Vergoedingsbedragen eerste inrichting, nieuwbouw en
berekening capaciteit
Aangepast door Len van Rijn, mei 2010
Jaarlijks worden vergoedingsbedragen bijgesteld voor gymzalen en sportvelden. Hier
worden de wijzigingen op een rij gezet, uitgesplitst voor alle soorten onderwijs. Het
gaat om vergoedingen per klokuur en om vergoedingen voor nieuwbouw/uitbreiding en
inrichting. Daarnaast de richtlijnen voor vergoeding.
Prijsontwikkeling en lokaal beleid
Iedere gemeente heeft een verordening onderwijshuisvesting waarin is omschreven hoe de prijzen
jaarlijks worden geïndexeerd. De normvergoedingen zoals die in de modelverordening van de VNG
worden gehanteerd zijn voor het jaar 2010 geïndexeerd en verwerkt in de onderstaande tekst.
Onderwijsleerpakkeet (OLP)/ Meubilair
Basisschool en speciale school voor basisonderwijs:
De vergoeding voor de eerste inrichting met OLP/meubilair – zoals opgenomen in de
modelverordening van de VNG - voor een gymnastiekzaal voor het basis- en speciaal
basisonderwijs bedraagt € 47.186,03.
NB: De nieuwe Basisinventarislijst 2010, gebaseerd op het Basisdocument Bewegingsonderwijs,
komt uit op een bedrag van € € 77.347,12 . Hierin zijn echter verschillende keuzeopties
opgenomen die het bedrag kunnen laten fluctureren.
Speellokaal:
De vergoeding voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor een speellokaal
bedraagt € 6.819,23
(Voortgezet) Speciaal onderwijs
De vergoeding voor de eerste inrichting met OLP/meubilair voor een gymnastiekzaal voor
(voortgezet) speciaal onderwijs ziet er als volgt uit:
Schoolsoort

Bedrag in euro’s

SO-doven
SO-sh/esm
SO-visg
SO-lg/mg
SO-lz/pi
SO-zmlk
SO-zmok
VSO-doven
VSO-sh/esm
VSO-visg
VSO-lg/mg
VSO-lz/pi
VSO-zmlk
VSO-zmok
SOVSO-doven
SOVSO-sh/esm
SOVSO-visg
SOVSO-lg/mg
SOVSO-lz/pi
SOVSO-zmlk
SOVSO-zmok

€ 37.628,01
€ 37.407,27
€ 45.287,13
€ 49.607,70
€ 35.581,59
€ 35.581,59
€ 35.508,37
€ 44.114,52
€ 45.265,59
€ 53.851,29
€ 55.246,25
€ 43.477,06
€ 43.477,07
€ 38.811,39
€ 45.683,93
€ 48.972,40
€ 55.883,70
€ 56.749,97
€ 47.183,79
€ 47.182,79
€ 39.251,79

Voortgezet onderwijs
Je ontvangt alleen een vergoeding eerste inrichting bij nieuwbouw (als eerste voorziening),
uitbreiding en ingebruikneming (niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand
gebouw) waarbij de eerste inrichting nog niet eerder van overheidswege is bekostigd.
Dus bij vervanging van oude zalen door nieuwe kun je geen aanspraak maken op een eerste
inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair.
Uitzonderingen:
·
Als de zaal wordt vergroot en de complete eerste inrichting is nog nooit vergoed. Dus als je
van een kleine zaal naar een grotere zaal gaat dan kun je een vergoeding voor de
ontbrekende inrichting aanvragen.
·
Als je wordt verwezen naar medegebruik bij een ander type onderwijs en de inrichting is
niet geschikt voor de groep leerlingen, dan kun je ook een verzoek bij de gemeente
indienen om de inrichting aan te passen.
De vergoeding, afhankelijk van het type toegekende gymnastiekaccommodatie wordt bepaald op
basis van de volgende bedragen.
Soort onderwijs
Voortgezet onderwijs : (Prijspeil 2010)
Eerste lokaal
Tweede lokaal
Derde lokaal
Oefenplaats 1
Oefenplaats 2

Bedragen
meubilair
€ 996,56
€ 996,56
€ 996,56

L.h.m.
€ 59.426,84
€ 46.357,45
€ 20.154,05
€ 13.124,31
€ 1.515,02

Totaal
€ 60.423,40
€ 47.345,00
€ 21.150,61
€ 13.124,31
€ 1.515,02

NB. Het totaal voorinrichting van drie lokalen bedraagt € 128919,01
Toelichting: De eigenaar van een schoolgebouw is verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging
van de inventaris dus bij vervanging van gebouwen gaat men er van uit dat de aanwezige
inrichting voldoende en in goede staat is. Dat betekent dat er jaarlijkse voor vervanging
gereserveerd moet worden en door adequaat onderhoud de inrichting technisch en onderwijskundig
op peil wordt gehouden.
Meubilair, in geval van ingebruikneming of uitbreiding van de gymnastiekruimte, wordt bepaald
door de noodzakelijke eerste aanschaf van het meubilair voor andere leerlingen dan waarvoor de
gymnastiekruimte oorspronkelijk is bedoeld (voorbeeld : als een PO-zaal ook door VO gebruikt
moet worden).
Huur sportvelden
Gedurende maximaal acht weken per jaar kan een school aanspraak maken op een vergoeding van
de huur van een sportveld. De vergoeding voor deze kosten bedraagt € 18,76 per klokuur
De noodzaak tot huur blijkt uit:
A.
het feit dat het lesrooster buitensport vermeldt, terwijl het bevoegd gezag niet beschikt
over een eigen sportveld en
B.
er geen mogelijkheden zijn tot gebruik van een sportveld van een ander bevoegd gezag.
De vergoeding moet aangevraagd worden bij de gemeente.
NB: scholen voor voortgezet onderwijs kunnen doorgaans voor ten minste acht weken per jaar om niet - gebruik maken van de gemeentelijke sportvelden. In veel gemeenten is de gebruiksduur
ruimer of in het geheel niet gelimiteerd.

Nieuwbouw/uitbreiding
Bouwkosten nieuwbouw/uitbreiding
De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een gymnastiekzaal voor alle
schoolsoorten met een bruto vloeroppervlak van 455 m2 bedraagt
€ 830.111,76 (op het schoolterrein) respectievelijk € 846.901,26 (op afzonderlijk terrein). Deze
vergoeding omvat tevens de kosten van fundering op staal, alsmede de inrichting van het terrein.
De grondkosten zijn hierin niet begrepen.
Voor LG-scholen en MG-scholen met een LG- of MLK/ZMLK-component is er een toeslag van 50 m2
(grotere entree en kleed- en doucheruimte). Met deze toeslag is een bedrag gemoeid van
€ 83.272.26.
Indien paalfundering noodzakelijk is, wordt een toeslag gegeven afhankelijk van de benodigde
Paallengte:
Paallengte 1<15 meter
€ 16.696,78
(€ 21.052,26)
Paallengte 15<20 meter
€ 23.017,38
(€ 29.155,73)

Paallengte > 20 meter

€ 32.326,90

(€ 41.960,00)

Indien extra ruimte voor LG- MLK/ZMLK scholen van 50m2 beschikbaar is gesteld geldt het bedrag
tussen haakjes.
Uitbreiding
Bij uitbreiding van gymnastiekruimte wordt in eerste instantie aangesloten bij de vergoeding voor
nieuwbouw van een gymnastiekzaal met een bruto vloeroppervlak van 455 m2.
Bij kleine gymnastiekzalen, waarvan de oefenvloer een oppervlakte heeft van 140 m2 of minder,
kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 m2. Afhankelijk van de
benodigde uitbreiding zien de bedragen voor het PO er als volgt uit:
Uitbreiding met 112 t/m 120 m2
Uitbreiding met 120 t/m 150 m2

€ 192.865,99
€ 234.455,09

Indien bij uitbreiding paalfundering noodzakelijk is, wordt een toeslag gegeven afhankelijk van de
benodigde paallengte. De vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Uitbreiding
Paallengte 1<15 meter
Paallengte 15<20 meter
Paallengte > 20 meter

112-120 m2
€ 7.747,86
€ 12.946,88
€ 21.166,73

121-150 M2
€ 9.346,61
€ 16.179,43
€ 26.458,41

Toelichting op toekenning van voorzieningen
Bij de voorzieningen voor de lichamelijke oefening is steeds sprake van gymnastiekruimte. De
definitie van gymnastiekruimte omvat niet enkel het traditionele gymnastieklokaal bij het
schoolgebouw maar ook het gebruik van de (gemeentelijke) sporthal. De verwijzing strekt zich niet
enkel uit over de aanwezige ruimten, maar ook over de ruimten die binnenkort worden
gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk het aanvragende schoolbestuur voor het
bewegingsonderwijs worden verwezen naar de sporthal die de gemeente daar op korte termijn
gaat bouwen. Op deze wijze kan optimaal gebruik worden gemaakt van de aanwezige ruimte. In
feite wordt voorafgaand aan elke beslissing - nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming - bezien
of niet door medegebruik de gevraagde voorziening overbodig is. Overigens laat de praktijk zien
dat - zeker in de plattelandsgemeenten - eventueel vervoer naar een verder weg gelegen
gymnastiekruimte een goed alternatief kan zijn. Uiteraard is hiervoor overleg met het bevoegd
gezag noodzakelijk.
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt met gymnastiekruimte tevens bedoeld een lokaal
voor motorische therapie en een schoolbad (watergewenningsbad of hydrotherapiebad).
Vanzelfsprekend deze laatste twee enkel voor de onderwijssoorten waarvoor een dergelijke ruimte
verplicht is. Een hydrotherapiebad is noodzakelijk voor een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs ten behoeve van lichamelijk gehandicapte kinderen en voor een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke
handicap. Een watergewenningsbad is noodzakelijk voor een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs ten behoeve van zeer moeilijk lerende kinderen en een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs ten behoeve van meervoudig gehandicapten met zeer moeilijk lerende kinderen. Bij
andere vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs worden deze baden niet noodzakelijk geacht en
komen ze niet voor.
NB: In tegenstelling tot de situatie voor 1997 wordt het maken van was- en kleedgelegenheden in
gymnastiekruimten niet meer als uitbreiding gezien maar als aanpassing. Dit ondanks het feit dat
het maken van deze ruimtes fysiek meestal een uitbreiding van het gebouw tot gevolg heeft. Het
maken van douches in plaats van wasbakken in gymnastiekruimten behoort ook tot de
aanpassingen, met name tot het voldoen aan wet- en regelgeving (eisen met betrekking tot
hygiëne).
Vergoeding per klokuur
Ingevolge artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 115 van de Wet op de
expertisecentra worden de volgende vergoedingsbedragen voor het gebruik van een
gymnastiekzaal vastgesteld. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud aan de
binnenzijde van het gebouw, de materie!le instandhouding alsmede een vergoeding voor
vervanging en aanpassing van onderwijsleerpakket en meubilair. De hoogte van de vergoeding is
afhankelijk van het stichtingsjaar van de gymnastiekaccommodatie en de oppervlakte van de

oefenzaal.
De vergoeding bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur. (2010)

Stichtingsjaar en omvang

Vast bedrag

Variabel bedrag

90 m2
90-130 m2
130-170 m2
170-190 m2
190-230 M2
› 230 m2
Vanaf 1987

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

›252 m2

€ 3058,59

2.654,26
3405,85
3724,03
3553,91
3403,70
3852,18

322,50
408,10
440,40
481,86
530,85
593,84

€ 540,01

Medegebruik/huur van een niet eigen lokaal
Naast gymnastiek in een eigen lokaal van de school of nevenvestiging is er tevens gymnastiek
mogelijk in een bestaande gymnastiekaccommodatie door middel van medegebruik of huur (van
een andere school of nevenvestiging/de gemeente/een commercie!le exploitant). Om vast te
stellen of er daadwerkelijk medegebruik mogelijk is, wordt gekeken naar de klokuurnorm zoals de
gemeenteraad die voor het primair onderwijs heeft vastgesteld en naar het rooster. Voor het
voortgezet onderwijs is enkel het rooster van belang.
Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:
Primair onderwijs
·
Indien de gymnastiekzaal van een andere school of nevenvestiging voor primair onderwijs
wordt gebruikt, wordt het variabele deel van het klokuurbedrag aan de eigenaar vergoed.
·
Indien de gymnastiekzaal van een school of nevenvestiging voor voortgezet onderwijs
wordt gebruikt, wordt het vaste en het variabele deel van het klokuurbedrag vergoed.
·
Indien een gymnastiekaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, volstaat in
gebruikgeving van de accommodatie voor het vastgesteld aantal klokuren.
·
Indien een gymnastiekaccommodatie van een commercie!le exploitant wordt gebruikt, zal
de huurprijs (stichtingskosten + materie!le instandhouding) worden vergoed. De huurprijs
wordt door de gemeente aan de exploitant voldaan.
Voortgezet onderwijs
Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie is de school voor voortgezet onderwijs de
volgende vergoeding verschuldigd.
·
Indien de gymnastiekruimte van een andere school voor voortgezet onderwijs wordt
gebruikt, wordt het variabele en het vaste deel van het klokuurbedrag vergoed voor het
aantal lesuren medegebruik. Voor de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij het
vaste en variabele deel van de klokuurvergoeding in het primair onderwijs.
·
Indien de gymnastiekruimte van een school voor primair onderwijs wordt gebruikt, wordt
in ieder geval het variabele deel van het klokuurbedrag vergoed voor het aantal lesuren
medegebruik. Als de gebruiksduur van de gymnastiekruimte vanwege het medegebruik
door de VO-school boven de 26 klokuren uitkomt, dient de VO-school voor het aantal uren
dat boven de 26 klokuren ligt ook het vaste deel van het klokuurbedrag te vergoeden.
·
Indien een gymnastiekaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, is de school voor
voortgezet onderwijs de gemeente een bedrag aan exploitatiekosten verschuldigd voor het
aantal lesuren gebruik. Voor de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij het vaste
en variabele deel van de klokuurvergoeding in het primair onderwijs.
·
Indien een gymnastiekaccommodatie van een commercie!le exploitant wordt gebruikt,
Betaalt de school voor voortgezet onderwijs de huurprijs (stichtingskosten en materie!le
instandhouding).

De gemeente betaalt aan de school een stichtingskostenvergoeding als onderdeel van de huur.
De hoogte van deze stichtingskostenvergoeding bedraagt het verschil tussen huurbedrag en het
vaste en variabele deel van het klokuurbedrag voor het aantal uren gebruik. Voor de hoogte van
het klokuurbedrag wordt aangesloten bij het vaste en variabele deel van de klokuurvergoeding in
het primair onderwijs.
·
Voor de hoogte van het vaste deel van het klokuurbedrag wordt het vaste
bedrag, zoals boven genoemd bij ‘Vergoeding per klokuur’, gedeeld door 26.
Vermenigvuldiging van het op deze wijze verkregen bedrag met het aantal uren resulteert in het
totale vaste deel van de klokuurvergoeding dat een school voor voortgezet onderwijs moet
vergoeden.

Bepaling benodigde capaciteit Gymnastiekruimten
Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per
groep 6-12-jarigen wordt maximaal 1,5 klokuur gymnastiek vergoed (conform artikel 38 en 39 van
de verordening). Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen.
Voor een speciale school voor basisonderwijs is het aantal groepen bepalend voor het aantal
klokuren gymnastiek. Per groep met leerlingen jonger dan 6 jaar wordt, indien de school niet de
beschikking heeft over een speellokaal, maximaal 3,75 klokuur gymnastiek vergoed. Per groep met
leerlingen van 6 jaar en ouder wordt maximaal 2,25 klokuur gymnastiek vergoed.
Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen door de ‘N-factor’. De
‘Nfactor’ is bepalend voor de groepsgrootte. De ‘N-factor’ voor een speciale school voor
basisonderwijs is 15. Het verkregen getal wordt alleen naar boven afgerond indien het cijfer achter
de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het getal naar beneden afgerond.
Voor een school voor (voortgezet) special onderwijs is het aantal groepen is bepalend voor het
aantal klokuren gymnastiek. Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen
door de ‘N-factor’. De ‘N-factor’ bepaalt de maximale groepsgrootte. Per groep met leerlingen
jonger dan 6 jaar wordt, indien de school of nevenvestiging niet de beschikking heeft over een
speellokaal, maximaal 3,75 klokuur gymnastiek vergoed. Per groep met leerlingen van 6 jaar en
ouder wordt maximaal 2,25 klokuur gymnastiek vergoed.
Voor het voortgezet onderwijs vormen de in onderstaande tabel ‘Berekening van de ruimtebehoefte
gymnastiekaccommodatie voortgezet onderwijs’ vermelde bruto vloeroppervlakten de grondslag
voor de bepaling van de omvang van de voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van
gymnastiekonderwijs.
onderwijssoort
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw AVO/VWO
Bovenbouw theoretische leerweg
Bovenbouw techniek

Bovenbouw economie

Bovenbouw zorg/welzijn

Bovenbouw landbouw

Praktijkonderwijs
Legenda
TLW = theoretische leerweg
LWOO = leerwegondersteunend onderwijs
GLW = gemengde leerweg

Leerweg

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

BVO/Leerling
1,66
0,78
1,11
1,26
1,11
1,38
1,57
1,11
1,38
1,57
1,11
1,38
1,57
1,11
1,38
1,57
1,99

De bepaling van de omvang van de verschillende voorzieningen in de huisvesting, die
gymnastiekruimte betreffen, verloopt, onder toepassing van het Ruimtebehoeftemodel, analoog
aan de bepaling van de omvang van toekenningen voor lesgebouwen.
Voor de bepaling van het aantal in medegebruik te geven lessen gymnastiek VO is het lesrooster
maatgevend. Het maximale aantal lestijden gymnastiek kan met behulp van het lesrooster,
onderstaande formule en de ruimtebehoefte tabel worden berekend:
(aantal leerlingen x 32 x m2 bvo gym) : 460
Voor lwoo en praktijkonderwijs wordt deze formule gedeeld door 322
Hierop wordt het aantal in eigen accommodatie te verzorgen lessen in mindering gebracht.
De vaststelling van de capaciteit van de gymnastiekruimten is van belang vanwege aanvragen voor
uitbreiding van het aantal klokuren dat gebruik wordt gemaakt van een gymnastiekruimte maar
ook vanwege de bepaling van leegstand ten behoeve van mogelijk medegebruik. De capaciteit van
de gymnastiekruimten wordt vastgelegd in een aantal lesuren. Een gymnastiekruimte behorende
tot een school voor voortgezet onderwijs kan 40 lesuren (50 minuten) worden gebruikt, wordt het
PO 26klokuren.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar:
· VNG, modelverordening onderwijshuisvesting 2010
· lokale (gemeentelijke) verordeningen op onderwijshuisvesting
· website KVLO (www.kvlo.nl)
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