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Paragraaf 4 Algehele aanpassing 

Er is een sterke samenhang tussen onderhoud en verbouwingen. 
Deze samenhang bestaat niet alleen in termen van kostencomponenten, 
doch ook wat de periode betreft waarin een en ander plaatsvindt. 
Veelal is een gebouw na een zekere gebruiksperiode toe aan een revisie 
(verouderde indelingen, voorzieningen die ontbreken waarover men uit
eindelijk toch wenst te beschikken). Ook de onderwijsvernieuwing heeft 
invloed op gebouwen. 

Uitgaande van de wenselijkheid en de praktijksituatie dat schoolgebou
wen na een zekere periode een ingrijpende aanpassing moeten kunnen on
dergaan wordt voorgesteld indien duidelijk is, dat een gebouw nog een 
lange tijd in gebruik blijft, een algehele aanpassing van dat gebouw 
rond het 40e respectievelijk 60e gebruiksjaar te laten geschieden, 
waardoor de onderwijsgebruiksduur met tenminste 25 jaar wordt ver
lengd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat op het tijdstip van een alge
hele aanpassing gelijktijdig het zich dan voordoende ingrijpend onder
houd wordt gerealiseerd. 

Een algehele aanpassing wordt via de in de WBO vastgelegde procedure 
voor huisvesting door de gemeente voor zowel het openbaar als het bij
zonder onderwijs gemeld. 
Ook bij de vaststelling van kostennormen voor een algehele aanpassing 
is het een principieel uitgangspunt dát er van een taakstellend 
karakter sprake moet zijn. 

In tegenstelling tot nieuwbouw kan bij een algehele aanpassing nimmer 
van een blanco situatie worden uitgegaan. Derhalve is het onontkoom
baar dat eenzelfde oplossing afhankelijk van de gebouweigenschappen 
(leeftijd, constructiewijze, maatvoering, afwerkingsniveau enz.) 
totaal verschillende kosten met zich mee kan brengen. 
Derhalve wordt voorgesteld de normstelling voor algehele aanpassingen 
te ontlenen aan die delen van de bouwbegrotingen van het programma van 
eisen stichtingskosten nieuwbouw (activiteiten x norm), die bij de al
gehele aanpassing van het schoolgebouw een rol kunnen spelen. 
Hierbij zullen de activiteiten waarvan de vervanging via één der ove
rige programma's van eisen verloopt, buiten beschouwing moeten blijven. 

Daar nooit alle elementen daadwerkelijk worden "verplaatst", doch wel 
met extra kosten gerekend moet worden (slopen e.d.) wordt voorgesteld 
het bedrag voor een algehele aanpassing per schoolgebouw te binden aan 
een maximum van 35% van de stichtingskosten (excl. grond en inrich
tingskosten) van nieuwbouw. 

Het vastgestelde normbedrag voor een algehele aanpassing (maximum van 
35% van de stichtingskosten voor nieuwbouw) wordt op basis van rente 
en aflossing (40 jaar lineair) vergoed aan de gemeente voor zowel het 
openbaar als het bijzonder onderwijs. 
Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat het maximum bedrag voor 
een algehele aanpassing automatisch wordt bijgesteld op basis van een 
jaarlijkse actualisering van het programma van eisen nieuwbouw. 

Voorts wordt voorgesteld het bedrag van de Rijksvergoeding voor de al
gehele aanpassing in relatie tot het preventief onderhoud van het des
betreffende schoolgebouw te verminderen met 5%, daar bij aanpassingen 
van gebouwen in de regel enige samenloop plaatsvindt met het onderhoud. 
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Paragraaf 6.3 Programma van eisen Ingrijpend onderhoud 

De onderhoudsactiviteiten die meer het karakter hebben van renovatie 
zijn bij scholen uit de vergoedingsregeling voor technisch onderhoud 
gelaten. Deze werkzaamheden zullen indien nodig separaat bij aanvraag 
worden vergoed. De desbetreffende werkzaamheden hebben een geraamde 
cyclus van 40 respectievelijk 60 jaar en bestaan uit de volgende 
activiteiten: 

Elementen 

- daken 

- centrale ver
warming 

- ventilatie 

- gevel 

- daken 

- kozijnen 

- waterleiding 

Activiteiten Cyclus 

- vervangen golfplaatdaken (schuin) 50% 40 
(incl. 33% rep. houtwerk goten) 
goten) 

- vervangen radiatoren, convectoren, 40 
leidingen 

- vervangen luchtkanalen incl. hulpstukken 40 
en kleppen en diverse roosters 

- vervangen van gevelkozijnen, ramen en 60 
deuren 

- vervangen van dakpannen, keramische en 60 
bet·on ( 1/3 deel) inclusief houtwerk en 
goten (1/3 deel) 

- vervangen van binnenkozijnen met ramen en 
deuren 

- vervangen van waterleiding (50%) en 
riolering (50%) 

60 

60 
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Paragraaf 6 Programma van eisen Ingrijpend onderhoud 

Paragraaf 6.1 Inleiding 

De onderhoudsactiviteiten van het Programma van eisen Ingrijpend 
onderhoud vertonen een sterke samenhang met het Programma van eisen 
Algehele aanpassingen. Deze onderhoudsactiviteiten worden het zoge
naamd ingrijpend onderhoud genoemd. Het Programma van eisen Ingrij
pend onderhoud heeft alleen betrekking op de scholen. Voor de gymnas
tieklokalen wordt een regeling getroffen in het Programma van eisen 
Technisch onderhoud. Voorgesteld wordt deze elementen voor scholen 
uit de normvergoedingsregeling te halen en deze kosten separaat, op 
aanvraag te vergoeden. Het is dan ook van belang dat voor deze acti
viteiten de investeringskosten per onderhoudselement op eenvoudige 
wijze kunnen worden vastgesteld. 

Paragraaf 6.2 Uitgangspunten 

De representatieve modellen die dienst hebben gedaan voor het bepalen 
van de vergoedingsregeling voor het technisch en preventief onderhoud 
zullen gehanteerd worden voor het bepalen van de investeringskosten 
van de elementen van het ingrijpend onderhoud. De kosten zijn bere
kend op prijspeil 1984 en dienen jaarlijks op basis van de loon- en 
prijswijzigingen te worden bijgestuurd. 

De volgende indicatoren zijn van primair belang voor het vaststellen 
van het niveau van de Rijksvergoeding: 

- de periode waarin het gebouw is gesticht; 
- de bruto vloeroppervlakte; 

bij scholen, gesticht in de periode v6ór 01-01-1987, is rekening 
gehouden met een genormeerd percentage open gevel; 

- de dakoppervlakte is genormeerd op basis van representatieve model
len. 
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Paragraaf 1.2 Het Programma van eisen Technisch onderhoud 

Onderscheid is gemaakt tussen het buitenwerk, binnenwerk en de in
stallaties. Per onderhoudselement zijn de activiteiten met bijbeho
rende cycli genoemd. De genoemde werkzaamheden met de bijbehorende 
cycli hebben als basis gediend voor de onderhoudskostenberekeningen 
van de permanente voorzieningen van de scholen en van de gymnas
tieklokalen. 

De programma•s van eisen ziJn afgestemd op een gemiddeld landelijk 
noodzakelijk voorzieningenniveau. Het is in de praktijk mogelijk 
dat de gemaakte veronderstelling zoals in het programma van eisen 
opgenomen niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Het totale 
gemiddelde voorzieningenniveau (zgn. kleedgeld) wordt voor het des
betreffende bevoegd gezag voldoende geacht om de individuele ver
schillen in kwaliteit van gebouw te compenseren. liet is dan ook van 
belang dat de gemeentebesturen op grond van de werkelijke situatie 
een planning van activiteiten op soortgelijke wijze als vermeld in 
de programma's van eisen opstelt en prioriteiten stelt op basis van 
de beschikbaar gestelde financiële ~ergoeding ge
baseerd is op een normaalverdeling dient rekening te worden gehou
den met de spreiding van kosten die hiervan het gevolg is. 

Onderscheid wordt gemaakt in de programma's van eisen voor scholen 
en voor gymnastieklokalen. 

Elementen 

BUITENWERK 

- riolering 

- terreinverharding 

- afscheiding en 
hekwerken 

- rijwielstalling 

- gevels 

Activiteiten bij se.holen Cyclus 

- herstellen (c.q. vervangen) leidingen 
en putten 

- herstellen, herstraten verzakte be-
bestrating 

- vervangen erfscheiding 
- vervangen hekwerken 

- vervangen rijwielstaanders 
- vervangen rijwielstalling 

- herstellen lateien c.q. controle 
wapeningsdekking 

- herstellen en controle voegwerk 
- vervangen buitenzonwering volledig 
- vervanging doek van buiitenzonwering 
- vervangen semi-permanente buitenop-

stallen 

30 

30 

25 
30 

25 
40 

20 

20 
30 
15 
30 

- vervangen, c.q. herstellen glas in dak- 20 
lichten, lichtstraten, lichtkoepels 

- vervangen stalen buitentrappen 30 
- vervangen sluitwerk ramen en deuren 30 



Elementen 

BUITENWERK (vervolg) 

- daken 

BINNENWERK 

- vloeren 

- binnenafwerkingen 

- wanden 

INSTALLATIES 

- sanitair 

- centrale ver
warming 

- ventilatie 

- elektra 
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Activiteiten bij scholen Cyclus 

- vervangen dakbedekking platte daken 25 
- herstellen en controle daken semi- 15 

permanente buitenopstallen 
- vervangen lood- en zinkwerken (of PVC) 25 

bij platte daken met boeiboord (incl. 
HWA en kiezelbakken) 

- vervangen (bij schuin dak) dakgoot, 25 
mastgoot van zink of PVC goot (incl. 
HWA) 

- vervangen (bij schuin dak) dakgoot 20 
mastgoot van zink of PVC goot (incl. 
HWA 

- vervangen vloerbedekking, lino,tapijt, 20 
kurklinoleum op kurkment 

- vervangen sluitwerk binnendeuren 
- vervangen kapstokhaken 
- vervangen prikborden 
- vervangen binnenzonwering (lamellen) 

- reparatie stuc, wanden 
- vervangen verplaatsbare scheidings-

wanden 

30 
25 
15 
25 

50 
30 

- vervangen sanitair 30 

- vervangen ketel (olie/gas)+ aanslui- 20 
tingen en afvoeren en bouwkundige voor
zieningen 

"' - vervangen regelapparatuur, kleppen, 15 
schakelkasten met elektrische bedrading 

- vervangen brandergroep bij olieverwar- 15 
ming 

- vervangen olietank+ bouwkundige voor- 30 
zieningen 

- vervangen luchtbehandelingsunit, incl. 20 
accessoires, appendages, regelinstal
latie, schakelkast en pompje 

- vervangen dakafzuigventilator incl. 15 
accessoires/appendages 

- vervangen hoofdgroepenkast 
- vervangen armaturen 

30 
25 

-------------------------------------------------------------------
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Elementen Activiteiten bij scholen Cyclus 

IN STAL LAT IES 
(vervolg) 

- warmwatervoor- - vervangen elektrische boiler, gas- 20 
ziening boiler, gasgeyser ( incl. accessoires) 

- vervangen elektrische boiler, gas- 15 
boiler, gasgeyser ( incl. accessoires) 

- beveiliging - vervangen brandhaspels met slang 40 
- vervangen poederblussers 20 



Elementen bij 
gymnastieklokalen 

BUITENWERK 

- riolering 
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Activiteiten bij 
gymnastieklokalen 

- herstellen (c.q. vervangen) leidingen 
en putten 

Cyclus 

15 

- terreinverharding · - herstellen, herstraten verzakte be- 15 

- afscheiding en 
hekwerken 

- rijwielstalling 

- gevels 

- daken 

BINNENWERK 

bestrating 

- vervangen erfscheiding 25 

- vervangen rijwielstaanders 25 

- herstellen en controle voegwerk, 20 
herstellen lateien c.q. controle 
wapeningsdekking 

- vervangen doek buitenzonwering 15 
- vervangen buitenzonwering 30 
- vervangen, c.q. herstellen glas in dak- 20 

lichten, lichtstraten, lichtkoepels 
- vervangen sluitwerk ramen en deuren 30 
- vervangen van gevelkozijnen, ramen en 60 

deuren 

- vervangen dakbedekking platte daken 25 
(incl. 10% van dakbeschot) 

- vervangen lood- en zinkwerken (of PVC) 25 
bij platte daken met boeiboord (incl. 
RWA en kiezelbakken) 

- vervangen (bij schuin dak) dakgoot, 25 
mastgoot van zink of PVC goot (incl. 
HWA) 

- vervangen (bij schuin dak) dakgoot 20 
mastgoot van zink of PVC goot (incl. 
HWA 

- vervangen van dakpannen, keramische en 60 
beton (1/3 deel) inclusief houtwerk en 
goten (1/3 deel) 

- vloeren - vervangen vloerbedekking gymzaal 50 

- binnenafwerkingen - vervangen sluitwerk binnendeuren en 30 
kapstokhaken 

- kozijnen - vervangen van binnenkozijnen met 60 
ramen en deuren 



Paragraaf 2 
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Programma van eisen Technische en 
functieverbeterende aan}l:'lssingen voor 
basisscholen (excl. bewegingsonderwijs) 

Aanvaarding van het feit dat een gebouw omstreeks het 4oe gebruiks
jaar kan worden aangepast impliceert dat in het programma van eisen 
technische en functieverbeterende aanp::issingen nog slechts kleine 
activiteiten behoeven te worden opgenomen. 
Daarnaast bevatten de verschillende programma's van eisen activiteiten 
die voldoende voorzien in de behoefte om kleine wijzigingen aan te 
brengen door middel van vervangings- c.q. onderhoudsactiviteiten. 

Derhalve wordt voorgesteld de navolgende activiteiten op te nemen in 
dit programma van eisen: 

1. werkblad aanbrengen langs een wand 
2. aanrechtje aanbrengen in lokalen/verwerkingsruimte 
3. waterdichte vloer- en wandafwerking aanbrengen onder/achter sani-

tair e.d. 
4. aanpassing toiletten 
5. aanbrengen schuif- of vouwwand in deuropening 
6. idem, door middel van niet dragende muur 
7. idem, door middel van wel dragende muur 
8. ganggedeelte geschikt maken voor verwerkingsruimte 
9. verplaatsing van (verplaatsbare) wanden/vouwwanden 
10. mechanische ventilatie aanbrengen in sanitaire ruimten, per toilet 
ll. invalidentoilet aanbrengen 
12. terrein toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers 
13. verhuizing school naar bestaand gebouw 
14. aanpassing meubilair o.g.v. wijziging leerlingenpopulatie 
15. ventilatie aanbrengen boven stencilapparatuur 
16. voorzieningen aanbrengen tegen klimmen op daken 
17. intermitterende CV-pomp aanbrengen 
18. vergroten rijwielberging voor zover niet gelijktijdig met aanpas-

singen 
19. ruimte geschikt maken voor wegbergen van apparatuur 
20. gloeilampenarmaturen vervangen door TL-armaturen 

Voor het vergoedingsmodel wordt voorgesteld deze activiteiten uit te 
drukken in een bedrag per m2 (bruto) vloeroppervlakte (incl. B'IW), 
afhankelijk van de ouderdom van de school 

ouderdom school bedrag per m2 (T) 

0 t/m 4 nihil 
5 t/m 9 f 0, 21 

10 t/m 14 f 0,65 
15 t/m 19 f 0,98 
20 t/m 24 f 1,16 
25 t/m 29 f 1,35 
30 t/m 34 f 1,28 
35 t/m 39 f 0,95 
40 t/m 44 f 0 ,58 
45 t/m 49 f 0,51 
50 t/m 54 f o, 72 
55 t/m 59 f 0 ,98 
60 t/m 64 f 1,15 
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Paragraaf 2.1 Het model in formule 

= Rijksvergoeding per basisschool per jaar 
2 = bedrag perm (bruto) vloeroppervlakte schoolgebouw per jaar 

2 
= bruto vloeroppervlakte in m per schoolgebouw 




