanbieders, waardoor innovatieve en 
adequate oplossingen voor zowel het proces als het product gezamenlijk 
ontwikkeld kunnen worden. 

Omdat gemeenten en schoolbesturen niet altijd dezelfde verantwoordelijkheden met betrekking tot 

huisvesting hebben, onderzoeken wij enkele scenario's . Wij willen u vragen de enquête in te vullen vanuit 

de gedachte dat u aan de start van een ontwikkeling van nieuwe huisvesting staat en ... 

(gemeente 1) 

(gemeente 2) 

... u wordt economisch eigenaar en bent dus verantwoordelijk voor de real isatie van de 

huisvesting, vanuit uw zorgplicht. 

... u wordt zowel economisch als juridisch eigenaar en stelt de huisvesting aan het 

schoolbestuur ter beschikking in bruikleen. 

(schoolbestuur 1) ... u wordt juridisch eigenaar en zodoende verantwoordelijk voor de instandhouding 

van de huisvesting. U draagt de exploitatielasten voor een periode van 40 jaar. 

(schoolbestuur 2) ... u wordt zowel juridisch als economisch eigenaar voor een periode van 40 jaar en 

krijgt daarvoor alle bevoegdheden van de gemeente. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Tim Kloet en Arjan Walraven 

Studenten Technische Universiteit Eindhoven 

Construction Management and Engineering 
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Deel A 

Algemene vragen: 
Code: 

AV1 Wat Is uw functie? 

Aantal: 

AV1.1 
AV1.1 

[ 1 Schoolbestuur over meerdere scholen 
[ I Schooldirectie 

AV1 .2 basisscholen waarover het bestuur gezag heeft 

AV2 Vanuit welke geloofsovertuiging biedt uw organisatie onderwijs aan? 

[I Openbaar 
2 [ 1 Rooms-katholiek 
3 [ I Protestants Christelijk 
4 [ 1 Gereronneerd 
5 [I Gemengd 
6 [ 1 Anders 

AV3 Op welke stroming zou u uw onderwijsorganisatie willen baseren wanneer u nieuwe hulsvesting ontwikkeH? 

1 [ I Jenaplan 
2 [ I Montessori 
3 [ 1 Frelnat 
4 [ 1 laderwijs 
5 [ 1 Anders 

A VIt Biedt uw organisatie 'vraaggestuurd' of 'aanbodgestuurd' onderwijs aan? 

[ 1 Minder dan 25% vraaggestuurd onderwijs 1 

2 

3 

( 1 Tussen de 25 en 50% vraaggestuurd onderwijs 

[ 1 Meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs 

!Gemeente vanaf hlerl 

AV& Geer bij de volgende stellingen over uw lllli!lliiA locatie aan welke van de antwoorden het meest van toepassing is: 

LET OP: Heeft uw bestuur gezag over meer dan één school, geef dan uw indruk van de locatie biJ de meeat recenta 
hulsvestlngsontwikkeling en beantwoord de vragenlijst vanuit dit perspectief. 

AV5.1 
AV5.2 

Ik vind ... 
.. . de sociaal-economische omgeving ster!( 
... de locatie heeft een centrumstedelijk karakter 

ja 

!I 
!I 

nee 

!I 
!I 

AVS Als u op d• moment een nieuwe hulsvesting kon ontwikkelen op basis van uw onderwijsvisie, hoe zou 

deze er dan ldeal r uHzien? Kies de meest ste vonn: 

1 [ 1 basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
2 ( 1 basisschool en peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar 
3 ( 1 basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf: van 07:00 uur tot 19:00 uur 
4 1 1 basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, sportvoorzieningen en een bibliotheek 
5 1 1 als hierboven met een wijkfunctie door een centrum voor jeugd en gezin 

AV7 Als u een 'brade school' (het organiseren van een doortopende leerfljn binnen één 
hulsvest aconcept) zou ontwikkelen, welk motlef Is den het belan ri"kat? 

1 ( 1 Maatschappelijke meerwaarde voor de wijk 
2 [ 1 Pedagogische meerwaarde voor het kind 
3 ( 1 Exploitatie benadering voor financiêle haalbaartleid 
4 [ 1 Niet van toepassing 
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Deel B: Wensen 
basisschoolgebouw 

ten aanzien van een nieuw 

In Deel B van deze vragenlijst worden de wensen van u als opdrachtgever ten aanzien van een nieuw te 

ontwikkelen basisschoolgebouw in kaart gebracht. Deze wensen worden gebaseerd op uw visie op de 

huisvesting van primair onderwijs. Geen antwoord is daarom goed of slecht. Alvorens u de vragenlijst invult 

doet u er verstandig aan om de volgende begrippen door te nemen: 

Bijlagen 

Waarde: de waarde van een schoolgebouw omvat de positieve verhouding tussen de tevredenheid 

en de opoffering {tijd, geld etc.) die nodig waren om dat te bereiken. Waarde kan globaal worden 

opgesplitst in belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde. 

Normvergoeding I Modelverordening voorzieningen huisvesting Primair Onderwijs: De 

rijksbekostiging voor de nieuwbouw van een basisschool. De nieuwbouw kan al dan niet op 

dezelfde locatie zijn. In deze vragenlijst wordt de normvergoeding ook wel aangeduid als het 

minimum budget en met dit budget kan men net aan de minimale wettelijke eisen voldoen. 

Extra waarde: Het minimum budget {volgens de normvergoeding) is veelal krap en dekt net de 

minimale vereisten ten aanzien van het gebouw. In veel gevallen zal men bereidt zijn extra te 

investeren in het schoolgebouw. Deze investering in extra waarde is dus het budget dat nodig is om 

de school aan uw aanvullende eisen en wensen te laten voldoen. U bent dus bereid het budget voor 

extra waarde te investeren bovenop de normvergoeding. Onder het budget voor extra waarde wordt 

tevens het 'meerwerk' verstaan dat na afloop van het project in rekening wordt gebracht door 

wijzigingen van uw kant, die de waarde van het gebouw verhogen {door een andere indeling, 

andere materialen etc.). 
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Vraag 1 

Wilt u in onderstaande mogelijkheden aankruisen hoe belangrijk u het onderdeel vindt? 

Toelichting score: 

code: 

3.A 

3.A.1 
3.A.2 
3.A.3 
3.A.4 
3.A.5 
3.A.A 

3.8 

3.8.1 
3.8.2 
3.8.8 

3.C 

3.C.1 
3.C.2 
3.C.3 
3.C.4 
3.C.C 

3.0 

3.0.1 
3.0.2 
3.0 .3 
3.0.4 
3.0.0 

code: 

3.E 

3.E.1 
3.E.2 
3.E.3 
3.E.4 
3.E.5 
3.EE 

4.F 

4.F.1 
4.F.2 
4.F.3 

1 = geheel onbelangrijk 

5 = heel belangrijk 

Imago 

Goede uHstraling (buHenkant) van het schoolgebouw 
Optimale kwalHeit van de openbare ruimte (schoolplein, groenvoorziening) 
Goede inrichting (interieur en afwerking) binnen het schoolgebouw 
Eigen identHeH, herkenbaarheid van het schoolgebouw 
Eigen identHeH, herkenbaarheld van de partners In het schoolgebouw 
Goed imago van het Interieur en exterieur van het gebouw en het terrein 

Relatle gebouw I omgeving 

Schoolgebouw in dialoog met de plek 
Toegankelijke I uHnodigende school 
Optimale relatie tussen het schoolgebouw en haar omgeving? 

Comfort In het gebouw 

Optimaal thermisch binnenklimaat (temperatuur) 
Optimaal binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 
Optimaal qua geluld en akoestiek 
Optimaal qua licht en uitzicht (zonlicht, onnatuurlijk licht, zicht naar buHen) 
Optimaal comfort in het gebouw 

Sociale velligheld 

Open, niet benauwende structuur van het gebouw 
Geen donkere plaatsen In en rondom het gebouw (verlichting) 
Vandalisme werend gebouw en terrein 
Geborgen en beschut terrein 
Sociaal vellig gebouw en terrein 

Agglome111tle 

Andere ( onderwijsondersteunendel functies op het terrein (niet verbonden met de school) 
Andere ( onderwijsondersteunendel functies In het gebouw <-1 verbonden met de school) 
Niet onderwijsondersteunende functies op het terrein (niet verbonden met de school) 
Niet onderwijsondersteunende functies in de school (medegebruik I verhuren) 
Gebouw is toegankelijk voor externen (bibliotheek, ICTheek etc.) 
Aanwezigheid van andere functies op het terrein of in het gebouw 

Functionaliteit 

Optimaliseren van het te gebruiken (nuttig) vloeroppervlak 
VeeiiCT mogelijkheden in het schoolgebouw 
Makkelijk indeelbare ruimten door flexibele wanden etc. 

Hoe belangriJk 
1 = geheel onbelangrijk, 5 = heel belangrijk 

1 2 3 4 11 

[) [) [) [) [) 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) [) [) 

1 2 3 4 11 

[) [) 11 11 [) 
[) 11 [) 11 [) 

11 [I [I 11 [) 

1 2 3 4 11 

[) [) [) [) 11 
[) [) [) 11 11 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) 11 11 
11 [) [) [) [) 

1 2 3 4 11 

[) [) [) [) 11 
[) [) [) [) [) 
[) [) [) 11 11 
[) [) 11 [) [) 
[) [) [I [) [) 

Hoe belangriJk 
1 =geheel onbelangrijk, 5 = heel belangrijk 

1 2 3 4 11 

11 [) 11 [) [) 
[) 11 11 [I [) 
[) [) 11 11 11 
[) 11 [) 11 11 
[) [) 11 [) [) 

11 [) 11 11 [) 

1 2 3 4 5 

[) [) 11 11 11 
[) 11 11 [) 11 
11 11 () [) [I 

4.F.4 MuHifunctionele ruimten (voor meerdere activHeHen toepasbare ruimten, door dezelfde gebruiker) 11 11 11 () [) 
4.F.5 Meervoudig gebruik van ruimten (ruimten ..wrden ook door (externe) partners gebruikt) 
4.F.F FunctionaiHeH van het gebouw en de ruimten 

4.G Bereikbaarheld 

4.G.1 Eenvoudig te bereiken terrein vla Infrastructuur (met auto en Openbaar Vervoer) 
4.G.2 Veel parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 
4.G.G Optimaal bereikbaar terrein/school 
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[) 11 
() [) 

1 2 

11 [) 
11 (I 
[) 11 

11 11 
11 [) 

3 4 

11 11 
() [) 

11 [) 

[) 
[) 

11 

[) 
[) 
[) 
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code: Hoe belangrijk 

1 = geheel onbelangrijk, 5 = heel belangrijk 

3.H Velligheld 1 2 3 4 5 

3.H.1 Logische routing binnen het schoolgebouw (gangen etc.) IJ IJ IJ IJ 11 
3.H.2 Logische routing buiten het schoolgebouw (verkeersstromen etc.) IJ IJ IJ 11 11 
3.H.3 Gebruiksvriendelijke I kindvriendelijke omgeving in en romdom het schoolgebouw IJ IJ 11 11 11 
3.H.H Veilig schoolgebouw mbt verkeersstromen en kindvriendelijkheid IJ IJ IJ 11 11 

3.1 Flexibiliteit 1 2 3 4 5 

3.1.1 Uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 11 11 11 11 IJ 
3.1.2 Aanpasbaar gebouw in de toekomst (moderniseren, andere indeling etc.) 11 11 11 11 11 
3.1.3 Ruimten geschikt voor andere functies (niet onderwijs gerelateerd) 11 IJ 11 11 11 
3.1.1 Flexibel schoolgebouw, zodat het gebouw eenvoudig kan worden aangepast 11 11 11 11 11 

3.J Exploitatle 1 2 3 4 5 

3.J.1 Schoonmaakarme materialen en slimme routing ten aanzien van schoonmaken 11 11 11 11 11 
3.J.2 Onderhoudsarme materialen en slimme routing ten aanzien van onderhoud (technisch) 11 11 11 IJ 11 
3.J.3 Energiezuinige materialen en installaties 11 11 11 11 11 
3.J.4 

Slimme routing en compartimentering ten aanzien van beheer (verhuurbaarheid, beveiliging, afval 
11 11 11 11 11 etc.) 

3.J.J Exploitatiekosten vertagende materialen en afgestemde routing en compartimentering 11 11 IJ IJ 11 

3.K Duurzaamheld 1 2 3 4 5 

3.K.1 Duurzame materialen (stootproof) 11 11 11 IJ 11 
3.K.2 Milieu ontlastende materialen (hout, recyclebaar etc.) 11 11 11 11 11 
3.K.K Duurzaam gebouw en terrein IJ IJ 11 11 11 

Vraag 2 

U wilt een nieuw schoolgebouw realiseren binnen een bepaald budget. Dit budget is vaak gekoppeld aan de 

normvergoeding. Veelal bent u bereid extra te investeren om het gebouw aan uw aanvullende eisen te laten 

voldoen. Ook het meerwerk dat ervoor zorgdraagt dat het gebouw meer waarde krijgt behoord tot deze extra 

investering. 

Hoeveel bent u bereid extra te investeren bovenop de normvergoeding om een schoolgebouw te realiseren 

die aan uw aanvullende eisen en wensen voldoet als het minimum budget volgens de normvergoeding ... 

Budget Indicatie 

code: klassen leertingen BVO 0% 

5.A < 1,5 miljoen bedraagt? 7 175 1015m2 €0,-

[I 
5.8 2 miljoen bedraagt? 11 275 1475 m2 €0,-

[] 

5.C 3 miljoen bedraagt? 17 425 2255 m2 €0,-
[] 

5.0 4 miljoen bedraagt? 24 600 3080 m2 €0,-
[] 

SE > 5 miljoen bedraagt? 31 775 3995 m2 €0,-
[] 

Bijlagen 

Investeren In extra waarde (bovenop de normvergoeding) 

2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 

€ 37.500 € 75.000 € 112.500 € 150.000 € 187.500 
[] [] [] [I [] 

€ 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 
[] [] [] [] [] 

€ 75.000 € 150.000 € 225.000 € 300.000 € 375.000 
[] [] [] u [] 

€ 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 
[] [] [] [] [] 

€ 125.000 € 250.000 € 375.000 € 500.000 € 625.000 
[ ] [] [] [] [] 

AR Walraven 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

15% 

225.000 

[ I 
300.000 

[ ] 

450.000 

[ ] 
600.000 
[] 
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Vraag 3 

Stel u heeft € 200.000,- over om het schoolgebouw aan uw aanvullende eisen te laten voldoen (zie vraag 4}. 

Hoe zou u dit budget voor extra waarde (€ 200.000,-} over de volgende aspecten verdelen. Bij de verdeling 

dient u rekening te houden met het scenario waaruit u deze vragenlijst invult en dus welke 

verantwoordelijkheid u heeft. 

N.B: 

Bijlagen 

u dient geen rekening te houden met de kosten die gepaard gaan met de waardeverhoging van het aspect. De 

kosten en de waardeverhoging is overal gelijk. 

het is niet de bedoeling om overal hetzelfde bedrag in te vullen, maar u zult keuzes moeten maken tussen de 

verschillende aspecten. Het gaat daarbij om de onderlinge verhouding en niet om het exacte bedrag. 

naast de aspecten staan enkele voorbeelden waaraan het budget kan worden besteed (het budget kan ook aan 

slechts 1 voorbeeld worden besteed). 

S.v.p. zorgvuldig invullen gezien het grote belang voor het onderzoek. 

I Code. Totaal ta bestoden 1: 200.0~ I 100% I 
Nog la- 200.000 100,0% 

I Aapeet 

6.A Van het tolale budget wil ik aan IE · I 0.0% I 
Imago besteden ... I 

6.6 Van het totale budget wil ik aan de IE · I 0,0% I 
relatle- het gebouw.., I de omgeving besteden ... 

6.C Van het totale budget wil ik aan IE · I 0,0% I 
comfort besteden ... I 

6.0 Van het totale budget wit ik aan de IE · I 0,0% I 
sociale wlllgheld besteden ... I 

6E Van het totale budget ,.;11k aan IE ·I 0,0% I 
agglomendle besteden ... I 

6.F Van het totale budget wil ik aan IE · I 0,0% I 
IUnctlonallt.lt besteden ... I 

6.G Van het totale budget wil ik aan E 0,0% 

de bereikbaartleid besteden ... I 
6.H Van het totale budget wil ik aan LE · I 0,0% I 

wlllgheld besteden ... I 

6.1 Van het totale budget wit ik aan IE · I 0,0% I 
ftexlblllt.l1 besteden .. 

6.J Van het totale budget wil ik aan IE · I 0,0% I 
exploltatllkoetan verlagende I materiolen on routing besteden ... 

6.K Van het totale budget wil ik aan I € · I 0,0% I 
duurzaamheld besteden ... I 

Totaal beeteed IE ·I 00% I NB: tiermoet uit-jk 100% staan 

Noata- lE 200.ooo I 100,0% I NB: hier moet uiteindetijk 0% staan 
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Vraag 4 

Wilt u hieronder per tweezijdige vergelijking aangeven welke van de twee karakteristieken u belangrijker 

vindt en in welke mate. De karakteristieken hebben te maken met de kosten die bij het ontwikkelen van een 

schoolgebouw komen kijken en met de kwaliteit van het schoolgebouw (productwaarde). 

Toelichting karakteristieken: 

Hoge productwaarde: Het product (het schoolgebouw) heeft een hoge waarde en voldoet in hoge mate aan uw 

(kwalitatieve) verwachtingen. Hoe hoger de productwaarde, hoe meer tevreden u bent. 

Lage stichtingskosten: De stichtingskosten zijn relatief laag. De stichtingskosten omvatten het totaal aan 

kosten die toegekend worden aan de ontwikkeling, realisering en het gebruiksklaar maken van het 

schoolgebouw. 

Lage beheerkosten: De kosten met betrekking tot het beheer over een periode van 40 jaar zijn relatief laag. 

Onder beheer vallen aspecten als beveiliging, afvalverwerking, etc. 

Lage energiekosten: De kosten met betrekking tot het energieverbruik genomen over 40 jaar zijn relatief laag. 

Energiekosten kunnen worden opgesplitst naar Elektriciteits-, Gas-, Water- en Verwanmingskosten (GWL). 

Lage onderhoudskosten: De kosten met betrekking tot het technisch onderhoud genomen over 40 jaar zijn 

relatief laag. De onderhoudskosten kunnen worden opgesplitst in regelmatig terugkerend en incidenteel 

onderhoud. Enkele voorbeelden zijn bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische voorzieningen. 

Lage schoonmaakkosten: De kosten met betrekking tot het schoonmaken genomen over 40 jaar zijn relatief 

laag. 

Toelichting score: 

1 = neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voorkeur 

3 = het onderdeel krijgt enigszins meer voorkeur dan het andere 

5 = het onderdeel krijgt zeker meer voorkeur dan het andere 

7 = het onderdeel krijgt veel meer voorkeur dan het andere 

9 = het onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voorkeur dan het andere 

Voorbeeld: 
r,~--------~-------r,·---,~~7--~5~~a~. --~1 --~.~--~6~~7~~,--~,-------------------, 

kl.,.. '"'"*' !I [ I [] I I 11 I I 1'9 I I I ! !all'tlaat a'*> 

U wilt in bovenstaand voorbeeld bij de keuze van een nieuwe auto heeft u zeker meer voorkeur voor het fenmaat dan de 
kleur 

code· • 7 I 3 1 

S A Lage stichtingskosten [] 11 IJ [) [) 

8.8 Lage stichtingskosten [] 11 11 [) [) 

SC Lage stichtingskosten IJ IJ 11 IJ IJ 

8.0 Lage stichtingskosten IJ IJ IJ IJ IJ 

8.E Lage stichtingskosten IJ IJ 11 IJ [] 

B.F Lage beheerl<osten 11 IJ IJ IJ IJ 

B.G lage beheerl<osten 11 IJ 11 IJ [] 

8.H lage beheerl<osten 11 (] (] (] (] 

8.1 Lage onderhoudskosten (technisch) (] [] IJ [] [) 

8.J lage onderhoudskosten (technisch) (] [] 11 (] IJ 

lage schoonmaakkosten [] [) [ ) [ ) [) 

Bijlagen AR Walraven 

3 I 1 

11 [] 11 

IJ IJ IJ 

IJ IJ IJ 

IJ IJ IJ 

11 IJ IJ 

IJ IJ IJ 

11 [] IJ 

IJ IJ IJ 

[) IJ [) 

[) IJ 11 

[) [) [) 

• 
[] 

IJ 

11 

11 

IJ 

[] 

IJ 

(] 

11 

IJ 

[) 

Lage beheerl<osten 

Lage energiekosten 

Lage onderhoudskosten (technisch) 

Lage schoonmaakkosten 

Hoge productwaarde 

Lage energiekosten 

lage onderhoudskosten (technisch) 

lage schoonmaakkosten 

Lage schoonmaakkosten 

Lage energiekosten 

Lage energiekosten 
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Vraag 5 (laatste vraag) 

Wilt u hieronder per tweezijdige vergelijking aangeven welke van de twee karakteristieken u belangrijker 

vindt en in welke mate: 

Toelichting karakteristieken: 

Lage totale kosten: De totale kosten over 40 jaar (zowel de stichtings- als de exploitatiekosten) zijn relatief 

laag. Door te investeren in de stichting (hoge stichtingskosten) kunnen de exploitatiekosten worden beper1<t. 

Hoge productwaarde: Het product heeft een hoge waarde en voldoet in hoge mate aan uw (kwalitatieve) 

verwachtingen. Hoe hoger de productwaarde, hoe meer tevreden u bent. 

Gewenst proces: Het proces is vloeiend verlopen en volledig naar wens. U heeft precies de betrokkenheid 

gekregen die u wenste. 

Korte doorlooptijd: De doorlooptijd is zeer kort en er treedt geen vertraging op. 

Hoge betrouwbaarheid organisatie: De organisatiestructuur is transparant en alle betrokken partners tonen 

een hoge betrouwbaarheid aan elkaar. 

Transparante informatie en communicatie: De informatie- en communicatiestructuur liggen goed verankerd in 

de organisatie waardoor er weinig onduidelijkheid is en er geen verrassingen optreden. 

Toelichting score: 

1 = neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voorkeur 

3 = het onderdeel krijgt enigszins meer voorkeur dan het andere 

5 = het onderdeel krijgt zeker meer voorkeur dan het andere 

7 = het onderdeel krijgt veel meer voorkeur dan het andere 

9 = het onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voorkeur dan het andere 

Voorbeeld: 

.-------------~-~--~-oTI~:~o~ .. -=~--. 7~-.. ~~~. ~U~. ~~~:~~~:~[~J ~;~l-: -.l'~----~-----------------,~ 
U wilt in bovenstaand voorbeeld bij de keuze van een nieuwe auto heeft u zeker meer voorkeur voor het formaat dan de 
kleur. 

code: • 7 

9.A Lage totale kosten IJ [] 

9.B Lage tolale kosten [] [] 

9.C Lege tolale kosten [) [] 

9.0 Lege tolale kosten [] [] 

9.E Lage totale kosten (] (] 

9.F Hoge productwaarde () [] 

9.G Hoge produetwaarde () [] 

9.H Hoge productwaarde (] (] 

91 Hoge productwaarde (] (] 

9.J Gewenst proces [] [) 

9.K Gewenst proces (] (] 

9.L Gewenst proces () [] 

9.M Korte doo~ooptijd (] [] 

9.N Korte doo~ooptijd () () 

90 HOQ8 betrouwbaartleid orQanisatie f1 11 

Bijlagen 

5 3 t 3 s 

[) [] [] [] [] 

[] [) [] [) [) 

[) [) [] [] [) 

[) [] [] [] [) 

() () () () () 

[] () [) (] () 

(] [) [] [] () 

() [] (] (] (] 

[] [] (] (] [) 

[] (] () (] (] 

[] () () (] (] 

[] (] (] (] (] 

(] [] [] [) [] 

(] (] (] (] (] 

11 11 f1 11 f1 
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7 • 
[) [) 

[) [] 

[] [] 

[) [) 

(] (] 

() () 

() () 

() () 

() (] 

(] (] 

() [) 

() () 

() (] 

() () 

[j f1 

Hoge prooiJetwaarde 

Gewenst proces 

Korte doo~ooptijd 

Hoge betrouwbaameid Ot"ganisatie 

Transparante informatie en commooicatie 

Gewenst proces 

Korte doorlooptijd 

Hoge belrOINibaameid Ot"ganisatie 

Transparante informatie en communicatie 

Korte ~ooptijd 

Hoge betrouwbesmeld organisatie 

Transparante Informatie en communicatie 

Hoge betrouwbaameid Ot"ganlsatle 

Transparante inl<lnnatle en communicatie 

Transparante informatie en communicatie 
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BIJLAGE 7: ENQUETE VOORBEELD ONLINE 

Bijlagen 

TuI e technische universiteit eindhaven 

f>!gina 1 vst 20 

Vragenlijst hulsvesdng primair onderwijs 

Vragenlijst: hulsvesting primair onderwijs 

Technische Universiteit Eindhoven 

Arjan WalrilVen •• Tlm Kloet 

De ~~ragenlijstis zo opgesteld dat u er -.rij snel doorheen IGJrtlopen. 

Het i!MJIIen van de liragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag 

De ~~ragenlijst is anoniem 

Op verzoek kunnen naderhand de resultaten worden opge~~raagd 

Technische Universttelt Eindhoven bedankt u alvast 

voor uw medewerking 

T u Ie technische universiteit eindhaven 

Vragenlijst hulsvesdng primair onderwijs 

Pagina 2 vst20 

Vragenlijst: hulsvesting primair onderwijs 

Deze liragenlijst is bedo&ld om de wensen van gemeenten en schoolbesturen mbt de ontwîkke~ng van huisvesting 
van pnmair onderwijs op het niveau van proces en product in kaan te brengen. 

De uitkomsten bieden inzicht in de aspecten die voor de gemeenten en schoolbesturen bij de ortwikkaing van hun 
huisvesting van belang zijn. Dit leidt tot een beter begrip bij aanbieders, waandoor innovatieve en adeQtJate 
oplossingen voor zowel het proces als het product gezamenlijk ontwikkeld kunnen wonden. 

Let op det u de vragenlljet Invult vanuit de rol die u In de e.molllo toebedeeld. 
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Bijlagen 

TuI e technische universiteit eindhcwen 

Vragenlijst hulsvesting primair onderwijs 

Pagina 13van 20 

Bedenk dat u alleen juridisch eigenaar IIOrdl (en niet economisch) 

Wilt u in onderstaande mogelijkheden aangeven hoe belangrijk u het onderdeel vlnclt? 

Toelichting score: 

1 = geheel onbelangrijk 

5 =heel belangrijk 

1 2 3 4 5 
Goede uitstraling (exterieur) van het schoolgebouw 0 0 ® 0 0 
Optimale kwaliteit van de openbare ruimte (schoolplein. groerM)()f'2iening etc.): 0 0 0 0 0 
Goede inrichting (interieur en afwerl<ing) binnen het schoolgebcuv. 0 0 ® 0 0 
Eigen idenliteit. herkenbaarheid van het schoolgebouw: 0 0 0 0 0 
Eigen idenliteit. herkenbaarheid van de partners in het schoolgebouw: 0 0 0 0 ® 
Goed imago (interieur en exterieur) van het gebouw en het terrein: 0 0 0 0 0 
Schoolgebol.w is in dialoog met de plek 0 0 0 0 0 
Toegankelijke I uitnodigende school: 0 0 0 0 0 
Optimale relatie tussen het schoolgebouw en de omgeving: 0 0 0 0 0 
Optimaal thermisch binnenklimaat (temperawur): 0 0 0 0 
Optimaal bimenluctt klimaat (luchtventilatie): 0 0 0 0 0 
Optimaal qua geluid en akoestiek 0 0 0 0 0 
Optimaal qua licht en uitzicht (zonlicht, omatuurlijk lictt. zicht naar buiten etc.): 0 0 0 0 0 
Optimaal comfort in het gebouw 0 0 0 0 
Open. niet benauwende stnuctuur van het gebouw: 0 0 0 0 0 
Geen donkere plaatsen in en rondom het gebouw (verlichting): 0 0 0 0 0 
Vandalisme-warend gebouw en terrein: 0 0 0 0 0 
Geborgen en beschut terrein: 0 0 0 0 0 
Sociaal veilig gebouw en terrein: 0 0 0 0 0 

vqe 11 v ....... 

AR Walraven 

DEEL 11 

63 
2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING 

BIJLAGE 8: GEBRUIKERSENQUETE 

Onderstaande vragen zijn aan de leerlingen van groep 6 van basisschool De Wieken te Vught voorgelegd. 

De antwoordmogelijkheden waren: niet belangrijk, maakt niet uit en belangrijk. 

1. Hoe belangrijk vind je het, dat alles er mooi uitziet? (buiten- en binnenkant gebouw, schoolplein enz) 

DEELII 

2. Hoe belangrijk vind je het, dat het schoolgebouw erg goed in de omgeving en bij de andere gebouwen past? 

3. Hoe belangrijk vind je het, dat het fijn in het gebouw is? (niet te warm of te koud, geen harde geluiden van 

buiten, grote ramen dat je naar buiten kan kijken) 

4. Hoe belangrijk vind je het, dat je je buiten en binnen veilig voelt? (geen donkere plaatsen, geen vreemden 

die zomaar de school kunnen inlopen) 

5. Hoe belangrijk vind je het, dat er ook een kinderdagverblijf, een bibliotheek, een muziekschool en andere 

mensen in het gebouw zitten? 

6. Hoe belangrijk vind je het, dat er ook kantoren en winkels in het gebouw zitten? 

7. Hoe belangrijk vind je het, dat de indeling van het lokaal makkelijk veranderd kan worden, en dat 

bijvoorbeeld de aula als extra lokaal kan worden gebruikt? 

8. Hoe belangrijk vind je het, dat je snel en makkelijk naar school kan fietsen of dat je dichtbij school kan 

worden afgezet met de auto? 

9. Hoe belangrijk vind je het, dat je niet snel de weg kwijt raakt in het gebouw? 

10. Hoe belangrijk vind je het, dat het gebouw in de toekomst verbeterd kan worden? 

11. Hoe belangrijk vind je het, dat de vloer en de tafels makkelijk schoon te maken zijn? 

12. Hoe belangrijk vind je het, dat de vloer en tafels niet snel kapot gaan? 

13. Hoe belangrijk vind je het, dat het gebouw goed te herkennen is in jouw woonplaats? 
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BIJLAGE 9: BELANG OPDRACHTGEVERS EN GEBRUIKERS 

......,__ -,.,. 
• 

4,33 
730 

Bijlagen 

In figuur 8.3 in deel I (onderzoeksrapport) wordt het belang per kenmerk volgens opdrachtgevers 

schematisch weergegeven. Deze figuur is gebaseerd op onderstaande tabellen, waarin meer informatie 

is opgenomen. 

o·=~~ 
Toegankefljf<e Open, niet Verllentlngln 

":'!" -- InrithinG !J':i met lultnodigende Thermisch Bl:~!~ht =~~ 
Uchten benauwende en rondom ...... scho 1 binnenklim 11: uilzicht struduur aaboUW" 

N .... ""' 200 ""' 209 ""' 201 209 209 201 201 209 ....... 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 4.21 4,30 4,50 3,7'4 4,44 4,4S 4,51 •••• 4,44 •• JO 4,30 
Sld. - 744 739 597 ... 019 8<2 .. , 021 ••• 8<6 707 

Eldomo 
V.nda•smt- Partners op P.tlersln ftmctles op Optimaliseren ........ Geborgen en hetterrein heigebouw hetierrein Elilome nUllig VeeiiCT MakkeliJk 
gellouw on bosdolt ... .J::."J...l ... .::: .. ) Yl~~~en) ~het TOI!II"""I~ ~oorotper<ta mogell)ldleda lndttlbifl Mu!Vtuncttonel -· lertoin YOOf tldtmen n ruimten 1 ruimten 

2fl9 21111 2011 209 209 11111 209 2011 2011 209 209 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 •• 3,14 3,21 4,02 2,84 3,21 ),57 4,07 4,21 4,14 4,33 
695 894 915 840 1 009 1 069 1112 802 748 849 136 

.--... Slimme -· ... ......... ie hOOntnaak -· ~ - =~ 
Logl&thl .......... lnlcrtmpbaar - ,.sc.~ldwor ...... nna 

~r~:r= 
t~g,U:,"~..:nl """ ....... -... ~~ ro&M~IMI -:::::=: c: getl(luw'inde == m-:,:.n m-=::.n t'~~ (= 0:::::...": n -""' 201 201 200 201 201 2011 201 201 201 2011 lOl 201 

0 • • • 0 • • 0 • • • • • 
~u ... '·" '·"' .... 4,11 .. ,. ,.., ... ,. •.:n 4,12 4,41 ..... o 

1030 011 "' 
.., m .,. ,.. 170 "' "' 78< ••• ... 

Tabel9.1: belang van de productkenmerten volgens opdrachtgevers 

In onderstaande grafieken worden de waarderingen van de gebruikers weergegeven en vergeleken met 

de waarderingen van de opdrachtgevers. Hierbij gaat het om het belang en niet om het relatief belang. 

Gebruikers: 

Naast de opdrachtgevers zijn tevens enkele gebruikers benaderd (zie scriptie hoofdstuk 8 § 2 

steekproef) . De groep gebruikers is in dit onderzoek beperkt tot docenten en leerlingen. Leerlingen 

hebben enkel op de klantenwensen gescoord (scoremogelijkheden 1 t/m 3), terwijl docenten op zowel 

de klantenwensen als de productkenmerken hebben gescoord (scoremogelijkheden 1 t/m 5). In de 

onderstaande grafiek zijn de resultaten overzichtelijk weergegeven . Benadrukt wordt dat de steekproef 

van gebruikers niet representatief is voor de gehele populatie en dat de onderstaande resultaten 

genuanceerd dienen te worden beschouwd. 
neutraal zeer belangrUk 

-30% ·20% -'D% 0% 11% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 80% 90% 'DO% 

Figuur 9. 1: belang van de klantenwensen van gebrulkers 
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onbelengrljker 
docenten 

0% belangrijker 

-'liD% -90" -80" -70CW. -eo,. -~ ...tO" -30~ ·20,. .I),. 0" 'fl" 20" 30" 40" 50" 60" 10,. 80" 90" 110" 

~erke!ersstrt.ment-1,3% 

F"""tlo .. Mol)3~ 

I F'!'-,••:s,dow. 
i : 

,r.;ggtomelllliot:&.7'lti • 18arlingen 
~--------~--~-·~· -- ~~ ~------~ 

Figuur 9. 2: variantie van waarderingen tussen leerlingen en docenten (0-lljn) 

Om de verschillen tussen de docenten en leerlingen te benadrukken kunnen de waardering van de 

leerlingen worden uitgezet tegen de waardering van de docenten. Dit kan enerzijds door het verschil 

tussen de waarderingen weer te geven (zie figuur 9.2) en anderzijds door het verschil in een percentage 

van elkaar uit te drukken (zie figuur 9.3). De nullijn impliceert in figuur 9.3 de waardering van de 

docenten en de oranje balken de afwijking in procenten van de waardering van de leerlingen ten 

opzichte van de waardering van de docenten. 

keer mlnder bel8ngrljk docenten 
0-lljn 

keer zo belangriJk 

-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 

•••• Ouuriearrheid; ·1,4 

i •••• Confort; 1.4 

Bereikbaa~; -1,1 ••• 

•••• Exploitatie; 1,2 

••••• SOcialeVetligheid; 1,7 

4 

~tie~,· ............ .. 
3,5 

• leerlingen 

m.qo;-1,3 IÎI •• I 
Functionaliteit; o,a 

••• Fiexibiit~; 1,1 

Agglomeratie; 3,o 

Figuur 9. 3: variantie van leerlingen In percentage ten opzichte van docenten (0-lljn) 

5 

Leerlingen hechten in verhouding met docenten echter meer belang aan aspecten die de leefomgeving 

versterken, zoals sociale veiligheid (1 ,74 keer zo belangrijk, verschil 36,7%), duurzaamheid (1 ,35 keer 

zo belangrijk, verschil28,3%) en comfort (1 ,35 keer zo belangrijk, verschil28,3%). Docenten hechten in 

verhouding met leerlingen relatief meer waarde aan aspecten ten aanzien van esthetica. Er is een erg 

groot verschil tussen de leerlingen en docenten ten aanzien van het belang van de 'relatie met de 

omgeving', respectievelijk 70% verschil (3,5 keer belangrijker). Dit is te verklaren met het feit dat de 

leerlingen zelf geen profijt ondervinden van een gebouw dat in dialoog is met de omgeving. Dit aspect 
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heeft puur een esthetische waarde, evenals het aspect 'imago', waar de leerlingen tevens minder belang 

aan hechten in verhouding met docenten. 

Opdrachtgevers vs gebruikers: 

Om beide groepen gebruikers tegemoet te komen wordt in het vervolg het gemiddelde van de 

waarderingen toegepast en vergeleken met de waarderingen van de opdrachtgevers. 

neutraal zH r bolaniPijk 

.JO% .2()% ·10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% SO% 70% SO% 90% 11)0% 

s oio igheood 

funebbruiÜIIJtl 

Duurzo1 l>lod 

c E.loilllloo ! 
I 

Comrart • opdrachtge-.ers ! 
.!1 • gebrulkEn 
"" 

'Bio•ótkbelrll....:l 

"""110 

Fltollboll1ai1 

ltelallllnt.t 
CIOIIO,.~R 

Figuur 9. 4: belang van de klantenwensen volgens opdrachtgevers en gebrulkers 

Om de verschillen tussen het belang van de opdrachtgevers en de gebruikers te benadrukken, wordt de 

groep gebruikers in figuur 9.5 uitgezet tegen de groep opdrachtgevers. De 0-lijn impliceert het belang 

van de opdrachtgevers en de balken geven de afwijking (niet in procenten ten opzichte van de 

opdrachtgevers) van het belang van de gebruikers aan. 

onbelangrijker 
opdrachtgevers 

0".4 belangrijker 

-100% -90% -80% -10% -80% -50% -•o% -30% -20% -10% O% 10% 20% 30% •o% 50% eo% 10% 80% 90% 100% 

VerktersalfOmen; ·1 ,ooi.. 
~~~~~r-~ 
. ' . ' ! 

bomrbrt;7.~ 
~ I 

8~~~~ .............. .. 
lm~; -14~% 

: ' 

• gebruikers ' . 

I F~elt; .abr. I 
I ' ' 
1!-metbm~lng;- ' 
I ' 9,9% 

Allllk!mer~ie; -2:.!.&"' 

Figuur 9. 5: variantie In waarderingen tussen gebrulkers en opdrachtgevers (0-lljn) 
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keer mlnder belangrijk 
opdrac:htgevera 

0-IIJn keer zo belangriJk 

-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

Ver"kéërsstrorren;n·-:-.jiiïii-~~~ . .....-----
1,1 . . 

••• Sociale ~eiigheid; ,,1 

I ! 

.... Functiorjalileit; 1,1 

Duurzaarmeid; -1,2 •••• 

Exploitatie; -1,2 •••• 

••• Contort; 1,1 

Bereikbaarhel··········· 

Agglomeratie; -3,4 

nago;-1,3···· 
Aexib,iteit; -1,1 ••• 

Rellitie met orroeving; •••• 
' -1,3 . 

• gebruikers ; ! 

Figuur 9. 6: variantie van de gebrulkers In percentage ten opzichte van de opdrachtgevers (0-lljn) 

Op de aspecten 'bereikbaarheid' en 'agglomeratie' na, bestaat er op het oog geen significant verschil 

(meer dan 1 ,5x zo belangrijk) tussen de belangen van opdrachtgevers en gebruikers. Gebruikers vinden 

de klantenwensen 'bereikbaarheid' en 'agglomeratie' respectievelijk 4 en 3,4 keer minder belangrijk dan 

opdrachtgevers. Bij nadere beschouwing blijkt dat agglomeratie relatief onbelangrijk is in vergelijking 

met de andere klantenwen sen. Gezien het feit dat deze klantwens relatief weinig bijdraagt aan de totale 

waarde, vormt dit significante verschil geen struikelblok. 

Gebruikers hechten meer waarde aan aspecten die de leefomgeving versterken, zoals sociale veiligheid 

(1,1 keer zo belangrijk) , functionaliteit (1,1 keer zo belangrijk) en comfort (1,1 keer zo belangrijk). De 

overige aspecten worden in verhouding met het belang van de opdrachtgevers als minder belangrijk 

ervaren. In het vervolg van het rapport wordt het belang van de opdrachtgevers als maatgevend 

beschouwd, gezien de grootte van de steekproefomvang en de relatief geringe afwijking tussen de 

groepen. 

Het belang van de opdrachtgevers zal in het vervolg van het rapport als maatgevend worden 

beschouwd. 
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BIJLAGE 10: FACTORANALYSE 

Een factoranalyse is bedoeld om onderliggende (latente) variabelen op te sporen waarmee een patroon 

van correlaties in een set items en observaties kan worden verklaard (Pallant, 2007). Met de 

factoranalyse kan dus worden onderzocht of de in hoofdstuk 5 geïdentificeerde indeling ook als zodanig 

door de respondenten wordt geïnterpreteerd. De analyse bekijkt de antwoordcombinaties van de 

respondenten op de items en groepeert deze items, welke tezamen een onderliggende factor zouden 

kunnen vormen. De items zijn in dit geval dus de vragen die aan de respondent zijn voorgelegd 

(functionele wensen), terwijl de factoren(groepen) de klantenwensen vertegenwoordigen. 

Aangezien de clustering in hoofdstuk 5 reeds is gemaakt en is voorgelegd aan de respondenten, is er 

sprake van een 'confirmatory factor analysis'. Van de verschillende factoranalyses zal de Principal 

ComponentsAnalysis (PCA) worden toegepast, met als programma SPSS versie 16. Indien in het 

vervolg wordt gesproken over factoranalyse, dan wordt hier de PCA onder verstaan. 

10.1 FACTOREN CQ KLANTENWENSEN 

Bijlagen 

Alvorens de 37 items te onderwerpen aan de principal components analysis (PCA), is allereerst de 

geschiktheid van het toepassen van de factoranalyse getoetst. Uit de Correlation Matrix zijn vele 

correlatie coëfficiënten boven de 0,3 te onderscheiden, dat duidt op geschiktheid. Daarnaast is de 

Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO) waarde 0,868 welke de aanbevolen waarde 

van 0,6 ruimschoots overschrijd (Kaiser, 1970, 1974). Tevens is de Bartlett's Test of Sphericity (Bartlett, 

1954) statistische significant (p < 0,05), namelijk p = 0,000. Uit deze testen blijkt dat de factoranalyse 

toegepast kan worden. 

KMO Md Bartlatt's Test 

Kaiser-Meyer-Oikln Measure of Sampling Adequacy. 
,818 

BarUetrs Test of Approx. Chi-Square 4632,013 
Sphericity 

df 666,000 
Sla. .... 

Figuur 10.1 : KMO en Bartlett's Teat onthullen de geschiktheld van het toepassen van de factoranalyse 

PCA identificeert de aanwezigheid van 8 factoren die voldoen aan Kaiser's criterium (Eigenvalue > 1). 

De variantie van deze factoren bedraagt respectievelijk 30,7%, 10,2%, 5,9%, 5,1%, 4,2%, 3,8%, 3,6%, 

3,1% met een totaliteit van 66,6% (zie figuur 1 0.2). In de Pattern Matrix (figuur 1 0.3) is te zien dat alle 

items een hoge correlatie vertonen met minstens één van de factoren. 
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T otal Yarlance Explanld 

Rotatien 
Sums of 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Laadinas 
Squared 

Loadinas• 

Total % of Varianee Cumulattve% Tata I %of Varianee CLmulative % Tata I 
1 11,370 30,730 30,730 11,370 30,730 30,730 6,503 
2 3,756 10,150 40,881 3,756 10,150 40,881 3,729 
3 2,180 5,883 48,773 2,180 5,893 46,773 7,010 
4 1,870 5,055 51,829 1,870 5,055 51,829 5,355 
5 1,560 •• 215 56,044 1,560 4,215 56,044 4,476 
6 1,406 3,101 59,845 1,406 3,801 59,845 3,594 
7 1,337 3,113 63,458 1,337 3,613 63,458 4,760 
8 1,157 1.~. 66,586 1,157 3,128 -- 3,694 
9 ,924 2,497 69,083 
10 ,921 2,488 71,571 
11 ,843 2,279 73,850 
12 ,804 2,173 76,023 
13 ,770 2,080 78,103 
14 ,694 1,874 79,978 
15 ,590 1,596 81,573 
16 ,565 1,526 83,099 
17 ,531 1,436 84,535 
18 ,524 1,415 85,950 
19 ,460 1,243 87,193 
20 ,451 1,218 88,411 
21 ,427 1,153 89,564 
22 ,391 1,056 90,620 
23 ,372 1,007 91,627 
24 ,344 ,930 92,557 
25 ,328 ,888 93,444 
26 ,306 ,826 94,270 
27 ,289 ,781 95,052 
28 ,283 ,764 95,816 
29 ,266 ,720 96,535 
30 ,224 ,606 97,141 
31 ,210 ,567 97,708 
32 ,184 ,496 98,204 
33 ,171 ,462 98,666 
34 ,161 ,436 99,102 
35 ,150 ,406 99,508 
36 ,104 ,281 99,789 
37 078 211 100 000 

Eldraction Melhod: Prtnelpal Componen1 Analysls. 

a. When eomponen1s are eorrelated, sums of squared loadings cannot be added to obtaln a total vartanee. 

Figuur 10.2: Totale variantie van de factoren 

Uit de Component Correlation Matrix blijkt dat drie combinaties van factoren een relatief sterke relatie 

hebben (waarde > 0,3). Om de interpretatie van deze 8 factoren te ondersteunen is daarom de (veel 

toegepaste) six-factor Direct Oblimin rotation methode uitgevoerd. Hierbij worden de factoren geroteerd, 

waardoor een relatief eenvoudig te interpreteren patroon van gewichtÈm van correlatie coëfficiënten 

ontstaat. Van elk nieuw gevonden factor wordt de verklaarde variantie gemaximaliseerd (Pallant, 2007). 

In de Pattem Matrix tabel worden de geroteerde iteraties van de varianties aan de latente factoren 

weergegeven. De hoogste gewichten in de tabel zijn oranje gearceerd, terwijl de op één na hoogste 

gewichten (> 0,3) groen zijn gearceerd. 
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I 2 
Binnenluchtklimaat ,817 ,006 
Geluid en akoestiek ,871 ,007 
Thermisch binnenklimaat :: ,037 
Ucht en uitzicht ,001 
EJdeme funCties op het -,042 ,813 terrein (nieherbonden) 
Partners op halterrein 

,021 ,m (niet verbonden) 
Exlllma runeles In het 

,030 ,743 gebouw 
Partners In he:Sebouw 
(wel vertonde ,076 ... 
Toeganicelijk '«lor 
8ldeman ,011 •• 
Onderhoudsarme ,062 -,048 materialen en rouUng 
Schoonmeaklrma ,076 ,048 matertalen en roUting 
Slimme rotding en 
eompertmentertng tav 
beheer 

,137 -,025 

Energiezuinige 
ma18rlalen en Installaties -,031 ,177 

Duurzame malsriaten ,115 -,023 (stoolprool) 
Milleu-ontastende -,101 -,047 ma18rlalen 
Openbare ruimte ,120 -,025 
Ulls1rallng gebouw ,159 -,052 
Gebouw In dialoog met 
de plek -,153 ,041 

Toegankel~ke ,062 ,012 lUitnodigende school 
Inrichting .... ,017 

~~~~~elljke omgeving ,255 ,045 

Multifunctionele ruimten ,076 -,020 
Makkelijk indeelbare ,115 -,092 Nimten 
Meervoudig ruimtegebruik 
van ruimten ,003 .315 

VeeiiCT mogelijkheden ,089 -,050 
Optimalisaren nullig 
\lloeroppemak -,068 ,182 

Uitbreidbaar en 
lnlatmpbaar gebouw In 
toekOmst 

,130 -,004 

Aanpeebaar gebouw in 
delilakOmst ,029 -,120 

Ruimten geschllcl wor 
andere ft.lneties -,228 ,1411 

Parkeer- en stopplaatsen ,032 ,025 bij hel terrein 
Eei'Mludlg te berelkln 
larrein 'fla lntls!NC1uur -,111 -,003 

L~ische roUting bullen 
h gebouw ,001 ,061 

~g=e roUting In hal ,118 ,029 

Vtrtlchling In en rondom ,131 ,041 gebouw 
Vandalisme-werand 

,188 ,039 gebouw en terrein 
Geborgen en beschut 
ltrreln ,096 ,088 

Open, .~.~et benauwende ,278 ,023 

Eldraction Melhod: Pilnelpal Component Anatys1s. 
Rotaaon Melhod: Obllmln Wlth Kalsar Normallzation. 

a. Rotatlon COI'Mlrged In 15 llerallons. 

Figuur 10.3: Pattern Matrix 

Com onent 

3 4 5 
,011 -,029 ,085 

-,066 -,027 -,015 
-,071 -,086 ,055 
,001 ,190 -,003 

-,035 ,010 -,202 

-,025 -,134 -,122 

,026 ,095 ,130 

-,033 -,032 ,262 

,004 ,134 ,337 

-,718 -,131 ,001 

·,743 -,074 -,089 

·,7311 ,114 ,063 

-,nt -,020 -,018 

-,1112 ,235 ,036 

-.- ,137 ,182 

-,080 ·- ·,115 
,008 ,721 ·,009 

-,045 P4 -,003 

-,062 .m ,105 

-,099 ,424 ·,033 

-,232 ,331 ,150 

·,053 ,074 ,.,. 
-,042 -,040 .m 
,047 -,004 ... 
,011 -,034 -·,138 -,074 --,059 -,120 -,055 

-,039 -,018 ,032 

,017 ,140 ,180 

-,143 -,047 ,050 

-,144 ,044 ,103 

-,019 ,235 ,000 

-,084 ,096 ,079 

,007 ,220 ,051 

-,145 ,047 ·,009 

,083 ,114 ·,057 

·,120 ,322 ,046 
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-,006 -,027 

,017 -,005 
-,021 -,010 
,043 -,047 

-,025 ,054 

,024 ,024 

-,005 ,062 

,053 -,079 

-,024 -,085 

,015 ,284 

,033 ,252 

-,031 -,010 

,185 ,050 

-,021 -,013 

,017 -,254 

,050 ,105 

,030 ,183 

-,005 -,063 

-,078 ·,012 

-,017 ,131 

,026 ,063 

,063 ,042 

,149 ·,022 

,169 -,033 

-,153 ~ 

-,042 ,075 

,ltO -,004 ... ,100 - ,009 

,016 ,.,. 
,007 ,,. 
,149 ... 
,187 ·"' 
,219 ,058 

,188 ,032 

·,006 ,238 

,028 ,048 

8 
,027 

-,061 

-,061 

-,0111 

,035 

-,127 

,061 

-,132 

,105 

,043 

,011 

,079 

,138 

-,087 

·,348 

,117 

,082 

·,205 

·,226 

,101 

·,151 

,062 

,072 

,215 

-,193 

-,233 

-,089 

-,192 

,198 

,000 

-,075 

,008 

-,215 

-.-
•,1172 

·,1104 

·,375 
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Slructura Malrlx 

1 2 
Binnentucht kitmaat ,904 ,029 
Geluld en akoestiek ,899 ,021 
Thermisch binnenklimaat ,875 ,058 
Ucht en uitzicht ,800 ,026 
IMclltlng ,601 ,063 
Externe functies op het 
terrein (niet verbonden) -,053 ,841 

Externe functies In het ,085 ,788 gebouw 
Partners op het terrein 
(niet verbonden) ,010 ,741 

Partners In het ~ebouw 
(Wel verbonden ,148 ,682 

Toegankelijk voor ,089 ,670 8JCI8man 
Onderhoudsarme ,382 ,081 materlaten en rouUng 
Schoonmaakarme ,380 ,150 materlaten en rouung 
Slimme routing en 
compllllmenterlng tav 
beheer 

,430 ,097 

Duurmme materlaten ,453 ,095 (e11Jotproo1) 
Energiezuinige 
materlaten en lnstallaues ,229 ,314 

Mllle~onUastende ,204 ,079 materlaten 
Openbare ruimte ,400 ,031 
Uitstraling gebouw ,435 ,021 
Toegankelljka 
lUltnodigende schoot ,360 ,086 

Gebouw in dialoog met 
denlek ,124 ,094 

·~ ,541 ,110 
MultlfuncUonete ruimten ,273 ,228 
Makkelijk Indeelbare 
ruimten ,255 ,157 

Meervoudig ruimtegabruik 
van ruimten ,063 ,514 

Optimaliseren nullig 
YloeroppaMak ,143 ,334 

Vaai iCT mogelijkheden ,316 ,110 
Aanpubaar gebouw In 
de toekomst ,216 ,073 

Uilbreidbaar en 
Inkrimpbaar gebouw In 
liJskomst 

,219 ,152 

Ruimten geschild voor 
andere fiJncUes ·,121 ,338 

Parkeer- en stopplaatsen 
bij hetterrein ,307 ,124 

Eenvoudig te baretkan 
terrein Yla Infrastructuur ,222 ,1111 

L.oJischa routing bullen 
h gebouw ,291 ,187 

Logtscha routing In het 
ga ouw ,406 ,153 

Verlichting In en rondom ,407 ,135 gebouw 
vandalisme-werand ,434 ,111 gebouw en terrein 
Open, niet benauwende 
slrucluur ,552 ,098 

~~~?~gen en beschut ,300 ,082 

Extraction Me1hod: Prlncrpal Component Anatysts. 
Rotatlon Malllod: Obllmln wi1h Katser Normattzalion. 

Figuur 10.4: Structure matr1x 

Com onent 
3 4 5 
-,318 ,277 ,245 
-,392 ,303 ,175 
-,385 ,241 ,238 
-,325 ,441 ,168 
-,382 ,589 ,134 

-,099 ,045 ,046 

-,153 ,169 ,348 

-,121 -,036 ,109 

-,225 ,110 ,465 

-,140 ,178 ,489 

-,864 ,170 ,213 

-,826 ,216 ,151 

-,801 ,358 ,284 

-,787 ,484 ,251 

-,766 ,195 ,234 

-,637 ,334 ,310 

-,327 ,845 ,035 
-,302 ,788 ,122 

-,332 ,723 ,232 

-,226 ,678 ,100 .... ·- ,3,8 

-,310 ,222 ,830 

-,287 ,107 ,799 

·,133 ,054 ,718 

-,332 ,104 ,648 

-,279 ,172 ,614 

-,349 ,177 ,213 

-,309 ,064 ,144 

·,145 ,133 ,291 

-,428 ,178 ,195 

-,429 ,243 ,232 

-,356 ,397 ,165 

-,446 ,349 ,267 

-,370 ,470 ,244 

-,455 ,338 ,198 

-,459 ,572 ,2311 

-,221 ,307 ,074 

6 7 8 
,108 ,240 -,202 
,138 ,282 ·,292 
,112 ,267 -,280 

,148 ,223 -,249 
,132 ,353 -,182 

,135 ,094 ,032 

,194 ,149 -,008 

,166 ,089 -,112 

,241 ,087 -,188 

,181 ,015 ,029 

,272 ,541 -,210 

,281 ,512 -,232 

,209 ,298 ·,193 

,216 ,310 -,341 

,418 ,314 -,077 

,189 ,031 -,494 

,171 ,302 -,150 
,160 ,363 -,179 

,069 ,198 -,429 

,090 ,088 -,345 

,230 .,:U3 ...... 
,258 ,199 -,104 

,300 ,126 -,063 

,331 ,054 ,134 

,160 ,208 -,320 

,042 ,440 -,328 

,826 ,303 -,285 

,820 ,1911 -,160 

,727 ,096 ,147 

,219 ,829 -,184 

,215 ,820 ·,250 

,321 ,724 -,187 

,363 ,620 -,399 

,337 ,299 -,721 

,323 ,291 -,693 

,190 ,321 -,581 

,090 ,357 -,578 

Uit de Pattern Matrix tabel (figuur 10.3) kunnen, aan de hand van de onderwerpen van de items met de 

hoogste gewichten, de factoren worden geïdentificeerd en gelabeld. De uitkomsten van de Oblimin 

rotatien methode onthullen dat bij alle 8 factoren de correlatie van de items erg sterk is. Daarnaast 

kunnen alle correlatie coëfficiënten van de items worden onderverdeeld bij een factor (zie clustering van 

de items bij de verschillende factoren in figuur 10.4). Bij alle factoren zijn er minimaal3 items te 

constateren, dat erop duidt dat het besluit om 8 factoren aan te houden verantwoord was. 

Voordat de definitieve factoren met bijbehorende items worden geïdentificeerd, wordt er een wijziging 

doorgevoerd. Het item 'Gebruiks- en kindvriendelijke omgeving' heeft volgens de Structure Matrix (figuur 

10.4) een sterke relatie met nagenoeg alle factoren, waardoor is besloten het item te verwijderen. Dit zal 
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verder geen drastische gevolgen hebben bij het bepalen van het relatieve belang van de factoren, omdat 

dit item volgens respondenten met nagenoeg alle factoren wordt geassocieerd. 

De volgende factoren met bijbehorende items zijn middels de factoranalyse geïdentificeerd: 

L1 . Comfort In het gebouw Binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

Geluid en akoestiek 

Thennisch binnenklimaat (temperatuur) 

Licht en uitzicht (zonlicht, zicht naar buiten) 

12. Agglomeratie Externen op het terrein (niet verbonden) 

Partners op het terrein (niet verbonden) 

Externen in het gebouw 

Partners in het gebouw 

Toegankelijk voor externen 

13. Duurzaamheld Onderhoudsarme materialen en routing 

Schoonmaakarme materialen en routing 

Slimme routing en compartimentering tav beheer 

Energiezuinige materialen en installaties 

Duurzame materialen (stootproof) 

Milieu ontlastende materialen 

14. Esthetica Openbare ruimte 

Uitstraling gebouw 

Toegankelijke I uitnodigende school 

Schoolgebouw in dialoog met de plek 

Inrichting (interieur en afwerking) 

LS. Functionaliteit Multifunctionele ruimten 

Makkelijk indeelbare ruimten (flexibele wanden) 

VeeiiCT mogelijkheden 

Meervoudig gebruik van ruimten 

Optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

18. Flexibiliteit Uitbreidbaar I inkrimpbaar gebouw in toekomst 

Aanpasbaar gebouw in de toekomst 

Ruimten geschikt voor andere runeties 

17. Vert.:eersstructuur Parkeer- en stopplaatsen bij het terrein 

Eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

Logische routing buiten het schoolgebouw 

Logische routing binnen het schoolgebouw 

18. Sociale Velligheld Verlichting in en rondom het gebouw 

Vandal isme-werend gebouw en terrein 

Geborgen en beschut terrein 

Open, niet benauwende gebouwstructuur 

Tabel10.1: factorlabels en Items 

De bovenstaande gegroepeerde items uit de factoranalyse blijken grotendeels overeen te komen met de 

in hoofdstuk 7 onderscheidde items {productkenmerken) en factoren {klantenwensen). Er is echter één 

verschil ten opzichte van de in hoofdstuk 7 gemaakte clustering: 

Alhoewel de in hoofdstuk 7 gemaakte clustering uitmondde in 11 factoren, blijkt uit de factoranalyse dat 

de in hoofdstuk 7 onderscheidde factoren 'Imago' en 'Relatie gebouw/omgeving' samengevoegd kunnen 

worden tot één factorgroep {Esthetica). De items behorende bij de factor 'Relatie gebouw/omgeving' 

hebben namelijk allen een erg sterke relatie met factor 4 'Esthetica' {zie Pattem Matrix, figuur 10.3). 

Ditzelfde is het geval bij de in hoofdstuk 7 geïdentificeerde klantenwensen 'Exploitatie' en 

'Duurzaamheid', die samengevoegd kunnen worden tot 'Duurzaamheid' en bij de factoren 

'Bereikbaarheid' en 'Veiligheid', die samengevoegd kunnen worden tot 'Verkeersstructuur' . 
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De resultaten van de factoranalyse ondersteunen het gebruik van de in hoofdstuk 7 geïdentificeerde 

klantenwensen en productkenmerken met de samenvoeging van: 

'Imago' en 'Relatie met omgeving' tot de factor 'Esthetica' 

'Exploitatie' en 'Duurzaamheid' tot de factor 'Duurzaamheid' 

'Bereikbaarheid' en 'Veiligheid' tot de factor 'Verkeersstructuur' 

Alhoewel de factoranalyse 8 onderliggende factoren heeft geïdentificeerd, wordt in het vervolg van het 

onderzoek de indeling en benaming van factoren en items volgens hoofdstuk 7 aangehouden. De 

factoren die als gevolg van de uitkomsten van de factoranalyse kunnen worden samengevoegd, blijven 

opgesplitst. Dit heeft namelijk geen invloed op de verdere verwerking en interpretatie: het te identificeren 

relatieve belang van de samengevoegde factoren (volgens de factoranalyse) zal hetzelfde zijn als de 

som van de opgesplitste factoren. Daarnaast wijst een betrouwbaarheidsanalyse uit dat de Cronbach's 

Alpha bij het aanhouden van de 11 klantenwensen de gewenste waarde van 0, 7 overschrijdt (DeVellis, 

2003), waardoor geconcludeerd kan worden dat de betrouwbaarheid van de meetschaal (11 

klantenwensen) voldoende is. 

De in hoofdstuk 7 opgestelde hiêrarchie van klantenwensen en productkenmerken wordt door de 

factoranalyse ondersteund en zal in het vervolg van het onderzoek als zodanig worden toegepast. 

10.2 WAARDEDIMENSIES 

Bijlagen 

Middels de factoranalyse zijn de verschillende factoren cq klantenwensen geïdentificeerd en getoetst 

met de samenhang volgens hoofdstuk 7. Naast de samenhang tussen factoren en items, zijn in 

hoofdstuk 7 de factoren tevens onderverdeeld bij drie waardedimensies, te weten: belevings-, gebruiks

en toekomstwaarde. De samenhang tussen de klantenwensen en de waardedimensies kan tevens aan 

de hand van de factoranalyse worden getoetst. In een dergelijk geval bedraagt het aantal factoren 3 

(waardedimensies) en worden deze factoren getoetst op correlatie met de items (functionele wensen). 

Toepassing van de factoranalyse met 3 factoren (waarden> 0,3) geeft de volgende Pattem Matrix. 
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Pilttarn Mlltrix• 

Binnenluchtklimaat 
Ucht en uilzicht 
Geluid en akoestiek 
Thermisch binnenklimaat 
Open, niet benauwende structuur 
Inrichting 
Toegankelijke lUitnodigende schooi 
Uilstraling gebouw 
Openbare ruimte 
Verlichting in en rondom gebouw 
Vandalisme-warend gebouw en terrein 
Gebouw in dialoog met de plek 
Geborgen en beschutterrein 
VeeliGT moQelijkheden 
Meervoudig ruimtegebruik van ruimten 
Toegankelijkvoor eldemen 
Exlerne functies in het gebouw 
Partners in het gebouw (wel verbonden) 
Exlerne functies op het terrein (niet verbonden) 
Partners op het terrein (niet verbonden) 
Multifunctionele ruimten 
Makkelijk indeelbare ruimten 
Optimaliseren nutlig vloeroppervlak 
Ruimten geschikt voor andere functies 
Onderhoudsarme matenalen en routing 
Schoonmaakarme materialen en routing 
Eenvoudig te bereiken terrein vla infrastructuur 
Energiezuinige materialen en Installaties 
Parkeer- en stopplaatsen bij het terrein 
Aanpasbaar gebouw in de toekomst 
Logische routing butten het gebouw 
UHbreidbaar en inkrlmpbaar gebouw in toekomst 
Logische routing In het gebouw 
Slimme routing en compartimentering tav beheer 
Duurzame materialen (stootprool) 
Milie~ronUastende materialen 

Extraction Melhod: Prlnc1pal Component Analys1s. 
Rotatien Melhod: Oblimin wllh Kaiser Normallzation. 

a. Rotatien converged in 8 iteraUons. 

Figuur 10.5: Pattem Matrix 3 factoren 

Comoonent 
1 2 3 
,819 

,810 

,802 

,767 
,662 

,649 

,641 

,621 
,608 

,491 

,428 -,338 

,428 
,375 

,311 

,789 

,766 
,741 

,723 

,622 

,576 

,559 
,517 

,501 

-,323 ,3115 -,395 

-,821 
-,770 

-,694 

-,684 

-,873 
-,639 

-,563 

-,557 

-,534 
-,516 

,401 -,489 

-352 

Uit de Pattern Matrix met 3 factoren kunnen de onderstaande tabellen worden geïnterpreteerd . In de 

eerste kolom staan de items (functionele wensen) weergegeven, waaraan naar eigen interpretatie een 

titel is gekoppeld (één van de waardedimensies). In kolom 2 zijn de factoren weergeven, zoals deze in 

hoofdstuk 5 zijn geïdentificeerd en gekoppeld aan de items. 

1. Belevlngswaarde 

Binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

Licht en uitzicht (zonlicht, zicht naar buiten) 

Geluid en akoestiek 

Thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

Open, niet benauwende gebouwstructuur 

Inrichting (interieur en afwerking) 

Toegankelijke I uitnodigende school 

Uitstraling gebouw 

Openbare ruimte 

Verlichting in en rondom het gebouw 

Vandalisme-werand gebouw en terrein 

Schoolgebouw in dialoog met de plek 

Geborgen en beschut terrein 

Factor 

Comfort 

Comfort 

Comfort 

Comfort 

Sociale Veiligheid 

Imago 

Relatie omgeving 

Imago 

Imago 

Sociale Veiligheid 

Sociale Veiligheid 

Relatie omgeving 

Sociale Veil iQheid 
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2. Gebruikswaarde Factor 

Meervoudig gebruik van ruimten Functionaliteit 

Toegankelijk voor externen Agglomeratie 

Externe functies in het gebouw Agglomeratie 

Partners in het gebouw Agglomeratie 

Externen op het terrein (niet verbonden) Agglomeratie 

Partners op het terrein (niet verbonden) Agglomeratie 

Multifunctionele ruimten Functionaliteit 

Makkelijk indeelbare ruimten (flexibele wanden) Functionaliteit 

Optimaliseren nuttig vloeroppervlak Functionaliteit 

3. Toekomstwaarde Factor 

Ruimten geschikt voor andere functies Flexibiliteit 

Onderhoudsarme materialen en routing Exploitatie 

Schoonmaakarme materialen en routing Exploitatie 

Eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur Bereikbaarheid 

Energiezuinige materialen en installaties Exploitatie 

Parkeer- en stopplaatsen bij het terrein Bereikbaarheid 

Aanpasbaar gebouw in de toekomst Flexibiliteit 

logische routing binnen het schoolgebouw Veiligheid 

Uitbreidbaar I inkrimpbaar gebouw in toekomst Flexibiliteit 

logische routing buiten het schoolgebouw Veiligheid 

Slimme routing en compartimentering tav beheer Exploitatie 

Duurzame materialen (stootproof) Duurzaamheid 

Milieu ontlastende materialen Duurzaamheid 

Uit de bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat de uitkomsten uit de factoranalyse met 3 

factoren qua samenhang grotendeels overeenkomen met de samenhang zoals deze in hoofdstuk 5 is 

geïdentificeerd. De items die sterk met de 3 factoren (waardedimensies) correleren, komen namelijk 

nagenoeg overeen met de literatuur uit hoofdstuk 7 (zie de kolom 'factor'). Dit duidt er dus op dat de 

samenhang tussen de waardedimensies, klantenwensen en functionele wensen, zoals deze in hoofdstuk 

7 zijn geïdentificeerd, tevens door de respondenten als zodanig herkend wordt. 

De samenhang tussen de geïdentificeerde waardedimensies, klantenwensen en productkenmerken 

zoals deze uit literatuur en kwalitatief onderzoek is gebleken (zie hoofdstuk 7), wordt tevens als zodanig 

door de respondenten herkend. 
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BIJLAGE 11: NORMALITEIT EN VARIANTIE 

Om categorieën opdrachtgevers te onderscheiden zal óf de een-weg variantie-analyse (ANOVA) worden 

uitgevoerd óf de Kruskal Wallis analyse. Om de een-weg variantie-analyse te mogen uitvoeren moet er 

sprake zijn de volgende voorwaarden: 

De variabele is normaal verdeeld in de verschillende groepen, Shapiro-Wilk's test > 0,05 

De varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk, Levene's test> 0,05 

11.1 NORMALITEIT VAN DE VERDELING 

11 
! 

"' i' 
i .. 

Bijlagen 

De hypothesen voor de toetsing op normaliteit van de verdeling zijn: 

HO: er is sprake van een normale verdeling binnen de groepen. 

H1 : er is geen sprake van een normale verdeling binnen de groepen. 

De onderstaande, als voorbeeld dienende, QQ-plots geven aan dat er niet op het oog kan worden 

vastgesteld of er sprake is van een normale verdeling (rechte lijn). 

Nonn81 Q.Q Plot of RB lm-oo Nonn81 Q.Q Plot of RB lm8QO 

·10 10 20 30 ·10 10 20 30 

Ollserved Value 

In de onderstaande tabel wordt de uitkomst van de Shapiro-Wilk toets voor normaliteit weergegeven, in 

dit voorbeeld per rol. Hierbij wordt getoetst of het relatieve belang van de klantenwensen normaal 

verdeeld is binnen de opgestelde rollen. Bij de gearceerde cellen is de sig. > 0,05, dat duidt op een 

normale verdeling. 
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Kolmoaoro-..Smlmov' Sha lro-WIIk 
Rol staösöe df Sla. stausue df Sla. 

RB Imago schoolbestuur als jurlalsch eigenaar ,230 23 ,003 ,790 23 ,000 
1Choolbe81wr als jurlalsch en economisch eigenaar ,240 23 ,001 ,853 23 ,003 
gemeenlt als economisch eigenaar ,255 26 ,000 ,721 26 ,000 
gomeenllals economisch an Jurldlech eigenaar ,204 25 ,008 ,818 25 ,000 
ochooldndle als jurlalseh algenaar ,188 81 ,000 ,858 81 ,000 
sdlooldnctht als jurldlseh on oconornlach algenalf ,183 51 ,002 ,845 51 ,000 

RB RolaUa schoolbesluur als jurlalsch olgonaar ,274 23 ,000 ,777 23 ,000 
ochoolbntwr als juridisch on economisch algenaar ,258 23 ,000 ,785 23 ,000 
gem- alaseonornlsch olgonoar ,282 26 ,000 ,817 28 ,000 
gemetlilt als economisch tn Juridisch algenaar ,275 25 ,000 ,788 25 ,000 
IChooldlratUo als julldisch elgtnaor ,240 61 ,000 ,848 81 ,000 
schooldireeUe als jurlclisch en eeonomiach algenaar ,179 51 ,000 ,829 51 ,000 

RB cornror1 schoo.,.stuur als jurtcllsch algenalf ,143 23 ,1arf ,8911 23 ,023 
aehoolbtsluur als jurtcllsch on ttonomloch algenaar ,242 23 ,001 ,752 23 ,000 
gtmllnle als economisch algenoor ,180 28 ,085 ,889 28 ,009 
gemeente alo economlach en juridisch algenaar ,239 25 ,001 ,693 25 ,000 
schooldinlcUa als jurtalsch eigenaar ,148 81 ,002 ,895 81 ,000 
schooldinldio als jurlaisch an economisch eigenaar ,151 51 ,005 ,911 51 ,001 

RB Sociale Volighoid schoolintuur als junalsch algenaar ,268 23 ,000 ,834 23 ,001 
schoollastuur als jurtalsch an aeonomlsch eigenaar ,180 23 ,129 ,872 23 ,007 
gomaanta als economisch algenaar ,238 26 ,001 ,891 28 ,000 
gemeente lis economisch en jur1disch algenaar ,202 25 ,010 ,814 25 ,000 
schooldlracua als jur1disch algenaar ,114 61 ,046 ,915 61 ,000 
schooldirech als jur1disch en economisch si genaar ,111 51 ,183 ,911 51 ,002 

RB Agglomanle schooll>nlwr als juridisch olgonur ,388 23 ,000 ,861 23 ,000 
schoolltàlur als juridisch on oconomlach afganaar ,368 23 ,000 ,711 23 ,000 
_"..alo economisch eigenaar ,213 26 ,004 ,785 28 ,DDD 
-nla 8ls economisch en jur1diaeh eigenaar ,295 25 ,000 ,723 25 ,000 
ochooldinldie als jurlaisch eigenaar ,240 81 ,000 ,789 61 ,000 
aehooldlredle tls jullelloch en economisch eigenaar ,247 51 ,DDD ,898 51 ,000 

RB Func8onai1111K ochoollesluur als jurtalsch algenaar ,184 23 ,111 ,934 23 
ochoollesluur als juridisch en economisch algenaar ,210 23 ,010 ,894 23 ,019 
-nle 8ls economisch algenaar ,278 26 ,000 ,797 26 ,000 
-nla alo economiaeh en juridisch eigenaar ,201 25 ,010 ,898 25 ,017 
schooldlredlo tls )ufldlaeh olganur ,252 81 ,000 ,868 81 ,000 
1Chooldlrec1le als jurldloth sn eeonomloeh algenaar ,180 51 ,000 ,882 51 ,000 

RB Berelldlaameld oehoolbealuUr als jUridisch eigenaar ,305 23 ,000 ,898 23 ,000 
ochoolbaàlur als jur1alseh en aeonomlsch olgenaer ,281 23 ,000 ,758 23 ,000 
--8ls economisch eigenaar ,298 28 ,000 ,757 28 ,000 
oemeonllalo eeonomtach on Juridisch algenaar ,338 25 ,000 ,781 25 ,000 
aehoo- aiS juridiaeh algenaar ,247 61 ,000 .8~ 81 ,000 
ldlool- alt juridisch on oeonomlseh eigenaar )30 51 ,000 ,803 51 ,000 

RB Veiligheld sclloolbnluur als juridisch algenaar ,209 23 ,011 ,858 23 ,004 
schoolbesluur als juridisch en economisch eigenaar ,132 23 ,200" ,885 23 ,020 
gameenllahl economisch algenaar ,175 26 ,039 ,841 28 ,001 
game- als oeonomlsch on jur1dlsch algenaar ,179 25 ,039 ,855 25 ,002 
school- als juridisch eigenaar ,187 11 ,000 ,872 61 ,000 
schooldinleUt als juridisch on economisch eigenaar ,189 51 ,001 ,900 51 ,000 

RBFIOJátJ"ite~ schoolbesluur als juridisch algenaar ,199 23 ,019 ,802 23 ,000 
schoolbestuurals juridisch on economisch algenaar ,237 23 ,002 ,712 23 ,000 
gamaenla als economisch eigenaar ,185 26 ,022 ,834 28 ,001 
gomaonll alo economisch en juridisch eigenaar ,218 25 ,003 ,801 25 ,000 
ochooldlnlr:llo als juridisch eigenaar ,227 81 ,000 ,783 81 ,000 
schooldirectie als juridisch en economloeh eigenaar ,298 51 ,000 ,818 51 ,000 

RSExpioble- 1Choollln1wr alo jurldlseh eigenaar ,185 23 ,IUD ,914 23 

----wr1agendl schoollesluur 111 juridisch en oconomlach eigenaar ,231 23 ,002 ,868 23 ,000 mallrl-
_.... als economisch eigenoor ,130 28 ,200" ,918 28 ,037 
gemeenllall oconomlach on juridisch algenaar ,259 25 ,000 ,819 25 ,000 
schooldlratUo als juridisch o1gen11r ,248 81 ,000 ,890 81 ,000 
achooldlntr:lle als juridisch en sconomlsch eigenaar ,181 51 ,000 ,821 51 ,000 

RB Duurzaamheld schoollestuur als juridisch algenaar ,192 23 ,028 ,885 23 ,013 
schoollostuur als juridisch on economisch eigenaar ,218 23 ,008 ,858 23 ,004 
gemoonhl alseconomisch eigenaar ,171 26 ,050 ,880 28 ,008 
gomoonll als economisch on juridisch eigenaar ,228 25 ,002 ,826 25 ,001 
sehooldlree1ie als juridisch eigenaar ,213 81 ,000 ,788 81 ,000 
schooldirectie als juridisch en economisch eigenaar 180 51 000 851 51 000 

a. Ulllet'ore Slgnlllunee Correr:llon 

•. Thls lilalowar bound oflh8 we slgnlllunce. 

De niet gearceerde cellen laten zien dat sig s 0,05, en dus dat HO: er is sprake van een normale 

verdeling binnen de groepen, moet worden verworpen. Deze analyse is bij alle achtergrondvariabelen 

uitgevoerd en heeft aangetoond dat de verdeling binnen de groepen van alle achtergrondvariabelen niet 

normaal verdeeld zijn en dus de HO moet worden verworpen. 

De Shapiro-Wilk toets mag niet worden uitgevoerd bij de groepen van achtergrondvariabelen die op 

nominale schaal zijn gescoord, zoals de locatie vragen met antwoordmogelijkheden 'ja-nee'. Hiervoor 
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kan de Mann-Whitney toets worden gebruikt, welke dezelfde relatie meet. Ook uit deze toets blijkt dat er 

geen parametrische methoden, als de een-weg variantie-analyse, mag worden toegepast. 

Alhoewel de verdeling binnen de groepen volgens de Shapiro-Wilk en Mann-Whitney toetsen niet 

normaal zijn verdeeld, wordt ter bevestiging de varianties binnen de groepen bepaald op gelijkheid. De 

hypothesen voor de toetsing op varianties zijn: 

HO: varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk 

H1 : varianties binnen de verschillende groepen zijn niet gelijk. 

Om te toetsen of sprake is van gelijke variantie binnen de groepen wordt de Levene's homogeniteittoets 

uitgevoerd, waarvan de resultaten in onderstaand tabel worden weergegeven. De gearceerde cellen 

laten zien dat sig. > 0,05, en waarbij de variantie binnen de verschillende groepen dus gelijk is. Enkele 

varianties zijn echter niet significant en dus zal HO: varianties binnen de verschillende groepen, worden 

verworpen. 

Test of Homogeneily of Varlanen 

Levane 
Stabstic df1 df2 Sla. 

RB Imago 2,342 5 203 ,043 
RB RelaUe ,949 5 203 ••• RB Comfort 2,122 5 203 = RB Boelale VetHgheld ,631 5 203 
RB Agglomeratie 4,535 5 203 ,001 
RB Fu.nc11onalilett ,695 5 203 .Al 
RB Bereikbaarheid ,784 5 203 ,112 
RB Velligheld 1,192 5 203 ... 
RB Fluibililett 4,795 5 203 ,000 
RB Explottatiekosten 2,816 5 203 ,026 va~agende materialen 
RB Duurzaamheid 2110 5 203 .-

Interpretatie: 

Geconcludeerd kan worden dat het uitvoeren van de een-weg variantie-analyse in dit geval niet mogelijk 

is, omdat er sprake is van één of beide van de volgende situaties : 

De variabele is niet normaal verdeeld in de verschillende groepen: Shapiro-Wilk's test wijst uit dat sig. s 

0,05. Daarom wordt Ho: er is sprake van een nonnaleverdeling binnen de groepen, verworpen. 

De varianties binnen de verschillende groepen zijn niet aan elkaar gelijk: Levene's test wijst uit dat sig. s 

0,05. Daarom wordt Ho: varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk, verworpen. 

De Shapiro-Wilk toets en Levene's toets voor homogeniteit wijzen uit dat de verdeling binnen de groepen 

niet normaal verdeeld is en dat de varianties niet gelijk zijn, wat betekent dat de een-weg variantie

analyse niet kan worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 12: KRUSKAL WALLIS TOETS 

Aangezien het toepassen van de een-weg variantie-analyse niet mogelijk is, moet de Kruskal Wallis 

toets worden uitgevoerd. Deze toets wordt gebruikt om verschil in gemiddelden te toetsen bij meer dan 

twee groepen (Pallant, 2007). 

12.1 KRUSKAL WALLIS TOETS 

Bijlagen 

De Kruskal Wallis toets heeft de volgende aannames: 

een-weg variantie-analyse is niet mogelijk; 

variabelen zijn minimaal op ordinale schaal gescoord. 

Aan beide voorwaarden wordt voldaan en dus mag de toets worden uitgevoerd. Voor de 

achtergrondvariabelen die slechts uit twee groepen bestaan (locatie vragen) wordt de Mann-Whitney 

toets toegepast. Daarnaast wordt voor de achtergrondvariabele 'Aantal scholen', welke op interval 

schaal is gescoord, de Spearman's Rank Order toets gebruikt. 

Het significantieniveau dat is gehanteerd bedraagt < 0,05. 

RB RB RB sociale RB RB l:a~o Relatie Comfort Veilt held Aaalo~er.olle Fundlonalnen Bereikbaarheld 
Chi-S- 15,563 4,160 7,369 .. 5 5 5 
As'jmp. 819. - .527 195 

a. I<Mil<aiWalls Test 

b. Onluplng-: Rol 

RB ImaGo RB Rolalo RB Comfort 
Chi-SQUaO 1,895 3,257 4,068 .. 5 5 5 
Aaymp.Sig. 863 660 540 

a.l<luslcaiWallisTest 

b.Gnluping - : -otulglng 

RBimaao RB Rtlallo RB Comfort 
Ch>BQ<>ln 7,502 2,359 3,511 .. 4 4 4 
Aaymp. Sig 112 870 475 

~. Krusta~Waltis Test 

b. GnlupBig-e: Wlno-r"-dll" brtdHChoOI 

Tabel12. 1: Kruskal Wallis Toets 

3,348 10,384 3,986 6,070 

5 5 5 5 
646 065 551 299 

RB 
RB SOciale f<a~ RB Bereikbaarhel 
Veiliahold ..... Functonalitell d 

2,721 11.714 6,606 7,159 

5 5 5 5 
743 ~ 252 209 

RB 

~:~~~~~~· .-.: ...... RB Bereiktlaarhel 
FuntlonaliteH d 

4,947 3,733 9,389 ,481 
4 4 4 4 

293 443 052 975 

RB 
Explonauekosten 

RB RB ver1agende RB 
Veilt held Fll!ldbillleft materialen Dwrzaamheld 

2,551 11 ,163 13,260 9,774 

5 5 5 5 
769 - .- 082 

RB 
Exploitalleko• 

ten RB 

.RilFIOJdbll .. rt 
vertagende Duurzaamhei 

RB Veiligheid materialen d 
4,271 4,413 5.765 2,607 

5 5 5 5 
511 492 330 760 

RB 
E."'>I-Okol 

ten RB 

RB Vei~aheld RB FIOidbHitort 
vel1agend• O..urzaamllel 
malerialtn d 

2,974 3,528 10,686 4,255 

4 4 4 4 

582 474 373 

Uit bovenstaande tabel (eerste balk) blijkt dat binnen de achtergrondvariabele 'Rol' de groepen 

significant (p < 0,05) van elkaar verschillen, namelijk bij imago, flexibiliteit en exploitatie. Dit resulteert in 

de figuur 12.1, waarin de gemiddelden per groep zijn aangegeven. 
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Bijlagen 

Ranks 

Rol N Mean Rank 
RB Imago schoolbestuur als 23 100,37 juridisch eigenaar 

schoolbestuur als 
juridisch en economisch 23 101,35 
eigenaar 
gemeente als 

26 69,42 economisch algenaar 
gemeente als 
economisch en juridisch 
eigenaar 

25 93,34 

schooldirectie als 61 119,11 juridisch eigenaar 
schooldirectie als 
juridisch en economisch 51 115,72 
eigenaar 
Total 209 

RB FlexibiliteH schoolbestuur als 
23 104,81 juridisch eigenaar 

schoolbestuur als 
juridisch en economisch 23 108,59 
eigenaar 
gemeente als 

26 129,23 economisch eigenaar 
gemeente als 
economisch en juridisch 25 125,10 
eigenaar 
schooldirectie als 61 94,22 juridisch eigenaar 
schooldirectie als 
juridisch en economisch 51 94,25 
eigenaar 
Total 209 

RB ExploHatiekosten schoolbestuur als 23 140,87 verlagende materialen juridisch eigenaar 
schoolbestuur als 
juridisch en economisch 
eigenaar 

23 114,85 

gemeente als 26 89,90 economisch eigenaar 
gemeente als 
economisch en juridisch 
eigenaar 

25 92,70 

schooldirectie als 61 95,52 juridisch eigenaar 
schooldiractie als 
juridisch en economisch 51 109,54 
eigenaar 
Total 209 

Figuur 12.1: gemiddelden van de groepen die significant verschillen 

Deze gemiddelden geven een indicatie in welke zin en mate de groepen van elkaar verschillen. Dit is 

nog eenvoudiger te zien in onderstaande tabel, waar de mediaan per groep is weergegeven. 

Report 

RB 
ExploHatiekosten 

verlagende 
Rol RB lmaao RB FlexibilileH malerialen 
schoolbestuur als juridisch eigenaar N 23 23 23 

Median 5 0000 5 0000 15 0000 
schoolbestuur als juridisch en economisch N 23 23 23 
eigenaar Median 5 0000 5 0000 12 5000 
gemeente als economisch eigenaar N 26 26 26 

Medlan I 2500 10 0000 8 7500 
gemeente als economisch en juridisch eigenaar N 25 25 25 

Medlan 5 0000 5 0000 5 0000 
schooldirectie als juridisch eigenaar N 81 61 81 

Median 10,0000 2 5000 7,5000 
schooldirectie als juridisch en economisch N 51 51 51 
eigenaar 

Median 7 5000 2 5000 10 0000 
Total N 209 209 209 

Median 5 0000 5 0000 10 0000 

Figuur 12.2: medianen van de groepen die significant verschillen 

De bovenstaande figuren (figuur 12.1 en 12.2) kunnen worden samengevat tot één figuur (figuur 12.3). 

Enkel de gemiddelden van de groepen die significant van elkaar verschillen worden in onderstaande 

tabellen weergegeven. 
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821 I 

Relatief Belan 

zeer zwak relatief belang 
zwak relatief belang 

0 gemiddeld relatief belang 
+ sterk relelief belang 
++ zeer sterk relatief belang 

Wens I rallenlveau brede school '!1~1!". m~.'!!!..L•ym_!lool 
---~ExJ!IOita~.!-

1 basisschool voor kinderen van 4 tot 12 ·aar 77,7 5 I -
bás.isschool + peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 12····· · -----:-·-

2 aar ---~8 _ !.__L_· _ 
basisschool, peuterspeelzaal + kinderdagverblijf: van I 

3 QLQ_O uur tot 19_:QO uur 1 ~..!!. __!5.-.-..L-_+_ 
basisschool, peuterspeelzaal + kinderdagverblijf + i 

4 S~!lorzlenlngen en een bibliotheek __101 3 _ _10_-J.-~ 
als hierboven + een wijkfunctie door centrum voor jeugd I : 

5en ezin 1028 I 10 i 0 

Bijlagen 

Figuur 12.3: vereenvoudigde weergave van de gemiddelden van de groepen die significant verschillen 

Daarnaast is de achtergrondvariabele 'rol' samengevoegd naar type eigendom. Hierdoor zijn er drie 

groepen te onderscheiden, te weten: juridisch, economisch en zowel juridisch als economisch eigenaar. 

Met de Kruskal Wallis toets blijkt ook bij deze indeling bij het relatieve belang van ' Imago' de 

gemiddelden van de groepen significant te verschillen (zie onderstaande tabel). 

1 
2 
3 

Rol naar eigendom 
!Juridisch eigenaar 
~omisch enj!Jridisch eig~naar 

nomisch eigenaar 

R I . fB I eatie eang 
I Imago 
I maan median laymbo~ 

114,0 5 0 
106,7 5 0 
69,4 125 -

Figuur 12.4: resultaten Kruakal Wallis toets van de groepen binnen 'rol naar eigendom' 

Interpretatie: 

Uit het voorgaande blijkt dat binnen de waarderingen (relatieve belang) op de klantenwensen 'imago', 

'flexibiliteit' en 'exploitatie' de rollen de uitkomsten significant beïnvloeden. De grote verschillen tussen 

de rollen worden kort opgesomd per klantwens: 

Rol opdrachtgever: 

Ten aanzien van 'imago': 

Schooldirecties (zowel juridisch als juridisch en economisch eigenaar) hechten relatief meer waarde aan 

imago dan schoolbesturen en gemeenten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het gebouw voor 

schooldirecties als boegbeeld wordt gebruikt en veelal zelf gebruiker van het gebouw zijn. Gemeenten 

en schoolbesturen ontwikkelen over het algemeen meerdere schoolgebouwen en zijn geen gebruikers 

van het gebouw. 

Opdrachtgevers met alleen het economische eigendom hechten relatief minder waarde aan imago dan 

opdrachtgevers die (tevens) juridisch eigenaar zijn, zoals schoolbesturen, schooldirecties en gemeenten 

met zowel het economische als juridische eigendom. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

economisch eigenaren de nadruk leggen op de stichtingskosten en in mindere mate op de 

exploitatiekosten. Een verbetering van het imago heeft veelal een verhoging van de stichtingskosten tot 
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gevolg. Een verbetering van het imago resulteert veelal niet in een verlaging van de exploitatiekosten. 

Het aspect imago heeft dus een mindere prioriteit voor opdrachtgevers die alleen economisch eigenaar 

zijn, aangezien zij voornamelijk de stichtingskosten zo laag mogelijk willen houden. 

Ten aanzien van 'flexibiliteit': 

Schooldirecties hechten relatief minder waarde aan een flexibel gebouw dan schoolbesturen en 

gemeenten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de directies zich in mindere mate bewust zijn 

van de voordelen van flexibil iteit ten aanzien van de toekomstige waarde van het gebouw. Bovendien 

valt een groot deel van de directies onder een overkoepelend bestuur. Aspecten ten aanzien van 

flexibiliteit vormen dan een aangelegenheid voor het bestuur en in mindere mate voor de schooldirecties. 

Opdrachtgevers met alleen het economische eigendom (gemeenten) hechten relatief meer waarde aan 

flexibiliteit dan andere opdrachtgevers. 

Ten aanzien van 'exploitatie': 

Schoolbesturen hechten in verhouding tot de andere opdrachtgevers relatief de meeste waarde aan 

exploitatie verlagende materialen. 

Geloofsovertuiging: 

Uit de Kruskal Wallis toets blijkt dat de geloofsovertuiging de uitkomsten binnen de waarderingen 

(relatieve belang) op de klantenwens 'agglomeratie' significant beïnvloedt. De grote verschillen tussen 

de geloofsovertuigingen worden kort opgesomd voor de klantwens 'agglomeratie': 

De opdrachtgevers gemoeid met de ontwikkeling van gereformeerde scholen hechten relatief meer 

waarde aan agglomeratie dan opdrachtgevers met 'andere geloofsovertuigingen'. Bij nadere 

beschouwing blijkt echter dat er slechts 4 respondenten de geloofsovertuiging gereformeerd hadden. Er 

is besloten om deze groep onder de groep 'Anders' te laten vallen. Dit geeft de volgende tabel: 

1 
2 
3 
5 
6 

Geloofsovertuiqinq 
Openbaar 
Rooms-Katholiek 
Protestants Christelijk 
Gemengd 
Anders 

---- -

Relatief Belang 

I Agglomeratie 
I mean median I symbool 

87,2 2,5 0 
85 0 2,5 0 
56 7 0 -
64 0 0 -
82 1 25 0 

Figuur 12.5: resultaten Kruskal Wallis toets van de groepen binnen 'geloofsovertuiging' 

Hieruit blijkt dat de Protestants Christelijke en Gemengde schoolbesturen en -directies relatief minder 

waarde hechten aan agglomeratie dan opdrachtgevers met een 'andere geloofsovertuiging' . 

Integratieniveau: 

Uit de Kruskal Wallis toets blijkt dat de 'wens van integratieniveau ten aanzien van een brede school' de 

uitkomsten binnen de waarderingen (relatieve belang) op de klantwens 'exploitatie verlagende 

materialen' significant beïnvloedt. Rekening houdende met het relatieve belang tussen de verschillende 

integratieniveaus, is het mogelijk om de groepen te hergroeperen naar de volgende categorieên: 

laag integratieniveau: basisschool (BS)+ evt peuterspeelzaal (PSZ); 

gemiddeld integratieniveau: BS, PSZ + kinderdagverblijf (KDV); 

hoog integratieniveau: BS, PSZ, KDV + sportvoorziening, bibliotheek en eventueel een wijkfunctie. 
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Dit resulteert in de volgende tabel: 

Figuur 12.6: resultaten Kruskal Wallis toets van de groepen binnen 'Integratieniveau' 

De significante verschillen met betrekking tot het integratieniveau worden kort opgesomd voor de 

klantwens 'exploitatie': 

De respondenten met de wens voor een laag integratieniveau hechten relatief minder waarde aan de 

klantwens 'exploitatie verlagende materialen' dan opdrachtgevers met de wens voor een hoger 

integratieniveau. Een verklaring hiervoor kan zijn dat dergelijke basisscholen relatief kleiner zijn en de 

exploitatiekosten lager zijn. De noodzaak om deze kosten te verlagen is in mindere mate aanwezig. 

Opdrachtgevers met de wens voor een gemiddeld integratieniveau hechten relatief de meeste waarde 

aan exploitatiekosten verlagende materialen in vergelijking met de opdrachtgevers met de wens voor 

een 'laag of hoog integratieniveau'. Een mogelijke verklaring is dat een hoog integratieniveau veelal 

meerdere partners met zich mee brengt, waardoor de exploitatiekosten onder deze partners worden 

verdeeld. De opdrachtgever is voornamelijk gefocusseerd op de onderwijsfunctie en de exploitatiekosten 

kunnen voor elk van de functies relatief eenvoudig worden verdeeld. Bij een gemiddeld integratieniveau 

is het aantal partners zeer beperkt, maar zijn de functies veelal met elkaar verbonden. Hierdoor is het 

minder eenvoudig is om de exploitatiekosten over de partners te verdelen, waardoor men meer bewust 

wordt en de focus legt op het verlagen van de exploitatiekosten. 

12.2 SPEARMAN'S RANK ORDER TOETS 

Bijlagen 

De achtergrondvariabele 'Aantal scholen' is door enkel schoolbesturen gescoord op interval schaal. De 

toets die hiervoor in aanmerking komt is de Spearman's Rank Order toets. De invloed van de 

hoeveelheid scholen dat een schoolbestuur onder haar gezag heeft op de klantenwensen wordt 

verkregen door de correlatie coëfficiënt. 
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Spearman·s rflo Hoeveelheid &cholen Correlation eoemeient 
onder gezag Slg. (2-1alled) 

N 
RB Imago Correlation Coeftlc lent 

Slg. (2-1allod) 

N 

RB RelaUe Correiatlon Co aftlelent 
Blg.(2-1allod) 
N 

RB Comfort Correlation Coetficient 

Blg.(2-1alled) 
N 

RB Sociale Ve!Hgheld Corralatlon eoemeient 
Big. (2-1allod) 
N 

RB Agglomeratie Correlatl on Codlclent 

Slg. (2-tallod) 

N 

RB Functionaliteit Correlation Coell'lcient 
Sig.(2-1ailed) 
N 

RB Bereikbaarheld Correlatlon eoeMeient 

Blg.(2-1alled) 
N 

RBVeBigheid Correlatlon Coetnclent 
Blg.(2-1alled) 
N 

RSFI-1111eH Correlatlon Coetncient 
Blg.(2-1allad) 
N 

RB El<pl01ta11okoS18n Correlatton Coetnclent 
varlagende materlaten Slg. (2-1allod) 

N 

RB Duunaamheld Correlatton Coefllclent 
Big. (2-talled) 
N . . Cornlation Is slgnlftcant at llo 0 051 ... 1 (2-hllled) . 

" · ConoiiiiOnls olg-onla111o 0.01 ,_ Q-1anod). 

Hoeveelhel ct 
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•s 
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Figuur 12.7: resultaten Speannan's Rank Order Toets 

Cohen (1988) stelt dat de coëfficiënt een minimum dient te hebben van 0,1 . Daarnaast hanteert Cohen 

de volgende schaal: 

- zwakke correlatie 

- gemiddelde correlatie 

- sterke correlatie 

Interpretatie: 

r = 0,10-0,29 

r = 0,30- 0,49 

r = 0,50- 1 ,00 

Uit de Spearman's Rank Order toets blijkt dat nagenoeg alle klantenwensen een zwakke correlatie 

coëfficiënt hebben. De aspecten relatie met omgeving en duurzaamheid hebben een gemiddelde 

correlatie, maar zijn echter dermate laag (< 0,35) dat ook deze aspecten niet nader beschouwd zullen 

worden. 
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BIJLAGE 13: CHI-SQUARED AUTOMATIC INTERACTION DETECTION 

Uit de Kruskal Wallis toets bleken een aantal groepen qua gemiddelden significant van elkaar te 

verschillen. Hierbij worden de groepen binnen één onafhankelijke variabele (achtergrondvariabele) met 

meerdere afhankelijke variabelen (relatieve belang klantwensen) vergeleken. Het is echter bij deze toets 

niet mogelijk om categorieên opdrachtgevers te identificeren, aangezien er slechts één onafhankelijke 

variabele kan worden vergeleken. Met de CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detection) is dit 

wel mogelijk. 

CHAID kan worden gebruikt om de relatie tussen een afhankelijke variabele (relatieve belang klantwens) 

en een serie onafhankelijke variabelen te bestuderen. De toets vindt de achtergrondvariabelen die de 

klantwens optimaal voorspellen. CHAID is ontwikkeld door Kass (1980) en geeft in een boomdiagram de 

relaties weer, waarin de laatste tak een categorie vertegenwoordigt ten aanzien van de afhankelijke 

variabele. 

Uit de Kruskal Wallis toets bleken de groepen binnen de volgende achtergrondvariabelen qua 

gemiddelden significant verschillen bij de nevenstaande afhankelijke variabelen: 

Achtergrondvariabele Afhankelijke variabele 
Rol lmag,~o _____ _ 

Flexibiliteit 

Geloofsovertuiging Agglomeratie 
Wens voor integratieniveau Exploitatie 

Figuur 13.1: Resultaten Kruskal Wallis toets herhaald 

Alvorens bij de bovenstaande afhankelijke variabelen de CHAID toets toe te passen, wordt het relatieve 

belang van de afhankelijke variabelen in clusters ingedeeld, zodat er sprake is van een ordinale schaal. 

De volgende schaal wordt in het vervolg toegepast: 

Schaal Relatief belang 

--~1~zw~a~k~r~e~la~ti~e~fb~e~l~an~~----~<~7,5. o/c.~o ~~---
2 gemiddeld relatief belang 7,5% < 15% 
3 sterk relatief belang 15% < 22,5% 
4 zeer sterk relatief belang i?: 22,5% 

Figuur 13.2: clustering van de schaal 

De volgende boomdiagrammen kunnen worden weergegeven na toepassing van de Growing Method 

Exhaustive CHAID per afhankelijke variabele met een significantie niveau van 0,05 en een minimaal 

aantal van de parent en child node van respectievelijk 20 en 10. 

13.1 IMAGO 

Bijlagen 

Zoals uit onderstaand boomdiagram blijkt, voorspelt de achtergrondvariabele 'rol globaal' (ingedeeld 

naar eigendom) de afhankelijk variabele 'imago' optimaal. Er is een duidelijke tweedeling te constateren 

tussen de opdrachtgevers met economisch eigendom en opdrachtgevers met juridisch (en economisch) 

eigendom. 
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Rol•tiof Boloog lm•go 

Nodo 0 

c•••so!l ~ n 

•o" <7,!5" !16,0 117 
• 7 ,!5" ( 1!1" 21,!1 <l!5 
• 1!1" ( 22,!1" 10,0 21 
• 2:i: ~" > 1~g 2!! 

Tot.l 100,0 20Q 

I l:: 
Rol Globul 

Adj. P-Y•Iuo-<l,022, Chl-squ•ro•7 ,682, 
df.o1 

economisch •igen1.1r 

I 
Nodo1 

Catego!! " n 

• 0" < 7,!1" 80,8 21 
• 7 ,!!" ( 1!1" 7,7 2 
• 1!1" < 22.!1" 11.!1 3 

• 22 ~" > !!!! Q 
Toul 12,4 26 

economisch on juridisch eigenaar. 
juridisch eigenaar 

I 
Nodo 2 

Catego !I " n 

• 0" < 7,!!" !12,!1 ge 

• 7 .!!" < 1!1" 23,!1 43 
• 1!1" c 22.!1" Q,8 18 
• ~ ~" > 14.;1 ~ 

Tobl 87,6 183 

I l:: 
Wonswor integrationiYuu 4schalig 

Adj. P-nlue=0,034, Ch~squar.-10 ,3!12, 

dfo2 

<-basisschool (U)+ ntpea •••IKnl (blllllchooi(BS)+ ..t~l ~ B 
(PSZ) (PSZ). BS PSZ + kindordag.-orblijf (I(D\Il 

I I 
Nodo3 Nodo4 

Catogo!! " n C•t•ao!! " n 

• 0" c 7,!1" 31,6 6 • 0" c 7,!1" 68,6 24 
• 7.!1" c 1!1" 26,3 !! • 7 ,!!" c 1!1" 20,0 7 
• 1!5" c 22,!1" 10,!1 2 • 1!1" c 22,!1" 8,!1 3 
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Nodo!5 
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Figuur 13.3: Boomdiagram na toepassing CHAID toets bij afhankelijke variabele 'Imago' 

V) 

Vervolgens kan de categorie 'juridisch eigenaar en economisch en juridisch eigenaar' worden opgedeeld 

naar de achtergrondvariabele 'wens voor integratieniveau'. Hierbij zijn drie groepen te constateren, te 

weten: 

laag integratieniveau: basisschool (BS)+ evt peuterspeelzaal (PSZ); 

gemiddeld integratieniveau: BS, PSZ +kinderdagverblijf (KDV); 

hoog integratieniveau: BS, PSZ, KDV + sportvoorziening, bibliotheek en eventueel een wijkfunctie. 

Interpretatie: 

Ten aanzien van imago kunnen de volgende segmenten worden geïdentificeerd: 

Afhankelijke variabele 'Imago' 
1 Economisch ei enaar 
2 Juridisch (en economisch) eigenaar & Laag integratieniveau 
3 Juridisch (en economisch) eigenaar & Gemiddeld integratieniveau 
4 Juridisch (en economisch) eigenaar & Hoog integratieniveau 

Figuur 13.4: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'Imago' 

Cluster 1: Opdrachtgever naar eigendom: 

In de onderstaande figuur is het gemiddelde relatieve belang per klantwens van twee geïdentificeerde 

groepen binnen de achtergrondvariabele 'rol' overzichtelijk weergegeven. 
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Bijlagen 

Relatief Belang 

0,0% 10,0% 20,0% 

Functionaliteit 25,5% 

Duurzaantleid 
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Coolort 
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Bcploilatie 31 

c 
" 3: c 

Sociale Veilgheid 

s 
c Verkeersstromen ftl 

52 
Agglorreratie 
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Relatie rret OrTOeYing 
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Figuur 13.5: resultaten CHAJD toets biJ afhankeliJke variabele 'Imago' In grafiek, cluster 1 

30,0% 

• econorrisch eigenaar 

• jJridisch (en econorrisch) 
eigenaar 

De bovenstaande figuur ondersteund de CHAID toets, aangezien duidelijk te constateren is dat aan de 

klantwens 'imago' door opdrachtgevers met enkel het economische eigendom relatief minder waarde 

wordt gehecht dan opdrachtgevers die juridisch eigenaar zijn (of juridisch en economisch). Alhoewel 

enkel de klantwens 'imago' volgens de Kruskal Wallis en CHAID toets significant is, wordt er tevens kort 

op de overige klantenwensen ingegaan. 

Bovenstaand figuur kan vereenvoudigd worden weergegeven door het relatieve belang in categorieên in 

te delen. De indeling geschiedt niet alleen, als in het begin van deze paragraaf, naar relatief belang, 

maar tevens naar het verschil in waarderingen tussen de groepen. Clustering naar enkel relatief belang 

zorgt voor een vertekend beeld. Het verschil tussen de groepen ten aanzien van één klantwens kan 

namelijk minimaal zijn, maar toch kan de klantwens in verschillende categorieën vallen. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij sociale veiligheid. Indien de grens van twee categorieën exact op de 8,8% 

ligt, dan valt dit item bij de twee groepen in verschillende categorieën, terwijl het verschil slechts 0,2% 

bedraagt. 

Om per klantwens aan te geven of er een significant verschil tussen het relatieve belang van de twee 

groepen ten aanzien van een klantwens bestaat, worden een tweetal criteria gehanteerd. Allereerst 

worden alle klantenwensen met een zeer zwak relatief belang(< 5%) buiten beschouwing gelaten, 

aangezien deze wensen in verhouding tot de andere relatief onbelangrijk zijn. Vervolgens wordt als 

criterium gehanteerd dat het verschil tussen het relatieve belang van beide groepen groter moet zijn dan 

25% (1,5 x zo belangrijk) . De klantenwensen die door deze criteria komen zijn 'imago' , 'comfort', 

'agglomeratie', 'functionaliteit' , 'flexibiliteit' , 'exploitatie' en 'duurzaamheid' met respectievelijk een 

verschil van 162%, 41%, 61%, 29%, 62%, 58% en 39%. Wanneer deze klantenwensen schematisch 

naar sterkte van het relatieve belang in een spin diagram worden weergegeven, kan het volgende 

worden verkregen: 
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Bijlagen 

Duurzaamheid 

Exploitatie~ 

TOEKOMSTWAARDE 

Flexibiliteit 
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30% 

25% 
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15% 

BELEVINGSWAARDE 

- juridisch (en elot economisch) 
Comfort eigenaar 

- economisch eigenaar 

Agglomeratie 

GEBRUIKSWAARDE 

Functionaliteit 

Figuur 13.6: resultaten CHAID toets bij afhankelijke variabele 'Imago' In splndlagram, cluster 1 

Een vereenvoudigde weergaven van het spin diagram is de onderstaande tabel: 

Klantenwensen 
1 Imago 
2 Comfort 
3 Agglomeratie 
4 Functionaliteit 
5 Flexibiliteit 
6 Exploitatie 
7 Duurzaamheid 

Economisch ~~uridisch (en 
eigendom !economisch) 

eigendom 

-- -
- 0 

- --
++ + 
0 -
- 0 
0 -

zeer zwak relatief belang {< 5%) 
- zwak relatief belang (5% < 10%) 
0 gemiddeld relatief belang (1 0% < 15%) 
+ sterk relatief belang (15% < 20%) 
++ zeer sterk relatief belang (~ 20%) 

Figuur 13.7: resultaten CHAID toets bij afhankelijke variabele 'Imago' vereenvoudigd weergegeven 

De indeling naar de sterkte van het relatieve belang die in de bovenstaande tabel is gehanteerd komt 

niet overeen met de indeling zoals deze in het begin van deze paragraaf is gemaakt. Met de 5 

puntsschaal wordt nauwkeuriger inzicht verkregen in de resultaten, aangezien de scope binnen één 

categorie relatief klein is (5%). 

Cluster 2: Juridisch (en eventueel economisch) eigenaar en integratieniveau: 

Wanneer het relatieve belang van de groep opdrachtgevers met het juridische eigendom (oranje in figuur 

13.6) nader wordt ontleed volgens CHAID, kan de volgende figuur worden verkregen: 
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Bijlagen 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 

Functionalitel 

h1lgo 
•leeg Integratieniveau 
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I c ; Verkeersstrorren 
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Relatie rret orrgevlng 
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Figuur 13.8: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'Imago', cluster 2 

Na toepassing van de eerder genoemde criteria (relatief belang > 5% en verschil > 25%), kunnen de 

volgende klantenwensen worden geïdentificeerd: 'imago', 'functionaliteit' , 'flexibiliteit' , 'exploitatie' en 

'duurzaamheid', met respectievelijk een verschil van 146%, 59%, 26%, 131%, en 62%. In onderstaand 

spin diagram zijn deze klantenwensen schematisch naar sterkte van het relatieve belang weergegeven. 

Duurzaamheid 

Exploitatie 

TOEKOMSTWAARDE 

BELEVINGSWAARDE 

Imago 
30% 

25% 

20% 

15% 

Functionaliteit GEBRUIKSWAARDE 

--laag integratieniwau 

Flexibiliteit 
--gemiddeld lntegratieniwau 

- - hoog integratieniwau 

Figuur 13.9: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'Imago' In splndlagram, cluster 2 

Een vereenvoudigde weergaven van zowel het spin diagram als de bardiagram is de onderstaande 

tabel: 
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Klantenwensen 
1 Imago 
2 Functionaliteit 
3 Flexibilitei t -
4 ExR!_oitaJ~ 
5 Duurzaamheid 

Integratieniveau van juridisch (en 
eventuee economsc eigenaren I i h) i 

I Laag Gemiddeld Hoog 

==t 
+ -

++ 
~ 

+ - + 
-

·-~ 
- -

I + 
-

zeer zwak relatief belang{< 5%) 
- zwak relatief belang {5% < 10%) 
0 gemiddeld relatief belang {10% < 15%) 
+ sterk relatief belang {15% < 20%) 
++ zeer sterk relatief belang {0!: 20%) 

Figuur 13.10: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'Imago' vereenvoudigd weergegeven, cluster 2 

13.2 AGGLOMERATIE 

Bijlagen 

De afhankelijke variabele 'Agglomeratie' wordt optimaal voorspelt door de achtergrondvariabele 

'geloofsovertuiging'. Hierbij is de onafhankelijke variabele 'geloofsovertuiging' opgesplitst in de groepen: 

Openbaar en Rooms-Katholiek; 

Protestants Christelijk, Gemengd en Anders. 

Rel~tief Bel~ng Agglomer~tle 

Node 0 

c~t•so!l! ~ n 
• 0'11. < 7,5." 82,8 173 
. 7.5" < 15" 12,4 211 
• 15" < 22,5." 2,11 11 

• ~~.~" > 1,11 4 
Tolo1l 100.0 2011 

I I= 
Geloofsonrluiging 5 sch~lig 

Adj. P-nlu...0,042, Chl·squ•re•8,1123, 
dt-1 

<- Roorns-IY!holiek: <msina> > Rooms-K~Ihollek 

J l 
Node1 Node 2 

Co~tego!}! " n c~••so!l! " •o" <7.5" 78,8 1111 • 0'11. < 7,5." 113,1 
• 7 .5" < 15" 14,11 22 11 7 ,5." < 15" 11,11 
• 15" < 22.5" 4,0 11 • 15" < 22,5." 0,0 

· ~~~· ~!:! ~ · ~~~· QQ 
Tot.JI 72,2 151 Tot.JI 27,8 

I 

n 
54 

4 
0 
Q 

58 

1:: 
Wens voor inlegr~lienivuu 4 sch.alig 

Adj. P-v.alue•0,036, Ch~squ.ar.-7.538, 
dt-1 

<• BS, PSZ+ kinderd.agverblijf(KD\1) > BS, PSZ+ kinderd.agv.rblijf(KD\1) 

I I 
Node 3 Node4 

C.atego!}! " n c.atea•!l! " n 

• 0" < 7.5 .. 83,3 20 • 0" < 7,5." 100,0 34 
• 7 ,5." < 15" 16,7 4 • 7,5." < 15" 0,0 0 
• 15" < 22.5" 0.0 0 • 15" < 22,5." 0,0 0 
• ~~~~ > QQ Q · ~~~~ > QQ Q 

Tot•! 11.5 24 Toto~ I 16,3 34 

Figuur 13.11: boomdiagram na toepassing van CHAID toets biJ 'agglomeratie' 

De tweede groep (Protestants Christelijke, gemengd en anders) kan worden opgesplitst in de segmenten 

'laag tot gemiddeld integratieniveau' en 'hoog integratieniveau'. 

Interpretatie: 

De volgende categorieën kunnen ten aanzien van agglomeratie worden geïdentificeerd: 
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Afhankelijke variabele 'Agglomeratie' 
_!_Qeenbaar of Rooms Katholiek 

2 Protestants Christelijk, gemengd of anders & Laag__2!_gemiddeld inte ratieniveau 
3 Protestants Christelijk, gemengd of anders & Hoog integratieniveau 

Cluster 3: Geloofsovertuiging 

In de onderstaande figuur is het gemiddelde relatieve belang per klantwens van twee geïdentificeerde 

groepen binnen de achtergrondvariabele 'geloofsovertuiging' overzichtelijk weergegeven. 

Relatief Belang 

O,Oo/o 10,0% 20,0% 

Functionalkel 

Explolatie 

Corrtort 

n-&go 

c Sociale Veiligheid CD 
." 
c 
CD 
~ nJurzaarrfleid 
c s c 

Verkeersstromen ca 
52 

Flex ibil~eft 

Relatie met orrgevilg 

Bereikbaarheid 

Agglorreratie 

Figuur 13.12: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'agglomeratie' In grafiek, cluster 3 

• A'otestants Christelijk, 
Gerrengd of Anders 

• Openbaar of Room; Katholiek 

Na toepassing van de criteria (relatief belang > 5% en verschil > 25%) blijkt dat er geen van de 

klantenwensen het beschouwen waard is. De verschillen tussen het relatieve belang van de categorieên 

geloofsovertuigingen ten aanzien van de klantenwensen is minimaal. Enkel, zoals tevens uit de Kruskal 

Wallis en CHAID toets bleek, is het verschil bij de klantwens 'agglomeratie' wel significant. Het relatieve 

belang van agglomeratie is echter < 5% en kan daarom als relatief onbelangrijk worden bestempeld. 

Besloten is om de groepen niet nader toe te lichten en niet nader mee te nemen in de vorming van 

categorieên. 

13.3 FLEXIBILITEIT 

Bijlagen 

De achtergrondvariabele 'rol' voorspelt de afhankelijk variabele 'flexibiliteit optimaal. Er is een duidelijke 

tweedeling te constateren tussen de gemeenten of schoolbesturen enerzijds en schooldirecties 

anderzijds. 
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Bijlagen 

Node 0 
C•tego!:f: " n 

• 0" c 7,!5" 114,1 134 
• 7 ,!5" c 1!5" 20,1! ~ 
• 1!5" c 22,!5" 3,8 8 

· ~~~· ll ~ :i:~ 
Tot.l 100,0 2011 

I I= 
Rolnur type opdrachtgever 

A4j. P-valu..0,001, Chi-squar.-10,!54), 
d~1 

I 
I 

> Schoolbestuur of Gemeente 
I I 

Node 1 Node 2 
C.teao!l " n C•tego!l! " n 

• 0" c 7,!5" !52,1! !51 • 0" c 7,!5" 74,1 83 
• 7 .!5" c 1!5" 2!5,8 2!5 • 7,!5" c 1!5" 11!,1 18 
• 1!5" c 22.!5" 4,1 4 • 1!5" c 22,!5" 3,1! 4 

· ~~~· 1Z~ 1Z · ~~~· ~.:i: 7 
Total 41!,4 G7 Tot.l !53,1! 112 

Figuur 13.13: boomdiagram na toepassing van CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'flexibiliteit' 

Interpretatie: 

De volgende segmenten kunnen worden geconstateerd: 

Afhankelijke variabele 'Flexibiliteit' 
1 Gemeente of Schoolbestuur 
2 Schooldirectie 

Cluster4: Type opdrachtgever 

In de onderstaande figuur is het gemiddelde relatieve belang per klantwens van twee geïdentificeerde 

groepen binnen de achtergrondvariabele 'rol' overzichtelijk weergegeven. 

Functional~e~ 

Explokatie 

Contort 

ITBgo 

c D.Jurzaantleid .. .. 
c .. 

Sociale Veiligheid ~ 
c 
~ 
c • Verkeersstrorren Si2 

Flexibil~e~ 

Relatie rret orrgev ng 

Agglomeratie 

Bereikbaarheid 

0,0% 

Relatief Belang 

10,0% 20,0% 

Figuur 13.14: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'flexibiliteit' In grafiek, cluster 4 
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Na toepassing van de eerder genoemde criteria (relatief belang > 5% en verschil > 25%), kunnen de 

volgende klantenwensen worden geïdentificeerd: 'imago', 'relatie met de omgeving' en 'flexibiliteit' , met 

respectievelijk een verschil van 63%, 45% en 81%. In onderstaand tabel zijn deze klantenwensen 

schematisch naar sterkte van het relatieve belang weergegeven. 

ISchooldirectie !Gemeente of 
Klantenwensen !schoolbestuur 

1 Imago --------~~----~0~---+-------------------
2 Relatie met omgevin,q,._ _ _ +-1- - ---1--- - ---
3 Flexibiliteit I 

- zeer zwak relatief belang (< 5%) 
- zwak relatief belang (5% < 10%) 
0 gemiddeld relatief belang ( 10% < 15%) 
+ sterk relatief belang (15% < 20%) 

++ zeer sterk relatief befeng (~ 20%) 

Figuur 13.15: resuHaten CHAID toets biJ afhankelijke vanabele 'flexibiliteit' vereenvoudigd weergegeven, cluster 4 

13.4 EXPLOITATIE 

Bijlagen 

De afhankelijke variabele 'exploitatie' voorspelt volgens onderstaand boomdiagram de achtergrond 

variabele 'wens voor integratieniveau'. 

NodeO 
ClteQO!l ~ n 

•o~c7.!1~ 38.8 77 
. 7.11~ c 1!1~ 30.1 113 
• 1!1~ c 22.11~ 10.11 22 
• 22:!~) 22:! 47 

Toul 100.0 2011 

I I= 
WensYoor inlegr~lleni".IU 4sohlllg 

Adj. P·nlue-o.oo1. Chl-squr.-18.0113. 
df-2 

.. b-hool I)• e.lt ,. • .,...... (b...-lloel (JJS) + ewt-p•oà.,..elu•l l> 81, P8Z +lllftMrd•pelillljf (I<DV) 

I (!'SZ) (PSZ). BS. PSZ + klnderd1perblijf (1<0\1] 

I I 
Node 1 Node 2 Node 3 

ClteQO!l ~ n ClteQO!l ~ n cot•a•!l ~ n 
•o~ <7.!1~ eo.o 12 • o~ <7.!1~ 17.D 7 • o~ <7.!1~ 38.7 !18 
• 7.!1~ c 1!1~ 2!1.0 !I • 7.!1~ c 1!1~ 28.2 11 • 7.!1~ c 1!1~ 31.3 'f1 

• 1!1~ c 22.!1~ 10.0 2 • 1!1~ <22.!1~ 7.7 3 • 1!1~ <22.11~ 11 .3 17 
• 22:!~) :!11 l • 22 :!:!!: ) ~~ lil · ~~:!!) 1!1Z 28 

Toul D.e 20 Toul 18.7 3D Toul 11• 1eo 

Figuur 13.16: boomdiagram na toepassing CHAID toets biJ afhankelijke vanabele 'exploitatie' 

Bij de klantwens 'exploitatie' kunnen de volgende segmenten worden geïdentificeerd: 

Afhankelijke variabele 'Exploitatie' 
1 Laa int~:-:ra::-:to::ie~n::..:iv:..::e:=a:.=u-,--___________ _ 
2 Gemiddeld integ7ra'""'t""ie"""'n_ive"""a'"'"'u'----- -
3 Hoog integratieniveau 

Cluster 5: Integratieniveau 

In de onderstaande figuur is het gemiddelde relatieve belang per klantwens van drie geïdentificeerde 

groepen binnen de achtergrondvariabele 'wens voor integratieniveau' overzichtelijk weergegeven: 
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Bijlagen 

Rillatlef Belang 
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FunctionaiHeH 

m.go 
• Laag iltegratieniveau 

Confort • Gemiddeld iltegratieniveau 
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Sociale Veiligheid 
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Figuur 13.17: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'exploitatie' In grafiek, cluster 5 

Toepassen van de criteria resulteert in de klantenwensen 'imago', 'functionaliteit', 'verkeersstromen', 

'flexibiliteit' , 'exploitatie' en 'duurzaamheid', met respectievelijk 141%, 58%, 35%, 43%, 112% en 51%. In 

onderstaand tabel zijn deze klantenwensen vereenvoudigt naar sterkte van het relatieve belang 

weergegeven. 

Klantenwensen Laag 
1 Imago 0 
2 Functionaliteit ++ 
3 Verkeersstromen -
4 Flexibiliteit -
5 Exploitatie -
6 Duurzaamheid -

Integratieniveau 
Gemiddeld I 

-
+ 

-
-- + 
0 

Hoog 

-
++ 

-
-
0 
-

- zeer zwak relatief belang(< 5%) 
- zwak relatief belang (5% < 1 0%) 
0 gemiddeld relatief belang (10% < 15%) 
+ sterk relatief belang ( 15% < 20%) 

++ zeer sterk relatief belang(<: 20%) 

Figuur 13.18: resultaten CHAID toets biJ afhankelijke variabele 'exploitatie' vereenvoudigd weergegeven, cluster 5 

De wens voor integratieniveau is tevens bij de klantwens 'imago' aan bod gekomen. Hieruit is gebleken 

dat er bij de opdrachtgevers met enkel het economisch eigendom geen significant verschil bestaat 

tussen het integratieniveau. Dit was echter wel het geval bij de opdrachtgever met juridisch eigendom en 

de opdrachtgevers met zowel juridisch als economisch eigendom. Besloten is om de wens voor 

integratieniveau onder het juridisch (en juridisch en economisch) eigendom te plaatsen, zoals dit bij de 

klantwens imago in de boomdiagram is weergegeven. 
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BIJLAGE 14: RELATIEF BELANG PER CATEGORIE 

In onderstaande figuren is het relatieve belang per categorie opdrachtgever schematisch weergegeven. 

Per categorie is daarnaast de tabel uit SPSS toegevoegd voor gedetailleerde informatie. 

Groep 1: economisch algenaar 
Relatief Belang 

10% 20% 

Funetionalle~ ---11,0% 
Flexibil~e~ 

Corrtort 
c 

••••••• • • ft 

: c 

! .a 

Exploitatie 

Sociale Veiligheid 

••••• ,0!1, ••••.. ~ 
c 

" S2 Verl<eersstromen •••• 5,8% 

Agglo.-atie 

Bereikbaarheid 

Relatie met Of1"9'ving 

trago 

RBimaao RBRtlatit ~=~~~~=~· Aaal::eralie 
RB 

RB Comfort Funtlonallbtil 
N Valid 26 26 26 26 26 26 

.. sslnO 0 0 0 0 0 0 
llean 3,5577 3,8412 9,3268 8,6539 5,2995 25,4808 
Slll. oe.~-.. 515621 419101 8 32339 10 22811 6 56989 20 82089 

Groep 2: jurtdlech & Jurldlech en aconomiiCh eigenaar met laag 
lntllgn&tlenlvaau Relatief Belang 

0% 10% 20% 

Functionaliteit 

trago D,7% 

Corrlort 11,1% 

Sociale Veligheid 1),5% 

i • Exploitatie 1,3% c 

' c Verksersstrorrsn 7,"' .a c • S2 !l.Jurzaamheid l.ft 

Aexibil~e~ 5,~ 

Ber~arheid 3,4% 

Relatie met 011"9'Ving 3.3% 

Agglomaretie 

RBimaao RB Relatie ~~~w~~~~· Aaalo~oratio RB 
RB Comfort Func1ionalitett 

N Va lid 19 19 19 19 19 19 
Mlaolng 0 0 0 0 0 0 
"..., 13,1842 3,3288 11,8441 10,5000 2,1183 28,1311 
SIII. Deoi-. 12 91349 311138 10 06966 7 22842 3 08321 17 24887 

Bijlagen AR Walraven 

30% 

RB RB 
Bereikboamol Verkaarsstro 

d men RB Floxibll~on 

26 26 28 
0 0 0 

4,8558 5,7682 11 ,1538 
5660H 6 01321 1113096 

RB RB 
Bereiktlaarhei Verkeersstro 

d men RB FIIIXiblllten 

19 19 19 

0 0 0 
3,4078 7,1441 5,1231 

3 25450 110307 711188 

RB 
Explollallokos 

ten RB 
wer1aganda Duurzaamhel 
materialen d 

26 28 

0 0 

9,0385 13,0288 
141819 12 50087 

RB 
Explo~atiokos 

1on RB 
ver1agende Duurzaamhel 
materialen d 

19 19 

0 0 
8,3021 8,8553 

11 05937 7 09428 
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N 

N 

Va lid 

Mloolng 

Mean 

Groep 3: juridisch & juridisch en economisch eigenaar met 

gemiddeld integratieniveau Relatief Belang 

0% 10% 20% 

Exploftatie 
,,,2% 

r-------------------~ 

Functionalfteft 

Cantort 

Duurzaarrtleid 

Sociale Veiligheid 

Verkeersstromen 

Flexibilfteft 

ma go 

Relatie met orngev ing 

Bereikbaarheid 

Agglomeratie 

RBimaao RB Relatie RB Comfort 

35 35 35 

0 0 0 
5,5714 4,1421 12,9281 

1----------,------''1!,7% 

f--------,---'112,9% 

Jll·""' r--------', 

1------_.JJá.~ 
i 

r-----''6,2% 
1-----'1 5,6% 

RB ~:i~~~~~e Aaalomeratie 
35 35 

0 0 
9,6857 2,0114 

RB 
Functionaltteit 

35 

0 
18,7143 

RB 
Bereikbaarhei 

d 

35 

0 
3,8714 

Std. Oeviation 6 21453 4 77212 16 25287 8 83266 3 06100 12 01671 4 69033 

Groep 4: juridisch & juridisch en economisch eigenaar met hoog 

integratieniveau Relatief Belang 
0% 10% 20% 

Functionalfteft 11,6% 

Ex ploftalie 

Confort 

ma go 

c 
CD 
11) Duurzaarrtleid c ; 
c Sociale Veiligheid .s c 
ftl 

S2 Flexibilfteft 

Verkeersstromen 

Relatie met orngevilg 

Agglomeratie 

Bereikbaarheid 

Slalis11cl 

RB 

~~~w~~~· RB RB Bereikbaarhei 
RB lmaao RB Relatie RB Comfort Aaalomeratie Functionaliteit d 

va lid 129 129 129 129 129 129 129 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Maan 9,7018 4,8081 13,3878 8,4864 3,6996 19,6008 3,0114 
Std. Oeviation 1151424 6 46886 11 99076 7 66717 5 45466 13 34190 443312 

Bijlagen AR Walraven 

30% 

RB 
Verkeersstro 

men RB Flexibiliten 

35 35 

0 0 
8,7143 8,2143 

7 53354 9 04180 

30% 

RB 
Verkeersstro 

men RB Flexibiliteit 

129 129 

0 0 

6,9380 7,2384 
613774 10 55345 

DEEL 11 

RB 
Explottalokns 

Ion RB 
vertagende Duurzaamhei 
materialen d 

35 35 

0 0 
11,2143 11,0714 

12 01671 11 46102 

RB 
ExplottatlekOs 

ten RB 
verlagende Duurzaamhei 
matarialen d 

129 129 

0 0 
13,8837 9,2403 

16 46614 10 08462 
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Bijlagen 

De bovenstaande figuren kunnen worden gebruikt bij het proactief benaderen van de verschillende 

categorieën opdrachtgevers. In onderstaand figuur zijn de vier figuren tot één samengevoegd. 

Relatief Belang 
0% 10% 20% 30% 

Functiomi~eft 

Exploitatie 

Confort 

mago 

c 
3l Duurzaantlei:l - -- n: •. _ 
c 
; 
S Sociale Veiighei:l 
c 
111 
i: Flexibifte~ 

Verkeersstrorren 

Relatie rret 
orrgeving 

Agglorreratie 

Bereikbaarheil 

Duurzaamheid'\ 
\ 

Flexibiliteit 

' 

/ 
/ 

Verkeersstromen ...... 

~ . 111 

11,2% 

Imago 
30% -

25% . 

20% -

I 
i 

/ 
i 

I 

-1 

• Groep 1: econorrisch eigenaar 

• Groep 2: juridisch & juridisch en 
econorrisch eigenaar rret laag 
integratieniveau 

o Groep 3: juridisch & juridisch en 
econorrisch eigenaar rret 
gerri:ldeld integratieniveau 

• Groep 4: juridisch & juridisch en 
econorrisch eigenaar rret hoog 
integratieniveau 

.", Relatie met omgeving 

/" Comfort 

---; ___ i--
Sociale Veiligheid 

",.. Agglomeratie 

,. 
i 
! 

Bereikbaarheld ~ 

- Groep 1: Econorrisch eigenaar 
- Groep 2: Juridisch eigenaar + laag 

.. Functionaliteit 

Groep 3: Juridisch eigenaar+ gem integratieniveau 
- Groep 4: Juridisch eigenaar +hoog integratieniveau 

AR Walraven 
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BIJLAGE 15: CLUSTERING GROEPEN 

Na toepassing van de Kruskal Wallis toets is gebleken dat bij enkele groepen de gemiddelden significant 

van elkaar verschillen. Middels CHAID zijn de groepen geclusterd en zijn categorieën geïdentificeerd. 

Zoals uit de scriptie, hoofdstuk 7, blijkt kunnen de volgende categorieën opdrachtgevers worden 

gevormd: 

Groep 1: 

Groep 2: 

Groep 3: 

Groep 4: 

Groep 5: 

Groep 6: 

Economisch eigenaren; 

Juridisch eigenaren en een school met een laag integratieniveau; 

Juridisch eigenaren en een school met een gemiddeld integratieniveau; 

Juridisch eigenaren en een school met een hoog integratieniveau; 

Schooldirecties; 

Gemeenten en schoolbesturen. 

Het ontwikkelen van 6 producten is echter te omvangrijk, waardoor de bovenstaande groepen zullen 

moeten worden geclusterd. Om dit te realiseren wordt de som van het verschil in relatief belang tussen 

de klantenwensen bepaald. Het verschil in relatief belang tussen de klantenwensen wordt uitgedrukt in 

het percentage ten opzichte van de minst belangrijke. Stel het relatieve belang van imago in groep 1 

bedraagt 10% en in groep 2 slechts 5%. Het verschil in relatief belang tussen de klantwens 'imago' 

bedraagt 100% (10 minus 5 delen door 5). Het relatieve belang van comfort in groep 1 bedraagt 15% en 

in groep 2 zelfs 20%. Het verschil in relatief belang tussen de klantwens 'comfort' bedraagt dan 33,33% 

(20 minus 15 delen door 15). De som van het verschil van de twee klantenwensen bedraagt dan 

133,33%. Wanneer een klantwens 2x zo belangrijk is, komt dit dus overeen met een percentage van 

100%. 

De klantenwensen die worden meegenomen in de berekening zijn: imago, flexibiliteit, exploitatie, 

functionaliteit en comfort. De eerste drie klantenwensen zijn uit de Kruskal Wallis toets naar voren 

gekomen. Hieruit is namelijk gebleken dat er een duidelijk verschil in gemiddelden te constateren is bij 

de klantenwensen 'imago', 'flexibiliteit', 'agglomeratie' en 'exploitatie'. Bij nadere beschouwing (zie 

CHAID) is besloten om 'agglomeratie' buiten beschouwing te laten, gezien het lage relatieve belang. De 

klantenwensen 'functionaliteit' en 'comfort' worden tevens meegenomen, gezien het grote relatieve 

belang van deze aspecten(> 10%, zie bijlage 14). 

De som van de verschillen tussen de 6 groepen zijn in onderstaande tabel overzichtelijk weergegeven: 

1 x 

2 418% x 

3 340% 356% 

4 354% 186% 

5 407% 134% 

6 214% 293% 

1 2 

x 

150% x 

174% - x 

132% - 160% 

3 4 5 

x 

6 

1= economisch eigenaar 

2
= juridisch & juridisch en economisch 

eiÇJenaar + laa!l inteÇJratieniveau 

3
= juridisch & juridisch en economisch 

eiÇJenaar + ÇJemiddeld inteÇJratieniveau 
4= juridisch & juridisch en economisch 

eiÇJenaar + hOO!l inte!lratieniveau 

5= schooldirectie 

6= gemeente of schoolbestuur 

Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat de verschillen tussen het relatieve belang van de 5 

klantenwensen bij de oranje gearceerde cellen minimaal zijn(< 100%). De verschillen in relatief belang 
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tussen zowel groep 4 (hoog integratieniveau) en groep 5 (schooldirectie), als groep 4 en 6 

(gemeente/schoolbestuur) blijken niet groot te zijn . Bij nadere beschouwing is het verschil in relatief 

belang tussen groep 5 (directies) en groep 6 (gemeente/bestuur) slechts 160% (groen gearceerd). 

Hierdoor is besloten deze categorieën niet verder mee te nemen in het onderzoek. 
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BIJLAGE 16: BETALINGSBEREIDHEID 

Alle respondenten 
Stotlstlcs 

WTPbij WTPbï WTP bij WTPbij WTPbij 

normvergoeding < normvergoeding 2 normvergoeding 3 normvergoedilg4 normvergoeding > 

1,5 mlj mij mij mij 5mlj 

N Valid 209 209 209 209 209 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,27 3,11 2,96 2,79 2,77 

Median 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation 1,733 1,627 1,637 1,597 1,592 

Gem Std = 1.64 

WTP biJ nonnvef'liOidlng < 1 5 miJ 

Ç\lnulalive 

Frequency Peroent Valid Percent Percent 

Valid O'Mo, 0,- 39 18,7 18,7 18,7 

2,5%, 37.500,- 38 17,2 17,2 35,9 

5%, 75.000,- 57 27,3 27,3 63,2 

7,5%, 112.500,- 15 7,2 7,2 70,3 

10%, 150.000,- 46 22,0 22,0 92,3 

12,5%, 187.500,- 1 ,5 ,5 92,8 

15%, 225.000,- 15 7,2 7,2 100,0 

Total 209 100,0 100,0 

WTP biJ nonnvergoedlng 2 miJ 

Cumuialive 

Frequency Per<:ent Valid Percent Percent 

Valid O'Mo, 0,- 38 18,2 18,2 18,2 

2,5%, 37.500,- 44 21,1 21,1 39,2 

5%, 75.000,- 55 26,3 28,3 65,6 

7,5%, 112.500,- 26 12,4 12,4 78,0 

10%, 150.000,- 32 15,3 15,3 93.3 

12,5%, 187.500,- 3 1,4 1,4 94,7 

15%, 225.000,- 11 5,3 5,3 100,0 

Total 209 100,0 100,0 
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W1P biJ nonnvergoedlng 3 miJ 

Cumuialive 

Frequency Parcent Valld Percent Percent 

Valid O'Mo, 0,· 47 22,5 22,5 22,S 

2.5~. 37.500,- 42 20,1 20,1 42,e 

5~. 75.000,- 59 28,2 28,2 7o,e 

7.5~. 112.500,· 17 8,1 8,1 78,5 

10'Mo, 150.000,- 31 14,8 14,8 93.e 

12,5~. 187.500,- 3 1,4 1,4 95,2 

15~. 225.000,- 10 4,8 4,8 100,0 

Total 209 100,0 100,0 

W1P biJ nonnvergoedlng 4 mU 

Frequency Percent Valid Pon:ent Cumuialive Percent 

Valid 0'11>, 0,· 58 27,8 27,8 27,8 

2.5~. 37.500,· 39 18,7 18,7 48,4 

5~. 75.000,- 55 28,3 28,3 72,7 

7,5'1>, 112.500,· 19 9,1 9,1 81.e 

10'11>, 150.000,- 27 12,9 12,9 94,7 

12,5~. 187.500,· 5 2,4 2,4 97,1 

15~. 225.000,· 6 2,9 2,9 100,C 

Total 209 100,0 100,0 

WTP biJ normvergoeding > 5 miJ 

Cumuialive 

Frequency Percent Volid Percent Percent 

lvarid 0%, 0,· 57 27,3 27,3 27,3 

2,5%, 37.500,· 43 20,6 20,6 47,8 

5~. 75.000,· 56 26,8 28,8 74,6 

7,5~ 112.500,- 13 6,2 6,2 80,9 

10%, 150.000,- 31 14,8 14,8 95,7 

12,5'1>, 187.500,· 2 1,0 1,0 96,7 

15~. 225.000,· 7 3,3 3,3 100,0 

Total 209 100,0 100,0 

Figuur 16.1: WTP resultaten van alle opdrachtgevers 
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a. 6,0% 

~ 
• 5,0% 'a .. 
'a 
:5! 4,0% E • OI 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 
:!i! ., 
'a 
:IZ 
E ., 
(!) 

Figuur 16.2: gemiddelde WTP per groep opdrachtgevers 

7,0% 

8,1% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 

• gerriddeld 

• groep 1 

• groep 2 

o groep 3 

• groep 4 

WTPbij 
norm-.ergoeding 

< 1,5mlj 

WTPbij 
norm-.ergoeding 

2mlj 

WTPbij 
norm-.ergoeding 

3mlj 

WTPbij 
norm-.ergoeding 

4mlj 

WTPbij 
norm-.ergoeding 

> 5mlj 

Figuur 16.3: gemiddelde WTP In procenten per groep opdrachtgevers per normvergoeding 

€250.000 

€ 200.000 

Cl> 
"E 

€ 150.000 ., 
; 
;: 
)( 
Cl> € 100.000 a. 
~ 

€ 50.000 

€0 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

normvergoedng < normvergoeding 2 normvergoedng 3 normvergoedng 4 normvergoedng > 

1,5mi mlj rrij rrij Srrij 

Figuur 16.4: gemiddelde WTP per groep opdrachtgevers per normvergoeding 

• gemiddeld 

• groep 1 

• groep 2 

o groep 3 

• groep4 
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VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING 

BIJLAGE 18: RG PRODUCTKENMERKEN PER CATEGORIE 

groep 1: economisch eigenaren 
1 uitstraling van het gebouw 

2. openbare ruimte 

3. inrichting (interiels en afv.erking) binnen het schoolgebouw 

4. schoolgebouwin daloog met de plek 

5. toegankelijke I uitnodigende school 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

8. geluid en akoestiek 

9.1icht en uitzicht 

1>. open, niet benatN.ende structuur van het gebouw 

1t ver1ichting 

12. vandalisme v.erend gebouwen terrein 

13. geborgen en beschut terrein 

14. onderv.ijsondersteunende partners in het gebouw 

!i. niet onder\lijsondersteunende functies in de school 

13. toegankelijk voor elC!emen (bibliotheek, ICTheek etc.) 
c 
~ ... 
CP 
E 
c 

~ 
::I 

" e 
ll. 

17. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

'8.1CT mogetijkheden in het schoolgebouw 

B. makkelijk indeelbare ruimten 

20. multifunctionele ruimten 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

22. eenvoudig te bereiken ti!IT8in via infrastructuur 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

24.1ogische routing binnen het schoolgebouw 

25.1ogische routing buiten het schoolgebouw 

26.1itbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

27. aafllBSbaargebouwin de toekomst 

28. nimten geschikt voor andere functies 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

30. onderhoudsarme materialen en slimme routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

33. duurzame materialen (stootproof) 

34. milieu ontlastende materialen 

== 2,19% 
1,941'1ii 

=
~2,41% ' 

\49% 

2,41% 

2.M 

0% 1% 

2 S3% 

262% 

2,43% 

3,1)% 

2,96'ÁI 

3,04% 

2 .!8% 

195'11. 

2,23% 

2% 

3S1% 

3,43% 

3 ,7'1% 

3,05% 

2,96% 

289% 

3,34% 

4,17% 

2.70% 

2S3% 

3,08% 

2,20% 

3,24% 

3% 

3 77"4 

4,06% 

3 7!9'% 

3.86% 

3,89% 

4% 

Relatief gewicht 

DEEL 11 

5% 
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VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

groep 2: juridisch eigenaren + laag integratieniveau 
1 uitstraling van het geboi.M' 

2. openbare ruimte 

3. inrichting (interieur en afv..erKing) binnen het schoolgebolM' 

4. schoolgebolM'in dialoog met de plek 

5. toegankelijke I uitnodigende school 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

6. geluid en akoestiek 

9.1icht en uilzicht 

"D. open, niet benauv.ende structuur van het gebo lM' 

11 verlichting 

12. vandalisme v.erend geboi.M'en terrein 

f3. geborgen en beschut terrein 

14. onderv.ijsondersteunende partners in het geboi.M' 

'5. niet onderv.ijsondersteunende functies in de school 

13. toegankelijk voorextemen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

c 
~ 
Cl) 

E c 
~ 
CJ 
::::1 
'C e 
0. 

fT. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

"B.ICT mogelijkheden in het schoolgebolM' 

"S. makkelijk indeelbare ruimten 

20. multifunctionele ruimten 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

24.1ogische routing binnen het schoolgebolM' 

25.1ogische routing ruiten het schoolgeboi.M' 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaar geboi.M'in de toekomst 

27. aanpasbaar geboi.M'in de toekomst 

26. ruimten geschikt voor andere functies 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

30. onderhoudsarme materialen en slimme routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

33. duurzame materialen (stootproof) 

34. milieu ontlastende materialen 

--====="= 3,14% )I ue% 
•••••••••••• 3.01% 

3,32% 

2,96'11. 

2,em 

~ .90 '11. 

2,86 '11. 

2,32% 

•••••••••••• 3.30% 

3,08% 

t9B% 

2,30% 

\79% 

2,17% 

3,34% 

3.51% 

J.!Jiil% 

0% 

~ 

3,33% 

2,81'M, 

3,07% 

3,29% 

2112'1!1 

3.51% 

3 .~ 

3,06% 

1% 2% 3% 4% 
Relatief gewicht 

4,21% 

5% 
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VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

groep 3: juridisch eigenaren + gem integratieniveau 
tuitstral ing van het gebouw 

2. openbare ruimte 

3. inrichting (interieur en atv.er11ing) binnen het schoolgebouw 

4. schoolgebouw in dialoog met de plek 

5. toegankelijke I uitnodigende school 

6. the!misch binnenklimaat (temperatuur) 

7. bimenlucht klimaat (luchtventilatie) 

8. geluid en akoestiek 

9.1icht en uitzicht 

1l. open, niet benaLMende structuur van het gebouw 

11 verlichting 

12. vandalisme YSel'1d gebouw en terrein 

n. geborgen en beschut terrein 

14. ol'lderv.ijsonderstet.n!Ode partners in het gebouw 

'fi. niet ol'lderv.ijsondersteulellde functies in de school 

'5. toegankelijk voor exlemen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

c 
~ 
Cl) 

E c 

i 
::I 

"0 e 
D. 

fl. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

13.1CT mogelijkheden in het schoolgebouw 

'S. makkelijk indeelbare ruimten 

20. multifunctionele ruimten 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

24.1ogische routing binnen het schoolgebouw 

25. 1ogische routing buiten het schoolgebouw 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

'll. aanpasbaar gebouw in de toekomst 

28. ruimten geschikt voor andere h.11cties 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

30. ondelfloudsarme materialen en slimme routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

33. duurzame materialen (stootproof) 

34. milieu ontlastende materialen 

e~~--3,14% 

2.88% 

3,01% 

-- -
0% 1% 

2,32% 

\98% 

2,30% 

11'11% 

2,17% 

3,32% 

2,1Hl% 

~ .111Mo 

i_ IlO% 

2 ,~11, 

3 ,63% 

3,30% 

3,08% 

3,34% 

3.B1'1!. 

3.!fl 'llo 

3,33% 

2,Sl% 

3,01% 

3.29% 

2.112% 

3.151\lo 

3 77'1'. 

3,06% 

2% 3% 4% 
Relatief gewicht 

4,21% 

5% 
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groep 4: juridisch eigenaren+ hoog integratieniveau 
1 uitstraling van het gebouw 

2. openbare ruimte 

3. inrichting (interieur en afwerl<ing) binnen het schoolgebouw 

4. schoolgebouw in dialoog met de plek 

5. toegankelijke I uitnodigende school 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

8. geluid en akoestiek 

9.1icht en uitzicht 

1l. open, niet benauwende structuurvan het gebouw 

11 verlichting 

12. vandalisme werend gebouw en terrein 

13. geborgen en beschut terrein 

14. onderwijsondersteunende partners in het gebouw 

15. niet onderwijsondersteunende functies in de school 

15. toegankelijk voorextemen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

17. optimaliseren nuttigvloeroppervlak 
c 

~ 
CD 
E 
c 

~ = "C e 
0.. 

18.1CT mogelijkheden in het schoolgebouw 

19. makkelijk indeelbare ruimten 

20. multifunctionele ruimten 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

23. parl<eerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

24.1ogische routing binnen het schoolgebouw 

25.1ogische routing buiten het schoolgebouw 

26. uitbreidbaar en Inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

27. aanpasbaargebouw in de toekomst 

28. ruimten geschikt voor andere functies 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

30. o nderho udsarrne materialen en slim me routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

33. duurzame materialen (stootproof) 

34. milieu ontlastende materialen 

0% 1% 

2,94'!11 

283~ 

3,08% 

2,04% 

3,00% 

3,12% 

3,00% 

3,12% 

3,02% 

3 ,5:!~ 

3,09% 

3,11% 

1,83% 

2,1l% 

1.68% 

,84% 

2.89% 

3,06% 

291% 

3,55"Ao 

2,23% 

2,&4'ito 

2.110% 

3,30% 

2,79!1'. 

2,07% 

260% 

1,S.% 

3 82"Ao 

4,03% 

3,(;3% 

4,07% 

4,23% 

3,28'4 

2% 3% 4% 5% 
Relatief gewicht 
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BIJLAGE 19: RG PRODUCTKENMERKEN GEPRIORITEERD 

groep 1: economisch eigenaren 
0% 

20. mutiflKlCtionele ruimten 

30. ondertloudsanne matelialen en slimme routing 

33. dUI.IZ8Illematerialen (stootproof) 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

31 energiezuirige matelialen en installaties 

29. schoormaakarme matelialen en slimme routing 

"9. makkelijk irdeelbare ruimten 

17. optimaliseren !Uiig vloeroppervlak 

'B. ICT mogelijkheden in het schoolgebolm 

24.1o!jsche routing binnen het schoolgebolm 

34. milieu ontlasten:le materialen 

1). open, riet benalMende structtuvan het gebolm 

27. aanpasbaar gebolm in de toekomst 

21 meeiVoudig gebn.ik van n.imten 

12. vandalisme v.erend gebolmen teiTE!in 

11. veriichting 

22. eenvoudig te bereiken terrein via irtraslrucltu 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het tEm!in 

6. thermisch binnenklimaat (temperattu) 

25.1o!jsche routing bt.iten het schoolgebolm 

8. geiLid en akoestiek 

7. bimenucht klimaat (luchtvertilatie) 

14. ondefv..ijsondersteunende partners in het gebolm 

26. Litbreidbaér en inkrimpbaar gebolm in de toekomst 

9.1icht en Lilzicht 

3. imchting ~nterietS en afveking) binnen het schoolgebolm 

5. toegankelijke I Lilnodigende school 

15. toegankelijk voorextemen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

28. n.imten gescllkt voor andere flKlCties 

1 Lilstraling van het gebolm 

ti riet onde!WjsonderstemendeflllCties in de school 

2. operbare n.imte 

13. geborgen en bescrut teiTE!in 

4. schoolgebolmindialoog met de plek 

,_. 
1% 

Relatief gewicht 

2% 3% 4% 5% 

4,17% 

4 ,06% 

:J,89'1' 

3,86'1' 

3 ,79% 

3 ,77% 

371% 

3,51% 

3,43% 

3,34% 

3,24% 

3,1)% 

3,08% 

3,05% 

3,04% 

2,98"4 

2,96% 

2.88% 

2.~ 

2,70% 

2 ,82% 

2.58% 

2.!58% 

2,56% 

2 ,43% 

2 ,4 1'111 

2 ,4 1'111 

2 ,23% 

2,20% 

2,19% 

1,95% 

1,94'1' 

1.60'11> 

1,49% 
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r:::: 

~ 
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r:::: 
Cl) 
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::::s 

groep 2: juridisch eigenaren+ 
laag integratieniveau o% 

20. multiflrdionele n.imten 

33. dwzame materialen (stootproof) 

'B. ICT mogelijkheden in l-et schoolgebouw 

1l. open, niet benalMende slructUl.l' van het gebouw 

1l makkelijk irdeelbare nimten 

32. slimme r01.ting en compa1imertering tav beheer 

17. optimaliseren lll.ttig vloeroppervlak 

24.1ogische rol.ting tinnen het schoolgebouw 

5.toegankelijke /lilnodigerde school 

1t ver1ichting 

30. onderhoudséiTTIE! materialen en slimme routing 

1titstraling van l-et gebouw 

12. vandalismev.erend gebouwen terrein e 29. schoOnmaakéiTTIE! materialen en slimme routing 

Q. 34. milieu ontlastende materialen 

3. irvictting Orterieur en afv.erking) tinnen het schoolgebouw 

6.thennisch tinnenklimaat (tempera!Ul.l') 

9.1ictt en titzictt 

31 energiezuirige materialen en installaties 

7. binnenluctt klimaat ~uchtvertilatie) 

8. gellid en akoestiek 

2. openbare n.imte 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

25.1ogische roliing tuten het schoolgebouw 

21 meervoudig gebnik van n.imten 

23. parkeerpaalsen en stopplaatsen bij het Ierrein 

27. aér4>3Sbaér" gebouw in de toekomst 

4. schoolgebouwindialoog met de plek 

14. ol'lderWjsordersta.nerde pa1ners in het gebouw 

15. toegankelijk voor elitemen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

13. geborgen en beschut terrein 

ti. riet ol'lderWjsorderstel.flende functies in de school 

26.1itbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

28. nimten gesdikt voor andere flrdies 

1% 

DEELII 

Relatief gewicht 

2% 3% 4% 5% 

4,21% 

3 ,T/"'I. 

3,6~ 

3,63~ 

3 ,!i6~ 

3,51% 

3,34% 

3,33% 

3,32% 

3,30% 

3,29'% 

3,14% 

3,08% 

3,07% 

3,06"4 

3,01% 

2,116% 

2,$6'1Co 

2,112% 

2,91% 

2,SIO% 

2.8$% 

:leN 

2.81% 

2.7~ 

2.t19'1i 

250'11. 

2 ,32'11. 

2,30% 

2,1N 

1,96'% 

t7'11'11o 

trn4 

1,&1% 
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groep 3: juridisch eigenaren+ 
gem integratieniveau o% 

30. o nderho udsanne materialen en slimme routing 

33. duurzame materialen (stootproof) 

29. schoo nmaakanne materialen en slimme routing 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

31 energiezuinige materialen en installaties 

34. milieu ontlastende materialen 

1>. open, niet benauwende structuur van het gebouw 

24. 1ogische routing binnen het schoolgebouw 

12. vandalisme warendgebouw en terrein 

20. multifunctionele ruimten 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

6. thennisch binnenklimaat (temperatuur) 

8. geluid en akoestiek 

11 verlichting 

18.1CT mogelijkheden in het schoolgebouw 

3. inrichting (interieur en ar-rking) binnen het schoolgebouw 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

17. optimaliseren nuttig vloero ppervlak 

9. licht en uitzicht 

25. 1ogische routing buiten het schoolgebouw 

5. toegankelijke/ uitnodigende school 

11. makkelijk indeelbare ruimten 

27. aanpasbaargebouw in de toekomst 

1 uitstraling van het gebouw 

2. openbare ruimte 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaargebouw in de toekomst 

13. geborgen en beschut terrein 

14. onderwijsondersteunende partners in het gebouw 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

4. schoolgebouw in dialoog met de plek 

18. toegankelijk vooreldemen (bibllotheek,ICTheek etc.) 

15. niet onderwijsondersteunende functies in de school 

28. ruimten geschikt voor andere functies 

1% 

Relatief gewicht 

2% 3% 4% 

3,511"4 

3 48, 

3,43% 

3,27% 

3,23% 

3,17% 

3,18% 

3,18% 

3,15% 

3,02% 

3,01% 

2 ,93% 

2 .92% 

2 ,86 ... 

2 ,86% 

2,8!ll! 

213!~ 

2.154 '11. 

2,153'11 

2,56111 

2,45% 

2,14% 

811% 

811% 

1.110"" 

tll8% 

1,43% 

1,36% 

DEEL 11 

5% 

-'1 ,53 

4,53 

4,14% 

1,25%--------------------------~ 
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groep 4: juridisch eigenaren+ 
hoog integratieniveau o% 

33. duurzame materialen (stootproof) 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

30. onderhoudsarme materialen en slimme routing 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

20. multifunct ionele ruimten 

1l. open, niet benauwende structuur van hetgebouw 

24.1ogische routing binnen het schoolgebouw 

34. milieu ontlastende materialen 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

8. geluid en akoestiek 

12. vandalisme werend gebouwen terrein 

11 verlichting 

3. inrichting (interieur en afwerking) binnen het schoo lgebouw 

18.1CT mogelijkheden in het schoo lgebouw 

9. licht en uitzicht 

5. toegankelijke I uitnodigende school 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

1 uitstraling van het gebouw 

19. makkelijk indeelbare ruimten 

17. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

2. openbare ruimte 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

25.1ogische routing buiten het schoolgebouw 

27. aanpasbaargebouw in de toekomst 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

14. onderwijsondersteunende partners in het gebouw 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

4. schoo lgebouw in dialoog met de plek 

18. toegankelijk voor externen (bibliotheek, ICTheek etc.) 

13. geborgen en beschut terrein 

15. niet onderwijsondersteunende functies in de schooI 

28. ruimten geschikt voor andere functies 

- ~~ 

' 

' 

I 

: 

Bijlagen AR Walraven 

1% 

DEEL 11 

Relatief gewicht 

2% 3% 4% 5% 

4,23% 

4,07% 

4,03% 

9,82% 

3,63% 

M~ 

3,53'11, 

3,30% 

3,28% 

3,12% 

3,12% 

3,11% 

3,09% 

3,08% 

3,06% 

3,02% 

3,00% 

3,00% 

2,114% 

Ufl!. 

2,89% 

2.(1.4'11. 

2.83% 

2.80% 

2,19% 

2.60% 

2,23% 

2,10'11, 

2,07% 

2,04% 

1,84'11. 

1.83% 

1,66'11. 

l SII 'IIo ·--
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BIJLAGE 20: PAIRWISE COMPARISON 

In deze bijlage wordt de pairwise comparison methode beknopt uitgelegd. De uitleg krijgt meer houvast 

door een voorbeeld te behandelen. 

Stel dat een set van criteria: A, B, C en D voorzien moet worden van wegingen met de pairwise 

comparison methode. Op basis van deze set worden de volgende unieke paren van criteria bepaald: 

Paren 

A B 

A c 
A D 

B c 
B D 

c D 

De paren A/A, 8/B, CIC en D/D worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. De voorkeur voor een 

criterium binnen deze paren is immers per definitie indifferent (even belangrijk) . 

Nadat de paren van criteria zijn vastgesteld wordt op basis van een verbale schaal weergegeven wat de 

voorkeur voor een criterium is binnen een paar. Onderstaand wordt op basis van een 9-punts 

waarderingsschaal de mogelijkheden voor een verbale waardering weergegeven. 

Toelichting score: 

1 = neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voorkeur 

3 = het onderdeel krijgt enigszins meer voorkeur dan het andere 

5 = het onderdeel krijgt zeker meer voorkeur dan het andere 

7 = het onderdeel krijgt veel meer voorkeur dan het andere 

9 = het onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voorkeur dan het andere 

Voorbeeld: 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Kleur auto 0 0 0 0 0 0 ® 0 0 Formaat auto 

In het bovenstaande voorbeeld bij de keuze van een nieuwe auto wil de persoon zeker meer Inspraak 

in het formaat dan In de kleur 
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Voor de set van criteria A, B, C, D geldt bijvoorbeeld: 

! Criterium 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Criterium 
I 

A x B 

A x c 
A x D 

B x c 
B x D 

c x D 

De bovenstaande antwoordmogelijkheden worden omgezet naar de volgende schaal. 

Voorkeur (vb A<> B) Schaal 

Absolute workeur wor A 9 

Veel meer voorkeur wor A 7 

Zeker meer voorkeur wor A 5 

I Enigszins voorkeur wor A 3 

Geen voorkeur tussen A and B 1 

Enigszins voorkeur wor B 113 

Zeker meer workeur wor B 1/5 

Veel meer voorkeur wor B 1/7 

Absolute workeur wor B 1/9 

Op basis van de beoordelingen wordt onderstaande matrix samengesteld. 

Matrix (1): 

A 

B 

c 
D 

A . B c 
5 

9 

D 

1/9 

1/5 

1/7 

1 

D 

Toelichting: criterium A en B zijn even belangrijk. Criterium A ten opzichte van criterium C: voorkeur voor 

A etc. De diagonaal is altijd gelijk aan 1, aangezien de criteria even belangrijk zijn ten opzichte van 

elkaar. 

De overige cellen van de matrix worden overeenkomstig de beoordelingen bepaald, waarbij geldt: Cel 

BA= 1/(cel AB) en Cel CA= 1/(cel AC) etc. 

Matrix (2): 

A B c D 

A 1 1 5 1/9 

B 9 1/5 

c 1/5 1/9 1/7 

D 9 5 7 
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Matrix (2a): 

A 8 c D 

A 1,00 1,00 5,00 0,11 

8 1,00 1,00 9,00 0,20 

c 0,20 0,11 1,00 0,14 

D 9,00 5,00 7,00 1,00 

De volgende stap is het vermenigvuldigen van de matrix (2a) met zichzelf. Dit resulteert in de volgende 

matrix: 

Matrix (3): 

A 8 c D 

A 4,0 3,1 19,8 1 '1 

8 5,6 4,0 24,4 1,8 

c 1,8 1,1 4,0 0,3 

D 24,4 19,8 104,0 4,0 

Ter verduidelijking worden een aantal voorbeelden (cellen) bepaald): 

cel A:A (4,00) = (AA*AA)+(A8*8A)+(AC*CA)+(AD*DA)= (1*1)+(1*1)+(5*0,2)+( 0,11*9) = 4 

cel A:8 (3, 1 0) = (AA* A8)+(A8*88)+(AC*C8)+(AD*D8)=(1 *1 )+(1 *1 )+(5*0, 11 )+(0, 11 *5)= 3,1 

cel 8:C (24,4) = (8A*AC)+(88*8C)+(8C*CC)+(8D*DC)=(1*5)+(1*9)+(9*1)+(0,2*7) = 24,4 

Op basis van matrix (3) worden de rijtotalen berekend en opgeteld. Dit resulteert in: 

A 8 C D rijtotaal 

A 4,0 3,1 19,8 1,1 28,0 

8 5,6 4,0 24,4 1,8 35,8 

c 1,8 1,1 4,0 0,3 7,3 

D 24,4 19,8 104,0 4,0 152,2 

Totaal 223,3 

De rijtotalen worden genormaliseerd naar 100%. 

Rijtotaal Genormaliseerd 

A 28,0 12,6% 

8 35,8 16,0% 

c 7,3 3,3% 

D 152,2 68,2% 

Totaal 223,3 100% 

De genormaliseerde kolom wordt ook wel de Eigenvector genoemd. 

Het vermenigvuldigen van de matrix met zichzelf en het berekenen van de eigenvector wordt herhaald 

totdat het verschil tussen de gecalculeerde eigenvector en de vorige eigenvector 3 decimalen achter de 

komma gelijk aan 0 (nul) is (<0,0001). 
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Voor het voorbeeld geldt dat dit na vier iteraties plaatsvindt. Onderstaand zijn de resultaten van de 4 

iteraties weergegeven: 

Iteratie (1) (zie ook boven): 

A 8 c D Eigenvector Verschil 

A 4,0 3,1 19,8 1,1 0,12553 

8 5,6 4,0 24,4 1,8 0,16033 

c 1,8 1,1 4,0 0,3 0,03253 

D 24,4 19,8 104,0 4,0 0,68161 

Iteratie (2): 

A 8 c D Eigenvector Verschil 

A 96,7 69,8 352,3 21,2 0,12807 -0,00254 

8 132,5 96,7 492,8 28,8 0,17803 -0,01770 

c 28,8 21,2 113,6 6,7 0,04039 -0,00786 

D 492,8 352,3 1797,2 113,6 0,65351 0,02810 

Iteratie (3): 

A 8 c D Eigenvector Verschil 

A 39201 28454 146635 8842 0,12752 0,00055 

8 54002 39201 202066 12180 0,17570 0,00233 

c 12180 8842 45592 2750 0,03964 0,00075 

D 202066 146635 755604 45592 0,65714 -0,00364 

Iteratie (4): 

A 8 c D Eigenvector Verschil 

A 6645919183 4823811895 248639161 02 . 1499473955 0,12750 0,00001 

8 9156294304 6645919183 34255809817 2065873062 0,17566 0,00004 

c 2065873062 1499473955 7728907272 466109064,2 0,03963 0,00001 

D 34255809817 24863916102 1 ,28159E+11 7728907272 0,65720 -0,00006 

Conform de berekening van Iteratie (4) resulteert de verdeling van gewichten over de criteriaset A, 8, C 

enD in: 

Criterium Gewicht 

A 12,8% 

8 17,6% 

c 4,0% 

D 65,7% 

Totaal 100% 
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BIJLAGE 21: BRAINWRITING 

Brainwriting met experts in onderwijshuisvesting: 
31 oktober 2007, Rosmalen 

9:15 h. Welkom 

9:15 h. Rondje voorstellen + kort ervaringen in onderwijs 

9:30h. Uitleg onderzoek A~an: 

"Heijmans ziet een kans om scholen op grote schaal te bouwen en het op die manier voldoende 

rendabel te maken voor deze grote bouworganisatie. De organisatie zoekt naar een positionering in dit 

segment en wil producten ontwikkelen. Het probleem is echter dat de wensen van opdrachtgevers voor 

huisvesting van ondetWijs en van eindgebruikers niet bekend zijn. Daarnaast is niet bekend in welke 

mate de wensen een bijdrage leveren aan de totale waarde van het gebouw. Het onderzoek identificeert 

deze aspecten en geeft een aanzet tot productontwikkeling en het waarderen van ontwerpen en 

aanbiedingen van basisschoolgebouwen. 

9:35 h. Uitleg onderzoek Tim: 

Door het ontbreken van een eenduidige aansturing op een gezamenlijk te doorlopen dialoogfase vindt er 

onvoldoende overeenstemming van 'waarde' plaats in het dialoog tussen opdrachtgever en aanbieder in 

een programmatische aanbesteding. Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een 

businesscase aan de hand van aanbevelingen over de succes- en faalfactoren van programmatisch 

aanbesteden in primair ondetWijs. Door op basis van de bestudering van relevante literatuur en cases, 

wordt een beoordeling gegeven van een plan van aanpak voor de dialoogfase. 

9:40 h. Uitleg en start 1 e ronde brainstorm 

Geen discussies 

Allereerst worden de mensen gevraagd wensen en eisen van de opdrachtgever in termen op papier te 

zetten. Dit mogen wensen en eisen met betrekking tot het proces ofwel het product zijn . Na iedere term 

die genoteerd is wordt het invulformulier aan de persoon links van hem/haar doorgegeven. Zo inspireert 

men elkaar. Dit doorgeefproces in een cirkel gaat door totdat iedereen 25 punten op zijnihaar formulier 

heeft staan. 

10:00 h. Uitleg en start t' ronde brainstorm 

Geen discussies 

Om de beurt mag iedereen van het formulier voor zijn/haar neus de meest belangrijke of meest 

inspirerende term kiezen, door ons op een gele post-it laten schrijven en vervolgens op de 'proces-muur' 

of de 'product-muur' laten plakken. Op de post-its komt een nummering per ronde zodat een 

prioriteitsoriëntatie ontstaat. 
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Bij het plakken dient men rekening te houden met een te vormen structurering. Dus de post-it heeft een 

zichtbare verhouding t.o.v. de andere post-its. Hiervoor mogen ook roze post-its worden gebruikt om 

thema's te plaatsen op de muur. 

We gaan door totdat er teveel in detail getreden wordt ....... . 

10:30 h. Koffie pauze 

10:40 h. Uitleg en start 38 ronden brainstorm 

Geen discussies 

Om de beurt, in dezelfde volgorde, mag iedereen per ronde 1 post-it (of thema) verplaatsen en kort 

beargumenteren. Dit gaat enkele ronden door totdat er teveel discussie ontstaat. 

11:10 h. Uitleg en start 48 en laatste ronde 

Als het goed is staat er op beide muren een enigszins gestructureerde uiteenzetting en clustering van 

wensen en eisen met in cijfers de waardering erbij. Deze laatste ronde is een discussieronde waarin niet 

de diepte en de details aan de orde moeten zijn, maar de structurering en de compleetheid (in de 

breedte van wensen en eisen). 

11:10 h. Deeldiscussie product 

11 :35 h. Deeldiscussie proces 

12:00 h. Afsluiting en bedankje 

Deelnemers: 

MaaikeTeeuwen 

Maarten van Dijck 

Peter Frolichs 

Hilde van der Velde 

Pim Ketelaars 

Arjan Walraven 

Tim Kloet 

Lid bovenschools bestuur 

Lid bovenschools bestuur 

Manager corporaties/onderwijs 

Manager onderwijs 

Managementtrainee onderwijs 

Afstudeerder 

Afstudeerder 

Op 31 oktober 2007 vond in Rosmalen een brainstormsessie plaats om wensen en eisen te formuleren 

die opdrachtgevers in primair onderwijs aan het proces en het product kunnen stellen. Hiervoor zijn 

onderwijsspecialisten binnen Heijmans en leden van bovenschoolse besturen uitgenodigd om deel te 

nemen. De sessie had als doel een oriëntatie te vormen waarmee het spectrum van wensen en eisen te 

bepalen is, dat van belang is bij het opstellen van de enquête. Daarnaast had de sessie de doelstelling 

om een clustering te maken binnen de wensen en eisen waarmee de enquête structuur gegeven kan 

worden, waarbij ook de waardering van eisen en wensen een rol speelt. 
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BELEVINGSWAARDE GEBRUIKSWAARDE TOEKOMSTWAARDE 
ldent~e~ I imago Functionalite~ Flexibil~e~ permanent 

buitenkant van het gebouw multifunctionele ruimten aanpasbaarheid (inkrimpen, uitbreiden) 
openbare ruimte agglomeratie indeelbaarheid (binnen het gebouw) 
inrichting I afwerking meervoudig ruimtegebruik 

Relatie gebouw/omgeving medegebruikers Exploitatie 
in dialoog met de plek optimalisatie functioneel vloeroppervlak energie 
toegankelijk, u~nodigend, open structuur Toegankelijkheid I bereikbaarheid onderhoud 

Comfort structuur verkaarsruimten beheer 
goed binnenklimaat minder validen 
visueel comfortabel verkeer (infrastructuur) 
audiologisch comfortabel Flexibil~e~ tijdeli jk 

Sociale veiligheid indeelbare ruimten 
open structuur (niet benauwend) flexibel ruimtegebruik (mu~~unct) 
verlichting Veiligheid 
vandalisme verkeer /logistiek 

Duurzaamheid toegankelijkheid, verkeersstromen 
materialen gebruiksvriendelijk, kindvriendelijk 
recycling 

De brainstormsessie is beschreven in bovenstaande uiteenzetting. De zeven formulieren met 

beschreven wensen en eisen zijn ook opgenomen in deze bijlage. Het eerste gedeelte van de 

brainstorm, gebaseerd op de kettingassociatie, verliep voorspoedig en volgens planning. Op het moment 

dat iedereen zichtbaar moeite kreeg om nieuwe eisen en wensen te bedenken en er te veel in detail 

werd getreden is er overgegaan naar de tweede ronde. De belangrijkste of meest opvallende elementen 

werden stuk voor stuk eruit gehaald en op de muur gehangen. Discussies werden door Tim en A~an kort 

gehouden of afgekapt omdat deze pas later aan de orden dienden te komen. De discussies in de laatste 

ronden lieten zich leiden zodat het uitliep op de gehoopteverplaatsing (clustering) van de post-its met 

eisen I wensen. Op de muur ontstond hierdoor zowel voor het proces als voor het product structuur in de 

gekozen belangrijkste elementen van de brainstorm. Voor het proces, dat in deze scriptie aan de orde is, 

staat de uitkomst hieronder weergegeven. 

Gedurende de laatste ronde ontstonden enkele discussies waarvan de kern interessant is om te noemen 

en daarom hier weergegeven wordt. Op de vraag aan de schoolbestuurders of een aannemer te 

vertrouwen is wanneer hij als eerste 'aan tafel schuift' ontstond de discussie of een adviesorganisatie nu 

wel of niet objectiever opereert dan een aannemer en daarom eerder te vertrouwen is. De 

schoolbestuurders zijn hier vooralsnog wel van overtuigd. Aannemers die samen met adviseurs onder 

een bepaalde naam (tijdelijke b.v.) op de markt opereren wordt overigens 'doorheen geprikt'. Om als 

aannemer het vertrouwen te winnen is transparantie van belangen noodzakelijk. Daarna werd de 

discussie doorgezet naar het kunnen aantonen van kennis van zaken en omstandigheden. Om 

vertrouwen te creëren moet je namelijk aantonen dat je weet waar de opdrachtgever mee zit en dat je 

affectie hebt met zijn dagelijkse activiteiten. Het bouwen van deze emotionele band, of 'feeling', ligt ten 

grondslag aan elke goede samenwerking. 

Waar het nogal eens mis gaat is de kennis met betrekking tot de omgeving. Het in beschouwing nemen 

van de omgeving is van groot belang voor voldoende draagvlak en dus toekomstwaarde van de 

ontwikkeling van een school. Enkele voorbeelden tonen aan dat er als bouwer of ontwikkelaar van je 

wordt verwacht dat je weet welk effect onderwijs op een wijk heeft voordat je gaat ontwerpen. Het 

ontwikkelen van een competentie betekent voor Heijmans dat het kennis op moet doen omtrent zaken 

als sociale veiligheid rondom scholen en het effect van een basisschool op de verkeerssituatie van de 

wijk. Mede door deze competentie aan te tonen kan voldoende vertrouwen worden gecreëerd. 

Vervolgens is men gaan discussiëren over het schoolbestuur als opdrachtgever. Deze is in bijna alle 

gevallen onprofessioneel en er wordt dus veel advies en sturing van de procesmanager verwacht in de 
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beginfase. De professionaliteit van het schoolbestuur is niet afhankelijk van de grootte van de stad/dorp. 

De grootte van het schoolbestuur zelf heeft wel degelijk invloed op de professionaliteit. Een kleiner 

bestuur I gemeente heeft veelal meer advies nodig dan een grote. Kennis over de locatie en de 

(plaatselijke) gang van zaken is voor een Heijmans of een adviseur belangrijk om het bestuur/gemeente 

goed te kunnen adviseren. 

Er is kort gepraat over de wens van 'voldoende ruimte'. Er bestond direct de misvatting dat een 

schoolbestuurder zoveel mogelijk ruimte wenst. Meer ruimte verhoudt zich tot meer exploitatiekosten en 

is dus niet gewenst. Normeringen bieden op dit moment nog te weinig ruimte dus er wordt van bouwers 

en architecten verwacht dat ze zo efficiënt mogelijk met ruimte omgaan om de exploitatiekosten zo laag 

mogelijk te houden. Zo zijn vele andere elementen over het algemeen terug te herleiden naar het 

financiële argument. Flexibiliteit van het gebouw en de ruimten behoort daar ook toe. Schoolbesturen 

zien flexibiliteit van ruimten (meervoudig gebruik) als noodzakelijke ingreep om exploitatiekosten 

(financieel argument) te verminderen. Hierbij moet men rekening houden dat onderbouw klassen zich 

hier in praktisch opzicht niet voor lenen door themahoeken, schilderwerken van kinderen, kleipoppen etc. 

Bovenbouwklaslokalen zijn meer geschikt door hun meer gestandaardiseerde invulling. Bewustwording 

van de noodzaak is hierbij essentieel omdat leraren nog steeds 'koning' van hun lokaal wensen te zijn 

zodat andere invullingen geweerd worden. Dit komt mede door het gebrek aan privé werkruimte voor 

leraren. Ook in deze ontwikkeling wordt veel creativiteit verwacht van ontwerpers. 

'Brede scholen' zijn goede voorbeelden van flexibel ruimtegebruik maar hiervan zijn ook veel slechte 

voorbeelden. Een groot probleem is vaak het gebrek aan financiële middelen om het beheer ervan goed 

te organiseren. Bij meerdere partijen in een gebouw is een centraal beheer zeer wenselijk. De exploitatie 

ervan is echter in weinig gevallen goed georganiseerd. Terwijl het beheer uiteen kan lopen van 

beveiliging tot meer functionele faciliteiten en zodoende veel waarde voor alle partijen kan hebben. De 

samenhang met flexibiliteit in deze is groot evenals met andere elementen. 

In de discussie wordt zelfs duidelijk dat vrijwel alle elementen een bijna directe samenhang met elkaar 

vertonen. Duidelijke clustering is daardoor niet mogelijk, maar de samenhang is wel terug te herleiden tot 

een element dat voor het proces en het product van het grootste belang is: de afstemming van visies. Bij 

de start van het proces staan alle mogelijkheden nog open en dient er goede afstemming van visies van 

betrokken partijen te zijn alvorens men kan starten met het uitwerken van functionele wensen en eisen. 

Aansturing van het overleg over de verschillende visies van partijen kan mogelijk worden gemaakt door 

de aanstelling van een goede procesmanager, zolang deze maar aantoonbaar over de eerder 

genoemde kennis (en ervaring) beschikt. De ervaringen moet de procesmanager ook gebruiken om de 

benadering van schoolbesturen en ook gemeenten te schalen naar bijvoorbeeld de grootte en 

achtergrond. Een goede inschatting van de belangen kan leiden tot een prettig eerste gesprek tussen de 

procesmanager en het schoolbestuur/de gemeente. Hierover heeft nog enige discussie plaatsgevonden 

waarin opnieuw werd geconcludeerd met het belang van afstemming van visies als eerste uitgangspunt. 

Voor beide afstudeeronderzoeken was dit een waardevolle conclusie. De lijsten met wensen en eisen 

worden verder nog gebruikt om eventuele gaten te vullen in de overzichten die de enquête gaan vormen. 
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BIJLAGE 22: INTERVIEWS 

1. Interview Jeroen Soer 

GAJ Architecten 

Arnhem 

2 november 2007 

JSoer@gaj.nl 

Functie: architect 

1. Waarom voldoen veel basisscholen niet meer aan de behoefte van de opdrachtgever en 

gebruikers? 

Onderwijs is steeds meer aan het verschuiven, van aanbodgericht (klassikaal) naar vraag gestuurd. 

Leerlingen moeten tegenwoordig in meerdere werkvormen gelijktijdig kunnen werken. De klassieke 

'gangen'school voldoet niet meer aan deze eis. Met het beperkte budget wat schoolbesturen hebben, zal 

er creatief met de ruimten omgegaan moeten worden. Circulatieruimten als gangen zullen 

multifunctioneel moeten zijn om zo ruimte te besparen en een kleinere school te realiseren die toch aan 

de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruikers voldoet. Naast de gezamenlijke ruimte, 

circulatieruimte kunnen de speellokalen multifunctioneel worden gebruikt. De klaslokalen zullen minder 

voor ander gebruik toegestaan zijn, aangezien een docent en haar/zijn klas toch gehecht aan het 

klaslokaal is en behoefte heeft aan een eigen ruimte waar geen voorwerpen, documenten etc worden 

verplaatst wanneer bijvoorbeeld de plaatselijke fanfare van het lokaal gebruik maakt. 

2. Tegenwoordig worden steeds meer brede scholen gerealiseerd. Welke participanten cq 

functies moeten logischerwijs deel uit maken van een dergelijke brede school? 

Dat is moeilijk te zeggen. Dit is vaak locatie afhankelijk. Een schoolbestuur krijgt extra geld van de 

overheid indien bijvoorbeeld binnen een straal van 3 km geen sportcomplex aanwezig is, om zo een 

eigen sportzaal te realiseren. Veelal worden dergelijke functies dus gecombineerd, gezien de win win 

situatie. Dit is met name het geval in nieuwe wijken als VIN EX wijken. Aangezien er veelal nog niet veel 

voorzieningen zijn worden deze gecombineerd met een school. In VINEX wijken wonen daarnaast veel 

jongen mensen met kinderen en is er vaak spraken van een bepaalde piek. Daarom zijn er ook 

schoolwoningen ontwikkeld, die inspelen op de sterke fluctuatie van het aantal kinderen. Een deel van 

de school kan, als er relatief weinig kinderen zijn, worden omgezet naar een woning. De keuze hiervan 

ligt voornamelijk bij de gemeente, maar uiteraard ook bij het schoolbestuur. In bestaande wijken zie je 

minder brede scholen, aangezien er wel participanten moeten zijn die op die locatie hun 

werkzaamheden willen verrichten. Daarnaast is er vaak weerstand tegen een nieuwe school in een 

bestaande wijk, het 'not in my back yard' principe. 

Veelal worden bibliotheken, sportzalen en multiculturele centra binnen een schoolgebouw gerealiseerd. 

Maar ook kinderdagverblijven, BSO etc. Er is echter pas sprake van een brede school als er efficiënt met 

de ruimten wordt omgegaan en de gezamenlijke ruimte multifunctioneel worden gebruikt. Als dit niet het 

geval is, dan zijn de participanten en hun bedrijf simpelweg in het scholencomplex gesitueerd, maar dit 

had net zo goed ergens anders kunnen zijn. 

3. Welke aspecten beïnvloeden de huisvestingsvisie? 

Wanneer er een brede school wordt gerealiseerd, zullen de visies van de participanten een rol gaan 

spelen. Toch zal de onderwijsvisie grotendeels de bepalende visie zijn. De visies van de participanten 
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zal moeten aansluiten op de onderwijsvisie van de school en niet andersom. Daarnaast is de 

huisvestingsvisie sterk afhankelijk van de locatie. Wanneer er in een achterstandswijk of de binnenstad 

van een grote stad een nieuwe school wordt gebouwd, zal er sterk rekening met vandalisme moeten 

worden gehouden en zie je voornamelijk omheinde, van de buitenwereld beschermde, scholen. 

De onderwijsvisie en dus de huisvestingsvisie is van verschillende aspecten afhankelijk, als de leervorm, 

type opdrachtgever maar ook sterk van het geloof. Een hervormde school wil in veel gevallen namelijk 

een bepaalde aannemer en wil een netjes onderhouden gebouw I terrein, terwijl dit voor een openbare 

school minder van belang is. De gebruikers (docenten en kinderen) vormen de belangrijkste input voor 

het bepalen van de onderwijsvisie. De docenten zitten dan ook vaak in een bouwcommissie, samen met 

de opdrachtgever (vaak een stichting), de directie van de school. Samen ontwikkelen zij een plan voor 

de huisvesting. 

Bij de ontwikkeling van de onderwijsvisie staat de functionaliteit centraal. 

4. Wat is meer bepalend, de stichtingskosten of de levenscycluskosten? 

De stichtingskosten zijn het belangrijkst. Schoolbesturen hebben een erg krap budget, dat zo'n 7 jaar 

achter de norm aanloopt. Je zult dus slim met ruimten om moeten gaan, zoals het multifunctioneel 

maken van ruimten. lndeelbaarheid van ruimten, in klaslokalen en speellokalen, middels schuifdeuren 

verwerkt in een kast, vormt een belangrijk aspect. Daarnaast zullen sterke en goedkope materialen 

vaker worden toegepast om zo de onderhoudskosten te beperken. Het onderhoud vormt bij veel 

schoolgebouwen een ondergeschikte rol t.o.v. de stichtingskosten. Dit is wel per school afhankelijk. Je 

ziet wel dat bij hervormde scholen het onderhoud een belangrijker punt vormt dan voor openbare 

scholen. Bij een openbare school zal er dan ook eerder voor een mechanische ventilatie worden 

gekozen, aangezien deze niet veel aan onderhoud doen en dus een onderhoudsvrije installatie moet 

aanbrengen. Het gevolg van het 'stichting' denken ipv het levenscyclus denken of waarde denken is dat 

er minder goede scholen worden gebouwd. 

5. Wat verstaat u onder belevings-, gebruikers- en toekomstwaarde en wat is het belangrijkste 

aspect? 

Belevingswaarde: comfort, imago, vanuit het kind 

Het gebouw dient comfortabel qua indeling als klimaat te zijn. Toch zullen er tegenstrijdigheden in het 

comfort moeten worden aangebracht, zodat de gebruiker beseft dat een bepaalde ruimte wel degelijk 

comfortabel is. Bijvoorbeeld één gang in het complex 'smal' maken, waardoor de andere gangen erg 

breed lijken. Een ander aspect onder belevingswaarde is het imago van het gebouw, ruimten. Bij de 

belevingswaarde dient de beleving van een kind centraal te staan. 

Gebruikerswaarde: functionaliteit (indeling), onderhoud en kwaliteit van de materialen 

De functionaliteit qua indeling bepaalt de onderwijsvisie. De schuifdeuren in de kast is hier een goed 

voorbeeld van. Het onderhoud maakt ook deel uit van de gebruikswaarde. Daarnaast zal de kwaliteit van 

de materialen de gebruikswaarde bepalen. Als er bijvoorbeeld tegen de muur wordt gestoten, is het niet 

acceptabel dat hier direct een gat/deuk in zit. 

Toekomstwaarde: multifunctionaliteit I flexibil iteit en exploitatie 

De multifunctionaliteit cq flexibiliteit qua indeling van het gebouw, maar ook van de openbare ruimte is 

bepalend voor de toekomstwaarde. Daarnaast vormt de exploitatie een deel van de toekomstwaarde. 
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De functionaliteit is verreweg het belangrijkste aspect. De beleving is ondergeschikt, aangezien er vanuit 

de functie moet worden gedacht en dat het gebouw bedoelt is om de activiteiten goed te kunnen 

herbergen. De toekomstwaarde zou een belangrijkere rol moeten spelen, maar gezien het budget is dit 

bijna onmogelijk om hier rekening mee te houden. 

6. Wat zijn volgens u de meest waarschijnlijke toekomstscenario's (over 10 jaar) waarmee in het 

ontwerp al rekening moet worden gehouden? 

1) lndeelbaarheid: er is een schommeling te constateren van type onderwijs. Vroeger werd er erg 

klassikaal en aanbodgestuurd onderwijs gegeven. Nu komt het nieuwe leren waarbij de leerling zelf het 

onderwijs bepaald in opkomst. Er zal altijd een mix tussen twee extremen qua onderwijs worden 

gegeven, dus tussen volledig klassikaal en volledig aanbodgestuurd. Er zal dus rekening met de 

indeelbaarheid van de ruimten rekening moeten worden gehouden. 

2) I CT: computers en ICT maken een steeds belangrijk deel uit van het onderwijs. Toch zal er waarschijnlijk 

in de toekomst volledig draadloos worden gewerkt. Slechts aansluitingen zijn dan nog nodig. 

3) Flexibele werkplekken: de kinderen zullen geen vaste werkplek meer hebben maar als het ware in de 

ochtend hun kluisje/kastje openen, hun spullen eruit halen/kastje meenemen en vervolgens ergens 

willekeurig gaan zitten. Een docent heeft niet één vast lokaal, maar er wordt (door het kind of door een 

rooster) bepaald waar op dat moment les wordt gegeven. 
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2. Interview Ton van Helvoort 

Gemeente Den Bosch 

7 november 2007 

Beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs (huisvesting) 

1. Waarom voldoen veel basisscholen niet meer aan de behoefte van de opdrachtgever en 

gebruikers? 

Enerzijds door de schaalvergroting die heeft opgetreden en nog steeds aan het optreden is. Het aantal 

leerlingen per school groeit en aangezien ze niet allemaal op dezelfde locatie kunnen worden de 

gebouwen over verschillende locaties verdeeld (dependances). Dit is echter ongewenst en men wil de 

scholen clusteren op 1 centrale locatie. 

Anderzijds door de veranderende onderwijsvorm. Traditioneel gezien bestonden de schoolgebouwen uit 

gangen. Het onderwijs dat nu steeds meer opkomt is vraaggestuurd en individueler. Dit betekent een 

andere indeling van het gebouw. Daarnaast zijn er verschillende functies in het schoolgebouw gekomen, 

zoals Interne Begeleider (IB), Remedial Teacher (RT), schoolarts, maar ook ICT voorzieningen spelen 

een steeds belangrijkere rol. Hierdoor voldoend de oude basisscholen niet meer aan. 

2. Tegenwoordig worden steeds meer brede scholen gerealiseerd. Welke participanten cq 

functies moeten logischerwijs deel uit maken van een dergelijke brede school? 

Het beleid van Gemeente Den Bosch is om een totaal pakket aan het kind te kunnen bieden. Er worden 

geen basisscholen meer gerealiseerd waar enkel basisonderwijs wordt gegeven. Een nieuwe school zal 

van 8 tot 7 open zijn en onderwijs aanbieden voor 0-12 jaar. Zodoende ontstaat 1 didactische 

pedagogische leerlijn. De kinderopvang en het BSO maken dus sowieso deel uit van de basisschool. 

Andere functies als in een brede school zijn afhankelijk van de locatie. De brede school zal in de meeste 

gevallen uit 16 tot 20 verschillende participanten bestaan. Dergelijke brede scholen worden met name in 

achterstandswijken (minder sociale wijken) gerealiseerd , de zogenaamde Bossche Brede school. 

Hiervoor is extra financiering vanuit de gemeente beschikbaar. Dergelijke scholen hebben de intentie om 

de gehele wijk te stimuleren en ontwikkelen. Hier heeft het onderwijs dan ook een bredere functie. 

Door een brede school betalen meerdere partijen mee aan het beheer en de exploitatie. De 

personeelskosten zijn echter relatief zeer hoog en veelal dekt de financiering vanuit de partijen de lading 

niet. Dit betekent dat de gemeente extra kosten opneemt voor het beheer. Er zou bij het ontwerp 

rekening gehouden moeten worden met compartimentering om zo de beheerkosten (personeel) zo laag 

mogelijk te houden. 

3. Welke aspecten beïnvloeden de huisvestingsvisie? 

In de eerste plaats de onderwijsvisie. Er zal onderwijs voor een kind van 0-12 jaar moeten worden 

kunnen gegeven. De onderwijsvisie staat centraal. Toch is de wijkvisie of de gemeentelijke visie over de 

wijk ook bepalend. Bossche Brede scholen worden zoals uit vraag 2 blijkt vaak in achterstandswijken 

gerealiseerd om de wijk te stimuleren. De gemeente wil dan ook altijd de vinger in de pap houden met 

het bepalen van de locatie van de school. Naast de onderwijs en wijkvisie zijn de visies van de 

verschillende participanten van belang. 

4. Aan de hand van welke criteria wordt het ontwerp beoordeeld? 

In principe maar een aantal punten: 

- is het bruto m2 vloeroppervlak voldoende voor het aantal leerlingen? 
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- is er ruimte I een mogelijkheid voor bewegingsonderwijs, dus een speelzaal voor de hele jonge en een 

gymzaal voor de iets oudere? 

- is er kinderopvang aanwezig? 

- hoe ziet de onderhoudsplanning (groot onderhoud) eruit en wat zijn de kosten? 

5. Wanneer bent u tevreden over het product (gebouw)? 

Als alle gebruikers tevreden zijn en het onderwijsconcept zo ideaal mogelijk in het gebouw kan worden 

uitgevoerd. De gebruikers staat bij de huisvesting centraal. Het gebouw moet voldoen aan de behoefte 

van deze gebruikers. Daarnaast zijn er criteria met betrekking tot het proces (tijd, geld etc.) 

6. Hoe zou u de volgende aspecten prioriteren: belevingswaarde, gebruikswaarde, 

stichtingskosten, exploitatiekosten? 

In de eerste plaats de gebruikswaarde en de exploitatiekosten. De functionaliteit van het gebouw staat 

voorop, maar het dient ook relatief laag in de exploitatiekosten te zijn. Het beheer en de exploitatie 

verzorgt de gemeente overigens het liefste zelf. 

Vervolgens de belevingswaarde en de stichtingskosten. Toch zie je dat veel gemeenten de 

stichtingskosten als leidend nemen. Dit komt omdat ze de norm van het VNG hanteren, dat op een te 

krap budget is gebaseerd. Deze norm loopt zo'n 7 jaar achter op de huidige situatie. Gemeente Den 

Bosch beseft dit en trekt extra geld uit om een schoolgebouw te realiseren dat voldoet aan de behoefte 

van de gebruikers. 

7. Wordt het ontwerp beoordeeld op de behoefte in de toekomst (wordt hier rekening mee 

gehouden)? 

Er wordt bij de gunning enkel rekening gehouden met de huidige behoefte. Het is te moeilijk om de 

behoefte in de toekomst te kunnen inschatten, daarnaast is er een krap budget om dit eventueel in het 

ontwerp mee te kunnen nemen. Echter zouden schoolbesturen en gemeenten er wel goed aan doen om 

meer aan de toekomstbehoefte te denken en deze mee te nemen in het ontwerp. Dit zorgt voor betere 

gebouwen in de toekomst. 

8. Wat zijn volgens u de meest waarschijnlijke toekomstscenario's (over 10 jaar) waarmee in het 

ontwerp al rekening moeten worden gehouden)? 

a) aanpasbaarheid. Flexibiliteit in het gebouw is erg belangrijk. De gebruikswaarde staat voorop en met 

name de gebruikers of de bovenschoolsbesturen moeten inspraak hebben in het ontwerp. Kleinere 

schoolbesturen en dus directeuren kijken veelal alleen naar het heden. Wel past extra flexibiliteit in veel 

gevallen niet goed bij het onderwijsconcept. Door extra flexibiliteit in het gebouw te 'plaatsen' levert dit 

aspect iets in op het onderwijs. 

b) andere aspecten durft hij niet met zekerheid te zeggen. Wel ten aanzien van het proces, zoals andere 

modellen om aan te besteden en een woningcorporatie die als opdrachtgever zal fungeren. 
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3. Interview Laura Roos & Eva Hermans 

PRC Bodegraven 

16 november 2007 

Adviseur PO & hoofd marktgroep Onderwijs 

1. Waarom worden er tegenwoordig nagenoeg alleen maar Brede Scholen gerealiseerd? 

De ontwikkeling van het kind wordt door een Brede school bevorderd. Daarnaast is het uit financieel 

oogpunt aantrekkelijker om met meerdere functies in 1 gebouw te zitten. Niet alleen qua exploitatie, 

maar ook qua ruimte cq oppervlak en qua afstand. Meerdere functies bij elkaar betekent minder gangen, 

meervoudig ruimtegebruik etc. Een brede school herbergt meerdere functies die alle bij elkaar zitten en 

waarvoor men dus niet naar verschillende plaatsen hoeft te rijden (afstand). Naast het ontwikkelings en 

financieel aspect is het tevens een feit dat er steeds meer 2 verdieners in NL zijn. Deze willen een 

totaalpakket voor hun kind: een plek waar ze hun kind van s'ochtends tot 'avonds kunnen laten. 

Vroeger kwam het initiatief van een brede school vanuit de gemeente, vanuit het wijkoogpunt 

Achterstandwijken moesten omhoog geschroefd worden en een brede school zou hier voor kunnen 

zorgen. Tegenwoordig komt het meer uit de redenering dat een brede school goedkoper is qua 

exploitatie en vanuit het gemak. In VINEX wijken zitten bijvoorbeeld veel2 verdieners en andere functies 

(als sport) kunnen dan beter op 1 centrale plek worden gesitueerd, bijvoorbeeld bij een school. 

Tegenwoordig heeft een brede school in een achterstandwijk meer een buurtfunctie. Bij een brede 

school komt het initiatief niet alleen vanuit de gemeente maar vanuit de school en soms de andere 

partijen. 

2. Welke variabelen (controle variabelen) kunnen invloed uitoefenen op of een relatie hebben met 

bepaalde eisen en wensen van de opdrachtgever? 

De directeuren van het schoolbestuur zijn over het algemeen bepalend. Zij willen iets unieks en geen 

seriematig gebouw. De directeuren van het Bovenschools bestuur zijn over het algemeen professioneler 

en hebben vaker met de nieuwbouw van een basisschool te maken gehad. Kortom het type 

opdrachtgever en de ervaring (professionaliteit) is bepalend. De ervaring van het team versnelt het 

proces naar de huisvesting enorm. Of het de behoefte beïnvloedt weten ze niet. Het type opdrachtgever 

kan over het algemeen variëren van de gemeente, het bovenschools bestuur tot het schoolbestuur. 

Andere besturen (als van kinderopvang) zijn minder maatgevend, aangezien ze maar een klein deel van 

het complex in gebruik nemen en later betrokken worden bij het proces. Toch hebben deze partners 

tevens een visie en als een school al een goede samenwerking heeft met enkele partijen zullen deze 

worden meegenomen bij de brede school. De partners zijn mogelijk ook van invloed op de eisen en 

wensen. 

Een andere variabele kan de locatie zijn. Als een school in de binnenstad wordt gerealiseerd zullen de 

eisen en wensen anders zijn dan wanneer dit niet in de binnenstad wordt gebouwd. Eigenlijk zijn er drie 

type te onderscheiden: een school in de binnenstad, een school aan de rand van de stad en een school 

in een ontwikkelingsgebied (herstructurering van een wijk). Of de behoefte verschilt per provincie 

betwijfelen ze. De dichtheid van het gebied bepaald meer de behoefte dan de provincie. 

Het kostenaspect zal daarnaast een rol spelen bij de formulering van de wensen en eisen. Een school 

heeft over het algemeen een klein budget en zal over het algemeen wat extra geld beschikbaar moeten 

stellen. Bijzondere scholen hebben over het algemeen een klein potje met geld over in tegenstelling tot 
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openbare scholen. Katholieke scholen bijvoorbeeld hebben vaak stichtingen met extra geld of grote 

schoolbesturen hebben extra geld beschikbaar. 

De onderwijsstroming zal in grote mate invloed uitoefenen op de huisvestingsbehoefte. Wel zullen er 

hoogstwaarschijnlijk subgroepen gedefinieerd kunnen worden: van traditioneel tot nieuw leren. De 

denominatie zal daarentegen hoogstwaarschijnlijk niet van invloed zijn op de eisen en wensen. Het is 

overigens af te raden om meerdere denominaties in 1 complex te situeren, gezien de concurrentie strijd. 

Alle scholen dienen dan precies hetzelfde te krijgen (gelijkwaardig) en een eigen ingang te krijgen met 

eigen identiteit. Bij een nieuwe school krijg je dan concurrentie binnen het gebouw, maar ook buiten het 

gebouw: de school wordt op een andere plek gesitueerd, wat betekend dat een deel van de kinderen 

naar een school in een andere wijk naar school gaan aangezien deze dichterbij is. 

Een aspect dat cruciaal is bij de huisvestingsbehoefte is de onderwijsvisie. Als deze goed verankerd zit 

in de school, maar met name bij de docenten is dit gunstig voor de ontwikkeling van de school. Vaak 

formuleert een schoolbestuur een visie, maar zijn de docenten het hier (wanneer het gebouw er al staat) 

niet mee eens en passen ze zich niet aan aan het nieuwe systeem. In dat geval heb je een nieuw 

gebouw dat niet aan de eisen en wensen van de docenten voldoet en dus niet functioneel is. Het is dus 

belangrijk dat de docenten meegaan in de ontwikkeling en achter de visie staan of overtuigd moeten 

worden. Dit geldt dus ook voor de visie op samenwerken. Als een docent haar eigen werkplek wil, maar 

haar lokaal is multifunctioneel vormt dit een probleem. Daarnaast moet er met de multifunctionaliteit 

rekening worden gehouden. Zo zie je vaak dat de bovenbouw en onderbouw enigszins verdeeld in het 

gebouw zitten. Niet alleen het interieur van de onderbouw verschilt enorm (qua hoogte, speelhoeken etc) 

met de bovenbouw, men wil de onderbouw toch enigszins beschut laten ontwikkelen. Ze moeten niet 

heel het gebouw rondlopen om bij hun lokaal te komen en hebben meer begeleiding nodig dan de 

bovenbouw Oe kunt ze niet hun gang laten gaan en door heel het gebouw laten rondlopen). De 

bovenbouw is daarom ook meer geschikt voor multifunctioneel ruimtegebruik. Maar de onderbouw zit 

over het algemeen op de begane grond, omdat de ouders toch hun kind even naar binnen willen 

begeleiden etc. Er zal dus een aparte ingang naar de bovenbouw moeten worden gerealiseerd, die het 

mogelijk maakt om de onderbouw af te sluiten, terwijl de bovenbouw nog open is (beheer). Het beheer 

moet overigens door een extern bureau worden verzorgd, aangezien een school CAO 6 weken vakantie 

bevat en de school dan 6 weken dicht moet, wat eigenlijk niet kan. Daarnaast bevordert het gesprek over 

beheer de samenwerking niet, aangezien het hierbij om kosten gaat. Moet iemand betalen omdat het 

meubilair sneller slijt aangezien hij er gebruik van maakt? 

3. Wat zijn volgens u de meest waarschijnlijke toekomstscenario's (over 10 jaar) waannee in het 

ontwerp al rekening moeten worden gehouden)? 

a. aanpasbaarheid I flexibiliteit: de fluctuatie van kinderen in een wijk, maar ook binnen scholen (per 

denominatie) is erg groot. 

b. het onderwijs zal afwijken van de traditionele manier, meer vraaggestuurd. Dit zal nog extremer 

worden in de loop der jaren. Het aanbieden van een totaalpakket zal alleen maar voorkomen, aangezien 

hier veel behoefte aan zal blijven door het bestaan van 2 verdieners. 

c. Technische innovaties. 

Bij de ontwikkeling in de toekomst wat betreft het onderwijs hangt veelal af van het rijk. Toch zie je dat 

ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs maar met name in het MBO worden doorgevoerd naar het 

PO. 
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4. Interview Willem Leennakers 

Brede school 'De Wieken' te Vught 

22 november 2007 

Docent I bouwcoördinator bovenbouw 

1. Waarom worden er tegenwoordig nagenoeg alleen maar Brede Scholen gerealiseerd? 

In het verleden werd het onderwijs als volgt gegeven: 

Er werd frontaal lesgegeven: de docent staat vooraan de klas en de leerlingen doen wat de docent zegt. 

Het onderwijs was dus erg aanbodgestuurd. De rol van de docent is dan ook met name om kennis over 

te dragen en die kennis te toetsen (of het is blijven hangen) bij de leerlingen. De docent was toen 

voornamelijk een instructeur. 

Tegenwoordig: 

De maatschappij is veel individualistischer en zelfstandig ingesteld. De docent ontwikkeld zich nog 

gedurende zijn/haar gehele loopbaan en staat niet stil bij het verkrijgen van de diploma zoals dat vroeger 

het geval was. De kennis staat niet meer centraal, maar de zelfreflectie en het competent gericht 

ontwikkelen. De leerlingen worden losser gelaten en het type onderwijs Is meer vraaggestuurd. 

Toekomst: 

De leerlingen worden zelf verantwoordelijk en erg zelfstandig. Ze leren niet alleen van de docent, maar 

ook van elkaar. Media speelt een steeds grotere rol, zoals ICT. Dit zorgt ervoor dat het kind individueel 

te werk gaat. Om toch de sociale vaardigheden te kunnen ontwikkelen (de leerlingen) zal het gebouw 

ook groepswerk moeten kunnen faciliteren. Je zult dus zelfstandige ruimten en groepsruimten hebben. 

De docent moet overigens wel meegaan in de nieuwe ontwikkelingen en zich aanpassen aan het type 

onderwijs. 

2. Wat zijn de eisen en wensen ten aanzien van het gebouw? 

De functionaliteit speelt een grote rol binnen het gebouw. Het gebouw moet de onderwijsvisie goed 

kunnen uitdragen. Daarnaast moet er binnen de school de mogelijkheid zijn om de functies te beoefenen 

die in de maatschappij ook een rol spelen, als ICT en smartboards etc. 

Een ander aspect is de eis dat het gebouw een zekere geborgenheid en veiligheid uitstraalt. Het kind 

moet zich er veilig voelen. Niet alleen in sociaal oogpunt, maar ook verkeers- en bouwtechnisch. De 

flexibele indeling van de ruimten is een derde punt. De school moet plaats bieden voor zowel 

individueel werk als groepswerk. 

Het gebouw moet ook gebruiksvriendelijk zijn. Het meubilair moet bijvoorbeeld op de goede hoogte 

zijn voor de kleinere kinderen (onderbouw). Als er ergens een leeshoek is, zal in deze hoek meer 

daglicht gewenst zijn. Uit onderzoek is sowieso gebleken dat het binnenklimaat de prestaties van de 

leerlingen bevordert en dus vormt comfort tevens een zeer belangrijk punt. 

Bij het imago van de school is met name het schoolplein van belang. Deze dient uitnodigend en een 

afspiegeling van de school te zijn. Daarnaast moet deze functioneel zijn en moet deze het spelen 

bevorderen. De esthetica van het gebouw zelf is minder van belang. Het interieur is vanuit 'ARBO' 

technisch van belang. 

Waar bij de realisatie van een nieuwe school niet vaak aan wordt gedacht is dat de artistieke functie niet 

wordt ondersteund. 
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Dhr. Leermakers kon zich vinden in de voorlopig opgestelde lijst met eisen en wensen. Hij gaf daarin aan 

welke aspecten hij belangrijker vond dan andere, maar de eisen en wensen dekten de lading wel. 

3. Wat zijn volgens u de meest waarschijnlijke toekomstscenario's (over 10 jaar) waarmee in het 

ontwerp al rekening moeten worden gehouden)? 

a. Fluctuatie leerlingen ~ aanpasbaarheid I flexibiliteit: Bij nieuwbouw wordt er weinig rekening 

gehouden met het feit dat de nieuwbouw zorgt voor een enorme stijging van het aantal leerlingen. Veelal 

is het gebouw al te klein wanneer het wordt opgeleverd. 

b. vraaggestuurd: het onderwijs is ten opzichte van het traditionele onderwijs al veel meer adaptief of 

vraaggestuurd. Toch verwacht Dhr. Leermakers dat dit in de toekomst minder het geval zal zijn. Er zal 

dan meer de behoefte zijn om met een groep af te zonderen in een afgesloten ruimte, echter niet zoals 

in de traditionele manier. Het zal dus een mix worden tussen groepswerk en individueel ipv alleen 

groepsruimten (nieuwe leren) of individueel (klassen/traditioneel) . 
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5. Interview Anja Versteeg 

Speciale Basisschool 'De piramide' te Bladel 

22 november 2007 

Ambulante Begeleider 

Voormalig docente 

1. Waarom voldoen veel basisscholen niet meer aan de behoefte van de opdrachtgever en 

gebruikers? 

Andere functies worden bij de school getrokken, als BSO, kinderopvang, bibliotheek etc. Daarnaast 

wordt het onderwijs steeds meer vraaggestuurd. Binnen het RT vak zie je ook dat er een verschuiving te 

constateren is. Vroeger nam de RT'er het kind veelal apart, terwijl nu zoveel mogelijk in de klas zelf 

wordt gedaan. 

Ook de ICT vormt tegenwoordig een belangrijk aspect. De kinderen moeten zo goed mogelijk op de 

maatschappij worden voorbereid. ICT vormt hedentendage een belangrijk aspect binnen de 

maatschappij . 

Een ander aspect is dat er nu van veel meer flex plekken gebruikt wordt gemaakt. Daarnaast zijn veel 

ruimten multifunctioneel, wat ook de insteek van een brede school is. 

2. Welke eisen en wensen hebt u ten aanzien van het schoolgebouw? 

Als AB' er zou ik graag meer werkplekken willen hebben. Plekken waar je in stilte kan werken. Nu zijn er 

weinig tot geen stilte ruimten aanwezig en kan je je als AB' er niet afzonderen. Aspecten als comfort en 

uitstraling zijn niet overdreven belangrijk. Wel moet er in het gebouw prettig gewerkt kunnen worden. Het 

interieur en de afwerking is daarom redelijk belangrijk. Een fijne omgeving met goede akoestiek en 

verlichting en binnenklimaat zorgt voor tevredenheid. Het imago van het gebouw zelf is minder van 

belang. De voorlopige lijst is op het eerste opzicht volledig, al zijn sommige aspecten veel belangrijker 

dan andere. 

3. Wat zijn volgens u de meest waarschijnlijke toekomstscenario's (over 10 jaar) waannee in het 

ontwerp al rekening moeten worden gehouden)? 

a) De techniek vormt een steeds belangrijker aspect binnen het onderwijs. Scholen willen de techniek 

terug de school in, zoals handarbeid, kooklokalen en technieklokalen. 

b) Docent wordt meer een begeleider. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen leren. Naast 

groepwerk zal er tevens individueellesgegeven worden. 

NB: 

Er bestaan zogenaamde REC's: regionale expertise centra. Er zijn vier clusterscholen welke bekend 

worden gemaakt op de website van het ministerie van OC&W. 

Een AB' er is een adviseur van de leerkrachten met betrekking tot speciale handicaps cq stoornissen als 

ADHD, autisme etc. De AB' er begeleidt niet de kinderen (dat doet een RT'er), maar juist de leerkrachten 

om rekening te houden met deze kinderen. 
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6. Interview Hennan Noppers 

Schoolbestuur lnnovo te Heerlen 

26 november 2007 

Projectleider vastgoed 

Herman Noppers is projectleider bij de onderwijsorganisatie (bovenschools bestuur) lnnovo. lnnovo is 

een stichting voor katholiek primair onderwijs, met 62 basisscholen, 2 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs, 12000 leerlingen en 1300 

medewerkers en heeft als opdracht om in een lerende organisatie onderwijs op katholieke grondslag te 

verzorgen in een groot deel van Limburg. Met Herman wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd 

over het kader van het onderzoek. Hierin komen de onderstaande onderwerpen aan bod: 

Allereerst gaan we in op de karakteristieken van een basisschool gebouw en hoe dit per onderwijstype 

verschilt of niet. Vooruitlopend op de parameter die later aan de orde komt, meldt dhr. Noppers dat, in 

tegenstelling tot wat ik bij GAJ architecten hoorde, het wel degelijk alleen het 'jasje' van de school is dat 

wijzigt. Hij wil hiermee zeggen dat de opbouw en indeling van een school vrijwel altijd hetzelfde is bij 

dezelfde onderwijsvisie. De visie van basisscholen komt hedentendage voort uit ontwikkelingen in het 

Voortgezet onderwijs en het Hoger onderwijs waarin 'het nieuwe leren' en 'competentie gericht leren' 

een ommekeer in het onderwijs teweeg brengen. Bij lnnovo heeft deze ontwikkeling zich ook doorgezet 

naar het primaire onderwijs en hebben ze dit intern gedoopt tot 'Eigentijds leren'. 

De unieke situatie die je als schoolbestuurder, of projectleider, binnen primair onderwijs vervult wordt 

gevormd door de tweedeling in juridisch en economisch eigenaarschap. De positie die je inneemt in een 

ontwikkeling is wezenlijk anders wanneer je geen economisch eigenaar wordt van hetgeen je ontwikkelt. 

Het heeft onder andere tot gevolg dat er weinig kennis en ervaring is m.b.t. 'life cycle cost' en 

maatregelen om dit te minimaliseren. 

Het streven van lnnovo ligt bij de samenstelling van een vast team experts voor de ontwikkeling en bouw 

van basisscholen. Eerder al werd onder de noemer KSV lange tijd door hetzelfde team basisscholen 

gebouwd. Na een bouwaffaire en interne meningsverschillen werd het roer omgegooid en werd 

transparantie een belangrijke pijler waardoor het vaste 'bouwteam' niet meer iedere opdracht uitvoerde. 

In de oude situatie werd aan de voorkant, de initiatieffase en uitwerking van normeringen in PvE's, en 

aan de achterkant, beheer in handen van installateur die mee ontwikkelde, geïntegreerd samengewerkt. 

De filosofie hierachter was partnership en klantvriendelijkheid. In de nieuwe situatie, waarin lnnovo ook 

pas als zodanig ontstond, werden transparantie, openheid en aanbestedingen de belangrijkste thema's. 

Transparantie moest het proces afzetten tegen de 'mist' van het verleden en was voor de nieuwe 

bestuurders een duidelijke voorzichtige aanpak van zaken. Volgens dhr. Noppers leren ze daar nu de 

lessen van. Er worden in het kader hiervan ervaringen opgedaan met functionele vraagspecificaties die 

niet leiden tot de gewenste resultaten omdat het totale plaatje ervan niet meer te overzien is en het 

geheel functioneel veel te gedetailleerd wordt uitgediept. De ervaring leert ook dat het schrijven van een 

waterdicht bestek onmogelijk is. Vervolgens stuurde het bestuur dan ook maar weer volledig op 

traditionele aanbestedingen en verliezen ze daarom, volgens dhr. Noppers, synergetische waarde. Het 

huidige kader wordt nu dus gevormd door het vastgestelde beleid. Hierbij is ook belangrijk te noemen 

dat er een groot gebrek is aan kennis m.b.t. nieuwe aanbestedingsvormen en -regels. 

Wat betreft de normeringen is het ook de mening van dhr. Noppers dat het moeilijk werken is met 

normeringen die achter lopen. De normeringen lopen zo'n 7 a 8 jaar achter op leerlingencijfers en de 
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indexering loopt ook 1 jaar achter aangezien deze is gebaseerd op de aanbestdingsprijzen van het 

vorige jaar. Vorig jaar lagen de marktprijzen hoog, er was voldoende werk, dus dit jaar hoopt men op 

hoge indexeringen binnen primair onderwijs. 

Met modulebouw heeft lnnovo al meerdere ervaringen opgedaan waarbij bouwers als de Groot, Jan Snel 

en de Meeuw portacabins gebruikten om een basisschool neer te zetten die 30 jaar aan een 

huisvestingsvisie konden volden waarbij de school het uiterlijk volledig zelf kon bepalen. Hierbij werd 

flexibiliteit dan ook al ingezet als wens en modules werden vanuit de conceptuele benadering toegepast. 

De algemene indruk van deze werkwijze bij lnnovo is dat het weinig inboet aan beleving en 

verschijningsvorm. 

Een manier die dhr. Noppers wel ligt is 'Designing down' waarover nadere informatie gezocht zal 

worden. Het betekent in het algemeen dat uitgangspunten door veel betrokkenen worden opgesteld. Dit 

loopt uit in een pakket dat veel te groot is (leraren bedenken de gedroomde school die 2x groter is dan 

de normering) en er wordt naar beneden toe geschrapt in elementen. 

Wat betreft 'doordecentralisatie' en dus het verkrijgen van economisch eigenaarschap ziet dhr. Noppers 

niet echt veel argumenten omdat door betrekking van steeds meer (commerciele) partijen in een 'brede 

school concept' de school zelf ene minderheidspartij wordt en zodoende de risico's en het werk zich niet 

op de hals wil halen van de exploitatie en het volledige beheer. Er wordt volgens dhr. Noppers geen 

enkele school meer gebouwd waar alleen een school in zit dus hier moet een andere oplossing voor 

gevonden worden waarbij voor scholen niet zozeer de exploitatie maar wel het beheer zeer belangrijk is. 

Wanneer je als school economisch eigenaar bent, heb je wel de mogelijkheid om flexible met je pand om 

te gaan en de ruimtes optimaal te benutten. Dus als je lage leerling aantallen hebt, verhuur je lokalen en 

kun je de winst die je erop maakt gebruiken voor betere onderwijsmiddelen. Bij groei in aantallen kun je 

het lokaal vervolgens weer gebruiken. Hier moet wel een zeer professionele organisatie aan de basis 

staan. Ook liggen er kansen om als ecomonisch eigenaar bij een herontwikkeling de vrijgekomen grond 

te gebruiken om meer financiele middelen te verwerven voor onderwijsdoeleinden. Dit is rendabel voor 

locaties in Nederland waar nog geen dalende leerlingcijfers zijn (dus niet in Limburg). Bij groei van het 

aantal leerlingen is er een aantoonbare noodzaak om te herontwikkelen waardoor hier geld voor vrij 

wordt gemaakt bij Rijk en gemeente om een 'brede school' te ontwikkelen. Als je dan economisch 

eigenaar bent van de oude locatie kun je zelf een deel van de vrijgekomen grond herontwikkelen naar 

woningen of kantoren en zodoende financiele middelen verwerven. 
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7.1nterview Vivian Buteijn 

RoGroep Maastricht 

26 november 2007 

Adviseur onderwijs I zorg / leisure 

Met name betrokken bij de voorkant van het totale traject, dus tot en met het opstellen van het 

functioneel PvE. 

1. Waarom voldoen veel basisscholen niet meer aan de behoefte van de opdrachtgever en 

gebruikers? 

Door de schaalvergroting die heeft opgetreden en nog steeds gaande is. Meer scholen gaan fuseren en 

willen een grote, veelal brede school realiseren. De ontwikkelingen rondom een brede school zorgen er 

ook voor dat de behoefte van de opdrachtgever is veranderd. 

Een andere ontwikkeling waardoor scholen veelal niet meer voldoen is de verandering van het type 

onderwijs. Het onderwijs van nu is meer vraaggestuurd ipv aanbodgestuurd. 

2. Tegenwoordig worden steeds meer brede scholen gerealiseerd. Welke participanten cq 

functies moeten logischerwijs deel uit maken van een dergelijke brede school? 

De participanten binnen een brede school verschillen enorm. Veelal wordt een school met 

peuterspeelzaal door het schoolbestuur al opgevat als een brede school, terwijl een brede school veel 

verder gaat. Brede scholen worden niet overal gerealiseerd. De vraag is er vanuit de schoolbesturen, 

maar in sommige gevallen is een brede school niet noodzakelijk of zelfs niet wenselijk. Er worden nog 

steeds scholen gebouwd, waarbinnen alleen de functie onderwijs, BSO en kinderopvang worden 

gehuisvest. 

3. Welke aspecten beïnvloeden de huisvestingsvisie? 

Over het algemeen de onderwijsvisie en het beleid vanuit de gemeente. De onderwijsvisie is veelal 

echter globaal en de RoGroep scherpt deze in veel gevallen dan ook aan. Het beleid van de gemeente 

heeft meer betrekking op de wijkvisie of spreidingsplannen. Zo zal er eerder een brede school worden 

gerealiseerd in een achterstandswijk dan in een 'luxe' buurt. 

4. Wat kunnen de eisen en wensen zijn met betrekking tot de huisvesting van PO (is de voorlopig 

opgestelde lijst volledig)? 

De opgestelde hiêrarchie van wensen is gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in een aangepast lijst. 

Enkele aspecten die zijn gewijzigd zijn: tijdelijke flexibiliteit kan worden samengevoegd met 

functionaliteit. Permanente flexibiliteit komt overeen met levensloopbestendig bouwen. De overige 

opmerkingen waren van kleine aard. 

5. Hoeveel is een opdrachtgever over het algemeen bereidt te investeren in extra waarde? 

Dit is erg moeilijk te zeggen. Wat je wel ziet is dat corporaties extra investeren in scholen, zodat de 

gehele wijk meer waarde krijgt en dus de woningen van de corporatie rondom deze school in waarde 

stijgen. Scholen hebben vaak geen extra potje waarmee ze de school in waarde kunnen verhogen. Toch 

zie je dat bijvoorbeeld bij bovenschoolsebesturen er wel degelijk extra wordt geïnvesteerd, dus meer dan 

het minimum budget dat wordt vormgegeven door de modelverordening. 
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6. Welke aspecten zullen de waardering van de eisen en wensen mogelijk beïnvloeden (wat zijn 

de achtergrondvariabelen)? 

De lijst die is opgesteld is volledig. De vragen tav de locatie zou eventueel kunnen worden aangepast. 

Eigenlijk is er onderscheidt te maken tussen stedelijk gebied en niet stedelijk gebied (platteland). Bij 

bovenschoolse besturen is dit moeilijk te zeggen, aangezien ze veelal meerdere scholen in verschillende 

regio's onder hun hoede hebben, dus zowel binnen stedelijke als binnen niet stedelijke gebieden. Hier 

zou de gemiddelde grootte van de school eventueel uitkomst kunnen bieden. Hoe hoger het gemiddelde, 

hoe meer in het stedelijke gebied. Ook zou het percentage kunnen worden gevraagd. 

7. De steekproef die genomen moet worden moet overeenkomen met de werkelijkheid. Weet u 

hoe de verflouding tussen het aantal scholen, bovenschoolsebesturen en gemeenten is? 

Dit is erg moeilijk in te schatten. Dit heeft RoGroep wel onderzocht binnen de provincie Limburg. Dit 

rapport stuur Vivian naar ons toe. De verhouding in heel Nederland kan misschien bij www.cfi.nl of op 

www.cbs.nl worden gevonden. 
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8. Interview Marco Dreschler 

TU Delft 

14 februari 2008 

Promovendus 'Gunningsmechanisme' 

Dhr. Dreschler is aan het promoveren op het analyseren van de reeds toegepast EMVA 

gunningenmechanismen. 

1. Welke gunningsmethodieken zijn er globaal te onderscheiden? 

Globaal zijn er drie typen gunningmechanismen te onderscheiden, te weten: 

1) laagste prijs 

2) hoogste waarde (variabel) voor een vast budget 

3) variabele waarde en prijs ('NIP) 

Value 

Minimum value 

(PoR) 

Maximum Price 

(Budget) 

Hierin is nog onderscheidt te maken tussen: 

1) het puntensysteem: zowel de prijs als de waarde is in punten uitgedrukt. De laagste prijs krijgt het 

hoogste punt en de hoogste waarde krijgt het hoogste punt. De punten worden dan veelal gesommeerd 

om te komen tot de winnende aanbieder. 

2) Prijscorrectie systeem: zowel de prijs als de waarde is hierbij in € uitgedrukt. De inschrijfprijs wordt 

vermindert met de meerwaarde (in €) om te komen tot de winnende aanbieding. De meerwaarde wordt 

achteraf getoetst, bijvoorbeeld de EPC wordt getoetst. Deze vorm is tevens bij de school in Veenendaal 

(LBC) toegepast. 

3) WIP: waard kan zowel in punten als in euro's worden uitgedrukt. De prijs is in euro's. 

2. Welke geniet volgens u de voorkeur? 

De voorkeur gaat uit om de waarde in Euro's uit te drukken, dus de prijscorrectie of de W I P systeem. 

Dit geeft opdrachtgevers een beter inzicht of interpretatie (in euro's kan men zich beter inleven dan in 

punten). Daarnaast is dit eenvoudiger te verantwoorden naar aanbieders toe. De WIP systeem wordt 

echter nog niet veel toegepast in de bouw. Het is wel in Castricum bij een school (Schuiten Bouwgroep) 

toegepast. 
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3. Welke gunningscriteria worden veelal gebruikt? 

Deze zijn in de sessies bij de school in Veenendaal veelvuldig besproken. De formule die hier gold om 

de winnende aanbieding te bepalen was: 

PBase + PMaintenance + PScenarios - SEnergy- CWishes - CCooperation - CValue creation 

PBase = Price for basic programme of requirements 

PMaintenance = Discounted price for long term maintenance 

PScenarios = The average price of 7 change scenarios 

SEnergy = Savings on energy 

CWishes = Correction for how is dealt with wishes 

CCooperation = Correction for Cooperation 

CValue creation = Correction for Value creation 

De criteria die zijn gebruikt om SEnergy en CWishes te bepalen zijn: 

Niet Mlmmaol 
Wens opdrachtgever aan aan 

voldaan voldaan 
Duurzaamheid 0 18 
Sociale veiligheid 0 18 
Gebruiksveiligheid 0 15 
Zichtbaarheid tech installaties 0 6 
Schoonmaak kosten 0 15 
Herstel vandalisme 0 6 
Zonlicht toetreding 0 9 
Geluid binnenruimte 0 15 
Expeditie laden lossen 0 6 
Gehandicapten 0 12 
Daken en dakafwerking 0 12 
Vloerbelasting 0 15 
Kozijnen, ramen deuren 0 12 
Hang en sluitwerk, sleutelsysteem 0 12 
Vaste geb. Inrichting 0 6 
Vaste sanitaire voorzieningen 0 9 
Lichtinstallatie 0 12 
T ele installatie 0 3 
CAl 0 3 
Circuit TV 0 3 
Geluidsve rsterkingsi nstallatie 0 3 
Toilet voorzieningen 0 9 
Douches 0 3 
Regelinstallatie 0 9 
Vaste terrein inrichting 0 3 
Lestijdensigna I ering 0 3 
Maximaal te verdienen aantal punten: 

Gemiddeld Maximaal 
aan aan 

voldaan voldaan 
24 30 
24 30 
20 25 
8 10 

20 25 
8 10 

12 15 
20 25 
8 10 

16 20 
16 20 
20 25 
16 20 
16 20 
8 10 

12 15 
16 20 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
12 15 
4 5 
12 15 
4 5 
4 5 

395 

4. Is de methode van PStBOUW goed toepasbaar of moet deze worden aangevuld? 

Deze methode gaat ook uit van meerwaarde. Elke aanbieding wordt beoordeeld op meerwaarde en niet 

op de totale waarde (inclusief de waarde van het PvE). Dit geeft een vertekend beeld. De hoek (zie 

figuur bij vraag 1) is anders als men uitgaat van enkel de meerwaarde (nieuwe grafiek vanaf minimale 

waarde cq PvE). Daarnaast kan een aanbieder die op laagste prijs inschrijft nooit winnen, aangezien de 

hoek dan 0 graden is, en OI P kan niet. Dus de minimale waarde dient bekend te zijn, niet alleen de 

meerwaarde. 
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9. Interview met expert Herman Noppers 

Katholiek Schoolbestuur lnnovo 

Heerlen 

4 apri12008 

Sterkte: 

Het is een objectieve tooi om verschillende ontwerpen te beoordelen. Met goedkeuren wil Dhr. Noppers 

het tooi in de toekomst gaan gebruiken bij het selecteren van architecten op basis van hun ontwerpen. 

Met het model kan op een eenduidig manier een verklaring aan aanbieders I architecten worden 

gegeven . Vooralsnog waren de mogelijkheden beperkt en vond lnnovo het moeilijk om een goede, 

eenduidige verklaring aan aanbieders te verschaffen. Middels deze tooi kan op deze vraag antwoord 

worden gegeven en is het naast de prijs betrekken van andere (kwalitatieve) criteria mogelijk. 

Zwakte: 

Het beoordelen (invullen van het model) dient door een deskundige te worden ingevuld. Het beoordelen 

vergt in enige vorm kennis van zowel technische aspecten (eisen volgens de normvergoeding) als 

economische (maximale levensduurkosten invullen). Enkele kengetallen moeten dus wel bij de 

beoordelaar bekend zijn. Dit is in de huidige situatie echter ook het geval. 

Kansen: 

Wanneer de EMVA gunningsmethodiek in de toekomst vaker wordt toegepast en er positieve verhalen 

cq ervaringen rondom deze manier van gunnen bestaan, zal dit vaker worden toegepast. Daarnaast 

bestaat de kans dat steeds meer projecten volgens het Design & Build principe worden gerealiseerd. 

Met name in deze (DB) samenwerkingsvorm biedt het model veel kansen. 

Naast het selecteren van de aanbieder (het gunnen van het werk in de DB samenwerkingsvorm) kan het 

model tevens worden toegepast bij het selecteren van de architect in de traditionele situatie. In deze fase 

dient tussen een aantal architecten worden gekozen en dit kan onder andere aan de hand van het 

ontwerp. Het model kan worden uitgebreid met criteria als 'vertrouwen', 'samenwerken' etc. 

Bedreigingen: 

De gunning op basis van levensduurkosten is erg riskant, omdat de kosten over 40 jaar bepaald moeten 

worden. In 40 jaar is het, in de huidige snel ontwikkelende omgeving, moeilijk om de kosten in te 

schatten. Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar de energiekosten, dan zullen deze in de loop der 

jaren sterk stijgen. De mate waarin is erg moeilijk in te schatten. De betrouwbaarheid op de langere 

termijn is dus twijfelachtig. Dit geldt overigens in het algemeen en is niet specifiek van toepassing voor 

dit model. 

Validatie van de res ultaten uit de enquête: 

Een reden dat het relatieve belang van hoge productwaarde laag is in vergelijking met de overige 

beheersaspecten kan zijn dat de respondenten onder productwaarde de economische waarde hebben 

verstaan en niet de waarde zoals die in dit onderzoek van toepassing is. 

Het grote verschil tussen het belang van bereikbaarheid tussen de opdrachtgevers en de gebruikers is 

opmerkelijk. Men zou juist verwachten dat gebruikers meer belang hechten aan de bereikbaarheid dan 

opdrachtgevers. Het grote contrast zou te maken kunnen hebben met de betrouwbaarheid van de 

antwoorden van de gebruikers. Wellicht beseffen leerlingen in mindere mate wat onder dit aspect wordt 

------------------------------------------------------------- 141 Bijlagen AR Walraven 2007/2008 



VAN VRAAGGESTUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

verstaan (het is overigens wel 'in heldere taal' uitgelegd). Daarnaast waren de keuzemogelijkheden van 

de leerlingen beperkt (1 t/m 3), waardoor een vertekend beeld kan worden verkregen. 

De betalingsbereidheid die opdrachtgevers aangeven is erg laag. Veelal wordt meer geïnvesteerd in 

extra waarde (bovenop de normvergoeding), namelijk rond de 20%. De lage betalingsbereidheid kan 

worden verklaard dat de antwoorden niet naar werkelijkheid zijn ingevuld. Schoolbesturen en -directies 

hebben hier weinig zicht op, aangezien deze partijen veelal enkel juridisch eigenaar zijn en niet 

verantwoordelijk voor de stichtingskosten. Economisch eigenaren (gemeenten) zouden hier echter meer 

inzicht in moeten hebben. 

Een reden voor het feit dat er nagenoeg geen verschil in waardering tussen de klantenwensen en 

productkenmerken bestaat (binnen één groep), is dat de respondenten geen 'ondernemers' zijn, zoals 

dat bij marktpartijen het geval is. De doelgroep wil veelal alle mogelijkheden openhouden en durft 

daarom geen keuzen te maken. De juridisch eigenaren hebben bovendien weinig affiniteit en belang met 

vastgoed. Deze groep is enkel verantwoordelijk voor de exploitatiekosten en heeft geen belang met het 

daadwerkelijke vastgoed. Tot slot zullen de schooldirecties waarschijnlijk al geruime tijd werkzaam zijn 

voor één school en zullen ze voornamelijk traditioneel denken. Dhr. Noppers schat dat ongeveer 80% 

van de opdrachtgevers in het geval van een enquête het niet van belang vinden wat de productwaarde 

is. Als er daadwerkelijk met nieuwbouw wordt begonnen raken ze wel geïnteresseerd en zullen de 

resultaten verschillen met de huidige uitkomsten. 

Op de bovenstaande opmerkingen na, herkend Dhr. Noppers de resultaten. Hoewel er geen duidelijke 

verschillen tussen het relatieve belang van de klantenwensen en productkenmerken is te herkennen, 

maakt het wel inzichtelijk wat de behoefte van de opdrachtgevers is. De lijst met productkenmerken is 

nagenoeg volledig en is erg geschikt bij het enerzijds beoordelen van ontwerpen en anderzijds kan het 

houvast geven bij de totstandkoming van het Programma van Eisen cq Programma van Uitgangspunten 

en het daadwerkelijke ontwerp. 
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10. Interview met expert Ruud van Bree 

Bizob (Bureau lnkoop&aanbesteding Zuid Oost Brabant) 

6 april2008 

Bizob staat voor Bureau lnkoop&aanbesteding Zuid-Oost Brabant. Het bedrijf adviseert met name 

gemeenten bij de inkoop van verschillende producten, waaronder bouw en levering dienst & werken. 

Dhr. Van Bree heeft meerdere malen het gunningsproces op basis van EMVI doorlopen en als adviseur 

opgetreden naar gemeenten toe. 

Sterkten: 

Het model neemt naast de prijs tevens de waarde in ogenschouw door de koppeling te maken met de 

relatieve gewichten. Onder andere dit model zorgt ervoor dat gunnen op waarde mogelijk is en dat er 

uiteindelijke betere gebouwen worden gerealiseerd. De productkenmerken zijn, voor zover Dhr. Van 

Bree kan zien, volledig en gaan genoeg in detail om het gunnen objectiever te laten plaatsvinden. Met 

name de variant waarbij wordt gegund op basis van levensduur is vooruitstrevend, maar wel cruciaal. Als 

opdrachtgevers het aan durven om op waarde te gaan gunnen, dan vindt Dhr. Van Bree dat de 

opdrachtgevers dan geheel vernieuwend moeten zijn door te gunnen op waarde over een langere 

periode. Het WP-model kan hierbij als overzichtelijk en objectief middel worden toegepast. 

Zwakten: 

Het model vereist dat de opdrachtgever vooraf bekend maakt wat het maximale budget is. Dit is met 

name over de gehele levensduur erg moeilijk in te schatten, gezien de onzekerheden die een langere 

periode met zich meebrengt. Daarnaast dient het verschil tussen het maximale budget en het minimale 

budget significant te zijn. Bij een klein verschil (budget voor extra waarde) zal de prijs de doorslag geven. 

Dit kan overigens deels worden ondervangen door de weging van waarde (ten opzichte van prijs) te 

vergroten. 

Kansen: 

Veel opdrachtgevers gunnen nog steeds op basis van laagste prijs, gezien de transparantie van deze 

methode. Dhr. Van Bree constateert wel een verschuiving: steeds meer opdrachtgevers zijn bekend met 

de EMVI gunningsmethodiek en laten zich bij de afweging tussen gunningsmethodieken adviseren. Dit is 

een positieve ontwikkeling. Bovendien zijn er tot op heden (in verhouding tot de laagste prijs 

gunningsmethodiek) erg weinig projecten gegund op basis van EMVI. Wanneer de methode vaker wordt 

toegepast en men erkent de voordelen, dan biedt dit model veel mogelijkheden. Om nog meer aan te 

sluiten op de vraag vanuit de markt biedt de mogelijkheid om e'en weging aan waarde en prijs te 

koppelen veel perspectief. Tot slot kan het model worden uitgebreid met procesonderdelen, zoals 

'samenwerken', 'bouwsnelheid' etc. Wanneer naast de producttechnische eigenschappen tevens 

procescriteria worden meegenomen is het een volledig model dat voor veel opdrachtgevers uitkomst kan 

bieden bij de gunning op basis van EMVI. 

Bedreigingen: 

De kans bestaat dat de waardecriteria niet volledig zijn. In het geval dat een opdrachtgever zeer speciale 

wensen heeft is het moeilijk om deze te verwerken in het model. Een andere algemene bedreiging is het 

feit of de EMVI gunningsmethodiek in de toekomst vaker zal worden toegepast. Kortom, is de markt er 

op dit moment klaar voor om de omschakeling te maken van gunnen obv prijs naar gunnen obv waarde? 
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BIJLAGE 23: BOOMDIAGRAM BASISPRODUCT 
DOEL 

1 
WAARDE 

DIMENSIES 

1 
KLANTEN
WENSEN 

1 
PRODUCTKENMERKEN 

1 
uMstrallng van de school (exterieur) 
kwaliteit openbare ruimte 
Inrichting /Interieur I afwer1dngsniveau 

~· echoolgebouw en tem11n In dialoog met de plek S. toegankeliJk, uilnodigend gebouw en terrein 

6. lhelmlsdl blnnenlllimaat (temperatuur) 
7. binnenklmaal ~ucht- ventilatle) 
8. eudlologlsdl comfort (geluld & akoestiek) 
9. visueel comfort (licht) 

10. open, toegankelijk slrucluur school (niet benauwend) 
11. vellichUng binnen en bullen de school 
12. vandalisme werand 
13. ge en beschut terrein 

14. onderwtjsondersleunende partners In de school (BSO etc.) 
15. niet onderwijsondersteunende functies In de SChool (medegebruik) 
18. toegankelijk voor externen (blblotheek. ICTheek etc.) 

17. opdmaiiR1'81'1 nullig vtoeroppervtak 
18. ICT VOOI7lentngen In hel schoolgebouw 
19.lndeelbanl ruimtlln (doorfteldbelawanclen etc.) 
20. multifundlonele rulmlen (VIWSchillende Kilvilellen I dezelfde gebruiker) , 
21. I1188IVOU ruimtegeilfUik (ruimten worden ook door partners gebruikt) 

1
22. ontsluiting ven het tenln (verl!eef en openbeer veNOer) 

• 23. pa!ber- en slopplaatsen 

f . ~~ ttftt 

24. loglsd1etoullng binnen het gebouw (QIII'IQen etc.) 
25. 10g1sd1e Rlullng bulten het gebouw (vfllteemUomen) 

26. uitbreidbaar of Inkrimpbaar geboUW 
27. aanpasbaar gebouw (modeml8eren, 8lldflnl Indeling etc.) 
28. k'lpa&aingamogeUJkheden endere (niet ondeMijsgenllatee«le) tunetles 

cllurzame matertalen (levensduur) 
milieuooilaaiende materialen (hout, recyclebaar etc.) 
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BIJLAGE 24: PRESTATIEFACTOREN CASE 

Productkenmerken Aanbieding 
1 UitstralinQ (buitenkant) van het schooiQebouw 
2 Kwaliteit van de openbare ruimte (schoolplein, groenvoorziening) 
3 Inrichting (interieur en afwerking) binnen het schoolgebouw 
4 Schoolgebouw in dialooQ met de plek 
5 ToeQankelijke I uitnodiQende school 
6 Thermisch binnenklimaat (temperatuur) 
7 Binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 
8 Geluid en akoestiek 
9 Licht en uitzicht (zonlicht, onnatuurlijk licht, zicht naar buiten) 

10 Open, niet benauwende structuur van het gebouw 
11 VerlichtinQ in en rondom het Qebouw 
12 Vandalisme werend gebouw en terrein 
13 Geborgen en beschut terrein 

Andere ( onderwijsondersteunendel partners in het gebouw (wel 
14 verbonden met de school) 

Niet onderwijsondersteunende functies in de school (medegebruik I 
15 verhuren) 
16 Gebouw is toegankelijk voor externen (bibliotheek, ICTheek etc.) 
17 Optimalisatie van het te gebruiken (nuttig) vloeroppervlak 
18 VeeliGT moQelijkheden in het schooiQebouw 
19 Makkelijk indeelbare ruimten door flexibele wanden etc. 

Multifunctionele ruimten (voor meerdere activiteiten toepasbare 
20 ruimten door dezelfde gebruiker) 

Meervoudig gebruik van ruimten (ruimten worden ook door 
21 (externe) partners~ebruikt) 

Eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur (met auto en 
22 Openbaar Vervoer) 
23 Veel parkeer- en stopplaatsen bij het terrein 
24 Logische routinQ binnen het schoolgebouw (gangen etc.) 
25 Logische routing buiten het schoolgebouw (verkeersstromen etc.) 
26 Uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

Aanpasbaar gebouw in de toekomst (moderniseren, andere 
27 indeling etc.) 

Ruimten in de toekomst geschikt voor andere functies (niet 
28 onderwijs Qerelateerd) 

Schoonmaakarme materialen en slimme routing ten aanzien van 
29 schoonmaken 

Onderhoudsarme materialen en slimme routing ten aanzien van 
30 onderhoud (technisch) 
31 EnerQiezuiniQe materialen en installaties 

Slimme routing en compartimentering ten aanzien van beheer 
32 (verhuurbaarheid beveiliging, afval etc.) 
33 Duurzame materialen (stootproof) 
34 Milieu ontlastende materialen (hout, recyclebaar etc.) 

A 
70 
8,0 
7,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
80 
90 
90 
80 
60 
70 
8,0 

6,0 

60 
80 
9,0 
9,0 
9,0 

6,0 

7,0 

9,0 
8,0 
8,0 
90 
8,0 

6,0 

7,0 

8,0 

80 
7,0 

6,0 
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wel 
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wel 
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DEEL 11 

8 
80 
8,0 
7,0 
7,0 
8,0 
6,0 
6,0 
7,0 
9,0 
9,0 
8,0 
7,0 
70 
7,0 

6,0 

60 
80 
8,0 
60 
7,0 

7,0 

8,0 

7,0 
8,0 
8,0 
6,0 
7,0 

6,0 

7,0 

7,0 

70 
7,0 

80 
8,0 
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VAN VRAAGGESlUURDE NAAR WAARDEGESTUURDE BENADERING DEEL 11 

BIJLAGE 25: KOPPELING WAARDE EN PRIJS VOLGENS LBC 

waardedimensies 

klantenwensen 

prijsdimensies 
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