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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 IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 
Deel B - Normbedragen 
A. Nieuwbouw met permanente bouwaard 
 
A.3. Bouwkosten 
 
A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 

1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs bestaat uit: 

a. een bedrag afhankelijk van het aantal vierkante meters, vastgesteld op basis van de 
toegekende ruimtebehoefte per leerling per onderwijssoort, overeenkomstig bijlage III, deel C. 

b. een vergoeding voor de vaste voet voor projecten vanaf 460m² plus, indien van toepassing, 
een vaste vergoeding (toeslag) per sectie.  

3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
vergoedingsbedragen voor de vaste voer/per sectie in een project toegekend. Deze kosten zijn 
opgenomen in de bedragen voor de leerling afhankelijke kosten per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte. 

4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per m² bruto vloeroppervlakte en vaste 
bedragen per voorziening. 

5. Voor het berekenen van de vergoeding voor: 
a. Ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C vastgestelde aantal m² 

per type ruimte van de voorziening vermenigvuldigd met de bedragen onder de kop “ruimte- 
of leerling afhankelijke vergoeding”  

b. Sectie afhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet, of de vaste voet 
voor de algemene sectie of de werkplaatssectie waaruit de overeenkomstige bijlage III deel C 
toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de bedragen onder de kop “sectieafhankelijk 
vergoeding” 

 
 

Leerling- of ruimte afhankelijke vergoeding /m²  
    

Ruimte / Projectomvang < 460m² >460 < 2500m² >2.500m² 

Algemene Ruimte € 3.415,00 € 2.026,00 € 1.978,00 

Werkplaatsen € 3.335,00 € 2.698,00 € 2.698,00 

Werkplaatsen consumptief € 4.050,00 € 3.412,00 € 3.412,00 

 
Sectieafhankelijke vergoeding 
 (vaste voet)     

Algemene Ruimte € 0,00 € 215.450,44 

Algemene sectie (vmbo-profielen)  € 422.912,94 € 590.483,21 

Werkplaatsen € 0,00 € 78.198,01 



 
 

 

Bijlage IV – Normbedragen voor vergoeding en indexering 
Deel B - Normbedragen 
 
D. Vergoeding onderwijsleerpakket en Meubilair 
 
1. De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe te kennen 
voorziening nieuwbouw niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming niet zijnde 
ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw.  
Aanspraak op deze vergoeding bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is 
bekostigd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de al 
toegekende vergoeding en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto 
vloeroppervlakte per ruimtetype. De hoogte van de vergoeding per ruimtetype/onderwijsprofiel wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 
 

Ruimtetype Functie m2 

Algemeen  € 173 

Algemeen-
(specifiek 
onderwijsprofiel) 

(Uiterlijke) verzorging/mode en commercie (sector 
welzijn&zorg) 

Media vormgeving 
ICT/Economie&ondernemen/Horeca, 
bakkerij&recreatie/Dienstverlening&Producten 

Praktijkonderwijs 

€ 403 

 

€ 247 

 

€ 331 

Werkplaatsen Techniek /Groen-Landbouw 

Consumptief 

€ 423 

€ 819 

 
2. Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd gebouw 
wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor medegebruik aangewezen 
ruimte ontbreekt of niet geschikt is. 
  


