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c o l o f o n

Leren van Parkstad
De bevolking in Nederland is aan het dalen. Op de ene plek gaat het wat sneller dan 
op de andere, maar uiteindelijk krijgt nagenoeg iedere regio er vroeg of laat mee te 
maken. Wat doen we met al de extra ruimte die ontstaat? Welke voorzieningen houden 
we in stand, welke kwaliteit aan maatschappelijke zorg willen we garanderen? Het is 
een complex vraagstuk waar het beleids- en regelgevinginstrumentarium niet op is afge-
stemd.

In het Zeeuwse Borsele twijfelt de gemeenteraad openlijk over de houdbaarheid van 
het ooit bijna heilige kleine kernenbeleid. Het uitgangspunt van dat beleid was dat 
de leefbaarheid staat of valt met het behoud van voorzieningen in alle dorpen. Maar 
de bevolking in Borsele krimpt. De bewoners zijn steeds minder trouw aan hun dorp, 
zeker als het gaat om het doen van de dagelijkse boodschappen. Zelfs voor de relatief 
rijke gemeente Borsele wordt het langzamerhand bijna niet meer betaalbaar om in alle 
dorpen zelfstandige voorzieningen open te houden.
“We moeten niet krampachtig vasthouden aan de laatste winkel en de laatste school”, 
vindt de CDA-fraktie. En de VVD opperde een bundeling van sport- en onderwijsvoor-
zieningen in bepaalde dorpen. Het kleine kernenbeleid voldoet dus niet meer in Borsele. 
Daar moet een nieuw beleidsinstrumentarium voor worden ontwikkeld. Want krimp heeft 
consequenties voor alle facetten van onze samenleving: bouwen, wonen, onderwijs, 
financiën, economie en arbeidsmarkt. De huidige regelgeving voor bouwen en wonen 
kan bij bevolkingskrimp leiden tot ernstig kwaliteitsverlies. De regels voor onderwijs 
worden nu vooral als knellend ervaren.

Veel politici en bestuurders sluiten hun ogen voor deze ontwikkelingen. Nadenken over 
daling wordt kennelijk geassocieerd met iets negatiefs en dat levert geen stemmen op. 
Met als gevolg dat de bestuurders in krimpgebieden ernstig worden gehinderd in hun 
pogingen bevolkingsdaling om te zetten in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. 
Een bekend voorbeeld in Zuid-Limburg is dat twee scholen in een dorpje graag wilden 
fuseren omdat ze vanwege teruglopende aantallen leerlingen geen bestaansrecht meer 
hadden. Die fusie is door OCW twee jaar getraineerd. Want OCW vindt dat er door die 
fusie voor ouders te weinig te kiezen valt.
Dit voorbeeld geeft aan dat de Haagse politiek onvoldoende rekening houdt met de 
ontwikkelingen in de regio. Jarenlang is het fuseren van schoolbesturen juist gestimu-
leerd om de exploitatie en organisatie van scholen te stroomlijnen. Nu er een aantal 
mega-onderwijsorganisaties is ontstaan is men bang voor massaliteit en gebrek aan 
diversiteit. Dat twee kleine schooltjes in de regio geen andere keus hebben dan samen-
gaan om überhaupt te kunnen overleven is bij OCW niet doorgedrongen.

Er wordt nu gewerkt aan een fusietoets, waarmee OCW meer grip wil krijgen op scho-
lenfusies. Met name SP-kamerlid Jasper van Dijk maakt zich erg veel zorgen dat er 
scholen zijn die snel willen fuseren voordat die fusietoets klaar is, zo blijkt uit kamervra-
gen die hij aan de minister stelt. Maar wat zou hij ervan vinden als alle schooltjes voor 
po en vo in kleine plaatsen hun deuren moeten sluiten omdat ze alleen geen bestaans-
recht hebben. Dan valt er helemaal niets meer te kiezen. Zouden de inwoners van die 
dorpen daar erg blij mee zijn?

Zuid-Limburg, met name Parkstad, is één van de regio’s waar de bevolking al geruime 
tijd flink aan het dalen is. Zeker in het onderwijs zijn de gevolgen daarvan goed merk-
baar. Maar in Parkstad is men er in geslaagd deze ontwikkeling om te buigen in een 
kwaliteitsverbetering. Want gelukkig heeft men daar op tijd ingezien dat niet alle scholen 
open konden blijven. Gelukkig zijn de schoolbesturen daar zo verstandig geweest om 
een oplossing te bedenken. Gelukkig hebben ze dat samen gedaan, want zij hebben 
zich gerealiseerd dat bevolkingskrimp ook een synoniem is voor kansen en voor kwali-
teitsverbetering, zolang je het maar samen doet. Laten we hopen dat dat kwartje ook bij 
politici en bestuurders elders in het land snel valt. Dan kunnen ze beleid maken dat de 
samenleving ondersteunt.

F.G. Wolters
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Probleem in het  
bekostigingsysteem 

Onze school! Het fysieke gebouw is een 
belangrijke imagobepaler voor een onder-
wijsinstelling. Dit gebouw is een randvoor-
waarde voor het goed kunnen vormgeven 
van uw onderwijsconcept en is bepalend bij 
het creëeren van een ‘thuis-gevoel’ voor uw 
personeel, docenten en leerlingen. 

Toch bent u meestal niet de economisch 
eigenaar en bent u zeker niet zo maar degene 
die de regie voert bij de aanpassingen of 
nieuwbouw. Was dat wel zo, dan waren er 
volgens mij geen stinkende toiletten meer, 
waren er geen vaderploegen nodig om te 
verven, waren lerarenkamers in de aula 
verleden tijd, liep er nooit meer water langs 
de ramen en stonden er geen noodlokalen in 
nieuwe wijken! 

Waarom dan nog wel ? Er zijn veel partijen bij 
betrokken, en het gaat over veel geld. 
De gelden voor huisvesting in het primair- 
en voortgezet onderwijs worden door de 
Rijksoverheid nu uitbetaald aan de gemeen-
ten. Gemeenten mogen deze gelden echter 
ook uitgeven aan andere taken. Als instel-
ling moet u dus een aanvraag doen bij de 
gemeente om een bijdrage te verkrijgen. De 
rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting op 
zich is echter qua normbedragen - ook bij 
volledige doorbetaling – al geen luxe. 
Vanwege een passage in de Wet Primair 
Onderwijs (WPO) hebben de instellingen in 
het PO daarnaast (nog?) niet de mogelijk-
heid om een deel van de jaarlijkse ontvangen 
lumpsum te besteden aan onderwijshuisves-
ting. Voor de VO instellingen geldt dit laatste 
wat minder strikt. 

De vraag is dan: Hoe financieren we de bouw 
van onze school dan? 

Door aanvullende financiering, samenwerking 
of toch door inzet van eigen middelen?

Opties van financiering 
huisvesting

Volledig door gemeente
De financiering van onderwijshuisvesting 
wordt bepaald door het krachtenveld binnen 
een gemeente. Besturen van verschillende 
instellingen, gemeente-ambtenaren en 
wethouders hebben allen hun eigen belangen, 
hetgeen met grote regelmaat leidt tot trage 
besluitvorming en “bijzondere verdelingen”. 
Daarnaast zijn, zeker in het primair onder-
wijs,  niet alle instellingen reeds georgani-
seerd genoeg om een volwaardig tegenspeler 
te zijn in het genoemde krachtenveld. 
Daar wordt het met de fusietoets niet veel 
beter op. 

Aanvullende subsidie
Er bestaan mogelijkheden voor het verkrij-
gen van aanvullende subsidies. Met name 
zijn deze gericht op de energiebesparing en 
duurzaamheid. 

Op landelijk niveau zijn er een aantal (zie tabel 
Aanvullende subsidies landelijk niveau).
De beschikbare bedragen zijn niet voldoende 
om de bestaande problematiek op te lossen. 
Daarnaast  moet voor het verkrijgen van deze 
landelijk geldende subsidies op korte termijn 
aan veel voorwaarden worden voldaan. 

Op provinciaal niveau zijn er ook moge-
lijkheden, maar daar is de buit nog kleiner 
(zie tabel Aanvullende subsidies provinciaal 
niveau).  
Alles bij elkaar bieden deze aanvullende 
subsidies geen oplossing voor de bestaande 
problemen. Ook zijn ze geen motor en 
onvoldoende aanjager voor de substantiële 
innovatie op gebied van energiebesparing en 
duurzaamheid in het onderwijs. 

Samenwerking partijen
Maatschappelijk zou het daarom ook heel 
verantwoord kunnen zijn om niet specifiek 
een schoolgebouw neer te zetten, maar om 
ruimer te kijken naar de mogelijkheden. 

Wat denkt u bijvoorbeeld van een gebouw dat 
nù geschikt is voor het aanbieden van onder-

wijs passend bij uw filosofie en uitgangspun-
ten, maar wat wellicht over een aantal jaar 
geschikt is voor bijvoorbeeld woonruimte 
of verzorging van onze ouderen? Dit is een 
keuze die u weliswaar zou kunnen maken 
samen met andere partijen (gemeente, 
provincie, marktpartijen), maar deze wordt 
door de bekostigingsreguleringen welhaast 
onmogelijk gemaakt.

Wel kan er gedacht worden aan het geza-
menlijk gebruik van bepaalde ruimten in het 
schoolgebouw en/of gezamenlijk gebruik van 
installaties. Hierdoor kunnen investerings-
kosten gezamenlijk worden gedragen. 
Denk aan bijvoorbeeld een mediatheek of 
bibliotheek met wijkfunctie, ruimten die 
geschikt  zijn voor bijeenkomsten van wijk- 
en buurtwerk et cetera. Qua installaties kunt 
u bijvoorbeeld denken aan warmtepompen, 
welke ook door nevengelegen woningen of 
zorginstelling wordt gebruikt. 

Let op: samenwerking is goed, maar vraagt 
wel inventiviteit van partijen en ook goed 
vastleggen van intenties, beweegredenen, 
regie-afspraken, ambities en verdeling van 
de kosten. Dit alles om datgene dat zo mooi 
begon ook mooi te laten blijven!

Eigen middelen
Steeds vaker verwachten gemeenten dat 
instellingen zelf ook bijdragen aan de finan-
ciering van de nieuwbouw. In de wet PO 
(na invoering van de lumpsum per 1 januari 
2006) is het de instellingen echter niet toege-
staan om rijksbekostiging te besteden aan 
onderwijshuisvesting. Voor de VO instellingen 
geldt dit laatste wat minder strikt.

Uit het concept controleprotocol van het 
Ministerie van OCW voor de jaarrekening 
2009 (sector PO) blijkt: “De instellingsac-
countant dient vast te stellen vast dat er 
geen rijksmiddelen zijn gebruikt voor huis-
vestingsvoorzieningen waar de gemeente 
verantwoordelijk voor is, tenzij de uitgave 
aan een huisvestingsvoorziening bekostigd 
is uit de reserve die vóór invoering van 
lumpsum (1 augustus 2006) is opgebouwd.” 

Dit biedt ruimte voor instellingen die beschik-
ken over dergelijke reserves maar levert ook 
mogelijkheden op voor instellingen die een 
deel van de onderhoudsvoorziening willen 
gebruiken. 

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat 
het binnenonderhoud gedurende het besluit-
vormingsproces niet geheel wordt uitgevoerd 
vanwege de komende renovatie c.q. nieuw-
bouw. Deze gelden - welke zijn voorzien 
maar dus niet worden gebruikt - zouden 
als eigen bijdrage moeten kunnen worden 
ingezet. 

Mijns inziens zou dat ook moeten kunnen 
gelden voor de hogere investeringskosten, die 
welke toekomstige uitgaven verlagen. Denk 
daarbij aan vermindering van schoonmaak-
kosten, lagere onderhoudskosten, reductie 
van het energieverbruik en/of dalende kosten 
van het ziekteverzuim. 
Een afstemming vooraf met uw accountant 
(en/of het ministerie van OCW) over de 
verantwoording van dergelijke uitgaven zorgt 
voor helderheid vooraf en voorkomt verras-
singen achteraf. 

Conclusie

Het huidige bekostigingsstelsel voor onder-
wijshuisvesting voor Primair en Voortgezet 
Onderwijs maakt doorzettingsvermogen, 
onderhandelingsvaardigheden, projectma-
nagement en inventiviteit benodigde basis-
competenties voor een onderwijsbestuurder.

Laten we vooral:
met elkaar blijven pleiten voor een beter 
passend bekostigingsstelsel huisvesting;
terwijl we in de tussentijd zorgen voor 
pragmatische oplossingen;
om toch onze kinderen een gezonde en 
effectieve schooltijd te bezorgen!

Jolanda Joore (jolanda.joore@mazars.nl) is 
senior manager bij Mazars Paardekooper & 
Hoffman N.V. 
Zij  maakt deel uit van de sectorgroep onder-
wijs Mazars en is betrokken bij de controles 
van onderwijsinstellingen. Verder is ze zelf 
lid van een Raad van Toezicht van een PO 
instelling en moeder van 2 schoolgaande 
kinderen.

Meer informatie?
www.mazars.nl/Startpagina/Onze-expertise/ 
Onderwijs  

•

•

•

Tijdens het seminar ‘een schoolvoorbeeld van goede samenwerking’ 
van de Van der Linden Groep ging Jolanda Joore, senior manager 
van Mazars Paardekooper en Hoffman N.V. vanuit haar achtergrond 
als accountant in op de bekostiging van het onderhoud aan school-
gebouwen. Ook bekeek zij de diverse subsidieregelingen die er zijn 
om eventuele problemen op te lossen. Haar conclusie is niet verras-
send, maar daarom niet minder schokkend: het bekostigingsstelsel 
van schoolgebouwen zorgt ervoor dat schoolbesturen zijn overge-
leverd aan de grillen van de landelijke en lokale politiek. En er lijkt 
maar weinig animo te zijn om dat te veranderen. Hier volgt haar 
relaas.

Onderwijshuisvesting in primair & voortgezet 
onderwijs maatschappelijk (on)verantwoord
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Regeling Sector Termijn Kans

Regeling verbetering binnenklimaat huisves-
ting PO 2009 (€ 97,3 miljoen)

PO < 31/12/09

Regeling aanvullende bekostiging energiezui-
nigheid en binnenmilieu VO (€ 50,9 miljoen)

VO 1e ronde < 1/11/09
2e ronde < 31/12/09

Subsidieregeling unieke kansen programma 
'naar energieneutrale scholen en kantoren'

PO & VO < 3/12/2009

Lumpsumsubsidie (door kostenbesparing 
energie en schoonmaak en inzet 
onderhoudsvoorziening)

VO 
nog niet 
voor PO

Altijd

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

Tabel: Aanvullende subsidies landelijk niveau

Regeling Sector Termijn Kans

Brabant / Limburg / Gelderland / 
Zeeland / Zuid Holland ea

alle geen subsidies

Groningen alle plafond na 1 dag bereikt

Drenthe alle plafond op 0 gesteld

Overijssel alle looptijd tot 31/12/2011

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

Tabel: Aanvullende subsidies provinciaal niveau

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen
subsidiekans 

Zeer beperkte  
subsidiekans 

Beperkte 
subsidiekans 

goede
subsidiekans 

Uitstekende
subsidiekans 

geen

geen

geen

goed

goed

goed

goed

uitstekend

Geen verlenging aanvraag-
termijn binnenmilieu PO
Staatssecretaris Dijksma zal de aanvraagtermijn voor 
de regeling binnenmilieu primair onderwijs niet ver-
lengen. Gemeenten moeten hun volledige aanvraag 
inclusief projectspecificatie uiterlijk 31 december 2009 
hebben ingediend.
Dit bleek uit een overleg tussen de VNG en het minis-
terie van OCW naar aanleiding van de brief van de 
VNG van 14 oktober 2009. De VNG had voorgesteld 
om gemeenten langer de tijd te geven om hun aan-
vraag voor een specifieke uitkering aan te vullen met 
de specificatie van de projectactiviteiten.
Het ministerie was niet overtuigd door de argumenten 
en concludeerde dat het gros van de gemeenten tijdig 
een aanvraag zal indienen. Ook verwacht men geen 
problemen met de levering van EBA adviezen. Wel 
staat het ministerie open voor signalen die tot andere 
conclusies zouden kunnen leiden en zich samen met 
de VNG en andere partijen te willen blijven inspannen 
om de regeling tot een succes te maken. 
De VNG betreurt de beslissing van de staatssecreta-
ris. En roept gemeenten op om hen op de hoogte te 
houden van de voortgang van de aanvragen (ook als 
zij wel tijdig een aanvraag indienen!) en de eventuele 
knelpunten die zij daarbij ervaren. 
U kunt uw reactie geven via binnenmilieu@vng.nl

KPN start bodemprocedure 
voor behoud gratis internet
Sinds 2003 biedt KPN alle scholen in Nederland een 
gratis internetverbinding aan. Als gevolg van nieuwe 
regels van toezichthouder Opta wordt KPN echter 
gedwongen dit met ingang van 1 september 2010 
stop te zetten. KPN is het niet eens met de nieuwe 
regels en is een bodemprocedure gestart om de Opta-
uitspraak ongedaan te krijgen. Hierover wordt op z’n 
vroegst eind 2009 uitsluitsel verwacht.
Omdat het mogelijk is dat de eerdere beslissing van 
Opta blijft staan, is KPN bezig met vervangende 
alternatieven. De nieuwe regels van Opta betekenen 
in de praktijk dat scholen met ingang van 1 septem-
ber 2010, niet meer kunnen beschikken over gratis 
internet. KPN zal daarom de scholen die nu gratis 
internet ontvangen een verlengingsaanbod doen dat 
de wettelijk laagst mogelijke prijs heeft. Eind novem-
ber ontvangen deze scholen een brief over de exacte 
inhoud en mogelijkheden van het verlengingsaanbod. 
Voor scholen die momenteel gebruik maken van een 
gratis internetaansluiting van KPN geldt dat deze 
aansluiting zonder verdere actie nog tot 1 september 
2010 geldig is. 

Bouw en onderwijs tekenen 
voor gezonde scholen
Op initiatief van Servicecentrum Scholenbouw (SCS) 
hebben dinsdag 10 november de PO-raad, de bran-
cheverenigingen (Bond van Nederlandse Architecten, 
NLingenieurs, UNETO-VNI, BouwendNederland, 
Aannemers Federatie Nederland, Systeembouwend 
Nederland,) en SCS een convenant getekend waarin 
ze een partnership aangaan voor een verbeteringsslag 
in onderwijshuisvesting. Het partnership zet zich in 
voor betere onderwijshuisvesting, door significante 
bewustwording bij opdrachtgevers voor scholenbouw 
te bevorderen. 
De partijen bundelen kennis en ervaringen om eisen 
rondom functionaliteit, duurzaamheid en gezondheid 
in schoolgebouwen te realiseren. Deze uitwisseling 
van kennis en ervaring zijn essentieel voor het profes-
sionaliseren van opdrachtgevers voor scholenbouw. 
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Door slechte isolatie, intensief gebruik, te 
weinig ventilatie en te laag budget voor 
schoonmaak is het binnenklimaat op scholen 
beneden de norm, een gevolg van jarenlang 
beknibbelen op onderhoud. Maar ook nieuwe 
scholen zijn van slechte kwaliteit, vanwege 
de relatief lage bouwbudgetten. Ter verge-
lijking: voor een nieuw kantoor wordt als 
norm € 1.900,-- per vierkante meter uitge-
geven, voor een nieuwe basisschool slechts 
€ 1.400,--. 

Met een financiële injectie van 165 miljoen 
probeert de overheid iets te doen aan verbe-
tering van het binnenklimaat op scholen en 
het terugbrengen van het energieverbruik. 
Dat is tegelijkertijd een stimulans voor de 
bouwnijverheid in verband met de econo-
mische crisis. Dat er bij het effect van die 
subsidie op zijn minst vraagtekens worden 
geplaatst bleek wel uit de intensieve interac-
tie tijdens het seminar: het onderwerp leeft 
erg bij schoolbesturen, adviseurs, de lokale 
overheid en provincie. 

Wethouder Frans Stienen van Stedelijke 
Ontwikkeling, Volkshuisvesting en 
Grondzaken in de gemeente Helmond 
ging in op het belang van een samenspel 
tussen bestuurder, school, bouwer/instal-
lateur en de overheid om te komen tot 
toekomstgerichte schoolgebouwen met de 
kwaliteit van overheidsgebouwen. Hij hield 
een vurig pleidooi om elke euro overheids-

subsidie ten goede te laten komen van 
de kinderen en te werken met een open 
begroting. Ondanks dat Helmond slechts een 
half miljoen van de overheidssubsidie krijgt 
streeft men ernaar dat in 2012 alle gemeen-
telijke instellingen klimaatneutraal zijn. De 
sleutel tot succes ligt volgens Frans Stienen 
in lokaal overleg.
 
Gertjan van Midden, adviseur van de 
PO Raad, onderstreepte het pleidooi van 
de wethouder. De problemen met scholen 
worden veroorzaakt door een combinatie 
van ontwikkelingen: gescheiden geldstro-
men, verouderde normen (zowel inhoudelijk, 
financieel als technisch), steeds strengere 
eisen (brandveiligheid, Arbo, binnenmilieu, 
etc.), schoolgebouwen staan niet hoog op 
de prioriteitenlijst. Ook is er het gebrek aan 
kennis en de overkill aan instellingen die zich 
bezighouden met deeloplossingen (gebrek 
aan ketenregie): de gemeente zorgt voor 
de huisvesting (het beschikbaar stellen van 
middelen) en het schoolbestuur is verant-
woordelijk voor het nemen van initiatieven, 
bouwheer en eigenaar, maar ook manager 
van gezonde docenten en leerlingen en 
bewaakt zij de kwaliteit van het onderwijs. 
Volgens Van Midden kan dit anders. De PO-
raad is bezig met een onderzoek naar een 
ander financieringsstelsel voor schoolgebou-
wen. Maar om te komen tot een optimale 
oplossing is het onvermijdelijk dat schoolbe-
sturen, gemeentelijke en landelijke overheid, 
financieel adviseurs, bouwers en installateurs 
samen aan tafel gaan zitten.

Architect Harald Krijger, bestuurslid 
STARO (Stichting Architecten Research 
Onderwijs), is ervan overtuigd dat een team 
van samenwerkende specialisten in staat is 
goede oplossingen te bedenken die binnen 
een vooraf vastgesteld budget blijven en 
rekening houden met de exploitatie van 
schoolgebouwen. Hij noemt de woning-
corporaties als voorbeeld van zo’n team 
van samenwerkende specialisten. Die zijn 
zich ervan bewust dat ondeugdelijke bouw 
leidt tot hoge onderhoudskosten. Belangrijk 

daarbij zijn materiaalkeuze en de keuze voor 
technische installaties in het gebouw voor 
verwarming, koeling,  ventilatie en verlich-
ting. Krijger vraagt zich ook af of schoolge-
bouwen moeten worden gezien als maatwerk 
of confectie. Veel geld kan immers bespaard 
worden door gebouwen te kopiëren, waar-
door de aanbesteding beperkt blijft tot het 
invullen van een standaardlijst met vragen.

Jolanda Joore van Mazars (Financieel 
Adviesbureau Scholen) ging met een kriti-
sche blik nader in op de investeringsmo-
gelijkheden, aanvullende subsidies en de 
voorwaarden die daarbij gelden. De lande-
lijke regeling voor verbetering binnenklimaat 
huisvesting PO 2009 is totaal € 97,3 miljoen 
en enkel bestemd voor het PO. De slui-
tingsdatum is op 31 december aanstaande, 
volgens Joore een te korte termijn. Een 
verzoek dat de VNG  heeft ingediend bij het 
ministerie om die termijn met een aantal 
maanden te verlengen is niet gehonoreerd. 
Voor PO en VO samen is er een subsidierege-
ling ‘naar energieneutrale scholen en kanto-
ren’, maar die sluit al 3 op december. Wie 
in het VO besluit om maatregelen te nemen 
die leiden tot kostenbesparingen op het 
gebied van energie, schoonmaak en/of inzet 
onderhoudsvoorziening kan te allen tijde een 
subsidieaanvraag indienen.
Voor een selecte groep scholen worden 
schijnbaar onbereikbare doelen bereikbaar 
door subsidies. Maar de meeste school-
besturen moeten oplossingen vinden door 
te zoeken naar samenwerking. Alleen al 
door samen met openbare instanties kosten 
te dragen, worden investeringen mogelijk 
gemaakt. Denk hierbij aan wko-installa-
ties of vraaggestuurde ventilatiesystemen. 
Exploitatiekosten worden beduidend lager 
en een terugverdientijd is snel te berekenen. 
Ook overleg met leveranciers zoals aanne-
mers, installateurs en financiers kunnen een 
ander licht werpen op mogelijkheden en 
daarbij komende kosten. .
Voor meer technische informatie: Frans 
Jozef Swinkels, tel. 0413 - 384444 

Samenwerking tussen school-
besturen, lokale en regionale 
overheden, andere maatschap-
pelijke organisaties en breed 
overleg met alle bouwpartners is 
een garantie voor betere school-
gebouwen. De regelgeving is 
niet duidelijk en subsidies zijn 
niet meer dan een druppel op 
een gloeiende plaat. Oplossingen 
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Conclusie seminar: samenwerking is de beste 
basis voor betere onderwijshuisvesting

moeten op lokaal niveau en door 
de bouwsector worden gevonden. 
Dat is de conclusie van het druk 
bezochte seminar ‘een school-
voorbeeld van goede samenwer-
king’, dat technisch dienstverle-
ner Van der Linden Groep op 15 
oktober organiseerde op de High 
Tech Campus in Eindhoven.Hakvoort  Horeca heeft zich in de loop der jaren gespeci-

aliseerd in het inrichten van leslokalen met leerlingkook-

tafels en werkplekken voor leerlingen. Dit geldt zowel 

voor het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. 

Hakvoort Horeca is de totaalleverancier en installateur 

voor uw keuken, kantine en praktijklokalen. Wij bege-

leiden en adviseren u van concept tot realisatie. Naast 

een zeer uitgebreid assortiment grootkeukenappara-

tuur en -benodigdheden beschikken wij over een eigen 

roestvrijstaal fabriek waar eigentijdse uitgiftebuffetten, 

spoel-, werktafels en afzuigkappen op maat geprodu-

ceerd worden. Hiermee spelen wij naadloos in op de spe-

cifieke wensen die iedere keuken, kantine of praktijklo-

kaal met zich meebrengt, zowel qua indeling als budget.

Uw partner 
voor kantine of praktijklokaal

HAKVOORT HORECA & GROOTKEUKENINSTALLATIES

Emmeloord (hoofdkantoor)
       Bedrijvenpark A6
Platinaweg 21, 8304 BL
Telefoon (0527) 635 635
Fax (0527) 635 680
info@hakvoorthoreca.nl

Amsterdam
       Amstel Business Park
De Flinesstraat 20, 1099 CC
Telefoon (020) 665 64 28
Fax (020) 665 14 83
amsterdam@hakvoorthoreca.nl

Groningen
       Eemspoort
Verlengde Bremenweg 10C, 9723 JV
Telefoon (050) 318 16 00
Fax (050) 318 22 54
groningen@hakvoorthoreca.nl

Vlissingen
       Vrijburg
Bedrijfsweg 9, 4387 PD
Telefoon (0118) 493 222
Fax (0118) 493 232
vlissingen@hakvoorthoreca.nl

Venlo
       Venlo 6337
Venrayseweg 44, 5928 NZ
Telefoon (077) 387 42 42
Fax (077) 387 45 64
venlo@hakvoorthoreca.nl

Rotterdam
       Spaanse Polder
Schuttevaerweg 13, 3044 BA
Telefoon (010) 750 27 50
Fax (010) 750 27 75
rotterdam@hakvoorthoreca.nl

11-24-00 Druk en zetfouten voorbehouden.

www.hakvoorthoreca.nl



SCHOOLFACILITIES NOVEMBER 2009  �

Het Perron, zoals de nieuwe school heet, zal 
eind 2010 worden geopend. Dat is veel later 
dan in de oorspronkelijke planning stond. 
Die vertraging werd veroorzaakt doordat de 

aannemer vlak voor de start van de bouw 
failliet ging. Dick Looyé: “Daar hadden wij 
natuurlijk geen rekening mee gehouden. We 
hebben toen een marktconsultatie gedaan 
om een andere partij te vinden. Een van onze 
eisen was dat we de principes van het Living 
Building Concept overeind wilden houden, 
want de rol van regisseur die wij hadden in 
het proces beviel ons wel.”

Living Building Concept
De kern van het Living Building Concept 
is dat aan de markt wordt gevraagd op 
basis van een aantal gebruikerseisen een 
school te ontwerpen. De ideeën die Matrix 
Onderwijshuisvesting heeft over het bouw-
proces sluiten daarbij aan. Het bouwtraject 
wordt op een slimme en industriële manier 
doorlopen, waarbij vanaf het begin goed 
naar de kosten en de efficiëncy van het 
proces worden gekeken. Directeur Michiel 
Wijnen: “Het Living Building Concept zegt 
dat een schooldirectie in de showroom een 
gebouw moet kunnen kiezen, net zoals je 
een auto koopt. Maar een schoolgebouw is 
maatwerk, dus dat zie ik niet gebeuren. Onze 
stelling is dat het gebouw is opgebouwd 
uit allemaal gestandaardiseerde component-

jes, die gemaakt zijn door gespecialiseerde 
toeleveranciers. Wij interpreteren het Living 
Building Concept dus als een ontwerppro-
ces dat we ingaan met alle partijen uit de 
productiekolom met hun specifieke kennis. 
En we maken samen met de opdrachtgever 
afwegingen: wat kost het, wat zijn de exploi-
tatiekosten.” Door gebruik te maken van 
gestandaardiseerde gebouwdelen wordt het 
per definitie gemakkelijker om het ontwerp in 
de toekomst aan te passen. Daarmee wordt 
dus voorkomen dat gebouwen na veertig jaar 
moeten worden gesloopt, omdat ze functio-
neel niet meer bruikbaar zijn.

Ander ontwerp
Op aangeven van Matrix Onderwijshuisvesting 
is afscheid genomen van het architectonische 
hoogstandje uit het eerste ontwerp. Het 
gebouw houdt wel de vorm van een drie-
hoek, maar wordt minder transparant dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Dick Looyé: 
“Dit wordt ook een mooi gebouw, maar op 
gebied van architectuur hebben we wel een 
stap terug moeten doen. Maar ik denk dat 
de gebruikers in dit gebouw veel gelukkiger 
zijn.” Het nieuwe ontwerp is volgens Michiel 
Wijnen flexibeler, praktischer en bovendien 
financieel haalbaar. “Dit ontwerp biedt veel 
meer mogelijkheden. Het bestaat uit deelvo-
lumes, die door een gevel met elkaar worden 
verbonden. Ze kunnen dus ook als losse 
eenheden worden gebruikt.” Het gebouw zal 
worden gebruikt door ROC A12 en de CSV en 
het is de bedoeling dat beide scholen steeds 
verder naar elkaar toe zullen groeien. Mocht 
dat onverhoopt niet gebeuren, dan hoeft 
geen van beide scholen te verhuizen, maar 
kan het gebouw worden gesplitst. Het is zelfs 
mogelijk om bij onverhoopte krimp van het 
aantal leerlingen delen van het gebouw te 
verhuren als woning of kontoorruimte.

Gericht op exploitatie
Na acceptatie van het functioneel ontwerp 
en het budget heeft Matrix de rol van risi-
codragend bouwer en ontwikkelaar van het 
gebouw. Eventuele budgetoverschrijdingen 

De Christelijke Scholengemeen-
schap Veenendaal en het ROC A12 
bouwen samen een nieuw school-
gebouw. Dat is ontworpen volgens 
de principes van het Living 
Building Concept (LBC), een werk-
wijze waarbij uitgegaan wordt 
van een langdurig huisvestingsbe-
leid en waarbij investeringskeuzes 
worden uitgezet tegen toekom-

stige flexibiliteit en exploitatie. 
Het ontwikkel- en bouwproces 
vindt plaats onder verantwoording 
van Matrix Onderwijshuisvesting. 
Het levert een gebouw op wat 
snel ontwikkeld is, snel te bouwen 
is, weinig faalkosten kent en dus 
binnen budget blijft. CSV-direc-
teur Dick Looyé: “We hebben een 
dialoog in de zin van ‘dit is het 
budget, kom met oplossingen die 
daarbinnen passen’. Die benade-
ring van scholenbouw bevalt mij, 
want wij maken nu keuzes binnen 
het budget.”
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Michiel Wijnen, Matrix: “Door slim standaardiseren 
kun je binnen het budget mooie scholen bouwen”

zijn dus voor rekening van het bedrijf. Maar 
Michiel Wijnen is daar niet bang voor. In de 
ontwerpfase is goed gekeken naar de kosten 
en naar de effecten van investeringen op de 
exploitatie. Er is gekeken naar allerlei oplos-
singen: materiaalkeuze, zonnepanelen, instal-
laties, etc. “De school stond daar wel voor 
open, maar in een aantal gevallen is besloten 
om niet al teveel risico te lopen. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we over tien jaar de vloerbe-
dekking moeten vervangen. Dat is niet erg, 
zolang het maar een bewuste keuze is.”

Dick Looyé vindt het prettig te zien dat effec-
ten van keuzes meteen terug te vinden zijn 
in de budgetten. “Wat me heel erg bevalt in 
de benadering van een bouwproject is dat we 
een dialoog hebben in de zin van ‘dit is het 
budget, kom met oplossingen die binnen het 
budget passen’. Wij kunnen dus kiezen om 
bepaalde dingen niet te doen, of minder mooi 
omdat we andere dingen belangrijker vinden. 
Wij hebben bijvoorbeeld extra geld uitgege-
ven aan de kwaliteit van het binnenklimaat.”

Integraal sturen
De manier waarop Het Perron wordt gebouwd 
staat haaks op een traditioneel bouwproces, 
waarbij de opdrachtgever samen met een 
adviseur een programma van eisen maakt. 
Vervolgens gaat de architect daar een gebouw 
bij ontwerpen, dat daarna door de aannemer 
wordt gerealiseerd. In dat proces is niemand 
eindverantwoordelijk voor het totale project 
en zal iedereen de grenzen opzoeken van de 
financiële mogelijkheden. Er is een aanzien-
lijke kans op fouten en budgetoverschrijdin-
gen. Meestal draait de opdrachtgever daar 
voor op.

Michiel Wijnen neemt de gebouwstructuur 
als uitgangspunt. Pas als die klaar is wordt 
een architect ingeschakeld om er een mooie 
buitenkant omheen te ontwerpen. “Vergelijk 

het met hoe auto’s worden gemaakt. Het 
begint met de techniek en de ontwerper maakt 
er een mooi jasje omheen. Een beroemd 
voorbeeld is Volkswagen. Die ontwerpt de 
techniek en ook Skoda en Audi bouwen daar 
hun modellen omheen. En dat leidt echt niet 
tot eenheidsworst.”

Begin bij de bouwer
Schoolbestuurders bouwen gemiddeld 0,8 
keer in hun carrière een nieuw schoolgebouw. 
Door hun onervarenheid op dat gebied laten 
ze zich gemakkelijk meeslepen door een 
ontwerp van een architect, weet Dick Looyé 
uit eigen ervaring. “Als je een architect de 
vrije hand geeft en hem iets moois laat 
ontwerpen ben je verkocht. Je gaat overal 
kijken om ideeën op te doen. En je gaat mee 
met die flow, want het is allemaal geweldig. 
Maar dan komt de aannemer in beeld en krijgt 
het ontwerp een prijskaartje. En dan kom je 
in de problemen.”

De belangrijkste tip die hij collega school-
besturen wil meegeven is: blijf weg bij de 

klassieke bouwprocedure waarbij je eerst op 
zoek gaat naar een architect. Zoek inplaats 
daarvan eerst naar een ontwikkelaar/bouwer 
die bij het project betrokken is. Daarmee 
haal je het risico bij de school weg en houd 
je voldoende invloed in het ontwerp- en 
bouwproces. “Wat bij ons gebeurt is wat mij 
betreft Living Building in optima forma. Want 
we hebben gezocht naar de beste oplossingen 
die binnen het budget liggen.” .
Michiel Wijnen en Dick Looyé geven op 
9 december samen een presentatie over 
dit onderwerp tijdens het congres ‘Bouw 
en Renovatie van Schoolgebouwen’ in 
Bussum. Zie voor meer details de agenda 
op www.schoolfacilities.nl
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Scholen Berkelland  
energiezuiniger
Voor 34 schoolgebouwen in de gemeente Berkelland 
wordt nog dit jaar een EBA-advies gemaakt. 
Deskundigen brengen in kaart wat per school 
gedaan kan worden om het binnenmilieu te verbe-
teren en op energie te besparen.
Er is ruim vier ton om de maatregelen door te 
voeren. "Je kunt denken aan het vervangen van 
TL-verlichting door energiezuiniger HF-spiegelarma-
turen", zegt wethouder Dennis Meijerink. "Maar ook 
het vervangen van enkel door dubbel of HR-glas, 
waar dat nog niet gebeurd is, kan zinvol zijn. Of het 
vervangen van een cv-ketel door een hoog rende-
mentsketel. En het aanbrengen van zonwering en 
CO2-indicatoren in klassen." 
De maatregel past prima in het kader van het 
gemeentelijke klimaatbeleid. Geld dat door de ener-
giebesparende maatregelen wordt bespaard, komt 
ten goede aan de scholen zelf. Meijerink: "Scholen 
betalen hun eigen energierekening en zullen straks 
mogelijk goedkoper uit zijn."

Hogescholen Utrecht en 
Domstad willen fuseren
Hogeschool Utrecht en Hogeschool Domstad (katho-
lieke lerarenopleiding basisonderwijs) willen in de 
loop van 2010 fuseren. Een intentieverklaring zal in 
december worden getekend, waarna de medezeg-
genschapsorganen en OCW de plannen moeten 
goedkeuren. Hogeschool Domstad is tot de conclu-
sie gekomen dat, om haar inhoudelijke ambities te 
kunnen blijven realiseren, het noodzakelijk is om 
samenwerking met een andere partner te zoeken. 
Hogeschool Utrecht wil die partner zijn, omdat zij de 
kwaliteit van Hogeschool Domstad (h)erkent als een 
verdieping en verbreding van de expertise die bin-
nen de Faculteit Educatie.  Het is de bedoeling dat 
de opleiding van Hogeschool Domstad verhuist naar 
Amersfoort. Dat is ook een wens van de gemeente 
Amersfoort, het werkveld en de partnerscholen. Het 
bijzondere karakter van Hogeschool Domstad zal 
gehandhaafd blijven in de vorm van onder andere 
een nog te ontwikkelen minor levensbeschouwing 
en de blijvende mogelijkheid om af te studeren met 
de akte godsdienst/levensbeschouwing.

Samenvoeging Cfi en  
IB-Groep goedgekeurd 
Per 1 januari 2010 gaan de Informatie Beheer 
Groep en Cfi samen op in één nieuwe uitvoe-
ringsorganisatie voor het onderwijs: DUO, Dienst 
Uitvoering Onderwijs. Het betreffende wetsvoorstel 
is inmiddels zowel door de Tweede Kamer als de 
Eerste Kamer goedgekeurd. DUO valt rechtstreeks 
onder het ministerie van OCW.
DUO zal optreden als intermediair tussen beleids-
makers, gemeenten en onderwijsinstellingen, en 
als expert op het gebied van financiële en admini-
stratieve processen. Door krachten te bundelen en 
in te spelen op maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen ziet DUO de mogelijkheid om sub-
stantiële verbeteringen in de onderwijsketen door te 
voeren, zoals meer zicht op het effect in de klas van 
wetten en regels en minder administratieve lasten 
voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, scholieren 
en ouders. Per 1 januari 2010 zijn de hoofdtaken 
van DUO onder andere het bekostigen van onder-
wijsinstellingen, het verstrekken van studiefinancie-
ring, tegemoetkomingen en lerarenbeurzen en het 
verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in 
diverse registraties.

Miciel Wijnen en Dick Looyé (rechts)

“Wat me heel erg bevalt in deze benadering is dat 
we een dialoog hebben in de zin van 'dit is het 

budget, kom met oplossingen die hierin passen'”
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Terminalweg 13
Postbus 2570 - 3800 GC Amersfoort
Tel.: +31 (0) 33 - 455 38 38
Fax: +31 (0) 33 - 455 44 48
E-mail: huurdeman@huurdeman.nl
www.huurdeman.nl

Constructief samenspel in onderwijshuisvesting

Het onderwijs kent vele belanghebbenden. Welk thema 
ook speelt, altijd dient evenwicht gevonden te worden in 
het behartigen van de belangen van meerdere stakehol-
ders. Bij het bouwen voor het onderwijs gaat dit zéker op. 
Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is zich hiervan terdege 
bewust en is dan ook trots op de jarenlange en succesvolle 
specialisatie in bouwen voor het onderwijs.

Leerlingen en leerkrachten moeten van het onderwijs kun-
nen genieten. Hiervoor is een veilig, kindvriendelijk en 
aansprekend gebouw met een aangenaam binnenklimaat 
nodig. Bestuur en gemeente streven deze waarden ook 
na. Bovendien is voor hen ook de waarde van het vast-
goed een belangrijk aandachtspunt en de kosten om deze 
waarde op peil te houden.

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud 
Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is bekend met de alge-
mene belangen van de stakeholders in het onderwijs. Dat 
maakt dat wij alle ruimte en tijd hebben om naar uw spe-
cifieke wensen en eisen te luisteren om daar vervolgens 
op een prettige en professionele manier invulling aan te 
geven.

Daarnaast kan Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. u advise-
ren over duurzaamheid en energiebesparende maatrege-
len, voor zowel bestaande als nieuwe bebouwing.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. staat voor:
- een betrouwbare partner; 
- aandacht voor de gebruikers;
- korte bouwtijd;
- prettig bouwproces;
- meedenken met u als opdrachtgever;
- nakomen van afspraken;
- goede kwaliteit van het eindproduct;
- heldere communicatie met álle betrokkenen.

Wij voelen ons als bouwbedrijf al 65 jaar thuis in maat-
schappelijk betrokken sectoren. Die maatschappelijke be-
trokkenheid geven wij ook in onze eigen bedrijfsvoering 
daadwerkelijk vorm en inhoud. Onlangs hebben we dit ge-
formaliseerd door MVO-beleid te formuleren en ons aan te 
sluiten bij MVO Nederland.

Wij zijn u graag van dienst!

De installaties op De Paperclip zijn geleverd 
door Swegon, een bedrijf dat naast scholen 
ook hotels, winkelcentra en kantoren van 
frisse lucht voorziet. Swegon produceert 
geluidsarme kasten die in één middag in  een 
klaslokaal gemonteerd kunnen worden. De 
meest ingrijpende werkzaamheden zijn dat 
er twee gaten in het dak gemaakt moeten 
worden om in- en uitgaande luchtkanalen op 
de buitenlucht aan te sluiten. Het systeem 
wint tachtig procent van de warmte van de 
uitgaande lucht terug naar de inkomende 
lucht. Op deze manier wordt voorkomen 
dat alle warmte naar buiten verdwijnt, zoals 
gebeurt bij het ventileren met een open raam. 
Daarnaast is Swegon het enige bedrijf dat 
Eurovent gecertificeerd is, en dus als enige 
ook garant staat voor de kwaliteit van de 
lucht.

Onderzoek GGD
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de situ-
atie op De Paperclip onderzocht en begeleid. 
Voordat de ventilatiesystemen waren geplaatst 
steeg het CO2-niveau tot boven de 3.000 ppm 
en was het CO2-niveau in bijna driekwart van 
de lestijd hoger dan de streefwaarde van 
1.000 ppm. Na plaatsing van de systemen 
bleef het CO2-niveau onder de norm van 800 
ppm. Een kwart van de tijd steeg het CO2-
niveau nog wel boven de streefwaarde, maar 
bleef onder 1.000 ppm. De GGD gebruikt de 
ervaringen op De Paperclip bij advisering aan 
andere basisscholen in de regio.

Klachten van ouders
De aandacht voor het binnenklimaat op De 
Paperclip is vooral te danken aan de ouders 
van een van de leerlingen, die last heeft 
van een luchtwegallergie. Die leerling werd 
ziek op school. In eerste instantie werden 
maatregelen genomen die de school zelf 
kon organiseren en bekostigen: sauzen van 
muren, antiallergische vloerbedekking leggen, 
afspraken maken met het schoonmaakbedrijf 
hoe er schoongemaakt moest worden en 
overleg met leerkrachten hoe er geventileerd 
moest worden. Maar al die maatregelen 
bleken niet afdoende.

Bewustwording
Directeur Peter van Loon van de stichting 
OPOCK, waartoe De Paperclip behoort, was 
zich aanvankelijk niet bewust van de proble-
men met het binnenklimaat in de scholen. “In 
mijn omgeving komen luchtwegaandoeningen 
niet voor.” Publicaties van TNO in 2006 over 
de gevolgen van slechte lucht op de leerpres-
taties hielpen mee aan het bewustwordings-
proces dat er snel iets moest gebeuren. “De 
leerkrachten werken zich uit de naad om een 
zo goed mogelijk resultaat neer te zetten met 
die leerlingen. Maar die leerresultaten zakken 
met anderhalve punt door de slechte lucht. 
Waar zijn we dan toch mee bezig?”

Schrijnend
Onderzoek van SCS, het Service Centrum 
Scholenbouw, maakt duidelijk hoe schrij-
nend het gesteld is met de huisvesting van 
scholen in Nederland. De normvergoeding 
per vierkante meter in het primair onderwijs 
voor nieuwbouw van basisscholen bedraagt 
slechts 1400 euro. Een schril contract met de 
3200 euro voor rijkskantoren, 2500 euro voor 
gevangenissen, om maar te zwijgen over de 
4500 euro voor het ministerie van OCW. De 
beschikbare bedragen voor onderhoud tonen 
hetzelfde beeld: een school krijgt 500 euro 
per leerling, terwijl de rijkshuisvesting 11.500 
euro per ambtenaar mag kosten. 

Van Loon: “De politiek moet zich hier diep voor 
schamen. Vandaar mijn oproep ‘Laten we er 
in ieder geval voor zorgen dat dan de lucht 
tenminste schoon is voor alle leerlingen en 
onderwijzend personeel in dit land’. Wij heb-
ben uitgerekend dat een ventilatiesysteem per 
dag minder kost dan een pakje schoolmelk.”

Landelijke en lokale initiatieven
Stichting OPOCK heeft in Krimpen en Capelle 
aan den IJssel partijen bij elkaar gebracht om 
een oplossing voor de problemen te beden-
ken. In 2006 werd een bewustwordingssym-
posium georganiseerd met als resultaat dat 
de gemeente en de GGD nu bezig zijn met een 
projectplan om het binnenmilieu in de kinder-
centra en de basisscholen te verbeteren. Met 

het projectplan vervullen de gemeente en de 
GGD een voortrekkersrol in Nederland. 
 
Handen uit de mouwen
OPOCK heeft daarnaast contacten met verte-
genwoordigers uit de Tweede Kamer en appel-
leert aan het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de volksvertegenwoordigers om ervoor te 
zorgen dat het Rijk voldoende geld beschik-
baar stelt aan gemeenten om te zorgen voor 
adequate huisvesting.Peter van Loon: “Waar 
een bestuurlijke wil is, is een weg. Ofwel, als 
er een economische crisis is komen de miljar-
den uit alle hoeken en gaten. En dat is goed. 
Maar hier is in mijn ogen ook sprake van een 
crisis. En we weten hoe ernstig het probleem 
is, dus we hoeven dat de komende vijf jaar 
niet opnieuw te gaan onderzoeken. Daarom is 
mijn pleidooi ‘handen uit de mouwen, vind dat 
geld en ga aan de slag!’.”

Investering uitsmeren over 10 jaar
Inmiddels heeft hij zelf het goede voorbeeld 
gegeven en samen met de leasemaatschap-
pij van IDBB, Ingenieurs Duurzaam Bouwen 
en Beheren, een operationeel leaseconcept 
ontwikkeld dat het mogelijk maakt de proble-
matiek rond het binnenklimaat in Nederland 
op te lossen. Deze leasemaatschappij richt 
zich enkel op investeringen in het kader 
van duurzaamheid en nieuwe technologieën 
op dit terrein. Met de door Peter van Loon 
en IDBB bedachte oplossing is het mogelijk 
om de investeringen uit te smeren over 10 
jaar. Daardoor kan de politiek de problemen 
op korte termijn oplossen door gemeenten 
en schoolbesturen in staat te stellen hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur 
van OPOCK heeft op basis van deze financiële 
oplossing inmiddels de eerste order geplaatst 
bij IDBB en Swegon. Zodat De Paperclip in 
januari 2010 gegarandeerd de eerste frisse 
school in Nederland zal zijn waar ‘de leerlin-
gen en leerkrachten voor frisse lucht binnen 
moeten zijn’. .
Meer informatie?
OPOCK, Peter van Loon, Postbus 776, 2900 
AT Capelle aan den IJssel of info@opock.nl

In twee lokalen van basisschool De Paperclip in Krimpen aan 
den IJssel is het binnenklimaat in orde. Dat blijkt uit onderzoek 
van de GGD. In de klaslokalen is in het kader van een proef een 
mechanisch ventilatiesysteem van Swegon geplaatst. Die proef 
is een initiatief van de Stichting Onderwijs Primair Krimpen en 
Capelle (OPOCK). Directeur Peter van Loon: “Deze proef heeft 
duidelijk aangetoond dat kinderen minder duf worden in de 
klas. Daardoor worden ook de prestaties beter. Daarvoor wil ik 
de portemonnee voorlopig wel trekken.”

Peter van Loon, OPOCK: “Wij wachten niet op Den 
Haag met het aanpakken van de luchtkwaliteit”
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Overvloedig daglicht maakt basisschool ‘De 
Vlinder’ heerlijk energiezuinig gebouw

twee zones aan en uitschakelen met een paneel 
naast de deur. Hier kunnen ze ook de zonwering 
bedienen. Ondanks de luifel valt er namelijk nog 
steeds direct zonlicht op de ruiten, met name in 
de ochtend en namiddag. Dit kan het binnen-
klimaat in de leslokalen ongewenst verwarmen. 
Hiervoor is buitenzonwering aangebracht in de 
vorm van witte screens. 

In goed geïsoleerde scholen bedraagt het ener-
giegebruik voor verlichting al gauw 50 procent 
van de totale energierekening. Het is dus interes-
sant voor scholen om hierop te besparen. Dankzij 
de goede schilisolatie en de daglichtafhankelijke 
regeling bespaart de school in Ter Apel aanzien-
lijk op het energiegebruik. Gemiddeld gebruiken 
scholen in Nederland 31kWh/m2 aan elektriciteit. 
In ‘De Vlinder’ is dit slechts 26kWh/m2, een 
besparing van zo’n 15 procent. Het betrokken 
adviseurbureau Van der Weele heeft becijferd 
dat dit ongeveer 2000 euro per jaar zal opleve-
ren. Eenvoudige maatregelen voor het verlagen 
van het energiegebruik lonen dus snel de moeite, 
zeker gezien de stijgende energieprijzen in de 
toekomst.

De installaties in het gebouw kunnen door 
de gemeente op afstand beheerd worden. Zij 
kunnen via de computer aflezen hoeveel gas en 
elektriciteit de school verbruikt. De gemeente 
Vlagtwedde, waaronder Ter Apel valt, gebruikt 
dit systeem al jaren om bij klachten eenvoudig 
de problemen te kunnen opsporen. Max Boelens, 
bouwkundig projectleider van de gemeente 
Vlagtwedde: “Op termijn is het zeker de bedoe-
ling om hiermee ook op het energiegebruik te 
gaan sturen.“

Daglicht bevordert prestatie
Behalve dat het weloverwogen inzetten van 
daglicht leidt tot energiebesparing, is het ook 
goed voor de gebruikers van een gebouw. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinde-
ren zich beter kunnen concentreren in lokalen 
met voldoende daglicht. Uit recent onderzoek 
van het Canadese Ministerie van Onderwijs 
blijkt dat leerlingen in het basisonderwijs in een 
klaslokaal met goed daglicht tot 14 procent beter 
presteren dan leerlingen in lokalen met weinig 
daglicht.
Harry Gelling vertelt dat hij het effect van zijn 
lichte school dagelijks merkt: “Het gebouw doet 
iets met je. Sinds we in het nieuwe gebouw 
zitten, zijn de leerlingen rustiger geworden. 

Dat ligt natuurlijk aan meerdere factoren, maar 
ik weet zeker dat het ook te maken heeft met 
het licht en de transparantie van onze nieuwe 
school.”
Het ervaren van de dynamiek van daglicht en de 
seizoenen wordt in studies ook als comfortabeler 
aangemerkt. In ‘De Vlinder’ wordt dit gegeven 
ondersteund door de overal aanwezige beleving 
van de natuur en het daglicht.

Tijdens het gebruik van de smartboards (digi-
tale schoolborden) moet het licht uit en vaak 
ook de zonwering omlaag. De schermen zijn 
anders niet goed leesbaar. Dat is positief voor 
het energiegebruik, maar gezien de effecten 
die daglicht heeft, minder bevorderlijk voor de 
kinderen. Het zou een goede ontwikkeling zijn 
als er smartboards op de markt komen met een 
hogere helderheid, zodat de daglichttoetreding 
niet verstoord wordt. 

Nog beter
‘De Vlinder’ heeft al veel maatregelen genomen 
om energie te besparen en er zijn nog meer 
mogelijkheden. Automatische zonwering, 
bijvoorbeeld, zou ervoor zorgen dat de screens 
altijd in de ideale stand staan. Het daglicht wordt 
dan optimaal benut en de branduren van het 
kunstlicht geminimaliseerd.
Het overal aanbrengen van daglichtafhankelijke 
regeling en aanwezigheidsdetectie zou ervoor 
zorgen dat in de pauze het licht in de lokalen 
automatisch uitschakelt. Zo kan er meer energie 
bespaard worden, zonder dat de leerkrachten 
zich er druk om hoeven te maken en ze zich 
kunnen concentreren op hun hoofdtaak; de 
kinderen en het onderwijs. Het vraagt wel een 
extra investering: er zijn sensoren nodig en de 
armaturen en het voorschakelapparaat moeten 
er geschikt voor zijn. Een stukje betrokkenheid 
daarentegen kan juist ook interessant zijn. Het 
is een natuurlijke, eenvoudige manier om de 
kinderen milieubewustzijn bij te brengen. De 
laatste die de klas verlaat doet het licht uit 
bijvoorbeeld. De jonge kinderen nemen deze 
lessen mee voor de rest van hun leven. Directeur 
Gelling ziet dat wel zitten: “Mits het organisch in 

het lesprogramma verweven wordt, zouden we 
hier afspraken over kunnen maken.”

Gezonde Vlinder
Basisschool ‘De Vlinder’ laat zien dat eenvoudige 
technieken het energiegebruik verminderen. In 
het gebouwontwerp zitten al verscheidene oplos-
singen besloten, zoals de luifel en de hoge mate 
van transparantie. De toegepaste installaties zijn 
eenvoudig en benutten de mogelijkheden die 
het gebouw aanreikt. Deze integrale benadering 
zorgt voor een duurzame, energiezuinige en 
gezonde school.  .

In de herfst is de school op zijn best. Op 
het schoolplein en in het park verkleuren de 
oude bomen van groen naar geel. De vrolijke 
tinten van de school blijken ineens schutkleu-
ren: school en omgeving smelten samen. Het 
is een prachtige metafoor voor het succes 
van deze, door architectenbureau ‘De Zwarte 
Hond’, ontworpen openbare basisschool in 
Ter Apel.

De behoefte aan een nieuw gebouw ontstond 
door een fusie tussen twee openbare basis-
scholen. Geen van beide bestaande gebou-
wen bood de benodigde capaciteit, noch 
voldeden ze aan de eisen van de huidige 
tijd. Het bestuur sprak de wens uit een licht 
en open gebouw te willen neerzetten in 
overeenstemming met hun onderwijsvisie. 
“De organisatie moet zichtbaar zijn in het 
gebouw. Als mensen binnenkomen, weten ze 
onmiddellijk wat ze voorgeschoteld krijgen,” 
zegt Harry Gelling, directeur van ‘De Vlinder’. 
Het bestuur wilde een laagdrempelig gebouw 
waar de kinderen zich vrij kunnen bewegen 
en waar ook de ouders zich op hun gemak 
voelen. In samenwerking met gemeente en 
architect heeft ‘De Vlinder’ gekozen voor een 
transparante en energiezuinige school, met 
minimale inzet van installatietechnieken. “Het 
schoolconcept en het gebouwconcept slui- 
ten volledig op elkaar aan,” aldus Gelling.

Transparante jas
‘De Vlinder’ heeft een traditionele organisatie 
en opzet: twee verdiepingen, tien lokalen en 
een gymzaal. De lokalen rijgen zich aaneen 
langs een middengang en via luxueuze trap-
penhuizen omhoog naar de verdieping, alles 
in een rechthoekige opzet. 
De kracht van het gebouw zit in de schil. 
De uitreiking van de Omgevingsprijs van 
de Scholenbouwprijs 2008 is dan ook met 
name te danken aan de vrolijke jas van het 
gebouw. Vrij geplaatst op het schoolterrein 
doet de school paviljoenachtig aan. De schil 
is ruim voorzien van grote openingen: het 
glaspercentage bedraagt 59 procent. Vanuit 
zowel lokaal als gang hebben de kinderen 
altijd uitzicht op de groene omgeving. Achter 
ieder raam zien ze bomen, gras en lucht. 
Hierdoor heerst er inderdaad de gezochte 
open sfeer. Gelling: “Het team is er heel 
tevreden mee. Het is bijna een voorrecht om 
in zo’n gebouw te mogen werken.”

De transparantie van het gebouw leidt ertoe 
dat er overvloedig daglicht binnenvalt. Het 
lichte interieur zorgt bovendien voor een 
goede verspreiding van het licht. De klas-
lokalen zijn voorzien van ramen tot het 
plafond en hebben een lage vensterbank. 
Om zoveel glas mogelijk te maken, is de 
dakrand voorzien van een grote luifel. Deze 

weert de hoogstaande zon in de zomer en 
laat in de winter het zonlicht toe. Zo wordt 
ongewenste zomerwarmte buitengehouden 
en wordt tijdens winterkoude juist van de zon 
geprofiteerd. 

Energiebesparing loont
Het systeem van licht en lichtregulering is 
net zo eenvoudig en overzichtelijk als de 
school zelf. Het overvloedige daglicht binnen 
vermindert het aantal branduren voor de 
kunstverlichting aanzienlijk. Dit wordt auto-
matisch daglichtafhankelijk geregeld: een 
sensor aan het plafond meet de hoeveelheid 
daglicht in het vertrek en stemt het vermo-
gen van het kunstlicht in de gevelzone hierop 
af. Op sommige plaatsen zijn bewegingsmel-
ders geïnstalleerd, daar gaat het licht alleen 
aan als er iemand aanwezig is. In de lokalen 
kunnen de leerkrachten de verlichting zelf in 

Plattegrond: De lokalen en de gymzaal grijpen als twee 
grillige ellipsen in elkaar. Waar zij elkaar snijden, bevindt 
zich de entree, die dwars door het gebouw loopt.

Het programma Schoon Licht van SenterNovem streeft naar dras-
tische besparing van het energiegebruik door kunstverlichting. De 
eerste stap hierbij is het goed gebruiken van daglicht. Daglicht is 
om nog veel meer redenen goed voor het gebouw en met name 
voor de mensen die erin verblijven. De openbare basisschool ‘De 
Vlinder’ in Ter Apel is hier een prachtig voorbeeld van. 

De transparantie van het gebouw leidt ertoe dat er overvloedig daglicht binnenvalt. De klaslokalen zijn voorzien van 
ramen tot het plafond. Om zoveel glas mogelijk te maken, is de dakrand voorzien van een grote luifel. Deze weert de 
hoogstaande zon in de zomer en laat in de winter het zonlicht toe. Zo wordt ongewenste zomerwarmte buitengehouden 
en wordt tijdens winterkoude juist van de zon geprofiteerd. De luifel schermt ook het felste deel van de lucht af, zodat 
het niet voor hinder in de klaslokalen kan zorgen.

Slimme Energie & 
Schoon Licht

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22 
procent van de energie op aan verlichting. 
Bij de huidige stand van de techniek kan daar 
gemakkelijk 30 tot 60 procent op bespaard 
worden. Het programma Schoon Licht streeft 
er dan ook naar het energiegebruik voor 
verlichting in utiliteitsgebouwen drastisch 
terug te brengen, met behoud of zelfs verbe-
tering van de integrale lichtkwaliteit. Het 
programma richt zich op projectontwikkelaars, 
institutionele beleggers, eigenaren, beheer-
ders en adviseurs.

De campagne Slimme Energie helpt genoemde 
professionals in brede zin om energiebesparing 
in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen te 
realiseren. Dit zorgt voor verbetering van het 
milieu, meer comfort en bovenal een aanzien-
lijke kostenbesparing. Slimme Energie richt 
zich op de thema’s: verwarmen, verlichten, 
isoleren, koelen en ventileren. 

Kijk op www.slimme-energie.nl en www.
schoonlicht.nl voor meer informatie over 
maatregelen, hulpmiddelen, praktijkvoorbeel-
den en financieringsmogelijkheden.
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De plannen van SVO|PL zijn vastgelegd in het 
Masterplan VO Parkstad Limburg. Het komt 
er op neer dat het aanbod aan onderwijs in 
de verschillende gemeenten wordt gecon-
centreerd. Kerkrade houdt een volwaardige 
vmbo-tl (mavo) en het Vakcollege (vmbo-
basis en –kader). Leerlingen met een havo 
of vwo-advies kunnen de eerste drie leer-
jaren terecht in Kerkrade. Daarna kunnen 
ze doorstromen naar de bovenbouw van 
het inmiddels gefuseerde Eijkhagencollege en 
College Rolduc in Landgraaf. De scholen van 
het Bernardinuscollege in Heerlen bouwen 
vanaf dit schooljaar het vmbo-tl onderwijs af 
en gaan zich volledig concentreren op havo, 
atheneum en gymnasium.

Leerlingenstromen reguleren
Door de maatregelen die SVO|PL heeft 
genomen wordt de keuzevrijheid van de 
leerlingen niet beperkt. Het doel is vooral 
de leerlingenstromen vanuit Kerkrade en 
Landgraaf in de richting van de centrumge-
meente Heerlen beter te reguleren. Er wordt 
dus een beroep gedaan op de mobiliteit van 
de leerlingen. John Monsewije: “We wilden 
voorkomen dat we in Kerkrade en Landgraaf 
scholen moeten sluiten en in Heerlen bij 
moeten bouwen. Dat zou tegendraads zijn en 
dat vonden we niet verantwoord.” Hij is tevre-
den over het effect van de maatregelen: ruim 
85 procent van de leerlingen uit Landgraaf 
en Kerkrade bezoeken de nieuwe fusieschool. 
Dit betekent dat een van de doelstellingen, 
namelijk het reguleren van leerlingenstro-
men, geslaagd is. 

Onderwijsprofiel
Een herschikking van scholen alleen is niet 
voldoende. Om leerlingen te motiveren naar 
een bepaalde school te gaan is het ook van 
belang dat scholen herkenbaar zijn aan hun 
onderwijsprofiel. Elke school moet zijn eigen 
specifieke kwaliteit hebben en elke school kan 
een bepaalde richting stimuleren. Het 
Bernardinuscollege is een technische school, 
waar 65 procent van de leerlingen kiest voor 

een natuur & techniek of een natuur/gezond- 
heidsprofiel. ICT is het thema op het Sinter-
meertencollege en in Landgraaf kenmerkt 
men zich door taligheid. “We willen persé dat 
een school zich profileert en kwalitatief heel 
goed is. Anders krijg je een eenheidsworst en 
dat staat haaks op onze kwaliteitsgedachte.”

Bevolkingsdaling
De bevolkingsdaling in Parkstad heeft grote 
gevolgen voor de hele regio. De streek heeft 
nu 270.000 inwoners, maar in 2025 zullen dat 
er 60.000 minder zijn. In Kerkrade staat nu 
al 5 procent van de woningen leeg en SVO|PL 
heeft jaarlijks te maken met een daling van 2 
procent van het aantal leerlingen. Als gevolg 
daarvan zal in Parkstad voor het Voortgezet 
Onderwijs in 2015  in totaal 40.000 vierkante 
meter ruimte over hebben. De consequen-
ties daarvan dringen nog niet overal door. 
Monsewije: “De beleidsmakers in Den Haag, 
waar wij onze problemen naar voren brach-
ten, reageerden aanvankelijk op een wijze 
dat het toch mogelijk zou kunnen zijn om de 
gebouwen terug te geven aan de gemeenten 
die er vervolgens na sloop woningbouw zouden 
kunnen realiseren en daarmee ons probleem 
opgelost zou zijn. Inmiddels heeft ook Den 
Haag door dat bevolkingskrimp een funda-
menteel probleem is wat om fundamentele 
oplossingen (lees bekostiging) vraagt.”

Initiatief
In sectoren als de zorg, woningbouw en 
het onderwijs is de daling van de bevolking 
het eerst merkbaar. In Parkstad hebben 
deze maatschappelijke organisaties gesteld 
dat zij aan de slag moeten met de krimp. 
Voor SVO|PL heeft dit geresulteerd in het 
bovengenoemde Masterplan. De gemeenten 
in de regio moeten krimp nog een plaats 
geven binnen het gemeentelijk beleid. De 
ene gemeente is daar veel verder mee dan 
de andere. Binnen de regio Parkstad is dus 
geen sprake van een consistent beleid. Gezien 
de doelstellingen van onderwijskwaliteit en 
bedrijfseconomische redenen heeft SVO|PL 

gekozen om een eigen strategie te bewande-
len. “Wij werken regionaal, net als de zorg en 
de woningcorporaties. De tijd dat we in elke 
plaats een ziekenhuis of een school hadden is 
echt voorbij. Wij hebben de moed gehad om 
dat te zeggen en daarnaar te handelen. En de 
gemeenten, die dat eigenlijk hadden moeten 
oppakken en daar maatregelen voor hadden 
moeten bedenken, worden nu gedwongen 
mee te denken.”

Doortastend optreden
John Monsewije is van mening dat de onder-
wijsorganisaties in Parkstad van de nood een 
deugd hebben gemaakt. Ze functioneren in 
bedrijfseconomisch opzicht beter en leveren 
betere kwaliteit onderwijs. Dat is vooral 
mogelijk door samenwerking. “We zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje. Deelbelangen 
vallen ineens weg, want iedereen heeft te 
maken met dalende leerlingenaantallen. Dus 
je komt naar elkaar toe en dan is er een 
goede voedingsbodem voor creatieve dingen 
die resulteren in kwaliteit.” Hij adviseert 
schoolbesturen op grond van hun verantwoor-
delijkheid tijdig besluiten te nemen op basis 
van de te handhaven onderwijskwaliteit, leer-
lingenaantallen en vierkante meters. “Durf 
die beslissing te nemen. Liefst samen, maar 
als er teveel strubbelingen zijn moet je door-
tastend optreden en zelf de beslissing nemen. 
Dat hebben we hier ook gedaan. Gemeenten 
zullen nu langzamerhand wel wakker worden, 
maar als puntje bij paaltje komt worden de 
besluiten aan deze tafel genomen en niet in 
de gemeenteraad.”  .
De provincie Zuid-Limburg profileert zich als 
kennisinstituut en maakt deel uit van het 
Landelijk Platform Bevolkingskrimp. SVO|PL 
is voor wat betreft het thema onderwijs nauw 
betrokken bij dit platform. De provincie zal 
binnenkort een handboek uitbrengen. De 
kennis van SVO|PL over de organisatorische, 
bedrijfsmatige, communicatieve en juridi-
sche aspecten van leerlingendaling zal hierin 
worden opgenomen.

Met een herschikking van scholen en het onderwijsaanbod 
in de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Landgraaf is de regio 
Parkstad ook de komende decennia verzekerd van een kwa-
litatief hoogwaardig en evenwichtig onderwijsaanbod. De 
herschikking is onvermijdelijk omdat het aantal leerlingen 
de komende jaren drastisch terugloopt. Als we niets doen 
is er op termijn alleen nog voortgezet onderwijs in Heerlen, 
legt John Monsewije, voorzitter van het CvB van de Stichting 
Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) uit. “De 
bekostiging loopt af, we moeten de onderwijskwaliteit op 
zijn minst handhaven en efficiënter omgaan met ons geld en 
dat betekent dat we gebouwen moeten afstoten.

John Monsewije, SVO|PL: “Bevolkingskrimp is 
vooral impuls voor de kwaliteit van het onderwijs”
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Het Prisma College is onderdeel van de 
Meerwegen Scholengroep. Er wordt vmbo-
onderwijs gegeven in de richtingen Zorg & 
Welzijn, Handel & Administratie, Mobiel Bouw- 
& Installatietechniek, Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid en de Gemengde Leerweg. 
De leerlingen worden vooral uitgedaagd 
om dingen te ontdekken, zo blijkt ook uit 
het motto ‘Prisma College, Aantrekkelijk en 
Uitdagend Beroepsonderwijs (AUB)’.

Visie
De animo van kinderen om een technische 
studie te gaan doen is tegenwoordig niet zo 
groot. Dat komt met name door negatieve 
beeldvorming. Het Prisma College stopt er 
veel energie in om die beeldvorming te veran-
deren. Frans Tuithof: “Voertuigentechniek is 
tegenwoordig niet per definitie smerig werk. 

De monteurs in een garage lopen doorgaans 
in nette werkkleding rond. En het gaat tegen-
woordig ook niet alleen meer om de techni-
sche vaardigheden die gevraagd worden. Een 
monteur zit niet meer de hele dag met zijn 
hoofd onder de motorkap, maar heeft ook 
te maken met baliewerk en magazijnbeheer. 
Het wordt allemaal veel breder en dat probe-
ren wij met onze werkplekkenstructuur in de 
opleiding te benaderen.”

Facelift
Het schoolgebouw van het Prisma College 
stamt uit 1964, bestaande uit lange gangen 
met aan weerszijden lokalen. Het gebouw 
was totaal ongeschikt om de nieuwe onder-
wijsvisie in de praktijk te brengen. Daarom 
is het gebouw grondig gerenoveerd en gemo-
derniseerd. Wie nu door het schoolgebouw 

loopt ziet een dynamisch onderwijsgebouw. 
Al het onderwijs wordt in een moderne 
werkplekkenstructuur aangeboden. De oude 
klaslokalen zijn samengevoegd tot grotere 
ruimtes, waar alle aspecten van het onder-
wijs zijn geïntegreerd. Er zijn een kantoor-
tuin, een zorgplein en twee techniekhuizen, 
en momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan een nieuwe mediatheek. In de inrichting 
van het techniekhuis wordt er geen geheim 
van gemaakt dat het om techniekonderwijs 

Tijdens een ingrijpende renovatie en modernisering van het 
Prisma College in Amersfoort is de school gewoon open gebleven. 
Door de flexibiliteit van Bouwbedrijf Huurdeman in de planning, 

de looproutes en het gedrag van de mede-
werkers bleef de overlast tot een minimum 
beperkt. Adjunct-directeur Frans Tuithof ziet 
de verbouwing als een hectische periode, 
waar hij achteraf met plezier op terug kijkt. 
“Het meedenken in het onderwijsproces 
vergt wel wat van het inlevingsvermogen 
van een bedrijf. Dat heeft Huurdeman heel 
goed opgepakt.”

gaat. “De visie van de architect is dat techniek 
gezien mag worden, met als resultaat dat we 
nu een heel transparant techniekhuis hebben. 
Met veel glazen wanden, leidingen zijn niet 
zijn weggemoffeld achter verlaagde plafonds 
en luchtbehandelingskasten en dergelijke zijn 
gewoon zichtbaar.”

Hectische periode
Tijdens de verbouwing, die ruim een jaar heeft 
geduurd, is de school open gebleven. “Vooraf 
heb je het idee ‘hoe moet dat als al die leerlin-
gen daar ook nog in zitten?’ maar achteraf is dat 
meegevallen.” De oude technieklokalen zijn in 
twee fasen volledig vernieuwd. Eerst is de oude 
techniekvleugel voor de helft weggesloopt en 
is de eerste fase van de nieuwbouw gecreëerd. 
Daarna zijn de leerlingen verhuisd naar het 
nieuwe gedeelte. Toen kon het resterende deel 
van de oude techniekruimtes worden gesloopt 
en de tweede fase van de nieuwbouw worden 
gerealiseerd.

Het kost het nodige overleg tussen het bouw-
bedrijf en de school om zo’n ingrijpende klus 
soepel te laten verlopen, legt directeur Gerard 
Veenman van Bouwbedrijf Huurdeman uit. “Het 
is van belang dat je een goede scheiding legt 
tussen de bouwstroom en de leerlingenstroom, 
zodat ieder als het ware zijn eigen territorium 
heeft. Waar wij aan het bouwen zijn hebben 
we een bepaalde ruimte nodig om te kunnen 
werken. Maar er moet ook aandacht zijn dat de 

leerlingen en de leerkrachten hun werk kunnen 
doen. Dat is een kwestie van goed overleg.”

Begrip voor overlast
De bouwactiviteiten werden zoveel mogelijk 
gedaan op momenten dat er geen leerlingen op 
school waren. Het onderwijsprogramma biedt 
daartoe voldoende mogelijkheden, door gebruik 
te maken van de examenperiode en vakanties. 
Tijdig en goed overleg zorgt er volgens Gerard 
Veenman ook voor dat er draagkracht komt 
binnen de school voor het bouwproject. “Door 
fatsoenlijk met elkaar om te gaan, mensen tijdig 
informeert, krijg je binnen de school meer begrip 
voor het feit dat er  weleens wat overlast is.”

Vooral om die reden is Frans Tuithof bijzonder 
te spreken over Bouwbedrijf Huurdeman. Dat 
bedrijf was zich er terdege van bewust dat het 
op een school aan het werk was. In de planning 
is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
lesprogramma’s van de school. Werkzaamheden 
die veel overlast met zich meebrengen zijn 
zoveel mogelijk buiten de lestijden of in de 
vakanties gedaan. “Daar was Huurdeman heel 
flexibel in. We hebben bijvoorbeeld een groot-
keuken waar les wordt gegeven. Die kun je niet 
zomaar een aantal maanden sluiten. In overleg 
met hen hebben we een periode kunnen kiezen 
die het onderwijs het beste uitkwam.”

Korte lijnen
De goede communicatie tussen Huurdeman 
en de school vond op twee niveaus plaats. 
Een medewerker van het stafbureau van de 
Meerwegen Scholengroep zorgde voor de inhou-
delijke communicatie over de bouw. Binnen de 
school werd een docent Bouw voor een aantal 
uren vrijgemaakt om contactpersoon te zijn 
voor de afstemming tussen het bouwproces en 
het onderwijsproces. Voor Gerard Veenman is 
die docent uiterst belangrijk. “Wij hebben vooral 
met de school gecommuniceerd. Dat zijn de 
kortste lijnen. Dat vinden wij belangrijk, want 
je moet direct contact hebben met de mensen 
die ermee te maken hebben. Dan is er zo min 
mogelijk ruis op de lijn.”

Meedenken
Tijdens een bouwproces zijn er altijd situaties 
waarin de bouwtekeningen tekort schieten. Dan 

is de school aangewezen op de creativiteit van 
de aannemer. Die heeft daarbij blijk gegeven 
vooral in praktische oplossingen mee te denken. 
Frans Tuithof noemt als voorbeeld de vorm-
geving van de balies bij de beroepsgerichte 
vakken. Daarvan stond heel weinig op tekening, 
dus dat moest ter plekke worden opgelost en de 
aannemer heeft bij de uiteindelijke vormgeving 
een aardige vinger in de pap gehad. Een ander 
compliment geeft hij voor de looproutes in de 
school. “Er werd tegelijkertijd op verschillende 
plaatsen in het gebouw gewerkt. Dat had tot 
gevolg dat gangen soms voor een periode 
moesten worden afgesloten. Maar dat is altijd 
in overleg met de school gegaan. Voor dat 
meedenken in het proces van het onderwijs wil 
ik ze een compliment geven, want dat vergt wel 
wat van het inlevingsvermogen van een bedrijf. 
Dat hebben ze heel goed opgepakt.”

Gerard Veenman vond de verbouwing op het 
Prisma College een leuk project. “Het is een 
school waar ook techniekonderwijs gegeven 
wordt en wij zijn ook met techniek bezig. Dus 
daar zitten raakvlakken en daar hebben we 
gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld bij de funde-
ring hebben aankomende timmerlieden ons 
geholpen. Onder begeleiding van een leerkracht 
hebben die staan timmeren in de fundering. 
Zo krijg je de leerlingen ook betrokken bij zo’n 
project, want die hebben in wezen meegewerkt 
aan hun eigen timmerlokaal.”

Fatsoenlijk gedrag
Bouwvakkers staan bekend als jongens die 
veel lawaai maken, harde muziek en commen-
taar hebben op met name jonge vrouwen. De 
cultuur bij Bouwbedrijf Huurdeman is anders, 
legt Gerard Veenman uit. “Het zit een beetje 
in de cultuur van het bedrijf dat je fatsoenlijk 
met elkaar moet omgaan. Wie zich daar niet in 
kan vinden vindt zijn plek niet bij ons.” Frans 
Tuithof kan dat alleen maar beamen. “Wij wilden 
geen muziek op de bouw en die hebben we ook 
echt niet gehoord. Ik vind dat de mensen van 
Huurdeman die hier projecten hebben gedaan 
zich heel beschaafd hebben gedragen. En als er 
eens wat was kon daarover worden gesproken. 
Dus ik ben er heel tevreden over hen, over het 
werk wat ze hebben geleverd en de manier 
waarop ze dat hebben gedaan.”  .

Frans Tuithof, Prisma College: “Dankzij bouw-
bedrijf Huurdeman kon de school open blijven”
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Foto links: De nieuwe mediatheek is net opgeleverd. Deze verbindt 
het oude en nieuwe gedeelte van de school. Dit is het meest 
recente project van Bouwbedrijf Huurdeman op het Prisma College.

Foto rechts: Het onderwijs in de technische vakken vindt plaats 
in één van de twee techniekhuizen. Daar is gelegenheid om de 
technische vaardigheden te oefenen, maar ook ruimte voor theo-
retische ondersteuning. Door de inrichting krijgen de leerlingen 
ook te maken met bijkomende zaken als uitgifte van materialen en 
gereedschappen, magazijnbeheer en baliewerk.

Foto onder: De opleiding Handel & Administratie vindt plaats in 
een kantoortuin, met veel individuele werkplekken. De docenten en 
begeleiders werken van achter een balie. Op de insteekverdieping 
zit een winkelgalerij en er zijn vergaderplekken voor leerlingen die 
aan gezamenlijke opdrachten werken.
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De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
bestaat uit zes faculteiten, ieder met een 
eigen gebouw en een eigen historie. Sinds 
een aantal jaren wordt geprobeerd voor die 
faculteiten op facilitair gebied een aantal 
zaken centraal te regelen. Doordat de hoge-
school geen centraal geleide organisatie is 
en de faculteiten een sterke eigen cultuur 
hebben, is dat een ingewikkeld proces. Mirjam 
Kloosterman: “De introductie van een centraal 
systeem als de multifunctionele chipkaart is 
een democratisch proces. Je krijgt de indivi-
duele vertegenwoordigers van de faculteiten 
om tafel en die moeten er in principe voor 
zorgen dat het systeem in hun faculteit 
gebruikt en geaccepteerd gaat worden.”

Flexibel en multifunctioneel
Marcel Laks van advies- en projectmanage-
mentbureau 4C4U heeft het project en de 
Europese aanbesteding begeleid. Naast 
het geven van technische en organisato-
rische adviezen bestond zijn werk ook uit 
het coachen van zowel de hogeschool als 
leverancier ScreenCheck met de partners 
Magna Carta (betaalfunctionaliteit) en Simac 
Quadcore (toegangscontrole). “Je hebt te 
maken met partijen die elkaars taal niet 
spreken en aan elkaar moeten wennen. Dat 

is best spannend. De AHK moest geholpen 
worden om de juiste vragen te stellen en 
ScreenCheck kon zich geen houding permitte-
ren van ‘vertel maar wat u wilt, dan maken wij 
het wel’; zij moesten als leverancier de AHK 
helpen de juiste keuzes te maken.”
Dat dit uitstekend gelukt is, blijkt uit het 
eindresultaat: een uiterst flexibel systeem 
waarmee elke faculteit naar eigen behoefte 
uit de voeten kan. Alle facilitaire systemen 
kunnen in principe via de kaart geregeld 
worden: toegangscontrole op buiten- en 
binnendeuren, lockers en betaalfunctionali-
teit voor catering, vendingautomaten, printen 
en kopiëren. Om de kaart als collegekaart 
te kunnen gebruiken, staat er een foto van 
de student op. Bovendien bevat de pas een 
magneetstrip en een barcode. “We gebruiken 
de nieuwste Mifare Desfire EV1, uiteraard een 
contactloze kaart”, legt projectmanager Ed 
Toonen van ScreenCheck uit. “De magneet-
strip is voor het reserveringssysteem van 
het Conservatorium van Amsterdam en de 
barcode voor de mediatheek; beide zijn al 
langer in gebruik zijnde systemen die de AHK 
voorlopig wil blijven gebruiken.”

Katalysator voor de toekomst
De chipkaart zal vooral de administratieve 
werkzaamheden verlichten. De gegevens in 
het kaartmanagementsysteem komen recht-
streeks uit de medewerkers- en studenten-
bronsystemen en de koppelingen naar de 
onderliggende toepassingen zijn volautoma-
tisch. ScreenCheck heeft speciaal voor de 
buitenlandse studenten een tool ontwikkeld 
waarmee zij via e-mail hun foto’s kunnen 
opsturen. Ed Toonen: “Daar zit een stuk 
maatwerk in, net als in onze web-inter-
face. Het grote voordeel is dat op maar 
één plaats gegevens van de kaarthouder 
ingevoerd hoeven te worden. Zodra dat is 
gebeurd, zorgen wij overal voor: printen, 
coderen, onderliggende systemen informeren. 
Als die kaart wordt uitgereikt aan de kaart-
houder kan hij meteen gebruikmaken van alle 
faciliteiten.”
De AHK maakt nog niet ten volle gebruik van 
alle mogelijkheden van de chipkaart. Dat is 

vooral een gevolg van de decentrale organi-
satie van de hogeschool. Mirjam Kloosterman: 
“De invoering van een chipkaart lijkt voor 
een buitenstaander een redelijk eenvoudig 
ict-invoeringstraject, maar het komt er altijd 
op neer dat er vragen worden gesteld die 
te maken hebben met beleid. Dat leidt tot 
interessante discussies over wat functioneel 
gewenst is.” Kloosterman heeft er voorlopig 
vrede mee dat niet alle faculteiten maximaal 
gebruikmaken van de mogelijkheden; zij ziet 
de chipkaart vooral als een katalysator in de 
ontwikkeling van de facilitaire organisatie van 
de hogeschool.

Eigen identiteit kost geld
Ook Marcel Laks merkt dat de faculteiten 
sterk vast willen houden aan de eigen historie 
en identiteit, ook al strookt dat niet altijd 
met effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er 28 
verschillende kaartlayouts zijn gemaakt, vier 
kaartsoorten per faculteit en nog een over-
koepelende layout. “Daar is heel lang over 
gesproken, maar het was niet haalbaar om 
dat te uniformeren. En dat brengt kosten 
met zich mee, want met 28 soorten kaarten 
neemt de beheerslast toe. Maar het belang 
van de eigen identiteit en herkenbaarheid van 
een faculteit weegt in dit geval op tegen de 
meerwaarde van centrale afspraken.”
De meerwaarde van het systeem zal zich in 
de toekomst snel ontwikkelen. De invoering 
van het nieuwe systeem heeft tekortkomin-
gen van bestaande processen blootgelegd 
en katalyseert nieuwe – vaak eenvoudiger 
– administratieve processen. Die zullen de 
effectiviteit van het systeem en daarmee de 
acceptatie verder doen toenemen, zeker als 
de multifunctionaliteit verder wordt uitge-
bouwd. Marcel Laks: “Door de discussies rond 
de chipkaart zijn de faculteiten zich meer 
bewust van de kosten van decentraliteit op 
facilitair en administratief gebied. Niet dat het 
beleid daar nu al op is aangepast, maar de 
richting die men op wil is duidelijker gewor-
den. En dat is misschien wel een belangrijker 
opbrengst van het project dan puur de invoe-
ring van de chipkaart.”   .

De Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK) heeft 
in augustus organisatiebreed 
een multifunctioneel chipkaart-
systeem van ScreenCheck in 
gebruik genomen. De nieuwe 
kaart verleent toegang op 
diverse niveaus en kan worden 
gebruikt als college-, medewer-
ker-, media-/bibliotheekkaart 

Mirjam Kloosterman, AHK: “Multifunctionele chip-
kaart geeft inzicht in kostprijs van eigen identiteit”

V.l.n.r. Marcel Laks, Ed Toonen en Mirjam Kloosterman

en betaalmiddel. Projectleider 
Mirjam Kloosterman ziet de kaart 
als een investering voor de toe-
komst. “Er zijn nu nog faculteiten 
die niet meedoen met de catering 
en vending, maar er komt een 
moment dat we ook dat centraal 
gaan aanbesteden. Dan is het 
makkelijk als je een centraal 
systeem hebt en is het een moti-
vatie om te komen tot eenduidig 
prijsbeleid.”
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Beheersbare aanbestedingsprocedure
De toelichting op de genoemde instrumenten 
is slechts een deel van de mogelijkheden 
die er zijn om een aanbestedingsprocedure 
beheersbaar te houden. Mocht een proce-
dure ondanks de juiste toepassing van de 
genoemde instrumenten toch tot een budget-
overschrijding leiden, dan is dat blijkbaar de 
prijs die in de huidige markt voor een project 
moet worden betaald. Vaak wordt beweerd 
dat een bouwteamconstructie alle risico’s op 
een budgetoverschrijding uitsluit. Wij zijn 
voorstander van het toepassen van bouw-
teams in bepaalde situaties, maar absoluut 
niet met het argument een budgetoverschrij-
ding uit te sluiten. De marktprijs is in een 
bouwteam niet anders dan in een aanbeste-
ding. Men zou zelfs kunnen beweren dat de 
marktwerking in een bouwteamconstructie 
per definitie minder is, waardoor het risico op 
overschrijding toeneemt. Wel kan in bepaalde 
gevallen in een bouwteamconstructie flexibel 
op de kwaliteit en capaciteit worden gestuurd. 
En dat zijn nu juist de ingrediënten die wij 
met de genoemde tools ook aanspreken. 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op 
www.brinkgroep.nl.   .
De auteur
Ir. E.C.W. (Erwin) Verkooijen is senior 
projectmanager Bouwmanagement & 
Huisvestingadvies bij Brink Groep.
E-mail: e.verkooijen@brinkgroep.nl
Telefoon: 040 – 267 67 63.

Volgens Brink Groep heeft de aanbesteder 
voldoende instrumenten tot zijn beschikking 
om tot een beheersbare prijsvorming te 
komen. Ondanks het feit dat in de huidige 
aanbiedersmarkt moeilijk vooraf te voorspel-
len is hoeveel partijen geïnteresseerd zijn 
en dat het ook niet eenvoudig is te bepalen 
wat de invloed op de prijs is van een goed 
gevulde orderportefeuille. Brink Groep onder-
scheidt drie soorten instrumenten:

marktanalyse en marktcontact;
budgetsturende varianten;
sturen op deelnamekosten.

Marktanalyse en marktcontact
Onder marktanalyse en marktcontact 
verstaan we het vooraf peilen in de markt of 
er voldoende interesse en capaciteit is voor 
een bepaalde bouwopgave in een specifieke 
periode. Als dit niet het geval is, inventarise-
ren wij, in overleg met onze opdrachtgever, 
de mogelijkheid een alternatieve bouwperi-
ode in te brengen. Deze alternatieve bouw-
periode moet zowel op kosten als (negatieve) 
opbrengsten worden geëvalueerd. 

•
•
•

Met marktanalyse doelen wij ook op de 
analyse van de verwachte bandbreedte van 
het aanbestedingsresultaat. Wij maken deze 
op basis van de normatieve directiebegroting 
en baseren wij op de specifieke kenmerken 
van het project. Hierbij nemen wij ondermeer 
de beschikbaarheid van de voor het project 
specifiek benodigde capaciteit en materialen 
mee en schatten daarbij de effecten in op de 
prijsstelling. Ook gedurende de aanbeste-
dingsprocedure houden wij contact met de 
markt om niet voor verrassingen te komen 
staan op de dag van de aanbesteding. 

Budgetsturende varianten 
In de huidige markt is het wenselijk reke-
ning te houden met de niet in te kaderen 
bandbreedte die bij de aanbesteding wordt 
verwacht. Daarom zijn wij er voorstander 
van vóór de aanbesteding met het ontwerp-
team en de kostenadviseur het ontwerp door 
te lichten. Zo kunnen wij met een aantal 
varianten komen die tot een kostenbespa-
ring leiden. Deze varianten worden aan de 
opdrachtgever voorgelegd en ingebracht in 
de aanbestedingsprocedure. 

Door de inschrijvers te verzoeken ook op deze 
varianten in te schrijven, kan na de aanbe-
steding worden bepaald of het bestek wordt 
gegund of dat, om budgettaire redenen, op 
een of meer varianten moet worden gegund. 
Dit leidt tot de maximaal haalbare kwali-
teit binnen het beschikbare budget zonder 
tijdverlies. 
 
Sturen op deelnamekosten 
Sturen op deelnamekosten is een zeer krach-
tig instrument om voldoende deelname aan 
de procedure te bewerkstelligen. Brink Groep 
gaat er altijd vanuit, dat het voor alle partijen 
het beste is de inschrijving voor markt-
partijen laagdrempelig te houden. Behalve 
duidelijke stukken die zo min mogelijk tijdens 
de aanbesteding wijzigen, hanteren wij ook 
met regelmaat de collectieve hoeveelheden-
staat. Dit laatste middel beoogt de belasting 
op de calculatieafdeling van de inschrijvers te 
beperken door getrapt de verantwoordelijk-
heid voor de inschrijving te verleggen van 
opdrachtgever naar marktpartij. Daardoor 
hoeft slechts 1 marktpartij diepgaand te 
calculeren, terwijl de marktwerking wel maxi-
maal wordt benut. 

Het is wennen voor veel opdracht-
gevers om na de ‘marktdraai’ een 
project in de markt te zetten. 
Waar de afgelopen jaren werd 
‘gerekend’ met een meevaller, 
wordt nu regelmatig met knik-
kende knieën de dag van de aan-
besteding tegemoet gezien. De 
vraag voor veel opdrachtgevers is: 
‘Overkomt ons hetzelfde als vele 
anderen?’. Volgens Brink Groep is 
dit niet nodig.

Ir. E.C.W. (Erwin) Verkooijen

Aanbesteden zonder risico in de huidige markt

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE

Gemeente Reeuwijk ontwikkelt een multifunc-
tionele accommodatie met drie scholen, een 
kinderdagverblijf en een projectontwikkelaar, die 
zorgdraagt voor 26 koopappartementen.

De participanten hebben elk hun eigen belan-
gen en het belang een nieuw en gezamenlijk 
onderwijsgebouw te realiseren. Brink Groep 
ondersteunt het samenwerkingsproces als 
onafhankelijk voorzitter van de projectgroepen 
en als initiator van de kostprijsverdeling, eigen-
domsverhouding en gebruiksafspraken. Brink 
Groep verzorgt het procesmanagement, stuurt het 
ontwerpteam aan, bereidt besluitvorming voor en 
begeleidde de Europese aanbesteding.

HOGESCHOOL INHOLLAND

Hogeschool INHolland staat voor ambitie en 
toekomstgericht onderwijs. Daarbij hoort profes-
sionele, flexibele huisvesting. Hiervoor is in Delft 
een bijzonder nieuw gebouw verrezen. Brink Groep 
verzorgde het integraal projectmanagement, inclusief 
de Europese aanbesteding van dit project.

Opvallend ontwerp
Brink Groep leidde de ontwerpfase in goede banen en 
heeft het standaardprogramma van eisen uitgebreid 
tot een locatiespecifiek eisenprogramma. Dit vormde 
het uitgangspunt voor het toonaangevende architec-
tenbureau Rietveld Architects LLB uit New York, dat 
een bijzonder gebouw ontwierp met een opvallende 
glazen gevel. Binnenin trekt een puntvormig audito-
rium de aandacht. Innovatief is ook de energievoorzie-
ning: de school maakt gebruik van de restwarmte van 
omliggende industrieterreinen.

Steeds in beeld
Het integrale bouwmanagement omvatte ook de bege-
leiding van de Europese aanbestedingsprocedure, 
directievoering en toezicht bij de bouw. We maakten 
tijdens het proces gebruik van projectwebsite 
IBIS4Projects, waarop betrokken partijen gegevens 
konden uitwisselen.

Informatie over Brink Groep en de 
uitgebreide bedrijfspresentatie is te 

lezen op www.schoolfacilities.nl via 
 ► Leveranciers 
 ► Huisvesting
	 ► Advies en Ondersteuning
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Beleef leeromgevingen en toekomstbestendige  
onderwijshuisvesting tijdens 

Geen Congres!

De manier waarop leerlingen leren verandert continu. Net als de middelen waarmee ze werken. 
En dat geldt ook voor hun leeromgeving. U vraagt zich af: Hoe kijken leerlingen aan tegen de 
huidige leeromgeving? Is onze huisvesting wel toekomstbestendig? Wat willen we bereiken 
met onze huisvesting? U krijgt antwoord op deze vragen tijdens Geen Congres!

Geen Congres! is anders dan 
anders. Tijdens een interactieve 
middag gaat u zelf aan de slag om 
een antwoord te vinden op al deze 
vragen. Wij verrassen u met een 
prikkelend programma en zorgen 
voor een creatieve omgeving, een 
rijk palet aan ervaringen en de 
adequate middelen. Dus niet op een 
traditionele manier, passief luis-
terend naar deskundigen op een 
congres.

Samen met andere collega’s uit het 
onderwijs bent u een middag actief 
aan het leren. U beleeft andere werkvormen en ervaart hoe stimulerend verschillende ruimtelijke 
omgevingen kunnen werken. En u werkt aan de creatie van uw eigen stimulerende leeromgeving. 
Vanuit uw visie op wat u met de leeractiviteiten in die omgeving wilt bereiken. Tijdens Geen Congres! 
inspireren wij u om op een andere wijze te kijken naar het effect van een leeromgeving op uw 
onderwijsvisie en andersom.

Wanneer  21 januari 2010
Waar  FiftyTwoDegrees in Nijmegen
Tijd  13.00 uur – 17.30 uur
Voor wie  Bestuurders en beslissers uit VO en MBO die te maken hebben met onderwijs 
  huisvestingsvraagstukken. Zoals schooldirectie, -management, -bestuur en  
  teamleiders.
Kosten  € 125,- p.p.
Aanmelden Via www.platformonderwijshuisvesting.nl

Geen Congres! wordt georganiseerd door het Platform Onderwijshuisvesting (opgericht in 2009). 
Het platform is een initiatief van tien gerenommeerde adviesbureaus op het gebied van onderwijs 
en onderwijshuisvesting. De belangenorganisatie richt zich op deskundigheidsbevordering van 
opdrachtgevers in het onderwijs en Met Geen Congres! komen wij voor het eerst naar u toe. 

Officiële start van de bijeenkomsten 
voor scholen van ECO op 14 en 15 

januari 2010. Mis het niet!

In het gebouw van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, locatie Ruitenberglaan 31 te Arnhem, 
houdt de Stichting Expertise Centrum Onderwijs (kortweg ECO) een tweetal bijeenkomsten. 

Op 14 januari 2010 vindt, na de officiële aftrap door het bestuur van de stichting ECO, het eerste 
seminar plaats met als titel “de brede school”. De bijeenkomst richt zich vooral op het PO en VO 
veld en besteedt aandacht aan onderwerpen, zoals financiële planning, bekostigingsvraagstukken, 
nieuwbouw op een wat andere manier, wetgeving, fiscale aspecten, administratie, cash beheer etc.

Op 15 januari 2010 vindt, na aftrap door het bestuur van de stichting ECO, het tweede seminar 
plaats met de titel “ontwikkelen van gebouwen (complexen)”. Deze bijeenkomst richt zich 
meer op het MBO en HBO veld, vooral op onderwerpen als: vastgoedontwikkelingen, financiering, 
vennootschapsbelasting, omzetbelasting, en dergelijke. 

Beide bijeenkomsten worden verzorgd door mensen uit het onderwijs, banken, accountants, fiscalis-
ten en andere adviseurs. Deelname is gratis voor aangesloten leden en kost voor niet leden €200. 

Lid worden is eenvoudig. Bel hiervoor naar het secretariaat bij de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en vraag naar Sandra Balvert. Haar telefoonnummer is 026-3691854 of stuur een mail 
naar info@expertisecentrumonderwijs.nl.
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Centraal beheer
met  één multifunctionele kaart

alles onder controlein control

Toegangscontrole

Kopiëren en printen

Aanwezigheid registratie

Rapportage

Kaart management

+

Betaalsysteem

Tel: +31-172.50.70.51  -  Fax: +31-172.50.79.83  -  Email: info@inepro.com  -  Website: www.inepro.com

Krimp biedt perspectief. Bepaal uw vooruitzicht!

Denk samen, kijk verder, bereik meer.www.vanaarledelaat.nl

Krimp van de bevolking heeft effecten op uw organisatie. Weet u 
al wat deze effecten zijn? En tot welke veranderingen deze leiden 
in de huisvestingsbehoefte van onderwijs? Heeft u ideeën hoe te 
voorzien in deze veranderende behoefte?

Veel gemeenten switchen van een onderwijshuisvestingsstrategie ge-
richt op groei, naar een strategie gericht op krimp. Om uw organisatie 
snel inzicht te geven in de gevolgen van krimp heeft Van Aarle De Laat 
‘de Verrekijker’ ontwikkeld; een effectief instrument om demografische 
veranderingen te vertalen naar een realistisch toekomstperspectief. 

Een integrale en strategische aanpak helpt u uw doelen te bereiken. 
Als specialist in maatschappelijk vastgoed begeleiden we u bij het 
ontwikkelen van een integrale visie, waar maatschappelijke partners 
onderdeel van zijn. Samen met u bepalen we de verschuivingen en de 
kansrijke investeringen vanuit de nieuwe inzichten.

Speel in op krimp en zet een eerste stap in de goede richting. Gebruik 
de VADL Verrekijker! Vraag vrijblijvend informatie aan bij Mendy Alewijn 
op 030 6702188 of per e-mail VADLVerrekijker@vanaarledelaat.nl.

004.245 adv 190x130mm.indd   1 31-08-2009   14:42:40

Vergelijken, leren en verbeteren zijn de 
uitgangspunten van dit jaarlijkse onderzoek 
naar kosten, kwaliteit en trends, dat is uitge-
voerd in samenwerking met de HBO-raad. Het 
onderzoek, opgebouwd conform de NEN 2748 
en de NTA 8101 (een afgeleide van de NEN 
2748 en toegespitst op het onderwijs), maakt 
de facilitaire kosten inzichtelijk en geeft de 
deelnemers de mogelijkheid om hun kosten 
te benchmarken en op basis hiervan sturing 
te geven aan de eigen organisatie. “Moedig 
en moeilijk” geeft Doekle Terpstra aan als een 
toelichting op het onderzoek wordt gegeven. 
“Een interessante manier van kijken: aan de 
voorkant wordt gestreden om de student en 
aan de achterkant kijken we bij elkaar in de 
keuken en proberen we van elkaar te leren 
door zo transparant mogelijk te zijn”, vervolgt 
hij. “Benchmarking wordt steeds belangrijker” 
vertelt de heer Terpstra. “Fantastisch dat al 
80% van de hogescholen deelneemt!”. Hij 
vindt ook dat de kleinere hogescholen het 
belang ervan moeten onderkennen en roept 
hen dus ook op om volgend jaar deel te 
nemen.

Uitgangspunt voor discussie
Gemiddeld wordt per student bijna 1400 euro 
aan facilitaire ondersteuning uitgegeven. Per 
student is ongeveer 6,5 vierkante meter 
bruto vloeroppervlak beschikbaar. Uit het 
onderzoek blijkt dat vijftien procent van de 
totale concernkosten toegerekend wordt aan 
facilitaire kosten. Van deze facilitaire kosten 
gaat het grootste gedeelte op aan huisvesting, 
namelijk 52 procent.  Verder komt naar voren 
dat de deelnemers uit 2009 samen verant-
woordelijk zijn voor bijna twee miljoen bruto 
vierkante meter vloeroppervlak, ruim 341.000 

studenten en bijna 28.000 werkplekken. 
De resultaten uit het onderzoek worden 
gebruikt als uitgangspunt voor discussie. 
Zowel met vakgenoten als met leidinggeven-
den en de colleges van bestuur. Tijdens de 
rondetafelbijeenkomsten, die gedurende het 
traject worden georganiseerd, is uitwisseling 
van informatie met vakcollega’s mogelijk. 
Het verhaal achter de cijfers is erg verhel-
derend en geeft inzicht in de wijze waarop 
de verschillende HBO instellingen omgaan 
met facilitaire vraagstukken. “Het niet direct 
vertalen in bestuurlijke conclusies, maar met 
een verhaal naar het College van Bestuur 
waarbij de Trendrapportage als onderlegger 
dient, is voorwaarde” stelt Doekle Terpstra.

Organiseren en flexibiliseren is de 
toekomst
Een in het oog springende facilitaire uitdaging 
is het zo efficiënt en effectief mogelijk inrich-
ten van de vierkante meters. De moeilijk-
heidsgraad ligt ‘m niet zozeer in het bepalen 
van de ruimtebehoefte en de feitelijke inrich-
ting ervan, maar in de overtuiging van de nut 
en noodzaak richting het College van Bestuur, 
de directies en de gebruikers. Facilitair verant-
woordelijken geven aan dat de bezettings-
graad van ruimten in zowel de kantoor- als 
de leeromgeving laag is. Dit gegeven, gekop-
peld aan het feit dat de huidige in gebruik 
zijnde vierkante meter vloeroppervlak in de 
meeste gevallen aan de ruime kant is, bete-
kent dat waarschijnlijk ook de organisaties 
van de deelnemers aan de Trendrapportage 
met minder vierkante meter vloeroppervlak 
kunnen werken en zo de kosten en CO2 foot-
print dusdanig kunnen beperken en de groei 
wellicht kunnen opvangen met de huidige 
middelen. Flexibiliteit vanuit alle geledingen is 
hierbij wel een vereiste.

“Het is een illusie om te veronderstellen dat 
de vergoeding per student in de komende 
jaren zal stijgen” vertelt Doekle Terpstra. 
“Alternatieve bronnen zijn dus noodzakelijk”. 
De facility manager moet niet gek opkijken 
als ook hem de vraag wordt gesteld welke 
alternatieve bronnen aangeboord kunnen 
worden. Enerzijds kan gedacht worden aan 

het vergroten van de opbrengsten, bijvoor-
beeld door commercialisering, het aanbieden 
van meer en/of extra diensten of het vragen 
van (hogere) vergoedingen bij de gebruiker. 
Het snijden in de kosten is anderzijds een 
mogelijkheid. Denk hierbij aan de mogelijke 
besparingen door bijvoorbeeld slimmer in te 
richten, het snijden in de dienstverlening, de 
samenwerking zoeken met het bedrijfsleven 
of het aanbieden van de dienstverlening via 
een andere vorm (meer digitaal). Kortom, 
organiseren en flexibiliseren is de toekomst. 
Er zit namelijk geld in facilitaire processen.

Grote en kleine kwaliteit
In het hoger onderwijs maakt men onder-
scheid tussen de ‘grote’ en de ‘kleine’ kwali-
teit. De grote kwaliteit gaat over inhoudelijke 
zaken (topinstituten, toponderzoekers, topdo-
centen); de kleine gaat over de dienstverle-
ning aan studenten (roosters, communicatie, 
informatie, huisvesting, services). De grote 
kwaliteit wordt vaak gezien als  belangrijkste 
graadmeter voor de kwaliteit van een instel-
ling, de kleine kwaliteit vindt men nauwelijks 
interessant en laat vaak te wensen over. 
Doekle Terpstra stelt daarentegen dat “de 
kleine kwaliteit van fundamenteel belang is 
voor de reputatie van het hoger onderwijs. 
Indien deze op orde is, is de grote kwaliteit 
dit ook”. Er is dus nog een wereld te winnen 
waar het gaat om de kleine en de grote 
kwaliteit.  .

Sheryl Limburg is werk-
zaam bij Capgemini. Zij 
is senior consultant op 
het gebied van Facility 
Management en de 
projectleider van de 
Trendrapportage in het 
HBO werkveld. Tevens 

is zij verantwoordelijk voor de jaarlijkse facili-
taire benchmark onder de MBO instellingen.
e-mail: sheryl.limburg@capgemini.com

Duurzaamheid wordt voor de 
komende jaren  als zeer belang-
rijk ervaren. Momenteel staan de 
hogescholen vooral voor de uit-
daging om ruimten efficiënter en 
effectiever te gebruiken en een 
professionaliseringslag te maken 
in de facilitaire organisatie. Dat 
blijkt uit de Trendrapportage 
facilitaire kengetallen en trends 

voor het HBO onderwijs, die dit 
jaar voor de vijfde keer is uitge-
voerd door het cluster Facility 
Management van Capgemini 
Consulting.

door Sheryl Limburg

v.l.n.r.: Remko Oosterwijk (Capgemini), Paul Stevens (Fontys Hogescholen), Sheryl Limburg (Capgemini), 
Hans Wichers Schreur (Saxion) en Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad)

Trendrapportage HBO: “Facilitaire dienstverlening 
ontwikkelt zich tot een ‘grote kwaliteit’”
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CSU is door Great Place to Work opnieuw verkozen tot een van de Beste werkgevers 

van Nederland. Na de topposities in 2004 tot en met 2008 maakt de bekroning in 

2009 ons duidelijk dat we de goede weg volgen om ons mensenbeleid te vertalen in 

voordelen voor onze klanten. Werknemerstevredenheid zorgt bij CSU namelijk voor 

een goed product, continuïteit en hogere klant tevredenheid. Persoonlijke aandacht 

vertalen we zo naar klantvoordeel. CSU Cleaning Services is uw professionele partner 

voor regulier schoonmaakwerk en specialistische reiniging. We zijn een landelijk 

opererende organisatie met meer dan 30 regiovestigingen. Daardoor zijn we altijd 

dichtbij en flexibel inzetbaar. We bieden u complete schoonmaakzorg. Maatwerk 

tegen een scherpe prijs. CSU is partner van MVO Nederland. T 0413 285 111
F 0413 251 455 
cleaning@csu.nl
www.csucleaning.nl

‘CSU. Daar blijf je bij.’

cleaning services

Door ons blijft de
hele klas zitten dit jaar

Tijdens een les is het rustig blijven zitten essentieel voor de concentratie. 
Geen probleem met de Sediamo stoel. Een perfect voorbeeld van functioneel 
design. Makkelijk draagbaar door de unieke handgreep, simpel stapelbaar, 
kleurrijk en een ideale zit- en schrijfhouding. En de prijs? Dat zit wel goed. 
Meer ideale producten voor in het onderwijs vindt u op www.eurofysica.nl. 

Eurofysica Schoolinrichters B.V.  |  Stadionlaan 161  |  5246 JT  Rosmalen
Postbus 3435  |  5203 DK  ’s-Hertogenbosch  |  tel.: +31(0)73 649 12 12  |  fax: +31(0)73 649 12 19

Adv. Sediamo 90x133 mm.indd   1 29-9-2009   10:33:16

ROC Flevoland is in 1990 opgericht en komt 
voort uit een fusie tussen MBO Almere en 
Het Roer. In de loop der jaren is de school 
uitgegroeid tot een grote onderwijsinstelling 
met 9.000 studenten, verdeeld over in totaal 
zes locaties in Almere, Lelystad en Dronten. 
Samen met twee collega’s is de heer Jan 
Brouwers sinds 1999 verantwoordelijk voor 
de centrale inkoop van Facility Management & 
Hospitality (FM&H).

Samenwerking met ROC Amsterdam
Door een bestuurlijk samenwerkingsverband 
met ROC van Amsterdam is een nieuwe 
fase aangebroken in de ontwikkeling van 
ROC Flevoland. Beide afdelingen Inkoop gaan 
intensief samenwerken. Het streven is om 
uiteindelijk één grote centrale afdeling Inkoop 
te formeren. Een aantal zaken zullen op 
centraal niveau geregeld worden en een 
aantal zaken op lokaal niveau. Jan Brouwers: 
“Het is belangrijk om de lijnen met de interne 
organisatie kort te houden”.

ROC Flevoland en Magna Carta
ROC Flevoland beschikt al geruime tijd over 
een studentenpas, maar die werd vooral 
gebruikt voor identificatie. Vanuit de wens 
om de studentenpas voor meer doeleinden te 
gebruiken werd veel overleg gevoerd. Wat is 
een goede smartcard? Wat zijn de mogelijk-
heden van een betaalkaartsysteem? Welke 
functionaliteiten zijn gewenst?

 “Na een kort vooronderzoek is op een bepaald 
moment de keuze gemaakt om een functi-
oneel programma van eisen te formuleren”, 
geeft Jan Brouwers aan. Ter oriëntatie werden 
gesprekken gevoerd met diverse leveranciers, 
waaronder Magna Carta. Er werd ook informa-
tie ingewonnen bij andere ROC’s. 

Centraal stond de vraag: wat voor kaartsy-
stemen zijn beschikbaar, wat zijn de functi-
onaliteiten en wat sluit aan op onze eisen en 
wensen?

Vervolgens is in 2008 binnen het ROC het 
project ‘Betalen bij Kopiëren/Printen’ opge-
start. ROC Flevoland had juist een Europese 
aanbesteding achter de rug voor een leve-
rancier van Kopiëren en Printen (Xerox). Tot 
dat moment konden studenten kosteloos 
kopietjes en printjes maken, wat een enorme 
kostenpost was. Uiteindelijk is de keuze 
gevallen op het systeem van Magna Carta. 
“Magna Carta kende onze organisatie goed 
en wist snel en adequaat in te spelen op onze 
eisen en wensen. Er is toen gekozen voor 
een gesloten betaalsysteem, waarbinnen men 
de pas kan opwaarderen en waarbij de pas 
gebruikt kan worden als betaalmiddel”.

Waarom Magna Carta?
“Vanwege de goede en al langdurige relatie 
tussen ROC en Magna Carta was het relatief 
makkelijk om tot elkaar te komen. We kenden 
elkaar en wisten wat we aan elkaar hadden. 
We hadden vertrouwen in Magna Carta”, aldus 
Jan Brouwers. “Langzaam maar zeker heeft 
het project vorm gekregen, waardoor we nu 
in de laatste fase van implementatie zitten. 
Begin november 2009 is de start gemaakt met 
betaald kopiëren en printen”.

Behalve dat het voorstel prijstechnisch zeer 
interessant was bood het betaalkaartsysteem 
van Magna Carta voordelen die andere syste-
men niet hadden, zoals de relatief gemak-
kelijke integratie met andere ICT systemen. 
“Dat geeft dan ook snel de doorslag om de 
keuze te maken: de mensen, de middelen, 
de organisatie, de prijs -kwaliteit verhouding, 
maar ook hetgeen we al hadden bewerkstel-
ligd. Je hoeft dan niet de hele structuur te 
wijzigen, je hoeft het systeem alleen maar uit 
te breiden”. 

Gesloten kaart
Iedereen binnen het ROC heeft een smart-
kaart. De studenten betalen voor printen 
en kopiëren vanaf het tegoed op de kaart. 
Medewerkers kunnen gratis, via een budget, 
kopiëren en printen met de kaart. Deze 
kosten worden direct geboekt op de juiste 

kostenplaats. Er is bewust gekozen voor 
een gesloten betaalkaartsysteem, omdat men 
enerzijds al gebruik maakte van een smartcard 
(Mifare) en anderzijds vanwege de mogelijk-
heid tot prijsdifferentiatie en het toeken-
nen van rechten en subsidies aan diverse 
gebruikersgroepen. De ‘gesloten’ omgeving 
bood dus meerwaarde ten opzichte van een 
betaalomgeving waar alleen met een bancaire 
Chipknip kan worden afgerekend. Op termijn 
zal wellicht ook de Chipknip geaccepteerd 
worden. Daar is technisch nu al rekening mee 
gehouden. 

Opwaarderen van de kaart
Het opwaarderen van de kaart kan via 
verschillende MultiBank opwaardeerstations. 
Op de hoofdvestigingen heeft men gekozen 
voor opwaardeerstations voor bankbiljetten, 
vanwege het extra werk, de kosten en proble-
men bij het afstorten van munten. Op de klei-
nere locaties beschikt men wel over opwaar-
deerstations voor munten, rekening houdend 
met de studentenpopulatie op deze locaties. 
Binnenkort kunnen de kaarten ook via iDeal 
worden opgewaardeerd. Dit is een nieuwe 
applicatie van Magna Carta. Jan Brouwers 
geeft aan dat als betalen via iDeal breed geac-
cepteerd is, men zal overwegen om opwaar-
deren ook op deze wijze te implementeren.

Toekomst – cashless omgeving
Natuurlijk zijn er na het realiseren van dit 
project weer nieuwe uitdagingen. In het 
streven naar een ‘cashless’ omgeving zal 
bij de kassa in de schoolkantine steeds 
meer met de studentenkaart betaald kunnen 
worden. Ook worden meer verkoopautomaten 
voorzien van kaartlezers. ROC Flevoland wil 
graag de laagdrempeligheid van het systeem 
voor de studenten vasthouden. In de (nabije) 
toekomst wil men graag met alle betrok-
ken partijen bespreken op welke wijze het 
systeem verder uit te breiden is. .

Op ROC Flevoland gebruiken 
alle studenten en medewerkers 
sinds november een betaalkaart 
bij het printen en kopiëren. Het 
ROC heeft een betaalsysteem van 
Magna Carta geïmplementeerd. 
De studenten betalen direct met 
de studentenkaart, de kosten van 

Informatie over Magna Carta en de 
uitgebreide bedrijfspresentatie is te 

lezen op www.schoolfacilities.nl via 
 ► Leveranciers 
 ► Safety & Security
	 ► Chipkaart en Kaartsystemen

i

Jan Brouwers, ROC Flevoland: “Wij hebben het 
volste vertrouwen in Magna Carta”
de medewerkers worden door 
middel van de medewerkerkaart 
automatisch op de juiste kosten-
plaats geboekt. Het systeem is 
een logische stap in het streven 
van ROC Flevoland naar een 
‘cashless’ onderwijsomgeving.

ImplementatIe HaCCp 
voor 

onderwIjsInstellIngen

Door de richtlijnen in dit handboek op 
de juiste wijze op te volgen en uit te 
voeren, voldoet de gebruiker aan de 
eisen en criteria van de wetgeving.

InHoud Handboek HaCCp voor onderwIjsInstellIngen
Praktijkhandleiding met werkinstructies inzake de inkoop, ont-
vangst, opslag, hygiëne voedselbereiding, persoonlijke hygiëne, 
reiniging en desinfectie, afvalverwerking, verificatie. En check-
listen en formulieren, waarin wordt gewerkt volgens de HACCP-
systematiek gericht op schoolkantines (General Food Law 2006). 
Om goed en hygiënisch in de ruimten te kunnen werken zijn de 
wettelijke inrichtingseisen in de laatste update toegevoegd. 
Prijs: 105 euro per exemplaar, exclusief BTW.

Om u te ondersteunen bij de implementatie van HACCP binnen uw
onderwijsinstelling, bieden wij ook nog andere instrumenten 
(cursus, quick scan, etc.) die u kunnen helpen bij dit proces. 

meer InformatIe
Voor het bestellen of meer informatie over het Handboek HACCP 
kunt u kijken op www.schoolfacilities.nl onder de button HACCP.

Postbus 32 │ 7220 AA steenderen │tel.: +31 (0)575 - 441888
FAx: +31 (0)575 - 441 889 │ e-mAi: inFo@schoolFAcilities.nl
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Slecht imago
Overhead is het geheel van functies (taken) 
dat zich niet bezighoudt met het primaire 
proces. Hier vloeit de soms negatieve bena-
dering van het begrip overhead uit voort, 
waarbij gemakshalve vergeten wordt dat 
de overhead zich richt op de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het 
primair proces. Soms met taken die voor 
iedereen zichtbaar en logisch zijn (het reini-
gen van de toiletten of het uitbetalen van 
de salarissen), soms met taken die voor 
de medewerkers in het primair proces veel 
minder concreet zijn, maar bij verwaarlozing 
uiteindelijk het primair proces ernstig zullen 
schaden (de bekostiging die stopt omdat het 
jaarverslag nog steeds niet is ingediend is of 
de rechtszaak die verloren wordt omdat het 
personeelsbeleid volstrekt niet op orde was). 
Daarom is de medewerker in het primair 
proces uiteindelijk op alle terreinen de klant 
van de overhead.
 
Risico’s
Infinite Financieel heeft voor diverse onder-
wijsorganisaties in het primair en voortgezet 

onderwijs de bovenschoolse organisatie door-
gelicht of geadviseerd over de inrichting er 
van. Opvallend is dat de aard en de omvang 
van de overhead vaak veel meer door gewen-
ning is bepaald (historie en cultuur), dan 
door een heldere inventarisatie van taken en 
wensen vanuit de organisatie. Zo kent het 
voortgezet onderwijs historisch gezien een 
stukje bekostiging voor bepaalde overhead 
taken. Zowel in een veel te hoge als in een 
veel te lage overhead schuilen grote risico’s. 
Een te kleine overhead heeft als voornaamste 
risico’s dat er alleen maar brandjes geblust 
worden, er brokken gemaakt worden omdat 
essentiële zaken blijven liggen (bijvoorbeeld 
het overschrijden van fatale termijnen) of 
mensen overbelast raken. Een te grote over-
head leidt tot bureaucratie, bemoeizucht 
en een onnodige beleidshonger. Beide zijn 
zeer nadelig voor de totale kwaliteit van de 
organisatie. 

Unieke database Berenschot
Managementadviesbureau Berenschot doet 
sinds 2001 onderzoek naar de omvang van 
de overhead. In meer dan 1.250 organisa-
ties, verspreid over allerlei sectoren, bracht 
men de overhead in kaart. In de definitie 

van Berenschot is overhead de optelsom van 
staf én management; centraal en decentraal. 
Er blijken zeer grote verschillen te bestaan, 
tussen maar met name óók binnen sectoren. 
De ene sector kent een gemiddelde overhead 
van ongeveer tien procent, andere sectoren 
komen in de buurt van de vijftig procent. 
Binnen sectoren zijn de verschillen soms nog 
groter, zie grafiek 1. 

Onderwijs
Binnen het onderwijs is de overhead het 
grootst in het wetenschappelijk onderwijs 
(ruim 25%) en het geringst in het primair 
onderwijs (ongeveer 15%), waarbij binnen 
die sector het speciaal basisonderwijs nog 
weer procentpunten lager scoort, zie grafiek 
2. In alle sectoren maakt Berenschot onder-
scheid in generieke overhead (voorkomend in 
alle sectoren) en sectorspecifieke overhead 
(kenmerkend voor deze sector). Generieke 
overhead is bijvoorbeeld bestuur, manage-
ment, P&O, Financiën en Control, Marketing 
en PR en juridische zaken. Veel onder-
wijsorganisaties hebben niet op al deze 
terreinen medewerkers in dienst. Sommige 
overheadtaken zijn structureel uitbesteed, op 
andere onderdelen wordt incidenteel know 
how ingehuurd. Sectorspecifieke overhead in 
het onderwijs is bijvoorbeeld leerlingenadmi-
nistratie, interne en roosterplanning. Al deze 
aspecten moeten bij het benchmarken van 
de overhead betrokken worden. Dat blijkt in 
de praktijk een moeilijke exercitie te zijn, te 
meer daar overheadtaken soms door mede-
werkers die behoren tot de primaire formatie 
behoren worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 
ict-beheer of roostertaken) of primaire taken 
worden uitgevoerd door managers of stafme-
dewerkers (bijvoorbeeld de conrector die 15 
lessen per week geeft).

Verhouding
Alleen maar benchmarken op omvang 
en kosten levert een beperkt beeld op. 
Uiteindelijk gaat het om de verhouding 
tussen de omvang, de kostprijs en de gele-
verde prestaties. Deze manier van kijken 
naar overhead staat centraal in het boekje 
“De overhead in het juiste perspectief”. De 
uitgave biedt een concrete aanpak voor het 
vaststellen van de gewenste overhead. 

Meer is niet beter
De onderzoeksresultaten van Berenschot en de 
praktijkervaringen van Infinite Financieel leiden 
tot een aantal opmerkelijke conclusies:

Meer overhead leidt zeker niet altijd tot meer 
kwaliteit.
Meer overhead leidt zeker niet altijd tot meer 
productie in het primaire proces.
Schaalvergroting leidt zeker niet altijd tot 
een lagere overhead.

Uit onderzoeken blijkt dat er geen verband 
bestaat tussen de omvang van de overhead en 
de geleverde kwaliteit, dat medewerkers in het 
primaire proces niet meer gaan presteren als ze 
van bepaalde werkzaamheden of taken ontlast 
worden, en dat er vanaf ongeveer 300 arbeids-
plaatsen nauwelijks meer schaalvoordelen zijn 
te bereiken. Alleen op administratief terrein is er 
dan nog winst te behalen, zie grafiek 3. 

Vraaggestuurd
Het aantal vragen dat Infinite Financieel 
ontvangt over het onderwerp overhead neemt 
toe, misschien mede doordat de overheid voor 
het primair onderwijs nu een bezuiniging op het 
budget Bestuur en Management heeft aange-
kondigd. Merkwaardigerwijs beschouwen veel 
organisaties dit budget geïsoleerd. Logischer en 
beter is het te zien als een onderdeel van de 
totale lumpsum. De aangekondigde bezuiniging 
komt dan feitelijk gewoon neer op een korting 
van één procent op het totaal beschikbare 
budget per primair onderwijs organisatie. Of die 
bezuiniging van één procent geheel of gedeelte-
lijk binnen de overhead gevonden moet worden, 
hangt af van de antwoorden op een aantal 
vragen. Het is erg belangrijk de klanten van de 
overhead te betrekken bij de beantwoording. Zo 
ontstaat een vraaggestuurde inrichting van de 
overhead. Als men de overheadmedewerkers 
alleen de keuzes laat maken, is de kans groot 
dat er een aanbodgestuurde invulling van de 
overhead ontstaat. Waarbij overhead medewer-
kers mogelijk vooral gaan doen waar zij goed in 
zijn of wat zij leuk vinden en vanuit hun profes-
sionaliteit de lat op maximale hoogte leggen.   

Ambitieniveau
Het beantwoorden van principiële vragen over 
de aard en de omvang van de overhead, leidt 
tot een rationele benadering van de overhead. 
En dat is de juiste benadering. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld over de besturingsfilosofie van de 
organisatie (en de bijbehorende planvormings- 
en rapportagelast), de inrichting van de orga-

•

•

•

nisatie (heldere taakafbakeningen, bijvoorbeeld 
tussen lijn en staf en centraal en decentraal), 
het aantal interne klanten en het gewenste 
dienstverleningsniveau (als P&O geacht wordt 
bij elk sollicitatiegesprek aanwezig te zijn en of 
elke nieuwe medewerker persoonlijk weg wijs 
te maken, heeft dit vanzelfsprekend financiële 
consequenties). En natuurlijk is ook de totale 
hoeveelheid beschikbare middelen van belang. 
Die beïnvloeden hoe dan ook het ambitieniveau. 
De relatief hoge overhead bij accountants, 
verzekeringsmaatschappijen en in de juridi-
sche dienstverlening kan onder meer hierdoor 
verklaard worden.

Norm
Per sector kan een indicatie gegeven worden 
voor de omvang van de overhead. Niet meer 
dan dat, want een gemiddelde is geen norm. De 
feitelijke omvang wordt binnen de organisatie 
zelf bepaald en is afhankelijk van organisatie-
specifieke aspecten en ambities. Het gaat hier 
om de ambities van de organisatie, niet die 
van de individuele overheadmedewerkers. Zo 
komt een norm tot stand, die periodiek herijkt 
kan worden. De afweging welke overheadtaken 
in eigen beheer moeten worden uitgevoerd en 
welke beter uitbesteed kunnen worden of in 
samenwerking met anderen uitgevoerd kunnen 
worden, is onderdeel van deze periodieke 
herijking.
De norm doet uitspraken over omvang en te 
leveren kwaliteit en is het vertrekpunt voor het 

beoordelen van het functioneren en presteren 
van de overhead. Het beoordelen van de over-
head is bijvoorbeeld in onderwijsorganisaties 
nog een ingewikkeld punt. Hoe kun je prestaties 
beoordelen op een werkterrein dat volstrekt het 
jouwe niet is. In de eerste plaats kunnen extern 
opgestelde professionele kwaliteitseisen een 
beoordelingskader vormen. In de tweede plaats 
kan de tevredenheid van interne afnemers 
gemeten worden, door middel van enquêtes 
(kwantitatief) en interviews (kwalitatief).      

Goed imago 
Het imago van en de waardering voor de over-
head binnen een organisatie kan beïnvloed 
worden. Het blijkt uiteindelijk niet zo moeilijk 
een positief-kritische benadering van de over-
head te realiseren.  Daarbij is communicatie met 
de klanten van de overhead en het managen 
van de verwachtingen ten aanzien van de 
prestaties van de overhead erg belangrijk. Een 
stafbureau bijvoorbeeld doet er verstandig aan 
steeds te laten merken dat men de scholen 
ziet als klanten. Klanten aan wie het stafbureau 
zijn bestaansrecht ontleent. Prestatieafspraken 
passen in een zakelijke verhouding tussen staf-
bureau en scholen. Ze staan amicale omgang 
tussen personen beslist niet in de weg. Een 
onderwijsorganisatie die het stafbureau ook 
soms benut als parkeerplaats voor medewerkers 
die in hun eigen functie niet meer kunnen functi-
oneren, moet niet verbaasd zijn als blijkt dat het 
imago van het bureau niet al te best is.  

Meer informatie?
De resultaten van de Berenschot-onderzoeken 
zijn in 2008 gepubliceerd in het boekje “Heeft 
iemand de overhead gezien?”; ISBN 978-90-
5261-625-4. Het ISBN nummer van “Overhead 
in het juiste perspectief” is 978-90-812040-26. 

Op de website van Infinite Financieel staat een 
quick scan over het al dan niet uitbesteden 
van een deel van de overhead, namelijk de 
administratie.

www.infinitebv.nl 
www.berenschot.nl
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In tijden van bezuinigingen kun je er op wachten: mensen die verkondi-
gen dat de overhead met gemak ingekrompen kan worden. Over over-
head bestaan veel vooroordelen en misverstanden. Het is heel bijzonder 
dat een belangrijk bedrijfsonderdeel, ongeveer 25% van de beroepsbe-
volking werkt in een overheadfunctie, zo’n negatief imago heeft. Vaak 
ten onrechte.

Rick de Wit, Infinite Financieel:  
“De ene overhead is de andere niet”

Grafiek 1. Gemiddelde en spreiding van overheadformatie in diverse sectoren.

Grafiek 2. Verhouding overheadtaken van Primair Onderwijs

Grafiek 3. Totale formatie VO-instellingen versus aandeel overheadformatie
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Schoolfotografie is op veel scholen een tradi-
tie. Zeker in het basisonderwijs, maar ook in 
het vervolgonderwijs worden de leerlingen 
jaarlijks op de foto gezet. Die foto’s worden 
tegenwoordig voor veel meer doeleinden 
gebruikt dan vroeger. Behalve als afdruk 
worden ze bijvoorbeeld gebruikt op de school- 
passen en in leerlingenoverzichten van de 
docenten. “Je moet je producten aanpassen 
aan de moderne tijd”, legt Theo van den Berg 
uit. “De basis van ons werk is nog steeds 
de afdruk, maar scholen krijgen er nu voor 
hetzelfde geld een digitale versie van de foto 
en meestal zelfs een schoolpas bij.”

Altijd een wereldfoto
Om altijd de perfecte foto te maken heeft het 
bedrijf tien mobiele fotostudio’s. Daarmee kan 
een fotograaf in enkele seconden een leerling 
op de foto zetten. Theo van den Berg: “In een 
school is het altijd druk en kun je moeilijk een  
goede foto maken. Wij zetten een leerling in 
de auto, de schuifdeur gaat dicht. De leerling 
hoeft zich niet opgelaten te voelen, wordt niet 
afgeleid en hoeft geen pose aan te nemen 
voor zijn medeleerlingen. Dus wij krijgen die 
geweldig leuke spontane lach. En het duurt 
maar enkele seconden. Want het proces in 
die auto is zo geautomatiseerd dat we wel 150 
tot 200 leerlingen per uur op de foto kunnen 
zetten.”

Complex proces
Vandenberg-ID steekt veel energie in het 
optimaliseren van het logistieke proces rond 

het fotograferen, legt directeur Luke Hendrix 
uit. Er wordt samen met de school een plan-
ning gemaakt om de leerlingen in een zo kort 
mogelijk tijdbestek op de foto te zetten. De 
school levert daarvoor vooraf al de noodza-
kelijke klasse- en naw-gegevens aan. “Het 
koppelen van de juiste naam aan de juiste 
foto gebeurt volautomatisch. Op het moment 
dat de fotograaf de foto maakt worden de 
gegevens direct aan de foto gekoppeld en 
in onze computersystemen weggeschreven. 
Dus zodra hij terug is kunnen we meteen 
met de productie van de foto’s en de passen 
beginnen.”

Incasso
Veel tijd en geld zijn ook geïnvesteerd in de 
software die dient voor de distributie en het 
afrekenen van de foto’s. Luke Hendrix legt 
uit dat je tegenwoordig niet meer een grote 
zak met foto’s naar de school kunt sturen om 
een paar weken later het geld op te halen. 
“Je mag dat niet van de docenten verlangen, 
dat kost veel teveel tijd. En het is ook niet 
veilig: op een school met 2.000 leerlingen zou 
er zomaar enkele tienduizenden euro’s in de 
docentenkamer kunnen liggen. Dat is vragen 
om diefstal.” De meeste scholen maken tegen-
woordig gebruik van afrekenen per acceptgiro 
of door middel van automatische incasso. “De 
scholen delen alleen de mapjes met foto’s in 
de klas uit. Met het afrekenen hebben ze niets 
van doen. Herinneringen gaan rechtstreeks 
naar het huisadres, dat is een volledig geau-
tomatiseerd systeem.”

Security
Bij Vandenberg-ID is men zich ervan bewust 
dat er wordt gewerkt met persoonlijke gege-
vens van mensen en dat daar zorgvuldig mee 
moet worden omgegaan. Gegevens die door 
klanten worden aangeleverd worden alleen 
gebruikt voor de productie van de passen 
en de schoolfoto's. Theo van den Berg: “We 
moeten ons houden aan de wet bescherming 

persoonsgegevens. Wat dat betreft hebben 
we onszelf wel bewezen, want we maken ook 
passen voor o.a. de belastingdienst, TNT, 
Philips en Shell. En als die hun gegevens hier 
neerleggen is het echt wel veilig.” Een ander 
aspect van degelijkheid en betrouwbaarheid is 
dat het bedrijf de ISO 9001-2008 certificering 
heeft behaald. Dat wil zeggen dat de gehele 
bedrijfsvoering aan zeer strenge kwaliteitsei-
sen voldoet. Luke Hendrix: “Alles wat gebeurt 
wordt heel goed gedocumenteerd. Dus alles is 
traceerbaar. Als al het personeel weggehaald 
zou worden zou je op basis van de documen-
tatie met een nieuwe crew zo verder kunnen.” 

Schoolpassen
Naast de schoolfoto’s produceert Vandenberg-
ID ook schoolpassen, van eenvoudige plastic 
identificatiemiddelen tot zeer geavanceerde 
RFID-chipkaarten. Het bedrijf heeft een eigen 
passenfabriek en werkt nauw samen met 
diverse systeemleveranciers. Bijzonder trots 
zijn Theo van den Berg en Luke Hendrix 
op het feit dat zij als enige schoolfotograaf 
gecertificeerd zijn om RFID chipkaarten te 
coderen. “Die certificering wil zeggen dat wij 
bevoegd en gekwalificeerd zijn om de natio-
nale bibliotheekpas te mogen maken.”

Duurzame schoolpas
Scholen die de foto’s voor de pas in eigen 
beheer maken zijn volgens Theo van den Berg 
en Luke Hendrix per definitie duur uit. Het 
productieproces kent veel verborgen kosten 
en als een conciërge de foto’s moet maken 
is de kans groot dat die foto’s kwalitatief 
niet goed zijn. Dat heeft zijn weerslag op de 
levensduur van de schoolpas. “Iedereen is van 
binnen een beetje ijdel. Als je ervoor zorgt dat 
er een goede foto op de (chip)kaart staat zal 
de gebruiker daar trots op zijn. Hij zal beter 
omgaan met zijn pas en die gaat dan veel 
langer mee.”  .
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Vandenberg-ID heeft de afgelo-
pen dertig jaar vele miljoenen 
schoolfoto’s gemaakt. Op locatie, 
met speciaal daarvoor gebouwde 
mobiele studio’s die voorzien zijn 
van de modernste apparatuur, 
is het bedrijf in staat om tot wel 
10.000 leerlingen per dag te foto-
graferen. Naast de uitstekende 
kwaliteit van de foto’s is volgens 
Luke Hendrix de service die hij 
biedt een belangrijke reden voor 

Theo van den Berg: “Wij ontzorgen scholen bij het 
maken van schoolfoto's en passen”

het succes van zijn bedrijf. “Op 
school heeft men de tijd hard 
nodig om onderwijs te geven. 
Onze organisatie is er daarom op 
ingericht om hen alle rompslomp 
er omheen uit handen te nemen.”

Luke Hendrix en Theo van den Berg (rechts). Op de achtergrond een 
van de vele miljoenen schoolfoto's die het bedrijf heeft gemaakt.
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SCHADE?
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Bike-Safe
Stuurdraagsystemen

Bike-Safe heeft verkoop, productie en montage in 
eigen beheer waardoor wij in staat zijn om een 

concurrerende prijsstelling te hanteren.

BIKE-SAfE
Stuurdraagsystemen

Uw partner in schoonmaak 
van onderwijsinstellingen

Voor de schoonmaak in onderwijsinstellin-
gen is EVON de partner die de zorg van de 
gebouwen regelt. Zo werkt EVON met een 
schoonmaakrooster dat op de onderwijs-
kalender is aangepast, dus met minimale 
bezetting in vakantieperiodes. Door onze 
flexibele inzet kunnen we ook inspelen op de 
mogelijkheid van avond-onderwijs.

Naast een overzichtelijke offerte verzorgen 
we daarna een uitstekende service die tel-
kens weer op maat wordt afgestemd op UW 
organisatie.
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“Bepaalde overheidsopdrachten hoeven niet, 
of slechts gedeeltelijk, Europees aanbesteed 
te worden. Opdrachten waarvan de geraamde 
waarde niet gelijk aan of groter is dan 
de op dit moment geldende drempelbedra-
gen (diensten en leveringen € 206.000 en 
werken € 5.150.000), hoeven niet Europees 
aanbesteed te worden (artikel 7 2004/18/EG; 
hierna: Algemene richtlijn, en artikel 7 Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrach-
ten; hierna: Bao). Daarnaast zijn concessie-
overeenkomsten voor diensten uitgesloten 
van een Europese aanbestedingsplicht (artikel 
17 Algemene richtlijn; artikel 16 Bao). Tot 
slot geldt voor IIB-diensten het zogenaamde 
‘verlichte regime’ (artikel 21 Algemene richt-
lijn; artikel 21 Bao). Kort gezegd komt dit 
neer op hantering van non-discriminatoire 
technische specificaties en publicatie achteraf 
van een gegunde opdracht. Jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap (hierna: het Hof) heeft inmid-
dels uitgewezen dat, ook al zijn dergelijke 
opdrachten van de werkingssfeer van de 
Algemene richtlijn uitgesloten, de aanbeste-
dende diensten die deze overeenkomsten 
sluiten, niettemin de fundamentele regels van 
het Verdrag in acht moeten nemen. Een reeks 
van arresten1 van het Hof heeft dit bevestigd 
in de aanloop tot de inwerkingtreding van de 
Algemene richtlijn. De zienswijze van het Hof 
is vervolgens gecodificeerd in de Algemene 
richtlijn. 

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten 
die worden afgesloten in de lidstaten voor 
rekening van de staat, territoriale lichamen en 
andere publiekrechtelijke instellingen moeten 
de beginselen van het Verdrag geëerbiedigd 
worden, met name het vrije verkeer van 
goederen, vrijheid van vestiging en het vrij 
verlenen van diensten, alsmede de daarvan 
afgeleide beginselen, zoals gelijke behan-
deling, het discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparan-
tie. Voor overheidsopdrachten boven een 
bepaalde waarde is het echter raadzaam 
om bepalingen voor de coördinatie door de 
Gemeenschap van de nationale procedures 
voor de plaatsing van dergelijke opdrach-
ten op te stellen die gebaseerd zijn op die 

beginselen, om ervoor te zorgen dat zij effect 
sorteren en daadwerkelijke mededinging op 
het gebied van overheidsopdrachten te garan-
deren. Bijgevolg moeten deze coördinatiebe-
palingen overeenkomstig voornoemde regels 
en beginselen alsmede overeenkomstig de 
andere Verdragsregels worden uitgelegd2.

Uit bovenstaande overweging is duidelijk een 
gelaagde structuur zichtbaar. De richtlijnen 
zijn een afgeleide van de vrije verkeersbepa-
lingen. Volgens rechtspraak van het Hof zijn 
de vrije verkeersbepalingen een bijzondere 
uitdrukking van het beginsel van gelijke 
behandeling. Het verbod van discriminatie 
op grond van nationaliteit (artikel 12 van 
het EG-Verdrag) is eveneens een bijzondere 
uitdrukking van het algemene beginsel van 
gelijke behandeling. De beginselen van gelijke 
behandeling en non-discriminatie op grond 
van nationaliteit houden met name een trans-
parantieverplichting in3. Vanuit deze optiek 
is de zienswijze van het Hof dat, ook al zijn 
opdrachten als hierboven besproken van de 
werkingssfeer van Algemene richtlijn uitge-
sloten, de aanbestedende diensten die deze 
overeenkomsten sluiten, niettemin gehouden 
zijn de fundamentele regels van het Verdrag 
in acht te nemen, evident. 

In het wetsvoorstel aanbestedingswet 2009 is 
de gelding van de algemene beginselen van 
het aanbestedingsrecht vastgelegd omwille 
van de kenbaarheid. Een grotere kenbaar-
heid vormt een stimulans voor de naleving, 
aldus het ministerie van EZ4. Op basis van 
het Conformed-arrest5 6  heeft het ministerie 
tevens gemeend de algemene beginselen 
van toepassing te verklaren, “anders dan 
in de onderdelen a en b bedoelde gevallen, 
voordat zij een schriftelijke overeenkomst 
onder bezwarende titel sluiten tot het verrich-
ten van werken, leveringen of diensten, die 
overeenkomst openstellen voor concurren-
tie”7. Dit druist in tegen de opvatting van 
het Hof dat de beginselen van het aanbeste-
dingsrecht enkel van toepassing zijn indien de 
opdracht een ‘duidelijk grensoverschrijdend 
belang’ vertoont. In eerste instantie in het 
Coname-arrest, en later bevestigd in het An 
Post-arrest8. 

In het SECAP-arrest9 zijn handvaten aange-
reikt ter bepaling van een dergelijk ‘duidelijk 
grensoverschrijdend belang’. Tevens heeft het 
Hof aangegeven dat ‘een regeling evenwel op 
nationaal of op lokaal niveau objectieve crite-
ria kan vaststellen die duiden op het bestaan 
van een duidelijk grensoverschrijdend belang’. 
Middels voorgenomen flankerend beleid ter 
ondersteuning van het wetsvoorstel aanbe-
stedingswet zou invulling gegeven dienen te 
worden aan dit begrip waarmee aanbeste-
dende diensten uit de voeten kunnen.  Het 
belang hiervan is gelet op de nadere deadline 
voor omzetting van de nieuwe Rechtsbescher-
mingsrichtlijn zeer belangrijk. Zorgwekkend 
is in dit kader is dat het wetsvoorstel Wet 
implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen 
aanbesteden niet rept over schending van het 
transparantiebeginsel, terwijl de gevolgen van 
een dergelijke schending verstrekkend zijn. 

Volgende maand zal in worden gegaan op de 
verplichtingen afgeleid uit de algemene begin-
selen van het aanbestedingsrecht. 

Meer informatie?
Mr. Ronnie Heideman, 
Jurist, Pro Mereor 
Inkoopkenniscentrum
Tel.: 026 - 370 14 76

_______________________

1. Hof van Justitie 18 november 1999, C-275/98; 7 december 
2000, C-324/98; 3 december 2001, C-59/00; 17 september 
2002, C-513/99. 

2. Considerans 2 Algemene richtlijn. 
3. Hof van Justitie 13 oktober 2005, C-458/03, r.ov. 48 en 49.
4. Consultatiedocument Aanbestedingswet, hoofdstuk 2 pag. 6. 
5. RZG/Conformed-arrest, HR 4 april 2003, NJ 2004, 35, AB 

2003, 365
6. Memorie van Toelichting wetsvoorstel Aanbestedingswet, 

pag. 27. 
7. Wetsvoorstel Aanbestedingswet, hoofdstuk 2, artikel 12 c.
8. Hof van Justitie 21 juli 2005, C 231/03; 13 november 2007, 

C 507/03
9.  Hof van Justitie 15 mei 2008, C 147/06.

Het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten bevat enkele artikelen aan de hand 
waarvan bepaalde opdrachten niet, of slechts gedeeltelijk, Europees aanbesteed hoeven te 
worden. Dit betekent echter niet dat, wanneer u als onderwijsinstelling een dergelijke opdracht 
heeft te vergeven, u geen enkele verplichting hoeft na te leven. Vanwege de toegenomen 
belangstelling voor dergelijke opdrachten zal in dit artikel uiteen worden gezet wat de grond-
slag is voor deze ‘aanbestedingsplicht’. Tot slot zal worden besproken wat het belang hiervan 
is met het oog op het wetsvoorstel voor een nieuwe aanbestedingswet en het wetsvoorstel ter 
implementatie van de ‘nieuwe’ rechtsbeschermingrichtlijn. 

door mr Ronnie Heideman, jurist Pro Mereor

Ronnie Heideman: “De algemene beginselen van 
het aanbestedingsrecht nader bezien”
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HUISVESTING

Brink Groep
Appelboogerd 2, 4003 BV Tiel

Postbus 415, 4000 AK Tiel
Tel: 0344-675813, fax: 0344-675873
E-mail: onderwijs@brinkgroep.nl
Website: www.brinkgroep.nl
Goed onderwijs vraagt om een passende leerom-
geving. Een stimulerende leeromgeving begint bij 
de juiste huisvesting, met eisen van deze tijd én 
uw visie op onderwijs.

GMA Facility Services bv
H. Dunantweg 40,  

2402 NR Alphen a/d Rijn
Postbus 646, 2400 AP Alphen a/d Rijn
Tel: 0172-425210, fax: 0172-424876
E-mail: info@gma-fs.nl
Website: www.gma-fs.nl

Imtech Building Services bv
Princenhagelaan 11, 4813 DA Breda

Postbus 5613, 4801 EA Breda
Tel: 076-5717473, fax: 076-5718269
E-mail: info.breda@imtech.nl
Website: www.imtech.eu

M3V bv
Stationsweg 44a,  Oosterbeek
Postbus 221, 6860 AE  Oosterbeek
Tel. 026-4822520, fax: 026-4822090
Website: www.m3v.nl
E-mail: info@m3v.nl

PRC bv, Marktgroep Onderwijs
Goudseweg 181, 2411 HK Bodegraven
Postbus 1051, 2410 CB Bodegraven
Tel. 0174-631414, fax: 0174-611902
Website: www.prc.nl
E-mail: info@prc.nl

Van Aarle de Laat
Beukenlaan 133, 5616 VD Eindhoven

Postbus 677, 5600 AR Eindhoven
Tel. 040-2592700, fax: 040-2592701
Website: www.vanaarledelaat.nl
E-mail: info@vanaarledelaat.nl

HYGIENE/SCHOONMAAK

Anticimex Benelux bv  
Schapenweide 6, 4824 AN Breda

Postbus 3420, 4800 DK Breda 
Tel. 076-5486660, fax 076-5424230 
E-mail: sales@anticimex.nl
Website: www.scholenschoon.nl
Anticimex helpt bij het streven naar een veilige 
en gezonde organisatie.

Evon Services
Zandzuigerstraat 91, 1333 MX Almere
Tel: 036-5378913, fax: 036-5376944
Website: www.evonservices.nl
E-mail: info@evonservices.nl

Ewepo bv
Simon Stevinweg 6, 8013 NB Zwolle
Postbus 119, 8000 AC Zwolle
Tel: 038-4655633, fax: 038-4652933
E-mail: info@ewepo.nl
Website: www.ewepo.nl

Ewepo uw partner in schoonmaak, machines, 
materialen en middelen!

JohnsonDiversey bv
Postbus 40441, 3504 AE Utrecht
Tel: 030-2476885, fax: 030-2476334
Leverancier van producten, materialen en 
adviezen voor reiniging en hygiëne.

INTERIEUR/INRICHTING

Armstrong Building Products BV
Claudius Prinsenlaan 126,  

4818 CP Breda
Tel: 076-5217733, fax: 076-5210407
E-mail: benelux-info@armstrong.com
Website: www.armstrong.nl/plafonds 
Wereldwijd marktleider in productie en verkoop 
van akoestische plafondsystemen.

BIS
Rietdekkerstraat 14, 2349 BM Ridderkerk

Tel.: 0180-486777, fax: 0180-486700
E-mail: info@bis.nl
Website: www.bis.nl

Drechtwerk ComGuard Kasten
Kamerlingh Onnesweg 1
Postbus 528, 3300 AM Dordrecht
Tel: 078-6525422, fax: 078-6187460
E-mail: comguard@drechtwerk.nl
Website: www.comguard.nl
Interne postverdeelkasten; open- en afsluitbare 
systemen.

Eromes projectinrichters bv
Postbus 13, 6600 AA Wijchen
Tel: 024-7502310, fax: 024-7502301
E-mail: info@eromes.nl
Website: www.eromes.nl
Voor betaalbare, sfeervolle en functionele 
inrichtingen voor basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, ROC en HBO.

Homint Meubel en Interieur bv
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@homint.nl
Website: www.homint.nl

Stalad Projectinrichting bv
Albert Harkemaweg 70, 9831 TA Aduard
Postbus 96, 9800 AB Zuidhorn
Tel: 050-4031331, fax: 050-4031897
E-mail: stalad@stalad.nl
Website: www.stalad.nl
Stalad produceert en levert school- en project-
meubilair. Maatwerk op aanvaardbaar prijs-
niveau is het streven. ISO 9001 gecertificeerd.

KANTOORARTIKELEN

BIS
Rietdekkerstraat 14, 2349 BM Ridderkerk

Tel.: 0180-486777, fax: 0180-486700
E-mail: info@bis.nl
Website: www.bis.n

KEUKENAPPARATUUR

AKB Bert Muller
Postbus 216, 3700 AE Zeist
Tel: 030-6950814, fax: 030-6957244
E-mail: info@bertmuller.nl
Website: www.bertmuller.nl
Gespecialiseerd in inrichting van schoolkanti-
nes (restaurants) en kook-leslokalen. Onder het 
motto "van bestek tot bestek" levert AKB Bert 
Muller keukeninrichtingen, uitgiftebuffetten en 
klein keuken-, servies- en tafelmateriaal. 

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 / 030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Bouter bv
Postbus 674, 2700 AR Zoetermeer
Tel: 079-3451515, fax: 079-3451588
E-mail: info@bouter.nl
Website: www.bouter.nl
Complete onderwijsinrichting voor les-keukens, 
aula’s, uitgifte.

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

Levens Cooking & Baking Systems bv
Broekakkerweg 27, 5126 BD Gilze
Tel: 0161-459111, fax: 0161-459199
E-mail: export@leventi.nl
Website: www.leventi.com
De partner voor uw complete keukeninrichting.

KLEIN KEUKEN GEREEDSCHAP 
& BENODIGHEDEN

AKB Bert Muller
Postbus 216, 3700 AE Zeist
Tel: 030-6950814, fax: 030-6957244
E-mail: info@bertmuller.nl
Website: www.bertmuller.nl
Gespecialiseerd in de inrichting van schoolkanti-
nes (restaurants) en kook-leslokalen. Onder het 
motto "van bestek tot bestek" levert AKB Bert 
Muller keukeninrichtingen, uitgiftebuffetten en 
klein keuken-, servies- en tafelmateriaal. 

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl

Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

KOELTECHNIEK

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

KOFFIEAPPARATUUR/-SYSTEMEN

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

LOCKERS

Drechtwerk ComGuard Kasten
Kamerlingh Onnesweg 1,
Postbus 528, 3300 AM Dordrecht
Tel: 078-6525422, fax: 078-6187460
E-mail: comguard@drechtwerk.nl
Website: www.comguard.nl
Garderobe- en vakkenkasten met 
mechanische- of met chipcard sloten.

ADVISERING

Argentum B.V.
Nieuweweg 1, 6871 CA Renkum

Tel.: 0317-314254, fax: 0317-314354
Website: www.argentum.nl
E-mail: info@argentum.nl
Praktisch ingesteld advies- en projectmanage-
mentbureau dat opereert op het gebied van 
facilitair, verander- en risicomanagement.

Brink Groep
Appelboogerd 2, 4003 BV Tiel

Postbus 415, 4000 AK Tiel
Tel: 0344-675813, fax: 0344-675873
E-mail: onderwijs@brinkgroep.nl
Website: www.brinkgroep.nl
Goed onderwijs vraagt om een passende leer-
omgeving. Een stimulerende leeromgeving 
begint bij de juiste huisvesting, die past bij de 
eisen van deze tijd én bij uw visie op onderwijs. 

Stichting Expertise Centrum Onderwijs (ECO)
Secretariaat - HAN Employment
Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem
Postadres - Postbus 39, 7220 AA Steenderen
E-mail: info@expertisecentrumonderwijs.nl 
Website: www.expertisecentrumonderwijs.nl 
Onafhankelijk centrum voor facilitaire diensten 
en huisvesting, voor en door het onderwijs.

AFZUIGINSTALLATIES

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Beuk is totaalleverancier en doet de levering, 
installatie en service van keukenapparatuur, 
koel- & grootkeukentechniek. 

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

AUTOMATEN

Autobar Holland bv
Postbus 900, 3300 AX Dordrecht
Tel: 078-6544544, fax: 078-6544501
Compleet in automaten, automatenwanden, 
zetapparatuur, producten, service en volledig 
beheer van automaten en geautomatiseerde 
kantines.

Coca-Cola Enterprises Nederland bv
Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam 
Tel: 010-2455400, fax: 010-2455490
Fabrikant van compleet frisdrank-assortiment; 
Coca-Cola, Coke light, Fanta, Sprite. Coca-Cola 
stelt verkoopapparatuur beschikbaar, inclusief 
volledige service.

Jaski Automaten bv
Nijverheidsweg 17, 3771 ME Barneveld
Tel: 0342-491313, fax: 0342-414329
Automaten voor food- en non-food. O.a. frites- 
en diepvriesautomaten.

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

Meducare
Breestraat 21a, 5528 AA Hoogeloon

Tel: 0497-540638, fax: 0497-540617
Website: www.meducare.nl
E-mail: info@meducare.nl
Meducare biedt scholen maatwerk in cursussen 
van EHBO tot BHV en levert eerstehulpdiensten 
bij evenementen.

BETAALSYSTEMEN

Magna Carta Chipcard Solutions bv
Naritaweg 126, 1043 CA  Amsterdam

Tel: 020-5822050, fax:020-5822051
Website: www.magnacarta.nl
E-mail: info@magnacarta.nl
Magna Carta ontwikkelt en levert multifunctio-
nele kaartsystemen met o.a.: kopiëren, printen, 
afrekenen en toegangscontrole voor scholen.

Quality Equipment Benelux bv
Wolweverstraat 18

Postbus 95, 2980 AB Ridderkerk
Tel: 0180-442 442, fax: 0180-442 443
Website: www.qe.nl
E-mail: sales@qe.nl
Betaalsystemen op basis van smartcards. Dit 
kan zijn de bancaire kaart of een eigen (contact-
loze) chipkaart.

Xafax Nederland bv
Postbus 107, 1800 AC Alkmaar

Berenkoog 13, 1822 BH Alkmaar
Tel: 072-5667400, fax: 072-5667466
Website: www.xafax.nl
E-mail: sales@xafax.nl
Leverancier van innovatieve chipkaart betaalsy-
stemen voor alle denkbare toepassingen zoals: 
betaald printen en kopieren, betalen bij kassa 
en automaat, afwezigheid- en te laat kom regi-
stratie, toegangscontrole en lockers.

BINNENKLIMAAT

ClimaRad B.V.
Willem Vleertmanstraat 25, 7575 EC Oldenzaal
Tel: 0541-358 130, fax: 0541-358 139
Website: www.climarad.com
E-mail: info@climarad.com
ClimaRad biedt scholen een integrale 
ventilatieoplossing.

BROOD/BAKE-OFF

Levens Cooking & Baking Systems bv
Broekakkerweg 27, 5126 BD Gilze
Tel: 0161-459100, fax: 0161-459199
E-mail: export@leventi.nl
Website: www.leventi.com
Ovens met makkelijke bediening, optimaal 
resultaat voor brood & snacks.

CAMERABEWAKING

WebcamCenter.nl
Markt 18, 6131 EK Sittard
Tel: 046-4586683, fax: 046-4586684
E-mail: info@WebcamCenter.nl
Website: www.WebcamCenter.nl
Specialist in professionele netcam of IP-came-
ra’s, oplossingen voor bewaking en observatie. 
Ervaring met o.a. Axis, Mobotix en Panasonic 
camera’s. Voor totaaloplossingen en losse 
camera’s.

CARDSYSTEMEN 

ID-ware International BV
Didamseweg 144, 6902 PE Zevenaar

Tel: 0316-243400, fax: 0316-243409
E-mail: info@id-ware.com
Website: www.id-ware.com

Inepro Cashless Solutions BV
Noordeinde 72, 2451 AH Leimuiden

Tel.: 0172-507051, fax 0172-507983
Website: www.inepro.com
E-mail: info@inepro.com
Inepro dé toonaangevende ontwikkelaar en 
leverancier van betaal-, en smartcardsystemen. 

Nedap Education BV
Postbus 103, 7140 AC Groenlo

Parallelweg 2e, 7141 DC Groenlo
Tel: 0544-471666, fax: 0544-464255
E-mail: nedap.education@nedap.com
Website: www.nedap-education.com
Nedap levert multifunctionele systemen en/of 
diensten op het gebied van automatisering, 
bedrijfsprocessen en informatieverwerking 
binnen het onderwijs.

Quality Equipment Benelux bv
Wolweverstraat 18

Postbus 95, 2980 AB Ridderkerk
Tel: 0180-442 442, fax: 0180-442 443
Website: www.qe.nl 
E-mail: sales@qe.nl
Betaalsystemen op basis van smartcards. Dit 
kan zijn de bancaire kaart of een eigen (contact-
loze) chipkaart.

Xafax Nederland bv
Postbus 107, 1800 AC Alkmaar

Berenkoog 13, 1822 BH Alkmaar
Tel: 072-5667400, fax: 072-5667466
Website: www.xafax.nl
E-mail: sales@xafax.nl
Leverancier van innovatieve chipkaart betaalsy-
stemen voor alle denkbare toepassingen zoals: 
betaald printen en kopiëren, betalen bij kassa 
en automaat, afwezigheid- en te laat kom regi-
stratie, toegangscontrole en lockers.

CATERING

Cormet Schoolcatering bv
Groenweg 6, 1607 MK Hem

Tel: 0228-544065, fax: 0228-544208
Website: www.cormet.nl
E-mail: info@cormet.nl
Cormet biedt maatwerk voor een partner- 
schap voor de langere termijn.

Eurest Campus Services
Laarderhoogtweg 11, Amsterdam
Postbus 22875, 1100 DJ Amsterdam
Tel: 020-5643700, fax: 020-5659378
E-mail: info@eurest.nl
Website: www.eurest.nl
Uw volleerde partner voor verantwoorde 
schoolcatering. Trefwoorden: efficiency, niveau, 
rust en sfeer.

DIGITALE SCHOOLBORDEN

BIS
Rietdekkerstraat 14, 2349 BM Ridderkerk

Tel.: 0180-486777, fax: 0180-486700
E-mail: info@bis.nl
Website: www.bis.nl

Legamaster
Kwinkweerd 62, 7241 CW Lochem

Postbus 111, 7240 AC Lochem
Tel.: 0573-257433, fax 0573-253783
E-mail: info@eddinglega.nl
Website: www.legamaster.nl

FIETSPARKEREN

Bike-Safe bv
Koningshoek 15, 5094 CD Lage Mierde

Tel: 013-5091370 Fax: 013-5096141
E-mail: info@bike-safe.nl
Website: www.bike-safe.nl
Stuurdraagsysteem. De optimale oplossing voor 
elk schoolterrein.

FRISDRANKEN

Coca-Cola Enterprises Nederland bv
Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam
Tel: 010-2455400, fax: 010-2455490
Fabrikant van een compleet frisdrankassorti-
ment waaronder Coca-Cola, Coke light, Fanta, 
Sprite en stelt verkoopapparatuur beschikbaar, 
inclusief full service.

GLAS- & GEVELONDERHOUD

Service Glasherstel B.V.
Boedijnhof 83, 1628 SE Hoorn

Tel.: 0229-276555, fax: 0229-216242
Website: www.serviceglasherstel.nl
E-mail: info@serviceglasherstel.nl

HACCP

JohnsonDiversey bv
Postbus 40441, 3504 AE Utrecht
Tel: 030-2476885, fax: 030-2476334
Leverancier van producten, materialen en 
adviezen voor reiniging en hygiëne.

Vak=Kennis
Hof van Brabant, 5341 PW Oss
Tel: 0412-692 165, fax: 0412-692 197
E-mail: info@vakiskennis.nl
Website: www.vakiskennis.nl
Vak=Kennis beschikt over ruim 25 jaar ervaring 
en kenmerkt zich in het coachen en onder-
steunen van scholen bij het invullen van o.a. 
kwaliteitszorg, HACCP, ARBO, Milieu, trainingen 
en bouwtechnische inrichtingen (o.a. kantines 
en restaurants). 
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Cormet Schoolcatering BV is zich sterk bewust van de maatschappelijke 

verantwoording van een onderwijsinstelling. Cormet houdt zich intensief 

bezig met het optimaliseren van verantwoorde cateringconcepten volgens 

de nieuwste Richtlijnen van het Voedingscentrum in combinatie met 

het toepassen van de Schijf van Vijf. Wij zijn sterk in het bieden van 

maat oplossingen. Steekwoorden hierbij zijn: Flexibiliteit, Kwaliteit, 

Partnerschap, Duurzaamheid, Transparantie, Erkend Leerbedrijf, 

ISO certifi cering, Korte lijnen, Verantwoord & Gezond, Multiculturele 

aanpak, Landelijke dekking, Locale aansturing en natuurlijk: Betrokkenheid.

Cormet Schoolcatering BV   Groeneweg 6   1607 MK  Hem (NH)   Telefoon 0228 - 544 065   Fax 0228 - 544 208   E-mail info@cormet.nl

Cormet Schoolcatering BV: Winnaar Jaarprijs Voedingscentrum

Voor aanvullende informatie: www.cormet.nl

Eet dat, wat je goed doet!:           Lekker gezond!            Af en toe!            Niet te vaak!
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Sonesto bv
De Boeg 4, 9206 BB Drachten

Tel: 0512-539394, fax: 0512-538801
E-mail: info@sonesto.nl
Website: www.sonesto.nl
Ruim assortiment in functionaliteit en design 
in verschillende typen lockers, kledingkasten & 
postvakken.

SAFETY & SECURITY

Nedap Education
Postbus 103, 7140 AC Groenlo

Parallelweg 2e, 7141 DC Groenlo
Tel: 0544-471666, fax: 0544-464255
E-mail: nedap.education@nedap.com
Website: www.nedap-education.com
Nedap levert multi-functionele systemen en/of 
diensten op het gebied van automatisering, 
bedrijfsprocessen en informatieverwerking 
binnen het onderwijs.

SCHOOLMEUBILAIR

Eromes projectinrichters bv
Postbus 13, 6600 AA Wijchen
Tel: 024-7502310, fax: 024-7502301
E-mail: info@eromes.nl
Website: www.eromes.nl
Voor betaalbare, sfeervolle en functionele 
inrichtingen voor basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, ROC en HBO.

Eurofysica Schoolinrichters bv
Postbus 3435, 5203 DK 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6491212, fax: 073-6491219
Website: www.schoolinrichters.com
E-mail: schoolinrichters@eurofysica.nl
Eurofysica Schoolinrichters heeft een ruim assor-
timent van traditioneel en technisch meubilair. 
Ruimtebesparende en kwalitatief hoogwaar-
dige oplossingen zijn onze specialiteit die steunt 

op de ruim 50-jarige ervaring van Eurofysica als 
onderwijsleverancier. Als geen ander weten wij 
wat er speelt bij de inrichting van scholen.

TECHNISCH BEHEER & ONDERHOUD

Imtech Building Services bv
Princenhagelaan 11, 4813 DA Breda

Postbus 5613, 4801 EA Breda
Tel: 076-5717473, fax: 076-5718269
E-mail: info.breda@imtech.nl
Website: www.imtech.eu

UITGIFTEBALIES

AKB Bert Muller
Postbus 216, 3700 AE Zeist
Tel: 030-6950814, fax: 030-6957244
E-mail: info@bertmuller.nl
Website: www.bertmuller.nl
Gespecialiseerd in de inrichting van schoolkanti-
nes (restaurants) en kook-leslokalen. Onder het 
motto "van bestek tot bestek" levert AKB Bert 
Muller keukeninrichtingen, uitgiftebuffetten en 
klein keuken-, servies- en tafelmateriaal. 

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Bouter bv
Postbus 674, 2700 AR Zoetermeer
Tel: 079-3451515, fax: 079-3451588
E-mail: info@bouter.nl

Website: www.bouter.nl
Complete onderwijsinrichting voor leskeukens, 
aula’s, uitgifte.

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl
Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

Levens Cooking & Baking Systems bv
Broekakkerweg 27, 5126 BD Gilze
Tel: 0161-459111, fax: 0161-459199
E-mail: export@leventi.nl
Website: www.leventi.com
Partner voor uw complete bedrijfsrestauratieve 
inrichting. Belt u ons!

VAATWASMACHINES

Beuk Horeca/Beuk Institutioneel
Atoomweg 68, 3542 AB Utrecht
Tel: 030-2410666 /030-2414004
Fax: 030-2410850 / 030-2416176
E-mail: info@beukhoreca.nl / 
info@beuk-institutioneel.nl
Website: www.beukhoreca.nl / 
www.beuk-institutioneel.nl
Totaalleverancier voor levering, installatie en 
service van keukenapparatuur, koel- & groot-
keukentechniek. 

Hakvoort Horeca 
Platinaweg 21 - 8304 BL Emmeloord

Postbus 1080 - 8300 BB Emmeloord
Tel: 0527-635 635,  fax: 0527-635 680
E-mail: info@hakvoorthoreca.nl
Website: www.hakvoorthoreca.nl

Hakvoort Horeca is totaalleverancier van 
keukens, kantines en praktijklokalen. Wij bege-
leiden & adviseren u van concept tot realisatie.

VERLICHTING

Trilux      
Hardwareweg 5 - 3821 BL Amersfoort

Tel: 033-455 77 10, fax: 033 - 456 41 40
E-mail: info@trilux.nl
Website: www.trilux.nl
Nieuw licht voor energie-efficiënte scholen voor 
optimaal lichtcomfort en lagere energiekosten. 

VLOERONDERHOUD

Ewepo bv
Postbus 119, 8000 AC Zwolle
Tel: 038-4655633, fax: 038-4652933
E-mail: info@ewepo.nl
Website: www.ewepo.nl
Ewepo uw partner in schoonmaak, machines, 
materialen en middelen!

ZOETWAREN

Katja Fassin bv
Postbus 2, 7040 AA ‘s-Heerenberg
Tel: 0314-676280, fax: 0314-676295
E-mail: info@katja.nl
Fruitspetters, Biggetjes, Yoghurtgums Original, 
Kokindjes, Dropharingen, Apekoppen, Zure 
Matjes en Zoo Mix.

Leaf Holland bv
Postbus 69, 4900 AB Oosterhout
Tel: 0162- 485485, fax: 0162-485575
Merken: Red Band, Venco, Sportlife, Xylifresh, 
Läkerol. Breed assortiment zoetwaren in rollen, 
zakjes eurolijn en pocketpacks.
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Bedrijven met een i-tje bij hun naam staan ook met een uitgebreide  
bedrijfspresentatie en praktijkvoorbeelden op 

www.schoolfacilities.nl

Waarom?
Het vakblad Schoolfacilities en de website www.schoolfacilities.nl bevatten samen veel kennis op het gebied van huisvesting en 
onderwijsondersteunende concepten. Onderwerpen waarmee beslissers - verantwoordelijk voor de exploitatie - op verschillende 
niveaus van onderwijsinstellingen, gemeenten en besturenorganisaties dagelijks bezig zijn. Het zijn uw klanten, die in toene-
mende mate de site bezoeken. Door met een combinatievermelding deel te nemen kunt u hen nog beter op de hoogte brengen 
c.q. houden van uw bedrijfsactiviteiten. 

Interesse? 
Een combinatievermelding is er al voor € 1.995,- per jaar. U kunt met uw bedrijfspresentatie op de website 24/7 de beslissers uit 
het onderwijs informeren over uw bedrijfsactiviteiten. Door de vermelding in het blad maakt u de lezers van Schoolfacilities (9x 
per jaar) attent op uw bedrijfspresentatie. Wilt u ook vermeld worden met een combinatievermelding of wilt u meer informatie 
dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0575 - 441 888 of stuur een mailtje naar info@schoolfacilities.nl
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