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Wie doet wat?

Belangrijkste veranderingen

Uitdiepen

Vervolg



Wat is jouw rol en profiel?

Hoeveel informatie? 



3e Generatie IHP’s  

Maurice Koolen (Heerlen)

1. Van kwantiteit naar kwaliteit

2. Verrijking met thema’s

3. Vanuit inhoudelijk doel



Huidige IHP’s; voorzieningenplannen
• Almere; 2 pagina’s in Meerjaren Perspectief 

Vastgoed (2017 – 2020)

• Waddinxveen; 50 pagina’s (2016 – 2033)

• Ijsselstein; digitaal IHP (2015 – 2030)

• Apeldoorn; Kadernota

• Amersfoort; IHP

• Amsterdam; IHP

• Utrecht; IHP

• Veenendaal: IHP 



Vanuit inhoud; de bedoeling



Vanuit de bedoeling
Minder Meer 

Systeem als houvast Bedoeling als houvast

Standaardisatie Denken vanuit variatie

Zeker willen weten Kans vergroten

Nader invullen Gummen en opladen

Lineair Circulair/non-lineair

Chronos Kairos

Antwoorden geven Vragen stellen

Afdwingen Uitnodigen

Vanaf tekentafel Waarnemen in de leefwereld

Schaalvergroting Gemeenschapsvorming

Toezicht en controle Samen reflecteren



Wat is de bedoeling?

Vul maar in:

• ……….

• ………..

• …………

• …………

• …………

• …………



IHP’s vanuit de bedoeling
• Aanleiding; wie en waarom

• Afzender; gemeente of ook scholen

• Status; strategisch en/of operationeel

• Doel; onderwijshuisvesting of breder (KPI’s? SMART?)

• Tijdshorizon; 15 jaar of langer

• Bijzondere thema’s; wel of niet

• Keuzes; alternatieven bekeken en mogelijk

• Ruimte; ruimte voor nieuw ontwikkelingen en spelers

• Wijzigingen: momenten van afstemming

• Binding partijen; wie, wat in welke vorm

• Financieel; wijze van inbedding in (financiële) systemen (P&C)



Hoofdpunten commissie Nijpels

� Huisvesting: wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid 

� Van jaarcyclus naar meerjaren cyclus (IHP) 

� Efficiënter gebruik van middelen (koppeling MOP en IHP) 

� IHP: krijgt formele status (tenminste 15 jaar) 

� Renovatie/vervangende nieuwbouw:  

2 zijden van dezelfde medaille 

� Handreiking renovatie óf vervangende nieuwbouw 

� Budgetplafond wordt gereactiveerd en krijgt ondergrens. 

� OOGO wordt versterkt door overeenstemmingsplicht 

bij afwijking van meerjarenplan + geschillenregeling

� Kwaliteitskader wordt vertrekpunt 

� Investeringsverbod wordt genuanceerd voor renovatie en 

vervangende nieuwbouw 



Vervolg

Verdieping Verdieping 



Vervolg

5 juli 2017 scholen (en gemeenten?)

Kaders,  doelen en  uitgangspunten

5 juli 2017 scholen (en gemeenten?)

Kaders,  doelen en  uitgangspunten


