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Scholen integraal verantwoordelijk voor onderhoud 
 
Doordecentraliseren buitenonderhoud naar schoolbest uren 
Per 1 januari 2015 wordt het volledige buitenonderhoud gedecentraliseerd. Daarmee krijgt het 
schoolbestuur de volledige verantwoordelijkheid. In de pers wordt veel geschreven over de 
staat van onderhoud en de vermeende achterstanden in onderhoud van de onderwijspanden. 
Deze situatie verschilt per schoolbestuur en per gemeente. Een ding is echter voor alle 
schoolbesturen hetzelfde; ze zullen zich moeten voorbereiden op hun nieuwe verantwoor-
delijkheden. 
 
Een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding bestaat uit het inzichtelijk maken van de  
onderhoudstoestand van het gebouw. Dat betekent dat per gebouwelement (dak, gevel, schil-
derwerk, installaties, vloeren, plafonds, wandafwerking, verlichting, beveiliging, brandveilig-
heidsvoorzieningen) de onderhoudstatus moet worden vastgesteld. Aan de hand van deze 
status zullen schoolbesturen plannen moeten gaan maken voor het onderhoud van deze  
gebouwen voor de toekomst. Daarbij zal het, gelet op de krappe onderhoudsmiddelen, onge-
twijfeld noodzakelijk zijn om keuzes te maken. Het is dan van belang om de juiste afwegingen 
en juiste prioriteiten te stellen: 
- Welke eisen worden er wettelijk gesteld? 
- Is de veiligheid nog gegarandeerd? 
- Kan ik besparen op exploitatie? 
- Wat ontvang ik als vergoeding in de Materiële Instandhouding? 
- Wat kan ik nog uitstellen zonder gevolgschade? 

 
Aangepaste Conditiemethodiek (NEN 2767) biedt eenvou dige oplossing voor priori-
tering onderhoudsbehoefte 
Om schoolbesturen hierin een handvat te bieden, heeft BOAG de zogenaamde conditie-  
methodiek (NEN 2767) handzaam gemaakt zodat de onderhoudssituatie per school inzichte-
lijk is. Aan de hand van een gebouwinspectie kan met behulp van scores 1 (uitstekend) tot en 
met 6 (zeer slecht) voor alle elementen de conditie uniform worden vastgesteld. Vervolgens 
worden onderhoudshandelingen voorgesteld (reinigen, vervangen, schilderbeurt etc.) die ook 
financieel worden ingeschat.  



 
 
 
 
BOAG CREËERT RUIMTE 

 
 

Aan de hand hiervan ontstaat een heel concreet beeld van de totale onderhoudslast. Door 
deze vervolgens aan de hand van het toekennen van prioriteiten te ''scoren''. Ofwel door vast 
te stellen wat het effect is van uitstellen, kan BOAG ondersteunen bij het ontwikkelen van sce-
nario's. Aan de hand van een herinspectie met behulp van een Ipad kan dit plan vervolgens 
ook regelmatig worden gemonitord en geactualiseerd. Voordeel van deze methode (NEN 
2767)  is dat deze heel toegankelijk en beeldend is door het gebruik van foto's, kleuren, helde-
re overzichten en compacte rapportages, zoals uit het onderstaand voorbeeld blijkt. 
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Scherp inzicht in de onderhoudstoestand en toekomsti ge bekostiging  
Door de onderhoudstoestand nauwkeurig te monitoren en risico's te beheersen kan worden 
gestuurd op het gebouwbeheer en worden keuzes als gevolg van budgettaire krapte verant-
woord en onderbouwd gemaakt. Daarnaast biedt de methode inzicht in de noodzakelijk 
fondsvorming om het onder-
houd ook in de toekomst nog te 
kunnen betalen. Voor grotere  
besturen met meerdere locaties 
kan dit ook op portefeuilleni-
veau worden geanalyseerd. Ter 
illustratie is een aantal grafie-
ken afgebeeld dat is opgeno-
men in onze rapportages. 
 
In de afgebeelde grafiek is voor 
dit specifieke object aangege-
ven voor welke gebouwelemen-
tenclusters de komende drie 
jaar voornamelijk onderhouds-
kosten worden gemaakt: Dit 
verschaft het noodzakelijke in-
zicht om hier op te kunnen stu-
ren 
 
In de volgende grafiek zijn de 
kosten (donkerblauwe balken) 
afgezet tegen de jaarlijkse ex-
ploitatiekosten vergoeding 
(groene lijn) en het saldo van 
de onderhoudsreserve (licht-
blauwe balken). Aan de hand 
van een dergelijke analyse kan 
een goede inschatting worden 
gemaakt hoe het toekomstig 
onderhoud zich verhoudt tot de 
materiële instandhoudingsver-
goeding (MI). 
 
 
 
 
 
Dus naast de onderhoudtechnische expertise beschikt BOAG over de deskundigheid om van-
uit de bekostiging een relatie te leggen tussen (toekomstig) beschikbaar budget en benodigde 
uitgaven. In combinatie met voorgaande biedt dit houvast om met deze nieuwe, grotere, ver-
antwoordelijkheid als schoolbestuur om te gaan. Kortom nieuwe verantwoordelijkheden maar 
ook nieuwe mogelijkheden om geïntegreerd en zorgvuldig het totale gebouwbeheer als 
schoolbestuur in eigen hand te nemen. BOAG ondersteunt hier graag bij. 
 

                                    
Voor meer informatie is Sander Halkes, unitmanager facilitair en  
onderhoudsadvies, gaarne bereid een en ander toe te  lichten en de 
werking van de zogenaamde conditiemethodiek (NEN 27 67) te tonen 
als goede invalshoek voor deze opgave.  
 
Naast deskundige op bovengenoemde onderhoudssystema tiek heeft 
hij uitgebreide ervaring op het terrein van onderwi jshuisvesting.  
U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 - 150 41 4 02 of via e-mail: 
sanderhalkes@boag.com . Voor zijn LinkedIn profiel: nl.linkedin. 
com/pub/sander-halkes/1/509/504/.  
 

 
 


