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Aanleiding

§ In Nederland staan circa 9.000 schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs;

§ Binnenklimaat en de energetische kwaliteit van de meeste gebouwen laat te wensen 
over;

§ Onnodig hoge exploitatielasten:
§ De huidige exploitatielasten van de school voor energie en onderhoud worden 

bekostigd uit de zogenaamde materiële instandhoudingsvergoeding (Londo). 
§ In de praktijk blijkt, zeker bij de Energielabel E t/m G scholen, dat deze vergoeding te 

weinig is om de werkelijke lasten te dekken. Dit resulteert in een factor 2 tot 3 hogere 
energielasten.

§ Er is onvoldoende budget beschikbaar in de IHP’s van gemeenten om alle scholen 
versneld te verduurzamen.

Aanleiding (2)

School Vol Energie programma in periode 2016 - 2018
§ Energieneutraal of Nul-op-de-meter.
§ Gezond binnenklimaat, klimaatklasse B.
§ Levensduurverlenging van 40 jaar.

§ Snelle, grondige renovatie in de vakantieperiode.
§ Positieve businesscase t.o.v. huidige renovatie- en exploitatiekosten.

§ Prestatiegarantie op energie en onderhoud.
§ Plafondbudget op TCO.

§ Gegarandeerde uitkomst: Energieneutraal, Comfortabel, Gezond, Toekomstbestendig.
§ Dergelijke aanpak kan leiden tot TWEE schoolrenovaties i.p.v. EEN vervangende 

nieuwbouw!

Aardgasvrije en frisse scholenprogramma in periode 2019 – 2021….
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De Leister Igge, oud De Leister Igge, nieuw (opgeleverd)

De Leister Igge, nieuw (opgeleverd) De Schakel, oud
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De Schakel, nieuw (opgeleverd)

De Zonheuvel, na BENG-renovatie De Zonheuvel, na BENG-renovatie
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De Vuurvogel, oud De Vuurvogel nieuw (opgeleverd)

De Vuurvogel nieuw (opgeleverd) Doelstelling rekenmodel

De business case heeft ten doel om schoolbesturen en gemeentelijke verantwoordelijken 
inzicht te geven over de financiële mogelijkheden bij het verduurzamen bij renovatie van 
schoolgebouwen. Dit gebeurt door het koppelen van de investering- en exploitatiekosten 
enerzijds en anderzijds het zoeken naar dekking door afstemming van gemeentelijke 
bijdragen, MI-vergoedingen en andere geldstromen.

Hiervoor zijn de volgende vier energiescenario’s door te rekenen:
§ Aardgasvrij;
§ BENG;
§ ENG;
§ Nul op de Meter.

Ook voor nieuwbouw!
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Uitgangspunten rekenmodel

De maximale bestedingsruimte wordt bepaald door:
§ Inzet van de geprognosticeerde gelden uit de MJOP gedurende jaar 1 t/m 10.
§ Inzet van de MI-vergoeding gebouwonderhoud (Ya.1a1) gedurende jaar 11 t/m 20.
§ Inzet van de MI-vergoeding voor elektriciteitsverbruik (Ya.2a) en verwarming (Ya.2b) 

gedurende jaar 1 t/m 30.
§ Gemeentelijke bijdrage(n). 
§ Overige reserveringen schoolbestuur.

Er wordt gerekend met de genormeerde MI-vergoedingen:
§ In de praktijk blijkt dat het werkelijk verbruik voor elektriciteit / verwarming minimaal een 

factor 2 hoger ligt dan de norm. De schoolbesturen compenseren uit andere MI-
vergoedingen of derde geldstromen.

§ MI-vergoedingen voor Tuinonderhoud (Ya.1b), Schoonmaak (Ya.1c), Waterverbruik (Ya.2c) 
en publiekrechtelijke heffingen wordt niet ingerekend.

Uitgangspunten rekenmodel (2)

§ De leerlingaantallen en de permanente behoefte (# lokalen) dienen gedurende een 

periode van 30 jaar te worden vastgesteld. 
§ Op basis van de OCW-norm wordt het aantal m2 bvo bepaald gerelateerd aan het aantal 

groepen (permanente behoefte).

§ Bij o.a. de MuWi-scholen wijkt de genormeerde m2 bvo substantieel af van de werkelijke 
m2 bvo.

§ De gemeentelijke bijdrage wordt gekoppeld aan de werkelijke m2 bvo.
§ Er zijn geen reserveringen voor het schoolbestuur ingerekend voor functionele 

aanpassingen.

§ Er wordt rekening gehouden met eventuele desinvesteringen ten gevolge van de E=0-
renovatie.

Uitgangspunten rekenmodel (3)

§ Een aantal parameters zijn als default-waarde opgenomen in het rekenmodel, echter naar 
gelang de inzichten van het schoolbestuur aanpasbaar.

§ MI-index (‘Londo’-index) is opgenomen als default van 1,50%.

§ Energie-index (relevant i.r.t. doorexploiteren) is opgenomen als default van 4,50%.
§ Rekenrente is opgenomen als default van 2,50% met een risico-opslag van 1,55% inclusief 

gemeentelijke opslag cfrm. het Treasurystatuut.

Jaartal 2010-
2011

2011-
2021

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Prijsbijstelling 1,99% 1,99% 1,80% 1,41% -0,62% 0,20% 0,20% 2,21% 1,50% 1,60% 1,20% 3,01%

Financiering

Financiering van de renovatie

§ Financieringsmogelijkheden:
§ Schatkist-bankieren;
§ Financiering reguliere banken;
§ Financiering BNG;
§ Eigen Vermogen schoolbestuur.
§ Voorfinanciering gemeente;

§ Uitgangspunten financiering:
§ Borgstellingsovereenkomst gemeente – bestuur;
§ Financieringsovereenkomst bestuur – BNG;
§ NB: Treasury statuten/reglement.
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Risico-inventarisatie

Risico’s
§ Wijzigingen in bekostigingssystematiek;
§ Formele inzetbaarheid MI-vergoeding t.b.v. financiering (aflossing/rente);
§ Leerlingaantallen;

§ Overname contractverplichtingen consortium;
§ Duur prestatiecontract met consortium (minder flexibiliteit);

§ Londo-index;
§ Mismatch OCW-norm / werkelijke m2 bvo;
§ Wanprestatie consortium;

§ Faillissement consortium;
§ Onvoldoende grip op functionele aanpassingen;

§ Overmatig contractmanagement;
§ Lopende overeenkomsten met toeleveranciers;
§ Relatie schoolbesturen ↔  gemeente;

§ Vroegtijdig verlaten schoolgebouw door schoolbestuur op last van gemeente.

Resultaat

Her rekenmodel geeft inzicht in:

§ Investeringskosten schoolrenovatie of nieuwbouw;

§ Total Cost of Ownership schoolgebouw;

§ Totale bijdrage schoolbestuur renovatie en nieuwbouw;

§ Totale bijdrage schoolbestuur MJOP en MI;

§ Totale bijdrage gemeente renovatie;

§ Netto Contante Waarde (NCW);

§ Toekomstig energieverbruik;

§ Energielastenreductie.

Het rekenmodel vormt de basis voor het af te sluiten prestatiecontract met een marktpartij 

en/of –consortium op basis van een DBME-contract (Design, Build, Maintain, Energy). Hierbij 

kan eventueel de ‘Finance’-component nog worden toegevoegd.

Naar het rekenmodel… Naar het rekenmodel…

Doel rekenmodel: 
Triggeren van schoolbesturen en gemeenten om de verduurzaming van bestaande 
scholen verder (financieel) te onderzoeken.

Inzicht rekenmodel:
Verschil tussen traditioneel exploitatiemodel basisschool versus integraal 
exploitatiemodel met gebundelde financiering.
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Vragen?

Dank u wel voor uw aandacht!

Jaap van der Wal Jim Teunizen
info@jaapvanderwal.nl jim@albaconcepts.nl
06-23502082 06-53439321
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