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Voorlichting overheveling buitenonderhoud
Geacht lid,
Op 1 januari 2015 verandert de onderwijswetgeving omtrent het buitenonderhoud en de
aanpassing van gebouwen voor (speciaal) basisonderwijs. Het budget hiervoor wordt
overgeheveld van gemeenten naar scholen. Het gaat om structureel € 158,8 miljoen uit het
Gemeentefonds dat wordt toegevoegd aan de lumpsumvergoeding van de scholen.
Om schoolbesturen en gemeenten voor te lichten over de ins en outs van deze wetswijziging, de
ermee gepaard gaande overgangsregeling en samenhangende thema’s, hebben de PO-Raad en
de VNG het door deze beide partijen opgerichte, onafhankelijke kenniscentrum Ruimte voor
Onderwijs en Kinderopvang ingeschakeld. Ruimte-OK heeft een voorlichtingstraject
uitgestippeld dat in 2014 met subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) wordt uitgevoerd.
De kick off van het traject werd op 27 november 2013 gegeven op de kennisdag van Ruimte-OK.
Sindsdien is de helpdesk www.overhevelingbuitenonderhoud.nl geopend om algemene
technisch-inhoudelijke vragen rondom de overheveling te beantwoorden. Voor en na de zomer
van 2014 worden bovendien interactieve presentaties gegeven op een aantal regionale en
netwerkbijeenkomsten. De data worden in maart gepubliceerd op de websites van Ruimte-OK,
de PO-Raad en de VNG. Vanaf maart verschijnt eveneens een reeks brochures met daarin
handvatten om -mede in relatie tot aanverwante vraagstukken- lokaal invulling te geven aan de
nieuwe situatie.
Via deze brief wijzen we u graag op het belang van dit voorlichtingstraject. Als u
www.overhevelingbuitenonderhoud.nl toevoegt aan uw webfavorieten vindt u steeds
gemakkelijk alle informatie en actualiteiten, kunt u zich aanmelden voor nieuwsflitsen en de
nieuwsbrief, schrijft u zich in voor bijeenkomsten en downloadt u de presentaties en brochures.
De eerste brochure verschijnt in maart op deze website.
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Behalve de helpdesk en de bijeenkomsten, wordt de voorlichting grotendeels digitaal gegeven.
Mocht u nadrukkelijk prijs stellen op een gedrukt exemplaar van een bepaalde brochure, dan
kunt u een e-mail sturen aan info@ruimte-ok.nl.
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