Nieuwsbrief LVO oktober 2015
De lat omhoog/Toekomstvisie onderwijshuisvesting

door Geert Luiten

De afgelopen jaren is er op veel niveaus gediscussieerd over de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen gemeenten en schoolbesturen rondom de voorzieningen huisvesting onderwijs.
Mede op advies van PO- en VO-Raad willen de schoolbesturen meer eigen verantwoordelijkheid voor
de onderwijshuisvesting, oplopend tot eventueel volledige doordecentralisatie en eigen
budgetverantwoordelijkheid.
Recent heeft de VNG ook de eigen toekomstvisie onderwijshuisvesting De lat omhoog van 10
september 2015 gepubliceerd.
In de toekomstvisie zit een gezond stuk ambitie om samen met het onderwijsveld en vanuit breed
perspectief integraal lokaal maatwerk te realiseren.
Enkele kernzinnen die mij erg goed bevallen:
 onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeenten en schoolbesturen en
vraagt om afstemming en maatwerk;
 hoe zorgen we gezamenlijk voor eigentijdse en duurzame scholgebouwen die bijdragen aan
de talentontwikkeling van de leerlingen;
 toegespitst op de lokale situatie, en waar wenselijk of nodig, ook op de regionale situatie.
Het huidige stelsel biedt voldoende mogelijkheden voor alle gewenste varianten van samenwerking
tussen gemeenten en schoolbesturen.
Daarom is een achttal maatregelen en beleidsinstrumenten geformuleerd ter versterking van het
huidige stelsel voor onderwijshuisvesting:
 Inbedding van onderwijshuisvesting in een integrale aanpak voor het sociale domein;
 Verhoging van het macrobudget voor de bekostiging van nieuwe schoolgebouwen;
 Meer sturing op duurzaamheidsmaatregelen;
 Opheffen van het investeringsverbod voor BaO en (V)SO;
 Een spreidingsplan met een formele status voor voorzieningen PO en VO;
 Gezamenlijk strategisch voorraadbeheer door gemeenten, schoolbesturen en
maatschappelijke partners;
 Vervanging van de jaarcyclus van huisvestingsprogramma’s door een lange termijnplanning;
 Behoud en borging van de gemeentelijke kennis en expertise op het vlak van huisvesting van
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.
Inschattend een mooie ambitie om op lokaal niveau samen met onze partners te realiseren.
Ik ben benieuwd hoe hoog wij de lat kunnen en willen opkrikken.
Wij staan open voor de lokale vertaling van de lat omhoog in concrete plannen; welke
gemeente/welke collega neemt het initiatief om een kijkje in de eigen gemeentelijke keuken te
bieden via de LVO?
De lat omhoog is te vinden op de VNG-site, onderwijshuisvesting.
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