
STANDAARDISATIE
Komen tot gezonde, toekomstbestendige en betaalbare schoolgebouwen

Veel van onze scholen in het primair- en voortgezet onderwijs zitten met huisvestingsvraagstukken: gebouwen zijn niet functioneel,
het binnenklimaat is slecht, ze zijn niet toegankelijk, niet geschikt voor inclusiever onderwijs en niet duurzaam. Daarbij is er beperkt
budget. Zet daar de hedendaagse problemen zoals stijgende bouwkosten, kostbaar gas en elektriciteit, zwaardere (wettelijke) eisen
en krapte op de arbeidsmarkt tegenover en dat zet druk op het traditionele (ver)bouwmodel. Standaardiseren is het antwoord om
deze vraagstukken integraal en structureel op te pakken. De Kopgroep Onderwijshuisvesting, een collectief van grote schoolbesturen,
is vanuit de sector dé initiatiefnemer om deze vernieuwende werkwijze verder uit te rollen en te implementeren met steun vanuit de
sectorraden in het primair- en voorgezet onderwijs. De eerste stappen zijn gezet!

Standaardisatie heeft een paar randvoorwaarden om te
slagen. Er moet een breed draagvlak zijn met
zelfbeschikking voor iedere school. Het gebouw moet
optimaal ondersteunend zijn aan het primaire proces: het
onderwijs. En er moet eenheid in verscheidenheid zijn: elke
school behoudt zijn eigen uitstraling. We borgen het lerend
vermogen (ervaringsgerichte aanpak) om de partijen bereid
te maken om de huidige traditionele ‘zekerheden’ en
werkwijzen los te laten. Dit alles vanuit een vraaggestuurde
aansturing en een onafhankelijke (kwaliteits)borging.

Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te 
komen, moeten we een aantal stappen zetten:
• Een risicodekkend budget beschikbaar stellen 

(beschikbaar voor partijen die de eerste stappen zetten en 
de meerwaarde aantonen);

• Het landelijk beschikbaar stellen van product- en 
processtandaardisatie voor alle scholen;

• Landelijke harmonisatie van (vergunnings)criteria zoals 
die van welstandscommissies (om productontwikkeling 
mogelijk te maken).

Het traditionele (ver)bouwmodel
Denk aan projectmatig werken vanuit relatie opdrachtnemer –
opdrachtgever. Dit zorgt voor een lange keten aan toeleveranciers
van kennis, materialen, middelen aan de ene kant en een
opdrachtgever met een grote diversiteit aan opgaven aan de
andere kant. Dit heeft nadelen, want elke keer vinden betrokken
partijen het wiel opnieuw uit. De belangen van de vele betrokkenen
in het proces zijn gefragmenteerd. Hierdoor is er nauwelijks ruimte
voor innovatie door lange doorlooptijden van trajecten, beperkte
oplossingsruimten en hoge faalkosten. Dat zorgt ervoor dat
aanbieders geen prikkel krijgen om ingrijpende vernieuwingen door
te voeren.

Randvoorwaarden voor standaardisatie

Van traditioneel naar gestandaardiseerd

Het gestandaardiseerde (ver)bouwmodel
Door schoolgebouwen programmatisch aan te pakken, waarbij
projecten worden samengenomen en afgestemd, speelt de sector
in op vraag en aanbod doordat processen op dezelfde manier
verlopen. Kennis, innovaties en oplossingen worden zodoende
gebundeld en er is meer regie op sectorniveau mogelijk. Het
standaardiseren is een continu lerend proces waarbij alle partijen
van elkaar blijven leren waarbij er samen naar één doel wordt
gewerkt. Door onderlinge kruisbestuiving en een gezamenlijke
projectoverstijgende aanpak, is er veel ruimte voor innovatie. Dit
stimuleert aanbieders om met steeds betere oplossingen te
komen, en die in de praktijk ook presteren zoals bedoeld is.

De voordelen van standaardisatie

Kortere doorlooptijden

Onder standaardisatie verstaan we een raamwerk waarop we schoolgebouwen ontwerpen, (ver)bouwen, onderhouden en 
(her)gebruiken. Zo gebruiken we producten, procedures en werkprocessen in vervolgtrajecten op dezelfde manier. 

En dat scheelt veel tijd en geld, en levert een kwalitatief beter en duurzamer gebouw op!

In de praktijk betekent dit het toepassen van de 80/20-regel: 80% standaardiseren en 20% maatwerk:

80% standaardisatie: Van processen en producten (denk aan het casco en de installaties met een optimale 
afstemming (1+1=3);

20% maatwerk: In het aanbrengen van een eigen identiteit (eigen uitstraling), en in de onderwijskundige 
inpassing binnen een maximaal flexibele indeling (onderwijsadaptief).

Minder ontwikkel- en faalkosten

Minder operationele kosten

Hogere kwaliteit 

Duurzamer in realisatie en (her)gebruik
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