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VRAGEN AAN DE POLITIEK

Onderwijshuisvesting
geen prioriteit?
Met de verkiezingen in aantocht komen vele thema’s aan bod. Opvallend uit een analyse van de
speerpunten in de programma’s van de belangrijkste partijen rond onderwijs is dat de onderwijshuisvesting niet aan bod komt. Dat terwijl er behoorlijk veel aandachtspunten zijn. Het Platform
Onderwijshuisvesting (POH) zet de belangrijkste op een rijtje.

H

et Platform Onderwijshuisvesting is een
branche-vereniging voor adviesbureaus die
zich bezighouden met onderwijshuisvesting.
Als adviesbureaus zien we dagelijks de effecten
van het bekostigingsstelsel en de staat van de
gebouwen. Wij publiceren hier regelmatig over en
stemmen af met overheid en belangenorganisaties
voor onderwijs en maatschappelijk vastgoed.
Doel is professionalisering van het vakgebied en
verbeteren van de omstandigheden. Met deze
vragen aan woordvoerders PO/VO/MBO van de
Vaste Kamercommissie Onderwijs hopen we als
branchevereniging de politiek te prikkelen in
aanloop naar de landelijke verkiezingen.

“Onderwijshuisvesting
komt niet aan
bod in de programma’s van
de partijen”

OUDE SCHOOLGEBOUWEN
Onderwijshuisvesting draagt bij aan een goede leeromgeving. De kwaliteit van de onderwijshuisvesting
behoeft verbetering op het gebied van duurzaamheid,
binnenklimaat en aanpassingen op het gebied van
onderwijskundige ontwikkelingen. Een groot deel
van de bestaande gebouwen is sterk verouderd. De
gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen in Nederland is 40 jaar. Het recente rapport van de Algemene
Rekenkamer toont deze bevindingen klip en klaar
aan. Scholen zijn verantwoordelijk voor de instandhouding/ onderhoud van de gebouwen, maar met
een gemiddelde leeftijd van de gebouwen van 40 jaar
wordt dit steeds lastiger. Daarnaast vraagt modern
onderwijs ook een actueel gebouw dat meebeweegt
met de onderwijsvisie.
Wat vindt uw partij van deze situatie en welke veranderingen in regelgeving zouden we op dit vlak van uw
partij de komende vier jaar mogen verwachten?
RENOVATIE
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de
instandhouding van de huisvesting. Grondige reno-
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vatie en daarmee hergebruik van bestaande schoolgebouwen is in veel gevallen goed mogelijk en is een
duurzaam alternatief voor nieuwbouw. Scholen en
gemeenten staan bij dit vraagstuk veelvuldig tegenover elkaar omdat de regelgeving niet in (levensduur
verlengende) renovatie voorziet en onduidelijk is wie
welke kosten dient te dragen. Vastleggen van goede
afspraken over renovatie in de gemeentelijke verordening brengt gemeente en schoolbesturen een stap
verder.
Hoe zou volgens uw partij de oplossingsrichting voor
dit vraagstuk eruitzien?
BEKOSTIGINGSSTELSEL
Het bekostigingsstelsel voor onderwijshuisvesting
(zowel de investering als de exploitatie) is verouderd.
Scholen hebben een exploitatietekort en gemeenten
kunnen de toenemende eisen ten aanzien van nieuwbouw niet voldoende bekostigen. Er is dus een grote
achterstand in de vervangingsvraag van de huisvesting. Een impuls in de vernieuwing van de voorraad
onderwijshuisvesting kan een impuls betekenen voor
de bouw, kan een stimulans zijn om verder te verduurzamen en een forse slag zijn voor het verbeteren van
het binnenklimaat van scholen, waarmee de werkplek
voor docenten weer aantrekkelijker wordt.
Wat vindt uw partij van deze situatie en welke maatregelen zouden we kunnen verwachten van uw partij?
Hoe denkt u eventuele benodigde investeringen te
financieren?
INTEGRATIE KINDEROPVANG
Een trend is op dit moment de verdere samenwerking
tussen scholen en (eigen) kinderopvang organisaties,
om kinderen inhoudelijk beter te bedienen. Volledige
integratie van educatie en opvang voor 0-12-jarigen is
vanwege wetgeving nog lastig. Evenals het vormen van
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een verlengde basisschoolperiode voor kinderen die
dat nodig hebben. Voor het bevorderen van ontwikkelkansen voor kinderen is een meer hechte samenwerking tussen opvang en basisonderwijs een pré.
Hoe kijkt uw partij aan tegen deze ontwikkelingen en
wat zou u willen doen om deze integratie te versnellen
of beter te faciliteren?
KRIMP
Grote delen van het land hebben te maken met ontgroening en vergrijzing. Krimp betekent voor regio’s
een complexe puzzel op het gebied van aanbod van
kwalitatieve (basis)voorzieningen en de leefbaarheid
in een gebied, of binnenstedelijk in een wijk. Beperken
van het aanbod kan leiden tot verdere migratie uit deze
gebieden van jonge ouders, hetgeen voor werkgevers
en bedrijven kan betekenen dat zij zich niet gaan vestigen in een gebied zonder voorzieningen, met als gevolg
verdere daling van de bevolking in de regio. Tevens legt
een aanzienlijke terugloop in leerlingen ook druk binnen de organisatie om diversiteit aan onderwijsaanbod
te voorzien en goed passend onderwijsvorm te geven.
Wat moet er naar uw idee gebeuren in krimpregio’s om
een kwalitatief goed aanbod te kunnen blijven bieden
en zo de leefbaarheid in deze regio’s te behouden of te
versterken?
BEROEPSONDERWIJS
De vergrijzing zorgt voor een vergrote vraag naar
vakmensen en mensen die in de zorg willen werken.
Tegelijkertijd wordt het werken in de techniek en in

de zorg als minder aantrekkelijk ervaren. Kinderen
kiezen niet direct voor een opleiding in die richting in
verband met het (verwachte) toekomstperspectief. Dit
leidt, zeker bij een weer aantrekkende economie, tot
een groot tekort aan vakmensen.
Wat doet uw partij de komende vier jaar concreet
om meer leerlingen voor techniek en de zorg te laten
kiezen?
Wij zullen de beantwoording van de vragen delen via
het Platform Onderwijshuisvesting, via Schooldomein
en willen dit als input nemen voor de Bootcamp
‘toekomst onderwijshuisvesting’ op 12 april a.s. waarin
diverse belangenorganisaties met elkaar verder in
gesprek gaan. Voor verdere achtergrondinformatie
verwijzen wij u naar de onderstaande links.
• Algemene Rekenkamer - Schoolgebouwen primair en
voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt:
rekenkamer.nl/onderwijshuisvesting
• Rijksoverheid - Kamerbrief over evaluatie materiële
instandhouding PO:
schooldomein.nl/kamerbrief-emi-po
• Huisvestingsvoorstel VNG, PO-raad, VO-raad:
schooldomein.nl/huisvestingsvoorstel
• Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo:
vernieuwingvmbo.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem
van Kasteel van ICSadviseurs: 06–2257 8712 of janwillem.van.
kasteel@icsadviseurs.nl, die namens het Platform Onderwijs
Huisvesting de coördinatie van dit onderwerp verzorgt.

SCHOOLDOMEIN

maart 2017

19

