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De LVO heeft het bestaande ruimtebehoeftemodel voor bijlage III en de bijbehorende financiële bijlage voor 
bijlage IV geactualiseerd zowel qua benamingen, als qua logische opbouw en aansluiting van beide tabellen op 
elkaar. In de oude tabellen was dit deels onduidelijk, met name bij de begrippen Algemene ruimte en specifieke 
ruimte, daar sloten bijlage III en bijlage IV niet logisch op elkaar aan.  

 
Bijlage III - Criteria vaststellen van capaciteit en Ruimtebehoefte 

Deel B: Vaststellen ruimtebehoefte 

B.1 Lesgebouwen 

  

B.1.4. School voor voortgezet onderwijs 
1. De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de hand van het 
ruimtebehoeftemode RBM-(L)VO. De totale ruimtebehoefte van een instelling voor voortgezet  
onderwijs is het totaal van twee componenten, te weten: 

a. een leerlinggebonden component, en 
b. een vaste voet. 

2. De leerlinggebonden component wordt berekend door de in tabel 1 opgenomen bruto 
vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op de school voor  
voortgezet onderwijs staat ingeschreven. De leerlinggebonden component is afhankelijk van de soort  
onderwijs en het profiel die de leerling volgt. Aan de hand van de gegevens van de Dienst Uitvoering  
Onderwijs kunnen de aantallen worden vastgesteld. 
3. De vaste voet, opgenomen in tabel 1, voor de hoofdvestiging van de instelling is 980 vierkante meter 
bruto vloeroppervlakte. Voor een nevenvestiging die op grond van een ministeriële beschikking in  
aanmerking komt voor aanvullende bekostiging in verband met spreidingsnoodzaak geldt een  
afzonderlijke vaste voet van 550 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Een tijdelijke nevenvestiging  
komt niet in aanmerking voor een vaste voet. Naast de vaste voet per instelling wordt per instelling  
een vaste voet toegekend op de vestiging voor die profielen waar de beroepsgerichte leerweg(en)  
wordt aangeboden.  
4. De ruimtebehoefte van een school voor voortgezet onderwijs is de som van: 

a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per onderwijssoort met de 
bijbehorende normoppervlakten; 
b. de vaste voet per instelling; 
c. als dit van toepassing is, een vaste voet per vmbo-profiel met beroepsgerichte leerweg, uitgedrukt in 
bruto vierkante meter, en 
d. als dit van toepassing is, een vaste voet voor een afdeling praktijkonderwijs. 

5. De ruimtebehoefte van een school voor praktijkonderwijs is de som van: 
a. de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen met de bijbehorende 
normoppervlakten, en 
b. de vaste voet voor praktijkonderwijs. 

6. Als dit noodzakelijk is voor het bepalen van de omvang van de toekenning, kan op basis van deze  
Normering de leegstand in onderwijsruimten binnen een gebouw voor voortgezet onderwijs worden  
bepaald. Het ruimtebehoeftemodel kent geen afzonderlijke normering voor een orthopedagogisch  
didactisch centrum. 
7. De aanduiding ruimtesoort(en) is van belang voor het bepalen van de vergoeding voor de investering  
volgens bijlage IV van de verordening. Er zijn twee ruimtesoorten, algemene ruimte en werkplaatsen.   



 
 
 
Tabel 1 Ruimtebehoeftemodel Voortgezet Onderwijs 

  

m² bvo  
vaste voet 

Ruimte 

soort 

m² bvo per leerling                            
excl. Gymnastiek   

m² bvo per /leerling                            
gymnastiek 

                    

Per school VMBO-HAVO-VWO (hoofdvestiging*) 980 -Alg. 

      

  

Per school VMBO-HAVO-VWO (nevenvestiging 
spreidingsnoodzaak*) 

550 
-Alg. 

      

  

PRO (Praktijkonderwijs) 
306 

-Alg. 4,41 
 1,99 

Wpl 7,72** 
 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)  - -Alg. 6,18 
 

1,66 

VMBO- Theoretische leerweg (TLW)  - -Alg. 6,41 
 

1,11 

VMBO- Theoretische leerwegondersteunend onderwijs 
(TLW-LWOO) 

 - 
-Alg. 

7,07 

 

1,26 

Bovenbouw Techniek 

  

LWO
O 

B/K-LW GLW 

 

LWOO 
B/K-
LW 

GLW 

VMBO- Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) 

(+ 299) ** 

-Alg. 
4,44 4,69 5,98  

1,57 1,38 1,11 

VMBO- Profiel produceren, installeren en energie (PIE) 
 

VMBO- Profiel Mobiliteit en transport (M&T) 
Wpl 

12,72
** 

8,99** 5,47**  
VMBO- Profiel Maritiem en techniek (MaT) 

 
Bovenbouw Economie   

 
      

 
VMBO- Profiel Media, vormgeving en ICT (MVI) 

(+ 196)** -Alg. 

8,91 7,81 6,84 

 
VMBO- Profiel Economie en ondernemen (E&O) 

 
VMBO- Profiel Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 

 
VMBO- Profiel Dienstverlening en producten (D&P) (+150)** -Alg. 

 
Bovenbouw Zorg & Welzijn   

     
VMBO- Profiel Zorg-welzijn (Z&W) (+ 168)** -Alg. 10,38 8,93 7,43 

 
Bovenbouw Landbouw/Groen   

     

VMBO- Profiel Groen 
(+ 117)*** 

-Alg. 5,03 5,37 5,94 
 

Wpl 4,69** 2,34** 0,78** 
 

Bovenbouw HAVO/VWO 

        

  

HAVO  - -Alg. 5,85 
 

0,78 

VWO  - -Alg. 5,85 
 

0,78 

*) niet van toepassing voor zelfstandige praktijkschool  
        

  

TLW = Theoretische leerweg 
 Vaste voet bovenbouw alle vmbo profielen alleen als sprake 

LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs 
 is van BLW_KLW richtingen      

B/K- LW = Basisberoeps of- Kaderberoepsgerichte leerweg   **  Ruimtesoorten: Werkplaatsen (Wpl)   

GLW = Gemengde leerweg   Alle overige ruimten zijn Algemene ruimten -Alg   

 


