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Wetswijzigingen onderhoud schoolgebouwen 

 

november 2014.  

 

Inleiding  

De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn gewijzigd. De 

wijzigingen zijn aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer en worden binnenkort in 

het Staatsblad gepubliceerd. De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2015.  

 

Met de wijzigingen wordt de taak van de gemeente voor aanpassing en onderhoud van 

schoolgebouwen overgedragen aan de schoolbesturen. Het gemeentelijk onderhoud wordt 

omschreven als groot onderhoud of buitenonderhoud. Voor het voortgezet onderwijs heeft 

deze overdracht al plaatsgevonden op 1 januari 2005.  

 

De nu voorgestelde wijzingen hebben betrekking op schoolgebouwen voor: 

 

- basisonderwijs 

- speciaal basisonderwijs 

- speciaal onderwijs  

 

De overige wettelijke taken voor de gemeente blijven hetzelfde. Per 1 januari 2015 is de 

gemeente nog verantwoordelijk voor: 

- nieuwbouw of vervangende nieuwbouw; 

- uitbreiding van een gebouw; 

- in gebruik nemen bestaand gebouw; 

- verplaatsing van tijdelijke gebouwen; 

- ter beschikbaar stellen van grond voor bovengenoemde activiteiten; 

- eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

- medegebruik bij een andere school of van een lokaal voor bewegingsonderwijs; 

- herstel van constructiefouten; 

- herstel van schade aan gebouw of inrichting ingeval van bijzondere omstandigheden  

(vandalisme; brand). 

 

 

Welke onderdelen zijn nu de onderhoudstaak van de gemeente.  

We kunnen hier een onderscheid maken in: 

- Aanpassing van een gebouw 

- Onderhoud aan een gebouw  

 

Aanpassingen zijn: 

 

Aanpassen gebouw om het geschikt te maken voor onderwijsgebruik 

Integratieverbouwing 

Creëren speellokaal speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs   

Voorzieningen voortvloeiend uit wet- en regelgeving 

Vervangen van oliegestookte installaties 

Terrein toegankelijk maken voor gehandicapten 
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Onderhoud is: 

 

 

 

 

 

Situatie na 1 januari 2015 

 

Bovengenoemde taken gaan over naar de schoolbesturen.  

Schoolbesturen krijgen een grote autonomie ten aanzien van hun taak rondom de 

instandhouding van schoolgebouwen. De besturen bepalen zelf hoe de onderhoudsplanningen 

worden opgesteld en de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wat betreft het onderhoud 

heeft de gemeente geen zeggenschap meer. Inzicht geven aan de gemeente door het 

schoolbestuur is niet verplicht. Wel is het wenselijk dat de gemeente de vinger aan de pols 

houdt. Het principe van het economisch claimrecht van de gemeente blijft gehandhaafd.  

 

 

 

A. Binnenzijde 

Vervangen binnenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) 

Vervangen binnendeuren (incl. hang- en sluitwerk) 

Vervangen radiatoren 

Vervangen convectoren 

Vervangen c.v.-leidingen 

NB. deze activiteiten komen slechts sporadisch voor. Meestal in combinatie met een algehele 

renovatie van een gebouw 

 

B. Buitenzijde 

Vervangen dakbedekking (plat dak) 

Vervangen dakpannen (incl. houtwerk) (hellend dak) 

Vervangen hemelwaterafvoer 

Vervangen dakrand 

Vervangen daklichten 

Vervangen (dakbedekking) buitenberging 

Vervangen rijwielstalling 

Vervangen rijwielstandaards 

Vervangen brandtrap 

Vervangen/herstellen riolering schoolplein 

Vervangen/herstellen bestrating schoolplein 

Vervangen erfscheiding 

Vervangen buitenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) 

Vervangen goten 

Vervangen boeiboorden 
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Dit claimrecht houdt in dat een bestuur een schoolgebouw niet mag verkopen; verhuren of 

bezwaren met zakelijke lasten zonder toestemming van de gemeente. 

Ook vervalt de eigendom van het schoolbestuur na beëindiging van het onderwijsgebruik. 

Belangrijk is dan in welke staat het gebouw wordt opgeleverd. Wij gaan er vanuit dat wij 

hierover afspraken kunnen maken met de schoolbesturen.  

 

Renovatie 

Over het begrip renovatie ontstaat nog wel eens verwarring. Renovatie is een algemene term 

maar is niet in de onderwijswetten opgenomen als een voorziening huisvesting onderwijs. Dus 

is de vraag op welke wijze een renovatie van een schoolgebouw wordt bekostigd. Is hiervoor 

de gemeente geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk, of komt renovatie volledig voor rekening 

van het schoolbestuur.  

 

Een renovatie wordt uitgevoerd om de levensduur van een gebouw met pakweg 20 jaar te 

verlengen. Wanneer een schoolgebouw in aanmerking komt voor renovatie en wie dit betaalt 

is niet vastgelegd.  

Het begrip renovatie is meer gerelateerd aan: 

- nieuwbouw van een school waarbij de afweging wordt gemaakt tussen renovatie en 

nieuwbouw;  

- samenvoeging van scholen waarbij een gebouw geschikt wordt gemaakt;  

- het verplaatsen van een school die gepaard gaat met renovatie van een bestaand 

gebouw.  

In deze gevallen wordt de toekomstverwachting meer bij de overweging betrokken. Hierbij 

doet zich de vraag voor wat in deze specifieke situatie de beste oplossing is voor zowel 

schoolbestuur als gemeente.   

 

 

Situatie na 1 januari 2015.  

 

Na 1 januari 2015 is de gemeente niet meer in beeld voor de voorziening aanpassing en 

onderhoud zoals vermeld in de huidige verordening bijlage 1 artikel 1.9 en 1.10.  

Het schoolbestuur moet deze werkzaamheden zelf bekostigen. 

Ten aanzien van het begrip renovatie verandert er niets. Renovatie is in wet en regelgeving niet 

opgenomen. De wetgever inclusief de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en 

wetenschappen gaat er vanuit dat op lokaal niveau een schoolbestuur en een gemeente 

hierover afspraken kunnen maken.  

 

 


