Leeswijzer Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen.
Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden
waaronder - behoudens de financiële toets - de voorziening voor bekostiging in aanmerking
komt. De criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen vallen uiteen in twee delen:
x deel A: lesgebouwen;
x deel B: voorzieningen voor lichamelijke oefening.
DEEL A Lesgebouwen
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2a
1.3.2b
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
van

School voor basisonderwijs
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Uitbreiding
Uitbreiding met een of meer leslokalen
Uitbreiding basisschool met een tweede speellokaal
Uitbreiding speciale school voor basisonderwijs met een speellokaal
Ingebruikneming van een bestaand gebouw
Verplaatsing bestaande noodlokalen
Terrein
Eerste inrichting onderwijsleerpakket
Eerste inrichting meubilair
Medegebruik
Aanpassing
Onderhoud
Herstel van constructiefouten
Vervanging of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval
bijzondere omstandigheden

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
van

School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Uitbreiding
Uitbreiding met een of meer leslokalen
Uitbreiding met een speellokaal
Ingebruikneming van een bestaand gebouw
Verplaatsing bestaande noodlokalen
Terrein
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Medegebruik
Aanpassing
Onderhoud
Herstel van constructiefouten
Vervanging of herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval
bijzondere omstandigheden

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

School voor voortgezet onderwijs
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Uitbreiding
Ingebruikneming van een bestaand gebouw
Verplaatsing bestaande noodlokalen
Terrein
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
Medegebruik
Herstel van constructiefouten
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3.10
geval

Vervanging of herstel van schade aan gebouw, leer- en hulpmiddelen en meubilair in
van bijzondere omstandigheden

DEEL B Voorzieningen voor lichamelijke oefening
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
van

School voor basisonderwijs
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Uitbreiding
Ingebruikneming van een gymnastiekruimte
Terrein
Eerste inrichting onderwijsleerpakket
Eerste inrichting meubilair
Medegebruik
Aanpassing
Onderhoud
Herstel constructiefouten
Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval
bijzondere omstandigheden

2
School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
2.1
Nieuwbouw
2.2
Vervangende bouw
2.3
Uitbreiding
2.4
Ingebruikneming van een gymnastiekruimte
2.5
Terrein
2.6
Eerste inrichting onderwijsleerpakket
2.7
Eerste inrichting meubilair
2.8
Medegebruik
2.9
Aanpassing
2.10
Onderhoud
2.11
Herstel constructiefouten
2.12
Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval
van bijzondere omstandigheden
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
van

School voor voortgezet onderwijs
Nieuwbouw
Vervangende bouw
Uitbreiding
Ingebruikneming van een gymnastiekruimte
Terrein
Eerste inrichting voor bewegingsonderwijs
Medegebruik
Medegebruik gymnastiekruimte
Huur van een sportterrein
Herstel constructiefouten
Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval
bijzondere omstandigheden

Overzicht 'Onderhoud PO'
Activiteiten die behoren tot het onderhoud
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Leeswijzer Bijlage III Criteria voor oppervlakte en indeling.
De criteria voor oppervlakte en indeling vallen uiteen in vier delen:
deel A: de bepaling van de capaciteit;
deel B: wijze van bepalen van de ruimtebehoefte;
deel C: de bepaling van de omvang van de toekenning;
deel D: minimumnormen bij realisering van nieuwe voorzieningen.
DEEL A
1.
1.1.

1.2

1.3
1.4
1.5
a.
b.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

De bepaling van de capaciteit

School voor basisonderwijs
Gebouwen van hoofd- en nevenvestigingen (inclusief de T en B-dislocaties met een
permanente of tijdelijke bouwaard)
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties
Terrein
Inventaris
Onderwijsleerpakket
Meubilair
Gymnastiekruimten
Gymnastiekruimte
Terrein
Inventaris
School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Hoofdgebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard
Dislocaties of nevenvestigingen, gebouwen met een permanente of een tijdelijke
bouwaard
Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties
Terrein
Inventaris
Gymnastiekruimten
Gymnastiekruimte
Terrein
Inventaris
School voor voortgezet onderwijs
Hoofdgebouwen, nevenvestigingen en dislocaties met een permanente of een tijdelijke
bouwaard
Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties
Terrein
Inventaris
Gymnastiekruimten
Gymnastiekruimte
Terrein
Inventaris
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DEEL B
1
1.1

1.2

1.3

Wijze van bepalen van de ruimtebehoefte

School voor basisonderwijs
Lesgebouwen.
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Gymnastiekruimten
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Bepaling aantal groepen ten behoeve van (uitbreiding van) eerste aanschaf onderwijsleerpakket en meubilair
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs

2
2.1
2.2

School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Lesgebouwen.
Gymnastiekruimten.

3
3.1
3.2

School voor voortgezet onderwijs
Lesgebouwen
Gymnastiekruimten

DEEL C De bepaling van de omvang van de toekenning
1
1.1
1.2
1.3
1.4

School voor basisonderwijs
Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen
Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Overige voor blijvend gebruik dan wel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Gymnastiekruimten

2
2.1
2.2
2.3
2.4

School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen
Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Overige voor blijvend gebruik dan wel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Gymnastiekruimten

3
3.1
3.2
3.3
3.4

School voor voortgezet onderwijs
Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen
Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Overige voor blijvend gebruik dan wel voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
Gymnastiekruimten

DEEL D Minimumnormen bij realisering van nieuwe voorzieningen
1
2
3
4

School voor basisonderwijs
School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
School voor voortgezet onderwijs
Gymnastiekruimten

III-1

overzicht 'Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van de
schoolgebouwen in het primair onderwijs'
Overzicht 'Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van de
schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs'

III-2
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Leeswijzer Bijlage IV Financiële normering.
De financiële normering valt uiteen in drie delen:
- deel A: vergoeding op basis van normbedragen;
- deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten;
- deel C: bepaling medegebruiktarief.
DEEL A
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Vergoeding op basis van normbedragen

School voor basisonderwijs
Nieuwbouw (permanente bouwaard)
Uitbreiding (permanente bouwaard)
Tijdelijke voorziening
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Aanpassing
Gymnastiek
Nieuwbouw
Uitbreiding
OLP/meubilair
School voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Nieuwbouw (permanente bouwaard)
Uitbreiding (permanente bouwaard)
Kosten voor terreinen
Bouwkosten
Tijdelijke voorziening
Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie
Uitbreiding tijdelijke voorziening
Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Gymnastiek
Nieuwbouw
Uitbreiding
OLP/meubilair
School voor voortgezet onderwijs.
Nieuwbouw en uitbreiding
Kosten van terreinen
Bouwkosten.
Specifieke ruimte
Werkplaatsen
De overige ruimte is algemene ruimte.
Aanvullende normkosten.
Tijdelijke voorziening.
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair.
Gymnastiek voortgezet onderwijs
Bouwkosten nieuwbouw/uitbreiding
Medegebruik/huur van een niet-eigen lokaal
Huur sportvelden
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair.
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4

Indexering
Werkelijke prijsontwikkeling
Verwachte prijsontwikkeling ten behoeve van het programma

DEEL B Vergoeding op basis van feitelijke kosten
Europese aanbesteding
Opdrachten onder het Europees drempelbedrag
DEEL C Bepaling medegebruiktarieven
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