
Strategische
planvorming
onderwijs-
huisvesting

Maatschappelijke
ontwikkelingen
Onderwijs en opvang worden steeds meer geïntegreerd

(IKC-vorming). Daarnaast neemt de krapte op de

arbeidsmarkt toe en neemt de druk op de

onderwijskwaliteit toe. Welke effect hebben

maatschappelijke ontwikkelingen voor de inrichting van

het onderwijsproces en welke gevolgen heeft dat voor de

eisen die aan het gebouw worden gesteld?

Proces en rollen
Om zaken goed en soepel te laten lopen dienen randzaken

voldoende duidelijk te zijn. Daarom moeten er vooraf keuzes

worden gemaakt zoals: welke aanbestedingsprocedure

dienen we te volgen en zijn we zelf bouwheer of niet? En

hoe dek ik mijn risico’s af(aansprakelijkheid, financieel en

technisch). Ook is het van belang om tijdig na te denken of

er extra inhoudelijke expertise nodig is. En zo ja, in welke rol

(adviseur, uitvoerend of beiden tegelijkertijd).

Valkuilen
Een onderwijsorganisatie is per definitie gericht op de

leerling en het kind. Toch is het goed om aan de voorkant

alvast kennis te nemen van een aantal veel voorkomende

valkuilen en hoe je die eventueel kan vermijden. Hierdoor

wint het project niet alleen inhoudelijk aan kracht, maar

wordt het vaak ook minder gehinderd door allerlei

afleidende zaken tijdens het proces.

Onderwijsaanbod
Veel onderwijsorganisaties hebben te maken met afname van

leerlingaantallen in bestaande gebieden enerzijds en

daarnaast de ontwikkeling van nieuwbouwgebieden waar

nieuwe scholen gewenst zijn. Welke mogelijkheden heb je dan

om tot een school in het nieuwbouwgebied te komen? En wat

betekent dat voor het bestaande scholenaanbod en voor het

spel met de gemeente in het kader van het Integraal

Huisvestingsplan (IHP)?

Visievorming
Onderwijshuisvesting die nieuw wordt gebouwd, moet

minstens de komende 40 jaar mee. Maar hoe ziet het

onderwijs (& de samenwerking met kinderopvang) er in

2040 of 2060 uit? Begin daarom met het eind voor ogen.

Hoe kan het proces worden ingezet vanuit het perspectief

van de school als bouwplaats. Wat wil je  realiseren:

onderwijsvastgoed of een goede en inclusieve leer, leef-

en werkomgeving? Wie zijn er bij betrokken en wat is hun

perspectief?

Wet- en regelgeving
Juridisch gezien is het de vraag wat mag, en wat moet. (Wat)

mag je als onderwijsorganisatie investeren in je eigen

(nieuwe) gebouw? Welke afspraken moeten er met eventuele

partners, zoals gemeente en de kinderopvang worden

gemaakt? Is het beter om wel of geen bouwheer te zijn?

Waar moet je op letten in het Integraal Huisvestingsplan?

Verus wil onderwijsorganisaties vanuit hun visie op onderwijs en onze diversiteit aan disciplines integraal

ondersteunen met de strategische planvorming op het gebied van onderwijshuisvesting.

Heb jij te maken met een vergelijkbaar vraagstuk en ben je opzoek naar een integraal inzicht en advies? Neem dan

contact op met een van onze adviseurs via huisvesting@verus.nl of bel 0348 74 44 44. Wij helpen je graag verder!

Keuzes maken
Nieuwe onderwijshuisvesting kan tot samenwerking en/of

fusies leiden. Dit betekent dat er keuzes moeten worden

gemaakt. Bijvoorbeeld om van 3 naar 2 onderwijslocaties te

gaan. Deze keuzes hebben gevolgen voor de

leerlingenstromen- en prognoses, en mogelijk ook voor de

keuzes van personeelsleden. Bijvoorbeeld als er sprake is

van een noodzakelijke scholenfusie of samenwerking tussen

2 scholen met een verschillende identiteit.
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