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Bijlage V Criteria voor de urgentie van de aangevraagde voorzieningen  
 
1. Volgorde van hoofdprioriteiten 
 
Huisvestingsvoorzieningen aangevraagd voor hetzelfde jaar die voldoen aan de criteria, als bedoeld in 
artikel 12, eerste lid, onderdelen a, b en c worden ter samenstelling van het programma en het 
overzicht gerangschikt in volgorde van prioriteit.  
 
Ten eerste vindt de rangschikking plaats naar hoofdprioriteit:  
1. voorzieningen om capaciteitstekorten als bepaald op basis van bijlage III op te heffen;  
2. voorzieningen noodzakelijk om een adequaat huisvestingsonderhoudsniveau te handhaven i.c. 
onderhoud van gebouwen voor primair onderwijs;  
3. voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde verplichtingen 
bestaande uit aanpassingen voor zover deze geen capaciteitsuitbreiding inhouden;  
4. voorzieningen die wenselijk zijn als gevolg van nieuwe onderwijskundige inzichten en/of gewenste 
bouwkundige aanpassingen om gebouwen aan te passen aan de eigentijdse eisen van het onderwijs. 
5. 3voorzieningen die wenselijk zijn in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 
 
Ad 1 Hieronder vallen nieuwbouw, uitbreiding, eerste inrichting (los van andere voorzieningen 
aangevraagd), verplaatsing noodlokalen, medegebruik en het inpandig of deels inpandig creëren van 
lesruimten, inclusief (voor zover van toepassing) het daarbij horende terrein en de eerste inrichting. 
Ook vergroting van de capaciteit voor onderwijs in de lichamelijke oefening bijvoorbeeld door 
nieuwbouw van een gymnastiekruimte behoort tot deze hoofdprioriteit. Vervangende bouw en 
ingebruikneming van een gebouw inclusief de noodzakelijke aanpassingen vallen slechts in deze 
hoofdprioriteit, indien zij dienen om een tekort aan capaciteit op te heffen.  
 
Ad 2 Vervangende bouw, ingebruikneming van een gebouw ter vervanging van een ander gebouw 
inclusief de noodzakelijke aanpassingen, onderhoud in het primair onderwijs, herstel van 
constructiefouten en, herstel of vervanging van schade in bijzondere omstandigheden en de 
aanpassing 'vervanging van een oliegestookte verwarmingsinstallatie' in het primair onderwijs vormen 
de tweede hoofdprioriteit.  
 
Ad 3 Aanpassingen van gebouwen voor primair onderwijs met uitzondering van het (deels) inpandig 
creëren van lesruimten en vervanging van een oliegestookte verwarming vallen onder hoofdprioriteit 3.  
 
Ad 4 Invulling van hoofdprioriteit 4 zal afhangen van de gevolgen van nieuwe onderwijskundige 
inzichten voor gebouwen. Daarnaast vallen hieronder de activiteiten van aanpassingen van meer 
algemene aard en herstel of vervanging van schade in bijzondere omstandigheden voor zover dit niet 
spoedeisend is.  
 
Ad 53 invulling van hoofdprioriteit 5 zal afhangen van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. 
Hierbij valt te denken aan ruimten voor onderwijsprojecten en voor- en naschoolse opvang. 
 
2. Nadere volgorde binnen de hoofdprioriteiten: de subprioriteiten 
 
Vervolgens wordt binnen elke hoofdprioriteit op basis van de subprioriteit de nadere volgorde bepaald. 
Daarbij wordt voor enige de hoofdprioriteiten, namelijk de hoofdprioriteiten 2, 3 en 4, de subprioriteit 
bepaald afhankelijk van de functie die een ruimte heeft. Indien meerdere voorzieningen voor plaatsing 
op het programma in aanmerking komen, worden de subprioriteiten steeds per voorziening opnieuw 
toegepast.  
 
Onder lesruimten vallen: theorielokalen/leslokalen, vaklokalen/speellokalen en gymnastiekruimten.  
 
Onder niet-lesruimten vallen: kabinetten, personeelsruimten en overige nevenruimten binnen het 
gebouw.  
 
Onder het begrip overige ruimte vallen: bergingen, fietsenstallingen en voorzieningen aan het terrein.  
 
2.1 Binnen de hoofdprioriteit 'voorzieningen om capaciteitstekorten als bepaald op basis van 
bijlage III op te heffen' komt voor plaatsing op het programma in aanmerking:  
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a. als eerste die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in een 
situatie met herschikking van schoolgebouwen;  
b. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in een 
situatie zonder herschikking van schoolgebouwen en  
c. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort aan 
gymnastiekruimten opheft.  
 
2.2 Binnen de hoofdprioriteit 'voorzieningen noodzakelijk om een adequaat 
huisvestingonderhoudsniveau te handhaven' komt voor plaatsing op het programma in 
aanmerking:  
a. als eerste die voorziening aan een gebouw waarbij volgens het bouwkundige rapport zoals bedoeld 
in artikel 7, lid 2 onder c, de laagste score qua kwaliteit wordt toegekend;  
b. vervolgens die voorziening aan een theorielokaal/leslokaal waarbij volgens het bouwkundige 
rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de laagste score qua kwaliteit wordt toegekend;  
c. vervolgens die voorziening aan een vaklokaal/speellokaal/gymnastiekruimte waarbij volgens het 
bouwkundige rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de laagste score qua kwaliteit wordt 
toegekend;  
d. vervolgens die voorziening aan een niet-lesruimte waarbij volgens het bouwkundige rapport zoals 
bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de laagste score qua kwaliteit wordt toegekend;  
e. vervolgens die voorziening aan een overige ruimte waarbij volgens het bouwkundige rapport zoals 
bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de laagste score qua kwaliteit wordt toegekend.  
 
2.3 Binnen de hoofdprioriteit 'voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan bij of krachtens de 
wet gestelde verplichtingen waaronder aanpassingen voor zover deze geen 
capaciteitsuitbreiding betreffen' komt voor plaatsing op het programma in aanmerking:  
a. als eerste de voorziening aan een gebouw dat niet voldoet aan de wet- en regelgeving en waarbij 
de bouwkundige conditie volgens het rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de minste is;  
b. vervolgens de voorziening aan een theorielokaal/leslokaal dat niet voldoet aan de wet- en 
regelgeving en waarbij de bouwkundige conditie volgens het rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 
onder c, de minste is;  
c. vervolgens de voorziening aan een vaklokaal/speellokaal/gymnastiekruimte dat niet voldoet aan de 
wet- en regelgeving en waarbij de bouwkundige conditie volgens het rapport zoals bedoeld in artikel 7, 
lid 2 onder c, de minste is;  
d. vervolgens de voorziening aan een niet-lesruimte die niet voldoet aan de wet- en regelgeving en 
waarbij de bouwkundige conditie volgens het rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de 
minste is; en  
e. vervolgens de voorziening aan een overige ruimte die niet voldoet aan de wet- en regelgeving en 
waarbij de bouwkundige conditie volgens het rapport zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 onder c, de 
minste is. 
  
2.4 Binnen de hoofdprioriteit 'voorzieningen die wenselijk zijn als gevolg van nieuwe 
onderwijskundige inzichten en/of gewenste bouwkundige aanpassingen om gebouwen aan te 
passen aan de eigentijdse eisen van het onderwijs' komt voor plaatsing op het programma in 
aanmerking:  
a. als eerste de voorziening aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen aan een 
gebouw dat aangepast wordt waarbij het aantal groepen leerlingen het hoogst is;  
b. vervolgens de voorziening voor theorielokalen/leslokalen waarbij het percentage leerlingen 
waarvoor het nieuwe onderwijskundige beleid geldt het hoogst is;  
c. vervolgens de voorziening voor vaklokalen/speellokalen/gymnastiekruimten waarbij het percentage 
leerlingen waarvoor het nieuwe onderwijskundige beleid geldt het hoogst is;  
d. vervolgens de voorziening aan niet-lesruimte die als lesruimte in gebruik wordt genomen waarbij het 
percentage leerlingen waarvoor nieuw onderwijskundig beleid geldt het hoogst is;  
e. vervolgens herstel of vervanging van schade in bijzondere omstandigheden, waarbij de ernst van 
de schade het hoogst is; en  
f. vervolgens de activiteit ten behoeve van aanpassingen van meer algemene aard, waarbij de 
ouderdom van het niet-aangepaste gebouw het hoogst is. 
 

2.53 Binnen de hoofdprioriteit “voorzieningen die wenselijk zijn in het kader van 
onderwijsachterstandenbeleid komt voor plaatsing op het programma in aanmerking: 
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a. als eerste voorziening voor onderwijsprojecten; 

b. de overige voorzieningen. 

 


