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Bijlage III – Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende 

ruimtebehoefte 

 

Deel A – Vaststellen capaciteit  

 

A.1 Uitgangspunten 

De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek vastgesteld. 

Het college kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van een school besluiten tot 

het verminderen van de met onderstaande methodiek vastgestelde capaciteit, als de 

hiertoe beschikbaar komende ruimten worden ingezet voor onderwijskundige, culturele, 

maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Als een deel van een gebouw is gerealiseerd 

met andere dan overheidsmiddelen en hiervoor geen vergoeding wordt genoten, wordt 

dit deel niet tot de capaciteit van het gebouw gerekend. Dit deel wordt wel geregistreerd. 

 

Hierbij wordt het volgende aangetekend. 

In het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO worden wettelijke 

minimum normen qua bruto vloeroppervlakte aangegeven. Het gaat om bv. voor het 

basisonderwijs om 3,5 m2 per leerling en een vaste voet per school van 70 m2. 

Hantering van deze minimumnormen zou betekenen dat de toe te kennen m2 nadelig 

zullen uitvallen voor het onderwijs. 

Daarom heeft het college besloten deze minimumnormen vanuit onderwijskundig 

oogpunt niet te hanteren.  

In multifunctionele accommodaties (=mfa) waar meerdere scholen in worden gehuisvest 

is het mogelijk om gemeenschappelijke ruimten samen te benutten als scholen. 

Uitganspunt is dat gerekend wordt met een voet van 200 m2 per school. In overleg wordt 

besproken en onderbouwd welke bruto m2 vloeroppervlak middels gemeenschappelijke 

ruimtes wordt ingevuld.. 

 

Het Uitvoeringsbesluit is dan ook als aanhangsel bij deze Bijlage gevoegd. 

 

A.1.1 School voor basisonderwijs, school voor of voortgezet speciaal onderwijs 

of voortgezet onderwijs 

1. De capaciteit van een gebouw voor een school voor basisonderwijs, een school voor   

voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs wordt vastgelegd in de bruto 

vloeroppervlakte van het gebouw en bepaald overeenkomstig bijlage III, deel E. De 

capaciteit van ieder gebouw wordt afzonderlijk vastgesteld. 

2. Voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs geldt dat een eventueel aanwezig 

speellokaal niet in de capaciteitsbepaling wordt meegenomen. Als een speellokaal 

aanwezig is en de noodzaak van het uitbreiden met een speellokaal, bedoeld in bijlage 

I, onder A.3.2, aanwezig is, wordt op de bruto vloeroppervlakte 90 vierkante meter in 

mindering gebracht. 

3. De capaciteit van een schoolgebouw wordt verminderd met 90 vierkante meter als een  

ruimte in het schoolgebouw is verhuurd voor het huisvesten van een peuterspeelzaal, 

buitenschoolse opvang of kinderopvang en het college voor deze verhuur vooraf 

toestemming heeft verleend. 

4. De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw van het voortgezet onderwijs wordt  

 vermeerderd met de bruto vloeroppervlakte van de lokalen bewegingsonderwijs. 

5. Als sprake is van een schoolgebouw met een bruto-netto-verhouding in de oppervlakte  

die sterk afwijkt van de sinds 1 januari 1997 gerealiseerde schoolgebouwen, kan het 

schoolbestuur een verzoek indienen tot vaststelling van een fictieve bruto 

vloeroppervlakte als grondslag voor de capaciteitsbepaling. 

 

A.1.2 Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard 
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De capaciteit van dislocaties wordt overeenkomstig bijlage III, deel E, vastgesteld. 

 

A.1.3 Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties 

Als een schoolbestuur voornemens is een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie af 

te stoten, wordt in overleg met het college vastgesteld welk gebouw wordt afgestoten. 

 

A.1.4 Terrein 

Het terrein omvat het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het 

schoolgebouw met toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de 

grootte in de kadastrale registratie van het Kadaster. Als de kadastrale perceelgrenzen 

niet overeenkomen met de grenzen van het schoolterrein wordt het met 

overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte vastgelegd. 

 

A.1.5 Inventaris 

Voor de inventaris geldt als uitgangspunt dat op 1 januari 2015 alle scholen voor 

basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente 

zijn voorzien van voldoende onderwijsleerpakket en meubilair en leer- en hulpmiddelen. 

De bruto vloeroppervlakte van de school is de basis voor het vaststellen van de omvang 

van de aanwezige inventaris. 

 

A.1.6 Lokalen bewegingsonderwijs 

 

A.1.6.1 Lokalen bewegingsonderwijs. 

De capaciteit van een lokaal bewegingsonderwijs bedraagt 40 klokuren. 

 

A.1.6.2 Terrein 

De terreinoppervlakte is de oppervlakte zoals vastgelegd bij het Kadaster. Slechts de 

terreinoppervlakte van de vrijstaande lokalen bewegingsonderwijs gelegen op eigen 

terrein, los van het terrein van het lesgebouw, wordt geregistreerd. 

 

A.1.6.3 Inventaris 

De inventaris aanwezig op 1 januari 2015 wordt geacht voldoende te zijn. 

 

Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 

 

B.1 Lesgebouwen 

 

B.1.1 School voor basisonderwijs 

1. De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand  

van het aantal leerlingen en omvat een speellokaal. De ruimtebehoefte wordt 

berekend voor elke school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging 

met een eigen vestigingsnummer. Een nevenvestiging wordt voor het berekenen van 

de ruimtebehoefte beschouwd als een afzonderlijke school. De ruimtebehoefte is 

opgebouwd uit een basisruimtebehoefte en een toeslag in verband met de 

gewichtensom. 

2. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule: 

 B =  200 + 5,03 * L, waarbij: 

 B = Basisruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond  

   op hele vierkante meter. 

 L  = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de  

    prognose betrekking heeft op de school zijn ingeschreven. 

3. De toeslag wordt berekend met de formule: 

 T  =  1,40 * G, waarbij: 
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 T = Toeslag in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele  

   vierkante meter. 

 G = Gecorrigeerde gewichtensom, welke als volgt wordt bepaald: 

   1°. bepaal de (ongecorrigeerde) gewichtensom (= het totaal van alle  

   gewichten van alle ingeschreven leerlingen); 

    2°. verminder de ongecorrigeerde gewichtensom met een getal ter grootte  

 van 6 procent van het aantal ingeschreven leerlingen, waarbij de 

gewichtensom niet kleiner dan 0 mag worden. De uitkomst wordt afgerond 

op een geheel getal; 

 3°. als de dan verkregen gewichtensom meer bedraagt dan 80 procent van  

 het aantal ingeschreven leerlingen wordt de gewichtensom vastgesteld op 

80 procent van het aantal ingeschreven leerlingen. 

 

B.1.2 School voor voortgezet speciaal onderwijs 

1. De ruimtebehoefte voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs  

wordt bepaald aan de hand van de onderwijssoort, de categorie (speciaal of 

voortgezet speciaal), het type vestiging en het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte 

wordt berekend met de formule: 

 R = V + f * L, waarbij 

 R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele  

    vierkante meter. 

V  =  Vaste voet in vierkante meter bruto vloeroppervlakte welke is voor: 

    - de hoofdvestigingen voor alle onderwijssoorten, uitgezonderd VSO-ZMLK,  

      370 vierkante meter, en 

    - de hoofdvestiging VSO-ZMLK, 250 vierkante meter. 

     Voor nevenvestigingen geldt geen vaste voet. 

 f  =  Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig  

     tabel 1, waarin is opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto  

     vloeroppervlakte per leerling), per onderwijssoort. 

 L =  Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de  

     prognose betrekking heeft op de school zijn ingeschreven. 

2. Een eventueel speellokaal leidt tot een additionele ruimtebehoefte van 90 vierkante  

 meter. 

 

Tabel 1 – Ruimtebehoefte vso 
 
Onderwijssoort 

 
VSO 

 
Slechthorende kinderen (SH) 
Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens 
behoren tot dove of slechthorende kinderen (ES) 
Visueel gehandicapten (VISG) 
Langdurig zieke kinderen (LZ) 
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) 
Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten 
(PI) 
 

 
 
 
 
12,2 

 
Dove kinderen (DO) 
Lichamelijk gehandicapte kinderen LG) 
Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)1 

 
 
15,5 

 
Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 
 

 
9,2 

                                                           
1 Tenzij bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de N-factor 

anders dan 7 is vastgesteld. Voor SO-MG met N=2 geldt 56,75, voor VSO-MG met N=2 geldt 57,5, 

voor SO-MG met N=3 geldt 56,75 en voor VSO-MG met N=3 geldt 57,5. 
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B.1.3 School voor voortgezet onderwijs 

1. De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald aan de 

hand van het ruimtebehoeftemodel. De totale ruimtebehoefte van een instelling voor 

voortgezet onderwijs is het totaal van twee componenten, te weten: 

a. een leerlinggebonden component, en 

b. een vaste voet. 

2. De leerlinggebonden component wordt berekend door de in tabel 2.a opgenomen  

bruto vloeroppervlakten per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat 

op de school voor voortgezet onderwijs staat ingeschreven. De leerlinggebonden 

component is afhankelijk van de soort onderwijs, de leerweg of de sector die de 

leerling volgt. 

3. De vaste voet is opgenomen in tabel 2.b. De vaste voet voor de hoofdvestiging van de  

 instelling is 980 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Voor een nevenvestiging die  

 op grond van een ministeriële beschikking in aanmerking komt voor aanvullende  

bekostiging in verband met spreidingsnoodzaak geldt een afzonderlijke vaste voet van 

550 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Een tijdelijke nevenvestiging komt niet in 

aanmerking voor een vaste voet. Naast de vaste voet per instelling wordt per 

instelling een vaste voet toegekend op de vestiging voor die sectoren waar de 

beroepsgerichte leerweg(en) wordt aangeboden.  

4. De ruimtebehoefte van een school voor voortgezet onderwijs is de som van: 

a.  de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen per 

onderwijssoort met de bijbehorende normoppervlakten; 

 b. de vaste voet per instelling; 

 c.  als dit van toepassing is, een vaste voet per sector, uitgedrukt in bruto vierkante  

  meter, en 

 d.  als dit van toepassing is, een vaste voet voor een afdeling praktijkonderwijs. 

5. De ruimtebehoefte van een school voor praktijkonderwijs is de som van: 

 a.  de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal leerlingen met de 

bijbehorende normoppervlakten, en 

 b.  de vaste voet voor praktijkonderwijs. 

6. Als dit noodzakelijk is voor het bepalen van de omvang van de toekenning, kan op  

 basis van deze normering de leegstand in onderwijsruimten binnen een gebouw voor  

 voortgezet onderwijs worden bepaald. Het ruimtebehoeftemodel kent geen 

 afzonderlijke normering voor een orthopedagogisch didactisch centrum.  

 

Tabel 2.a – Berekening leerlingafhankelijke ruimtebehoefte voortgezet 

onderwijs 

Onderwijssoort Leerweg
2
 Ruimtetype BVO/leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - Algemeen 6,18 

Bovenbouw AVO/VWO - Algemeen 5,85 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW Algemeen 6,41 

- LWOO Algemeen 7,07 

                                                           
2 TLW =  theoretische leerweg 

LWOO = leerwegondersteunend onderwijs 

GLW = gemengde leerweg 

BLW = beroepsgerichte leerweg (basis- of kader-) 
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Bovenbouw techniek GLW Algemeen 5,98 

- - Specifiek 5,47 

- BLW Algemeen 4,69 

- - Specifiek 8,99 

- LWOO Algemeen 4,44 

- - Specifiek 12,72 

Bovenbouw economie GLW Algemeen 5,95 

- - Specifiek 0,89 

- BLW Algemeen 5,56 

- - Specifiek 2,25 

- LWOO Algemeen 5,85 

  Specifiek 3,06 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW Algemeen 5,33 

  Specifiek 2,10 

 BLW Algemeen 4,71 

  Specifiek 4,22 

 LWOO Algemeen 4,85 

  Specifiek 5,53 

Bovenbouw landbouw GLW Algemeen 5,94 

  Specifiek 0,78 

 BLW Algemeen 5,37 

  Specifiek 2,34 

 LWOO Algemeen 5,03 

  Specifiek 4,69 

Praktijkonderwijs  Algemeen 4,41 

  Specifiek 7,72 

 

Tabel 2.b – Vaste voet per instelling voor het berekenen van de ruimtebehoefte 

voortgezet onderwijs 

Onderwijssoort Ruimtetype Vaste voet 

Hoofdvestiging Algemeen 980 

Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Algemeen 550 

Tijdelijke nevenvestiging   0 

VMBO-techniek BLW Specifiek 299 

VMBO-economie BLW Specifiek 196 
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B.2 Lokalen bewegingsonderwijs  

1.  De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld: 

 a.  voor een school voor basisonderwijs, op 1,5 klokuur per week per groep leerlingen 

6 jaar en ouder; 

b.  voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs, op 2,25 klokuur per week per  

 groep leerlingen 6 jaar en ouder, en 

 c.  als het schoolgebouw niet beschikt over een speellokaal, op 3,75 klokuur per  

  week voor de leerlingen 4 en 5 jaar. 

2.  Bij een school voor voortgezet onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis  

van het aantal lestijden bewegingsonderwijs. Hiervoor geldt als maximum het aantal 

lesuren dat overeenkomstig tabel 3 van het ruimtebehoeftemodel is berekend. Deze 

berekening is als volgt: (aantal leerlingen * 32 * vierkante meter bruto 

vloeroppervlakte bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 460. Voor het 

leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs wordt een aangepaste formule 

gehanteerd: (aantal leerlingen * 32 * vierkante meter bruto vloeroppervlakte 

bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 322. 

 

Tabel 3 – Uitgangspunten vaststellen ruimtebehoefte lokaal 

bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs 

 

Onderwijssoort Leerweg BVO per 

leerling 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) - 1,66 

Bovenbouw AVO/VWO - 0,78 

Bovenbouw theoretische leerweg TLW 1,11 

- LWOO 1,26 

Bovenbouw techniek GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw economie GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw zorg/welzijn GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

Bovenbouw landbouw GLW 1,11 

- BLW 1,38 

- LWOO 1,57 

VMBO-zorg/welzijn BLW Specifiek 168 

VMBO-landbouw BLW Specifiek 117 

Praktijkonderwijs Algemeen 306 
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Praktijkonderwijs - 1,99 

 
Deel C – Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte  
 

C.1 Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 

Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel C 

vastgestelde ruimtebehoefte gedurende minstens vijftien jaar blijft bestaan. 

 

C.1.1 Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw 

De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw 

of vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld. 

 

C.1.2 Overige voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 

1.  Uitbreiding, uitbreiding ter vervanging van een bestaand gebouw, ingebruikneming of 

medegebruik wordt voor een: 

 a.  school voor basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld als het  

  verschil tussen de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit en de  

  overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of groter is dan de  

  drempelwaarde van: 
  1°.  55 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening  
   basisonderwijs; 
  2°.  50 vierkante meter bruto vloeroppervlakte voor een voorziening voor 
   voortgezet speciaal onderwijs; 

 b.  school voor voortgezet onderwijs wordt vastgesteld als het verschil tussen de  

  overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B  

 vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of groter is dan tien procent van de bestaande  

 capaciteit met een minimum van 100 vierkante meter. Medegebruik wordt  

 vastgesteld op het verschil tussen de overeenkomstig deel B vastgestelde  

 ruimtebehoefte en de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit verhoogd met  

 10%. 

2.  Voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs bedraagt de bruto  

 vloeroppervlakte van een speellokaal, in aanvulling op het aantal meters bruto  

 vloeroppervlakte bedoelt in het eerste lid, 90 vierkante meter. 

 

C.2 Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen  

De ruimtebehoefte van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt op dezelfde 

wijze vastgesteld als de ruimtebehoefte voor een voor blijvend gebruik bestemde 

voorzieningen. Een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening is voor minstens vier jaar 

en maximaal vijftien jaar noodzakelijk. Voor het vaststellen van de omvang van een voor 

tijdelijk gebruik bestemde voorziening moet het verschil: 

a.  bij een school voor basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs ten minste 40  

 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bedragen, en 

b. bij een school voor voortgezet onderwijs voldoen aan het gestelde onder C.1.2, eerste  

 lid, onder b. 

 

C.3 Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde 

voorzieningen 

De omvang van een goedgekeurde voorziening: 

a.  voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening terrein, dan wel uitbreiding van  

 het terrein, wordt bepaald door de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het  

 schoolgebouw te realiseren met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde  

eisen ten aanzien van de terreinoppervlakte en de minimumnormen, bedoeld in deel 

D. 
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b. eerste aanschaf van: 

 1°.  onderwijsleerpakket en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van  

  het onderwijsleerpakket en meubilair voor een school voor basisonderwijs,  

  een school voor voortgezet speciaal onderwijs, en 

 2°.  leer- en hulpmiddelen en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van  

  leer- en hulpmiddelen en meubilair voor een school voor voortgezet onderwijs, 

  is gekoppeld aan de omvang van de toegekende voorziening. 

c.  tegemoetkoming in eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair voor een  

 school voor voortgezet onderwijs als gevolg van een inpandige aanpassing waarbij  

 algemene of specifieke ruimte wordt omgezet in specifieke of werkplaatsruimte  

 bedraagt het verschil tussen de vergoeding voor eerste inrichting van de bestaande  

 ruimte en de vergoeding voor eerste inrichting van de te creëren ruimte. 

d.  herstel van constructiefouten en herstel van schade aan het gebouw,  

 onderwijsleerpakket, [leer- en hulpmiddelen] en meubilair in geval van bijzondere  

 omstandigheden wordt bepaald door de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn  

 voor de voortgang van het onderwijs. 

 

 

 

C.4 Lokalen bewegingsonderwijs 

1.  De omvang van de goedgekeurde voorziening nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en  

 uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs wordt: 

 a.  voor een school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal  

  onderwijs vastgesteld op het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, 

  vastgestelde capaciteit en het overeenkomstig B.2, eerste lid, vastgestelde  

  ruimtebehoefte, en  

 b.  voor een school voor voortgezet onderwijs vastgesteld op de overeenkomstig B.2,  

  tweede lid, vastgestelde ruimtebehoefte als de uitbreiding groter of gelijk is dan  

  tien procent van de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit. 

2.  De omvang van de goedgekeurde voorziening aanpassen van een lokaal  

 bewegingsonderwijs van een school voor basisonderwijs of voortgezet speciaal  

 onderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke aanvullende 

 vloeroppervlakte om te kunnen voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in deel D, 

 onder D.3.  

3.  De omvang van de goedgekeurde voorziening terrein, of uitbreiding van het terrein,  

 voor een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke  

 terreinoppervlakte om het lokaal, of de uitbreiding van het lokaal te realiseren.  

4. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanvulling op de eerste aanschaf van  

 het meubilair wordt overeenkomstig bijlage IV bepaald als een lokaal  

 bewegingsonderwijs in gebruik wordt genomen door andere leerlingen dan waarvoor  

 het lokaal oorspronkelijk is bedoeld of wordt uitgebreid. 

5. De omvang van de goedgekeurde voorziening herstel van constructiefouten en het  

 herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van  

 bijzondere omstandigheden, wordt bepaald door de feitelijke kosten voor de  

 activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs. 

 

Deel D – Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen  

 

D.1 Terreinoppervlakte  

Voor een school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs  

geldt voor het verharde gedeelte (speelplaats) een minimum terreinoppervlakte van 3 

vierkante meter per leerling, met een minimum van 300 vierkant meter netto. Vanaf 200 

leerlingen kan worden volstaan met 600 vierkante meter netto. 
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D.2 Speellokaal  

Een speellokaal heeft een minimum van 90 vierkante meter netto. 

 

D.3 Lokaal bewegingsonderwijs  

1.  De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is minstens 252  

 vierkante meter netto en de hoogte minstens 5 meter. 

2.  Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee kleedruimten met een was- of  

 douchegelegenheid. 

 

Deel E – Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van 

schoolgebouwen 

 

E.1 Meetinstructie voor schoolgebouwen 

De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw wordt vastgesteld volgens NEN 2580. 

 

E.2 Aanvulling op de meetinstructie voor de schoolgebouwen 

 

E.2.1 Basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

1.  De in- en aangebouwde fietsenstallingen en bergingen die uitsluitend van buitenaf  

 bereikbaar zijn, worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend. 

2.  De oppervlakte van verbindende ruimten tussen in- of aanpandige lokalen  

 bewegingsonderwijs wordt toegekend aan het lesgebouw. 

3.  Bij scheidingswanden tussen lesgebouwen en in- of aanpandige lokalen  

 bewegingsonderwijs wordt de bruto vloeroppervlakte gerekend tot het hart van de  

 scheidingsconstructie. 

 

E.2.2 Voortgezet onderwijs  

De bruto oppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakte van alle 

tot het gebouw behorende beloopbare binnenruimten. De bruto vloeroppervlakte wordt 

gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande buitenconstructies die 

de ruimten omhullen. Tot de bruto oppervlakte behoren eveneens:  

a. de oppervlakte van trapgaten, liftschachten, en leidingschachten op elk vloerniveau,  

en  

b.  de oppervlakte van vrijstaande uitwendige kolommen, voor zover groter dan 0,5  

 vierkante meter.  

 

E.2.3 Uitzonderingen 

1.  De oppervlakten van overdekte niet door vaste buitenbegrenzingen omsloten ruimten  

 worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend, ongeacht de vloerconstructie of 

 wijze van verharding. Dit betreft in ieder geval luifels, dakoverstekken, de ruimte  

 onder op kolommen staande verdiepingen, fietsenstallingen.  

2.  Open brand-of vluchttrappen aan de buitenzijde van een gebouw worden bij de  

 bepaling van de bruto oppervlakte niet meegerekend.  

3.  Niet beloopbare kelders en zolders worden niet meegerekend. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanhangsel behorende bij bijlage III 
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Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 

Besluit van 21 februari 1997 tot vaststelling van het drempelbedrag, bedoeld in artikel 76c, 

eerste lid, onder b, ten tweede, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede van enige 

minimum bruto vloeroppervlakten voor het basisonderwijs, het speciaal en het voortgezet 

speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs (Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de 

huisvesting PO/VO) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 

enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. 

Netelenbos, van 12 november 1996, nr. 96028721/3702, directie Wetgeving en Juridische 

Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; 

Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 74, tweede lid, van 

de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikel 76c, 

eerste lid, onder b, ten tweede, alsmede artikel 76c, tweede lid, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs; 

De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, No. W05.960541); 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 

T. Netelenbos, van 13 februari 1997, nr. 97000450/3702, directie Wetgeving en Juridische 

Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

a. wet: de Wet op het voortgezet onderwijs; 

b. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de wet; 

c. mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 9 van de wet; 

d. avo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de wet of mavo; 

e. vbo: voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de wet; 

f. praktijkonderwijs: een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet; 

g. vwo/avo: een scholengemeenschap die ten minste bestaat uit een school voor vwo en een 

 school voor avo; 

h. gemengde leerweg: de leerjaren 3 en 4 van de gemengde leerweg als bedoeld in artikel 10d                   

van de wet; 
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i. vwo/avo/vbo: een scholengemeenschap die ten minste bestaat uit een school voor vbo en    

een school voor vwo of een school voor avo. 

Paragraaf 2. Drempelbedrag 

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007] 

Paragraaf 3. Bruto vloeroppervlakte 

Artikel 3. Bruto vloeroppervlakte basisonderwijs 

1. De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school voor 

basisonderwijs tenminste dient te bevatten, bedraagt 3,5 m2. Tevens geldt per school en per 

nevenvestiging een vaste voet van tenminste 70m2. 

2. De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een speciale school voor 

basisonderwijs tenminste dient te bevatten, bedraagt 6,6 m2. Tevens geldt per school en per 

nevenvestiging een vaste voet van ten minste 90 m2. 

3. Indien aan een speciale school voor basisonderwijs een schoolsoort voor het speciaal of het 

voortgezet speciaal onderwijs is verbonden, is de schoolsoort met het grootste aantal 

leerlingen bepalend voor de vaste voet van de school, bedoeld in artikel 4. 

Artikel 4. Bruto vloeroppervlakte (voortgezet) speciaal onderwijs 

1. De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling en de vaste voet die een 

school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school 

voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs tenminste dient te bevatten bedragen voor de onderscheiden 

schoolsoorten in vierkante meters: 

 
speciaal 

onderwijs 

voortgezet 

speciaal 

onderwijs 

  vaste per vaste per 

  voet leerling voet leerling 

a. dove kinderen 100 13,5 150 13,5 

b. slechthorende kinderen 130 8,1 160 11,7 

c. kinderen met ernstige 

spraakmoeilijkheden die niet tevens 

behoren tot de onder a of b bedoelde 

kinderen 

130 8,1 160 11,7 

d. visueel gehandicapte kinderen 240 8,1 275 11,7 

e. lichamelijk gehandicapte kinderen 180 11,3 270 14,4 

f. langdurig zieke kinderen 130 7,8 165 11,7 

g.[vervallen]          

h. zeer moeilijk lerende kinderen 100 8,1 140 7,7 

i. zeer moeilijk opvoedbare kinderen 100 8,0 180 11,7 
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speciaal 

onderwijs 

voortgezet 

speciaal 

onderwijs 

  vaste per vaste per 

  voet leerling voet leerling 

j.[vervallen]          

k. kinderen in scholen verbonden aan 

pedologische instituten 
100 9,5 140 11,3 

l. meervoudig gehandicapte kinderen, 

waaronder meervoudig gehandicapte, 

visueel gehandicapte kinderen 

200 15,8 220 15,3 

2. Indien aan een school meer dan een schoolsoort is verbonden, is de schoolsoort met het 

grootste aantal leerlingen bepalend voor de vaste voet van de school. Indien aan een school 

twee of meer schoolsoorten zijn verbonden met hetzelfde grootste aantal leerlingen, is de 

schoolsoort met de grootste vaste voet bepalend. 

3. Voor het toekennen van de vaste voet wordt onder een school of instelling tevens begrepen 

een nevenvestiging van een instelling, genoemd in artikel X van de Wet van 31 mei 1995 

(Stb. 319). 

Artikel 5. Bruto vloeroppervlakte voortgezet onderwijs 

1. De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school voor vwo, 

voor avo en voor vbo inclusief een of meer afdelingen tenminste dient te bevatten, 

bedraagt voor de onderscheiden schoolsoorten in vierkante meters: 

a. vwo, avo, vbo leerjaar 1 en 2        7,0 

vwo/avo     

vwo/avo/vbo     

b. vwo, avo leerjaar 3 t/m 6        5,7 

vwo/avo     

c. gemengde leerweg leerjaar 3 en 4        7,0 

d. vbo leerjaar 3 en 4            8,1 

handel en verkoop     

administratie     

 e. vbo-grafisch leerjaar 3 en 4      14,8 

f. vbo-nautisch leerjaar 1 t/m 4      14,8 

g. vbo-landbouw en natuurlijke omgeving leerjaar 3 en 4        7,0 

h. overige vbo-afdelingen leerjaar 3 en 4      13,0 

i. praktijkonderwijs alle leerjaren      10,5 

toeslag leerwegondersteunend onderwijs leerjaar 1 en 2        0,7 

toeslag leerwegondersteunend onderwijs leerjaar 3 en 4        1,2 

2.Er geldt tevens een vaste voet: 

� a. van 890 m2 per scholengemeenschap; 
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� b. van 890 m2 per school, niet zijnde een school voor praktijkonderwijs, 

die geen deel uitmaakt van een scholengemeenschap; 

� c. van 260 m2 per school voor praktijkonderwijs die geen deel uitmaakt 

van een scholengemeenschap; 

� d. van 470 m2 per nevenvestiging die voldoet aan de voorwaarden voor 

het verkrijgen van aanvullende personele bekostiging die zijn gesteld in 

de bijlage behorende bij de Regeling aanvullende bekostiging bij 

nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs. 

Artikel 6. Beperking reikwijdte besluit 

Dit besluit is niet van toepassing op: 

a.  scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van een scholengemeenschap met een 

regionaal opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, 

b.  scholen voor mavo die deel uitmaken van een scholengemeenschap met een agrarisch 

opleidingscentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, en 

c.  vbo dat wordt verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in de Wet educatie 

en beroepsonderwijs. 

Artikel 7. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staats 

Artikel 8. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

Lech, 21 februari 1997 

Beatrix 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 

T. Netelenbos  

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

J. J. van Aartsen 

Uitgegeven de twintigste maart 1997 

De Minister van Justitie, 

W. Sorgdrager  
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