
Was-wordt-tabel Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015-2018 
 
 

 

Artikel A.3.2 (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
A.3.2. Bouwkosten school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie 

van de eerste 350 m2 bvo
1
 

€ 
636.287,46 

Voor elke volgende m2 bvo € 1.088,87 
 

Nieuwe tekst 

 
A.3.2. Bouwkosten school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de realisatie 

van de eerste 350 m2 bvo
2
 

€ 
1.031.170,90 

Voor elke volgende m2 bvo € 1.764,63 
 

 
Artikel A.3.3 (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst 

 
[A.3.3. Bouwkosten speciale school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van 
de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de 
realisatie van de eerste 670 
m2 bvo, waarin niet 

€ 
1.030.977,16 

Voor elke volgende m2 bvo, 
waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.140,19 

Toeslag voor elk speellokaal € 97.821,16] 
 

Nieuwe tekst 

 
[A.3.3. Bouwkosten speciale school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van 
de volgende bedragen:  

Startbedrag voor de 
realisatie van de eerste 670 
m2 bvo, waarin niet 

€ 
1.670.807,15 

Voor elke volgende m2 bvo, 
waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.847,80 

Toeslag voor elk speellokaal € 158.529,51] 
 

 
 
Artikel A.3.4 (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst 

 
[A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Nieuwe tekst 

 
[A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

                                                      
1
 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

2
 Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- […] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. 
- [iets] = facultatief. 
- [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen. 
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. 
 
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als 
het een facultatieve bepaling betreft – eveneens onderstreept (aangezien dan de hele bepaling 
cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens 
vet gedrukt.  



Startbedrag, voor de 
realisatie van de eerste 677 
m2 bvo, waarin niet begrepen 
een eventueel speellokaal 

€  
992.148,80 

Voor elke volgende m2 bvo, 
waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.133,43 

Toeslag voor elk speellokaal € 97.821,16 

Toeslag liftinstallatie als bij 
nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt 
aangebracht 

€ 96.148,02] 

 

Startbedrag, voor de 
realisatie van de eerste 677 
m2 bvo, waarin niet begrepen 
een eventueel speellokaal 

€ 

1.607.881,70 

Voor elke volgende m2 bvo, 
waarin niet begrepen een 
eventueel speellokaal 

€ 1.836,84 

Toeslag voor elk speellokaal € 158.529,51 

Toeslag liftinstallatie als bij 
nieuwbouw een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt 
aangebracht 

€ 155.818,01] 

 
 

 

Artikel A.3.5 (artikel I, onderdeel D, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet 
onderwijs 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen 
tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor 
projecten vanaf 460 vierkante meter bruto 
vloeroppervlak uit een vast bedrag per 
voorziening en een vast bedrag per sectie. 
3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante 
meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. 
Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de 
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met 
vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per 
voorziening. 
5. Voor het berekenen van de vergoeding voor 
de: 
  a. ruimteafhankelijke kosten wordt het 
  overeenkomstig bijlage III, deel C, 
  vastgestelde aantal vierkante meter per type  
  ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd  
  met onderstaande bedragen per ruimtesoort: 

 < 460 m2 
> 460 
<2.500 
m2 

> 2.500 
m2 

 Algemene en 
specifieke ruimte 

€ 
1.703,54 

€ 
1.011,00 

€ 
968,78 

 Werkplaatsen 
€ 
1.663,87 

€ 1.345,93 

 Werkplaatsen 
consumptief 

€ 
2.020,44 

€ 1.702,51 

  b. sectieafhankelijke kosten wordt de  
  vergoeding voor de algemene vaste voet of de  
  vaste voet voor de algemene sectie of de  
  werkplaatssectie, afhankelijk van de secties  
  waaruit de overeenkomstig bijlage III, deel C,  
  toegekende voorziening bestaat, verhoogd met  

Nieuwe tekst 

 
[A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet 
onderwijs 
1. Er is geen onderscheid in de normbedragen 
tussen nieuwbouw en uitbreiding.  
2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor 
projecten vanaf 460 vierkante meter bruto 
vloeroppervlak uit een vast bedrag per 
voorziening en een vast bedrag per sectie. 
3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante 
meter bruto vloeroppervlakte worden geen 
sectieafhankelijke kosten per project toegekend. 
Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de 
bedragen voor de ruimteafhankelijke kosten per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 
4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met 
vaste bedragen per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte en vaste bedragen per 
voorziening. 
5. Voor het berekenen van de vergoeding voor 
de: 
  a. ruimteafhankelijke kosten wordt het  
  overeenkomstig bijlage III, deel C,  
  vastgestelde aantal vierkante meter per type    
  ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd  
  met onderstaande bedragen per ruimtesoort: 

 < 460 m2 
> 460 
<2.500 
m2 

> 2.500 
m2 

 Algemene en 
specifieke ruimte 

€ 
2.760,76 

€ 
1.638,43 

€ 
1.599,18 

Werkplaatsen 
€ 
2.696,47 

€ 2.181,23 

 Werkplaatsen 
consumptief 

€ 
3.274,34 

€ 2.759,10 

  b. sectieafhankelijke kosten wordt de  
  vergoeding voor de algemene vaste voet of de  
  vaste voet voor de algemene sectie of de  
  werkplaatssectie, afhankelijk van de secties  
  waaruit de overeenkomstig bijlage III, deel C,  
  toegekende voorziening bestaat, verhoogd met  



  de onderstaande bedragen: 

 <460
m2 

> 460 
<2.500 
m2 

> 2.500 
m2 

Algemeen € 
0,00 

€ 107.489,50 

Algemene 
sectie 

€ 
0,00 

€ 
210.99
3,77 

€ 
294.59
5,57 

Werkplaatssecti
e 

€ 
0,00 

€ 39.013,45 

6. Tot de algemene en specifieke ruimte 
behoren: 
  a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie:  
  huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke  
  verzorging, mode en commercie, en 
  b. handel/verkoop/administratie:  
  verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 
7. Tot de werkplaatsen behoren: 
  a. techniek algemeen: 
 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 
  b. consumptief: werkplaats consumptieve  
  techniek; 
  c. grafische techniek: werkplaats grafische  
  techniek, en 
  d. landbouw: groen-praktijk. 
8. De overige ruimten behoren tot de categorie 
algemene ruimte.] 

  de onderstaande bedragen: 

 <46
0m2 

> 460 
<2.500 
m2 

> 2.500 
m2 

Algemeen € 
0,00 

€ 174.198,07 

Algemene 
sectie 

€ 
0,00 

€ 
341.93
7,65 

€ 
477.423,1
8 

Werkplaatsse
ctie 

€ 
0,00 

€ 63.225,41 

6. Tot de algemene en specifieke ruimte 
behoren: 
  a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie:  
  huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke  
  verzorging, mode en commercie, en 
  b. handel/verkoop/administratie:  
  verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 
7. Tot de werkplaatsen behoren: 
  a. techniek algemeen: 
 1°. Bouwtechniek; 
 2°. Machinale houtbewerking; 
 3°. Meten; 
 4°. Elektrotechniek; 
 5°. installatietechniek; 
 6°. lasserij; 
 7°. Metaal; 
 8°. Motorvoertuigentechniek, en 
 9°. Mechanische techniek; 
  b. consumptief: werkplaats consumptieve  
  techniek; 
  c. grafische techniek: werkplaats grafische  
  techniek, en 
  d. landbouw: groen-praktijk. 
8. De overige ruimten behoren tot de categorie 
algemene ruimte.] 
 

 

Artikel A.3.6 (artikel I, onderdeel E, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[A.3.6. Toeslag paalfundering school voor 
voortgezet onderwijs 
1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is 
het bedrag van de normkosten gebaseerd op 
een standaardlocatie. Voor de volgende 
aanvullende investeringskosten wordt, indien 
noodzakelijk, een aanvullend bedrag 
beschikbaar gesteld: 
  a. paalfundering, en 
  b. bemaling. 
2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van 
de benodigde paallengte in relatie met de 
omvang van de bouw in bruto vloeroppervlakte 
en wordt bepaald op basis van de volgende 
formules: 
 
Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2 

Nieuwe tekst 

 
[A.3.6. Toeslag paalfundering school voor 
voortgezet onderwijs 
1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is 
het bedrag van de normkosten gebaseerd op 
een standaardlocatie. Voor de volgende 
aanvullende investeringskosten wordt, indien 
noodzakelijk, een aanvullend bedrag 
beschikbaar gesteld: 
  a. paalfundering, en 
  b. bemaling. 
2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van 
de benodigde paallengte in relatie met de 
omvang van de bouw in bruto vloeroppervlakte 
en wordt bepaald op basis van de volgende 
formules: 
 
Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m2 



Paallengte 1 tot 15 meter €  3.133,47
 + (€  16,44 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter €  3.335,97
 + (€  27,81 * A) 
Paallengte 20 meter of langer €  3.724,50
 + (€  49,77 * A) 
 
Uitbreiding       >=  1000 m2  
   
Paallengte 1 tot 15 meter €  3.826,52
 + (€    5,76 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter €  4.991,08
 + (€  14,94 * A) 
Paallengte 20 meter of langer €  7.579,36
 + (€  30,21 * A) 
3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter 
onder het maaiveld ligt, is bemaling 
noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag 
per vierkante meter goedgekeurde 
terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding 
bedraagt € 10,67 per vierkante meter terrein.] 

Paallengte 1 tot 15 meter €  5.078,12
 + (€  26,65 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter €  5.406,29
 + (€  45,07 * A) 
Paallengte 20 meter of langer €  6.035,95
 + (€  80,65 * A) 
Uitbreiding       >=  1000 m2  
   
Paallengte 1 tot 15 meter €  6.201,29
 + (€    9,33 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter €  8.088,56
 + (€  24,22 * A) 
Paallengte 20 meter of langer €  12.283,15
 + (€  48,96 * A) 
3. Als de grondwaterstand minder dan 1 meter 
onder het maaiveld ligt, is bemaling  
noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag 
per vierkante meter goedgekeurde 
terreinoppervlakte toegekend. De vergoeding 
bedraagt € 17,31 per vierkante meter terrein.] 
 
 

 

Artikel B.3.2 (artikel I, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
B.3.2. Bouwkosten school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 115 m2 bvo of groter 

€ 93.177,96 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 55 tot 115 m2 bvo 

€ 62.118,64 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 1.241,23 

 

Nieuwe tekst 

 
B.3.2. Bouwkosten school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een basisschool wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 115 m2 bvo of groter 

€ 151.004,70 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 55 tot 115 m2 bvo 

€ 100.669,80 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 2.011,54 

 

 

Artikel B.3.3 (artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[B.3.3. Bouwkosten speciale school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 105 m2 bvo of groter 

€ 95.820,87 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 50 tot 105 m2 bvo 

€ 63.880,59 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 1.265,96 

Toeslag voor elk afzonderlijk 
speellokaal (90 m2 bvo) in 

€ 111.710,74 

Nieuwe tekst 

 
[B.3.3. Bouwkosten speciale school voor 
basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 105 m2 bvo of groter 

€ 155.287,83 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 50 tot 105 m2 bvo 

€ 103.525,21 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 2.051,63 

Toeslag voor elk afzonderlijk 
speellokaal (90 m2 bvo) in 

€ 181.039,03 



combinatie met uitbreiding 
van de school 

Vergoeding voor elk 
afzonderlijk speellokaal, 
zonder gelijktijdige 
uitbreiding van de school 

€ 205.386,93] 

 

combinatie met uitbreiding 
van de school 

Vergoeding voor elk 
afzonderlijk speellokaal, 
zonder gelijktijdige 
uitbreiding van de school 

€ 332.851,16] 

 
 

 

Artikelen B.3.4 (artikel I, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[B.3.4. Bouwkosten school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 96 m2 bvo of groter 

€ 86.785,29 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 50 tot 96 m2 bvo 

€ 57.856,86 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 1.268,47 

Toeslag voor elk afzonderlijk 
speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding 
van de school 

€ 97.821,16 

Vergoeding voor elk 
afzonderlijk speellokaal (90 
m2 bvo), zonder gelijktijdige 
uitbreiding van de school 

€ 205.386,93 

Toeslag liftinstallatie als bij 
uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt 
aangebracht 

€ 115.568,18] 

 

Nieuwe tekst 

 
[B.3.4. Bouwkosten school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 96 m2 bvo of groter 

€ 140.644,70 

Startbedrag bij uitbreidingen 
van 50 tot 96 m2 bvo 

€ 93.763,14 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo, waarin niet 
begrepen een eventueel 
speellokaal 

€ 2.055,69 

Toeslag voor elk afzonderlijk 
speellokaal (90 m2 bvo) in 
combinatie met uitbreiding 
van de school 

€ 158.529,51 

Vergoeding voor elk 
afzonderlijk speellokaal (90 
m2 bvo), zonder gelijktijdige 
uitbreiding van de school 

€ 332.851,16 

Toeslag liftinstallatie als bij 
uitbreiding een liftinstallatie 
inclusief een schacht wordt 
aangebracht 

€ 187.290,40] 

 
 

 

Artikel C.3.2 (artikel I, onderdeel I, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
C.3.2. Vergoeding basisschool [en speciale 
school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een 
speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 36.235,53 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 24.157,03 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 890,48 

 

Nieuwe tekst 

 
C.3.2. Vergoeding basisschool [en speciale 
school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een 
speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende  
bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 58.723,50 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 39.149,01 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 1.443,11] 

 



 

 

Artikel C.3.3 (artikel I, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
 [C.3.3. Vergoeding school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs  
1. De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 37.978,70 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 25.664,48 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 872,46 

2. Paragraaf A is overeenkomstig van 
toepassing op het bepalen van de hoogte van 
de vergoeding voor sloopkosten van het oude 
gebouw, herstel en inrichting van terreinen en 
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.] 
 

Nieuwe tekst 

 
 [C.3.3. Vergoeding school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs  
1. De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende  
bedragen: 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 61.548,48 

Startbedrag bij nieuwbouw 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 41.591,99 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 1.413,92 

2. Paragraaf A is overeenkomstig van 
toepassing op het bepalen van de hoogte van de 
vergoeding voor sloopkosten van het oude 
gebouw, herstel en inrichting van terreinen en 
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.] 
 

 

Artikel C.3.4 (artikel I, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[C.3.4. Vergoeding school voor voortgezet 
onderwijs 
De vergoeding voor een school voor voortgezet 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 542,08 * A + € 37.269,20, 
waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.] 
 

Nieuwe tekst 

 
[C.3.4. Vergoeding school voor voortgezet 
onderwijs 
De vergoeding voor een school voor voortgezet 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
vergoedingsformule € 878,51 * A + € 60.398,68, 
waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, 
bepaalde aantal vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is.] 
 

 

Artikel C.4.2 (artikel I, onderdeel L, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
C.4.2. Vergoeding basisschool [en speciale 
school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een 
speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 20.368,29 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 13.578,85 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 933,07 

 
 

Nieuwe tekst 

 
C.4.2. Vergoeding basisschool [en speciale 
school voor basisonderwijs] 
De vergoeding voor een basisschool [en een 
speciale school voor basisonderwijs] wordt 
vastgesteld op basis van de volgende  
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 33.008,95 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 22.005,96 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 1.512,14 

 
 



 

 

Artikel C.4.3 (artikel I, onderdeel M, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[C.4.3. Vergoeding school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs  
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 20.652,62 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 13.768,41 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 922,44] 

 

Nieuwe tekst 

 
[C.4.3. Vergoeding school voor speciaal of 
voortgezet speciaal onderwijs  
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende  
bedragen: 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 80 m2 bvo of groter 

€ 33.469,74 

Startbedrag bij uitbreiding 
van 40 tot 80 m2 bvo 

€ 22.313,15 

Naast het startbedrag voor 
elke m2 bvo 

€ 1.494,91] 

 

 

Artikel D.1.2 (artikel I, onderdeel N, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

D.1.2. Vergoeding basisschool  
De vergoeding voor een basisschool wordt 
vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 

Startbedrag, incl. 200 m2 bvo € 38.487,32 

Voor elke volgende m2 bvo € 134,63 
 

Nieuwe tekst 

 

D.1.2. Vergoeding basisschool  
De vergoeding voor een basisschool wordt 
vastgesteld op basis van de volgende  
bedragen: 

Startbedrag, incl. 200 m2 bvo € 40.148,12 

Voor elke volgende m2 bvo € 140,45 
 

 

Artikel D.1.3 (artikel I, onderdeel O, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[D.1.3. Vergoeding speciale school voor 

basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van  
de volgende bedragen:  

Startbedrag, incl. 250 m2 
bvo 

€ 81.656,28 

Voor elke volgende m2 bvo € 139,29] 

 
 

Nieuwe tekst 

 

[D.1.3. Vergoeding speciale school voor 

basisonderwijs 
De vergoeding voor een speciale school voor 
basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van 
de volgende bedragen:  

Startbedrag, incl. 250 m2 
bvo 

€ 85.179,91 

Voor elke volgende m2 bvo € 145,30] 
 

 

Artikel D.1.4 (artikel I, onderdeel P, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[D.1.4. Vergoeding school voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 

Nieuwe tekst 

 

[D.1.4. Vergoeding school voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs  



wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen:  

 Startbedrag, 
incl. 370 m2, 
m.u.v. vaste 
voet VSO-
ZMLK van 250 
m2 

Voor elke 
volgende m2 
bvo 

SO/VSO-
doven 

€ 137.583,03 € 240,16 

SO/VSO-
sh 

€ 124.983,23 € 311,25 

SO/VSO-
esm 

€ 116.462,97 € 154,77 

SO/VSO-
visg 

€ 165.284,14 € 295,40 

SO/VSO-lz € 105.399,76 € 145,55 

SO/VSO-lg € 124.085,18 € 283,75 

SO/VSO-
zmlk 

€ 103.762,75 € 123,47 

SO/VSO-
zmok 

€ 101.282,41 € 141,94 

SO/VSO-pi € 102.177,74 € 154,14 

SO/VSO-
mg 

€ 15.636,30 € 125,91] 

 

wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen:  

 Startbedrag, 
incl. 370 m2, 
m.u.v. vaste 
voet VSO-
ZMLK van 250 
m2 

Voor elke 
volgende m2 
bvo 

SO/VSO-
doven 

€ 143.520,01 € 250,52 

SO/VSO-
sh 

€ 130.376,50 € 324,68 

SO/VSO-
esm 

€ 121.488,58 € 161,45 

SO/VSO-
visg 

€ 172.416,48 € 308,15 

SO/VSO-lz € 109.947,97 € 151,83 

SO/VSO-lg € 129.439,70 € 295,99 

SO/VSO-
zmlk 

€ 108.240,32 € 128,80 

SO/VSO-
zmok 

€ 105.652,95 € 148,06 

SO/VSO-pi € 106.586,92 € 160,79 

SO/VSO-
mg 

€ 131.057,76 € 131,34] 

 

 

Artikel D.1.5 (artikel I, onderdeel Q, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[D.1.5. Vergoeding speellokaal speciale 

school voor basisonderwijs en school voor 

speciaal onderwijs 
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en 
meubilair voor de inrichting van een speellokaal 
voor een speciale school voor basisonderwijs 
en een school voor speciaal onderwijs bedraagt 
€ 7.451,50.] 
 

Nieuwe tekst 

 

[D.1.5. Vergoeding speellokaal speciale 

school voor basisonderwijs en school voor 

speciaal onderwijs 
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en 
meubilair voor de inrichting van een speellokaal 
voor een speciale school voor basisonderwijs en 
een school voor speciaal onderwijs bedraagt 
€ 7.773,05.] 

 

 

 

Artikel D.2 (artikel I, onderdeel R, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[D.2. School voor voortgezet onderwijs  
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 

Nieuwe tekst 

 

[D.2. School voor voortgezet onderwijs  
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 wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Ruimtetyp
e 

Functie m2 

Algemeen   
€ 
158,83 

Specifiek (Uiterlijke) 
verzorging/mode en 
commercie 
 
Handel/verkoop/admini
stratie 
Praktijkonderwijs 

 
€ 
371,22 
 
 
€ 
227,09 
 
€ 
304,90 

Werkplaats
en 

Techniek algemeen 
Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

€ 
389,47 
€ 
754,21 
€ 
1.441,9
4 
 € 0,00 

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.] 
 

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 wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Ruimtetyp
e 

Functie m2 

Algemeen            
€ 
165,68 

Specifiek (Uiterlijke) 
verzorging/mode en 
commercie 
 
Handel/verkoop/admini
stratie 
Praktijkonderwijs 

          
€ 
387,24 
        
 
€ 

236,88 
          
€ 
318,06 

Werkplaats
en 

Techniek algemeen 
Consumptief 
Grafische techniek 
Landbouw 

€ 
406,27 
€ 
786,76 
€ 
1.504,
17 
 € 0,00 

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.] 

 

 

Artikel E.1 (artikel I, onderdeel S, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
E.1. Bouwkosten nieuwbouw 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor 
nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs 
met een netto speeloppervlakte van 252 
vierkante meters bedraagt € 668.898,93 als 
deze op het schoolterrein gerealiseerd kan 
worden, of € 682.427,80 als deze op een 
afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In deze 
vergoeding zijn opgenomen de kosten van 
fundering op staal en inrichting van het terrein. 
[2. Scholen met lichamelijk gehandicapte 
leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen 
of zeer moeilijk lerende leerlingen wordt een 
toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het 
normbedrag van deze toeslag is € 67.100,24.] 
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een 
toeslag gegeven op basis van de volgende 
bedragen: 

Nieuwe tekst 

 
E.1. Bouwkosten nieuwbouw 
1. De vergoeding van de bouwkosten voor 
nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs 
met een netto speeloppervlakte van 252 
vierkante meters bedraagt € 1.084.021,20 als 
deze op het schoolterrein gerealiseerd kan 
worden, of € 1.105.946,17 als deze op een 
afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In deze 
vergoeding zijn opgenomen de kosten van 
fundering op staal en inrichting van het terrein. 
[2. Scholen met lichamelijk gehandicapte 
leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen 
of zeer moeilijk lerende leerlingen wordt een 
toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het 
normbedrag van deze toeslag is € 108.743,01] 
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een 
toeslag gegeven op basis van de volgende 
bedragen: 



Paallengte Vergoeding Vergoeding bij 
ruimten LG en 
MG 

1<15m €   
13.454,16 

€    16.963,78 

15<20m €   
18.547,26 

€    23.493,51 

>20m €   
26.047,82 

€    33.811,11 

 
 

Paallengte Vergoeding Vergoeding bij 
ruimten LG en 
MG 

1<15m €   
21.803,89 

€    27.491,59 

15<20m €   
30.057,78 

€    38.073,71 

>20m €   
42.214,86 

€    54.794,47 

 
 

 

Artikel E.2 (artikel I, onderdeel T, van het wijzigingsbesluit) worden als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
E.2. Uitbreiding 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is 
overeenkomstig van toepassing op het bepalen 
van de hoogte van de vergoeding voor 
uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. 
Bij lokalen bewegingsonderwijs met een 
oefenvloer van 140 vierkante meter netto 
speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer 
worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 
vierkante meter. De hoogte van de vergoeding 
wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 

Uitbrei
ding 

Normbe
drag 

Paallengte 

1 < 
15 
meter 

15 < 
20 
meter 

> 20 
meter 

112 
t/m 
120 m2 

€  
155.410
,22 

€   
6.023
,20 

€  
10.43
2,52 

€  
17.05
6,02 

121 
t/m 
150 m2 

€  
188.922
,46 

€   
7.531
,44 

€  
13.03
7,29 

€  
21.32
0,02 

 

Nieuwe tekst 

 
E.2. Uitbreiding 
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is 
overeenkomstig van toepassing op het bepalen 
van de hoogte van de vergoeding voor 
uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. 
Bij lokalen bewegingsonderwijs met een 
oefenvloer van 140 vierkante meter netto 
speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer 
worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 
vierkante meter. De hoogte van de vergoeding 
wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 

Uitbrei
ding 

Normbe
drag 

Paallengte 

1 < 15 
meter 

15 < 
20 
meter 

> 20 
meter 

112 
t/m 
120 m2 

€  
251.858
,63 

€   
9.761,
22 

€  
16.90
7,00 

€  
27.64
1,07 

121 
t/m 
150 m2 

€  
306.168
,77 

€   
12.20
5,49 

€  
21.12
8,30 

€  
34.55
1,33 

 

 

Artikel E.3.2 (artikel I, onderdeel U, van het wijzigingsbesluit) worden als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

E.3.2. OLP/meubilair school voor 

basisonderwijs [en speciaal basisonderwijs] 
De vergoeding voor de eerste inrichting met 
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool [of 
een speciale school voor basisonderwijs] 
bedraagt € 51.561,05. 
 

Nieuwe tekst 

 

E.3.2. OLP/meubilair school voor 

basisonderwijs [en speciaal basisonderwijs] 
De vergoeding voor de eerste inrichting met 
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een basisschool [of 
een speciale school voor basisonderwijs] 
bedraagt € 53.786,01. 
  

 

Artikel E.3.3 (artikel I, onderdeel V, van het wijzigingsbesluit) worden als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

Nieuwe tekst 

 



[E.3.3. OLP/meubilair school voor speciaal of 

voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met 
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor 
speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Schoolsoort Bedrag in euro 

SO-doven  € 41.116,83 

SO-sh/esm  € 40.875,62 

SO-visg  € 49.486,09 

SO-lg/mg  € 54.207,26 

SO-lz/pi  € 38.880,66 

SO-zmlk  € 38.880,66 

SO-zmok  € 38.800,66 

VSO-doven  € 48.204,75 

VSO-sh/esm  € 49.462,55 

VSO-visg  € 58.844,31 

VSO-lg/mg  € 60.368,61 

VSO-lz/pi  € 47.508,19 

VSO-zmlk  € 47.508,19 

VSO-zmok € 42.409,93 

SOVSO-doven € 49.919,67 

SOVSO-sh/esm € 53.513,05 

SOVSO-visg € 61.065,16 

SOVSO-lg/mg € 62.011,75 

SOVSO-lz/pi € 51.557,52 

SOVSO-zmlk € 51.557,52 

SOVSO-zmok € 42.891,16] 

 
 

[E.3.3. OLP/meubilair school voor speciaal of 

voortgezet speciaal onderwijs 
De vergoeding voor de eerste inrichting met 
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal 
bewegingsonderwijs voor een school voor 
speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal 
onderwijs wordt bepaald op basis van de 
volgende bedragen: 

Schoolsoort Bedrag in euro 

SO-doven  € 42.891,11  

SO-sh/esm  € 42.639,49 

SO-visg  € 51.621,51 

SO-lg/mg  € 56.546,41 

SO-lz/pi  € 40.558,43 

SO-zmlk  € 40.558,43 

SO-zmok  € 40.474,98 

VSO-doven  € 50.284,88 

VSO-sh/esm  € 51.596,96 

VSO-visg  € 61.383,56 

VSO-lg/mg  € 62.973,64 

VSO-lz/pi  € 49.558,27  

VSO-zmlk  € 49.558,27 

VSO-zmok € 44.240,00 

SOVSO-doven € 52.073,80 

SOVSO-sh/esm € 55.822,24 

SOVSO-visg € 63.700,24 

SOVSO-lg/mg € 64.687,68 

SOVSO-lz/pi € 53.782,34 

SOVSO-zmlk € 53.782,34 

SOVSO-zmok € 44.742,00] 

  

 

Artikel E.3.4 (artikel I, onderdeel W, van het wijzigingsbesluit) worden als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[E.3.4. Meubilair/leer- en hulpmiddelen 

school voor voortgezet onderwijs  
De vergoeding voor de eerste inrichting 
meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een 
lokaal bewegingsonderwijs voor een school voor 
voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis 
van de volgende bedragen: 

 Meubilai
r 

Leer- en 
hulpmiddele
n 

Totaal 

Eerste 
lokaal 

€ 
1.088,9
5 

€ 64.936,81 € 
66.025,7
6 

Tweede 
lokaal 

€ 
1.088,9
5 

€ 50.655,64 € 
51.744,5
9 

Derde 
lokaal 

€ 
1.088,9
5 

€ 22.022,71 € 
23.111,6
6 

Nieuwe tekst 

 

[E.3.4. Meubilair/leer- en hulpmiddelen 

school voor voortgezet onderwijs  
De vergoeding voor de eerste inrichting 
meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een 
lokaal bewegingsonderwijs voor een school voor 
voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis 
van de volgende bedragen: 

 Meubilai
r 

Leer- en 
hulpmiddele
n 

Totaal 

Eerste 
lokaal 

€ 
1.135,9
4 

€ 67.738,96 € 
68.874,9
3 

Tweede 
lokaal 

€ 
1.135,9
4 

€ 52.841,53 € 
53.977,4
9 

Derde 
lokaal 

€ 
1.135,9
4 

€ 22.973,03 € 
24.108,9
8 



Oefenplaat
s 1 

€ 0,00 € 14.341,18 

Oefenplaat
s 2 

€ 0,00 € 1.655,49] 

 
 

Oefenplaat
s 1 

€ 0,00 € 14.960,03 

Oefenplaat
s 2 

€ 0,00 € 1.726,93] 

 

 

Artikel F (artikel I, onderdeel X, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Vergoeding feitelijke kosten 
De vergoeding van de feitelijke kosten als 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt 
gebaseerd op de door het college 
goedgekeurde offerte en verhoogd met [vast 
bedrag of percentage (bijvoorbeeld 8 
procent)] voor de kosten van technische 
advisering, voor zover het een voorziening 
betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 

Nieuwe tekst 

 
F. Verhoging vergoedingen 
 
F.1. Verhoging normbedragen 
De normbedragen als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, kunnen door burgemeester en 
wethouders worden verhoogd met een 
toeslag van ten hoogste [percentage tussen 
5 en 10%] als de voorziening zonder deze 
verhoging door bijzondere lokale 
omstandigheden in redelijkheid niet kan 
worden gerealiseerd. 
 
F.2. Verhoging feitelijke kosten 
De vergoeding van de feitelijke kosten als 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd 
op de door burgemeester en wethouders 
goedgekeurde offerte en verhoogd met [vast 
bedrag of percentage (bijvoorbeeld 8 
procent)] voor de kosten van technische 
advisering, voor zover het een voorziening 
betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 
 

 

Artikel G (artikel I, onderdeel Y, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 

[G. Huur sportvelden 
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt 
aanspraak op een vergoeding van de huur van 
een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. 
De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor 
de periode van 8 weken € 21,04 per klokuur. 
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het 
eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een 
eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.]  
 

Nieuwe tekst 

 

[G. Huur sportvelden  
1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt 
aanspraak op een vergoeding van de huur van 
een sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. 
De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor 
de periode van 8 weken € 21,95 per klokuur. 
2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het 
eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een 
eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd.]  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Toelichting 
 
Algemeen 
 
In de VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden de normbedragen voor 
nieuwbouw en uitbreiding met 40% verhoogd met ingang van 2019. De normbedragen voor eerste 
inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair en de vergoedingen voor het gebruik van gymzalen 
worden niet extra verhoogd, omdat deze andere input voor de indexeringssystematiek kennen.  
 
Voor de inhoudelijke toelichting op deze verhoging wordt kortheidshalve verwezen naar de bij deze 
modelverordening behorende VNG ledenbrief. De overwegingen in deze ledenbrief dienen in 
samenhang gelezen te worden met deze wijziging van de Model Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs.  
 
Tevens wordt de facultatieve mogelijkheid gecreëerd om bovenop deze verhoging de normbedragen 
verder te verhogen op basis van de lokale omstandigheden. Voor deze generieke verhoging van de 
normbedragen wordt een tweetal alternatieve mogelijkheden geboden, waaruit gemeenten kunnen 
kiezen. 
 
De nieuwe normbedragen voor 2019 zijn geïndexeerd op basis van artikel 32 van de Model 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze indexering is in de wijziging meegenomen.  
 
Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld om deel B van Bijlage IV van de [citeertitel Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs] te actualiseren.  
  
Artikelsgewijs 
 
Artikel I, onderdelen A t/m W en Y 
In deze onderdelen worden per 2019 de normbedragen verhoogd met 40% ten opzichte van de 
bedragen 2018. 
 
Artikel I, onderdeel X 
Als een gemeente dit wenst of noodzakelijk acht, kan zij ook besluiten om de normbedragen niet met 
40%, maar met een hoger of lager percentage te verhogen of verlagen. Deze mogelijkheid is bedoeld 
voor situaties waarin een gemeente op grond van eigen ervaringen of bijzondere lokale 
omstandigheden weet dat de verhoging van 40% niet afdoende of juist te hoog is om voor de 
normbedragen te kunnen bouwen op het minimumniveau. Voorbeelden van dergelijke bijzondere 
lokale omstandigheden zijn onder andere de omstandigheid dat de lokale bouwmarkt en prijsvorming 
structureel achter- of voorlopen op landelijke ontwikkelingen, of de omstandigheid dat de specifieke 
bodemgesteldheid maakt dat bouwen structureel duurder of goedkoper is dan het landelijk 
gemiddelde.  
 
Als een gemeente dit wenst zal zij de eigen afwegingen over de toepasselijke omstandigheden en de 
mate van invloed op de verhoging of verlaging van de normbedragenaan de toelichting moeten 
toevoegen. Deze mogelijkheid staat overigens los van de mogelijkheid om op grond van het 
bestaande kwaliteitskader en de financiële paragraaf hiervan extra geld toe te kennen voor specifieke 
kwaliteitsverhogende maatregelen. 
 
Voor een integrale verhoging van de normbedragen zal een gemeente de bedragen in de tabellen van 
bijlage IV, deel B, zelf handmatig moeten aanpassen. Voor de berekening kan gebruik gemaakt 
worden van het Excel-sheet dat op de VNG site bij deze ledenbrief en bij de jaarlijkse 
indexeringscijfers is gepubliceerd: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/indexering-normbedragen-
onderwijshuisvesting-2018. 
 
Het nieuwe artikel F.1 is een alternatief voor de mogelijkheid om de normbedragen niet integraal met 
een hoger of lager percentage dan 40% aan te passen. Dit artikel geeft burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om de normvergoeding van een specifieke voorziening in de uitvoeringsfase te 
verhogen, en daarmee in een specifiek geval af te wijken van de normbedragen die in de tabellen zijn 
opgenomen. Op deze manier wordt maatwerk op basis van de specifieke omstandigheden mogelijk. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2018


Er dient dan wel rekening mee gehouden te worden dat in elk individueel geval  het al of niet gebruik 
maken van deze bevoegdheid moet worden gemotiveerd. Eventueel kunnen er beleidsregels 
ontwikkeld worden waarin het omgaan met deze lokale omstandigheden nader wordt uitgewerkt. Ook 
dient een gemeente er rekening mee te houden dat er voor verhogingen van de normbedragen na 
vaststelling van het programma voldoende financiële ruimte in de begroting wordt gereserveerd. 
 
Technisch is het nieuwe artikel F.1 ingevoegd in een nieuw hoofdstuk F over de verhoging van 
vergoedingen, waar ook artikel F.2 deel van uitmaakt (voordien artikel F over de verhoging van de 
vergoeding van feitelijke kosten). Het opschrift van dat artikel is aangepast en ‘het college’ is 
vervangen door ‘burgemeester en wethouders’. 

 

 


