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Ruimte-OK lanceert nieuw Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs
Vanaf deze week hebben schoolbesturen en gemeenten naast het Bouwbesluit
een nieuw, aanvullend houvast om het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van
schoolgebouwen. Het wordt als basis voor de dialoog uitgedragen door zowel
de PO-Raad als de VNG. Ruimte-OK introduceert het “Kwaliteitskader
Huisvesting Basisonderwijs”. Het Kwaliteitskader is een reeks samenhangende,
eenduidig toepasbare prestatiecriteria voor een gebouw dat positief bijdraagt
aan de leeromgeving van kinderen. John Ringens, directeur van Ruimte-OK:
“Het kader voorkomt dat iedere gemeente en schoolbestuur zelf het wiel moet
uitvinden als het om kwalitatieve criteria voor onderwijsvoorzieningen gaat.”.
Het Kwaliteitskader is niet bedoeld als vervanging van enige norm of regel.
Ringens: “Het gaat echt om een instrument ter vergemakkelijking van het
keuzeproces op lokaal niveau”.

De afgelopen twee jaar is op landelijk niveau en met inbreng van schoolbesturen,
gemeenten en huisvestingsprofessionals hard aan het Kwaliteitskader gewerkt.
Ringens: “De tijd is er rijp voor. Dit denken vanuit kwaliteit past binnen het landelijk
beleid ten aanzien van professionalisering van besturen, verduurzaming van de
gebouwenvoorraad, het monitoren van de gebouwkwaliteit en verschuiving van
verantwoordelijkheden en budget. Er zijn zowel landelijk als lokaal pittige discussies
gaande en de uitkomsten zijn zeer divers. Hopelijk biedt het Kwaliteitskader alvast een
nieuw gezamenlijk uitgangspunt.”
Ruimte-OK biedt lokaal ondersteuning bij de toepassing van het Kwaliteitskader en
presenteert het op diverse bijeenkomsten in het land. Het kader, de bijbehorende
financiële paragraaf, veel gestelde vragen en overige informatie zijn vanaf heden via
de website van Ruimte-OK beschikbaar voor schoolbesturen, gemeenten en overige
partijen. Met de VO-raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de PO-raad vinden
gesprekken plaats om het Kwaliteitskader te verbreden naar het voortgezet onderwijs,
de kinderopvang en het speciaal onderwijs.

Noot redactie:

Voor meer informatie over het kwaliteitskader wordt verwezen naar de website en
online kennisbank van Ruimte-OK en naar:

Voorlichtingsbrochure:
http://www.ruimte-ok.nl/sites/www.ruimteok.nl/files/kennis/bijlage/kwaliteitskader_po_v1.0_-_online.pdf
Kwaliteitskader:
http://www.ruimte-ok.nl/sites/www.ruimteok.nl/files/kennis/bijlage/kwaliteitskader_huisvesting_2014_proef_v2.pdf
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt
behoeftegestuurde oplossingen voor het ontwikkelen, financieren en organiseren van
de huisvesting aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs,
kinderopvangorganisaties en gemeenten. Ruimte-OK is een initiatief van het
Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-raad, VNG en Brancheorganisatie
Kinderopvang en valt als onafhankelijke stichting onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het Waarborgfonds.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Jonge Baas,
bestuurssecretaris van het Waarborgfonds en Ruimte-OK
(judith.dejongebaas@ruimte-ok.nl )
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