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Facility management

moet het schoolbestuur of het faci-
litair management een doelstelling 
formuleren.

Goede interne dialoog 
Naast voldoende inzicht in de huidige 
kwaliteit kan het kwaliteitsbeleid 
ten aanzien van huisvesting alleen 
op een goede manier vorm gegeven 
worden op basis van is een goede 
interne dialoog. “Een goede dialoog 
in de hele onderwijsorganisatie over 
de kwaliteit van schoolgebouwen 
helpt om de bestaande kwaliteit in 
stand te houden en verbeterplannen 
succesvol uit te voeren,” zegt Vis-
schedijk. 
Dat betekent vooral dat de facilitaire 
organisatie begrijpt hoe ze de “vage” 
begrippen kunnen vertalen naar con-
crete eisen. Een “acceptabel binnen-
klimaat” betekent bijvoorbeeld dat 
de temperatuur tussen 20-24 graden 
blijft, dat het CO2-niveau onder 1200 
ppm ligt en dat de fijnstofconcentra-

tie onder een bepaalde waarde moet 
blijven. Daarmee krijgen facilitair 
medewerkers grip op de situatie. 
“Acceptabel binnenklimaat” zegt hen 
niets, maar met een kachel, zonwe-
ring, koeling en ventilatiesysteem 
kunnen ze wel zorgen voor een tem-
peratuur van 20-24 graden.
“Het is belangrijk dat iedereen bij 
deze facilitaire onderwerpen van-
uit zijn eigen perspectief begrijpt 

wat de bedoeling is en wat er van 
hen verwacht wordt, van manage-
ment tot uitvoerend personeel. Een 
dialoog waaraan iedereen meedoet is 
essentieel.”

Tijdens de vernieuwde leer-
gang ‘Facility Management in het 
Onderwijs’ wordt veel aandacht 
besteed aan goed gebouwbeheer 
en de kwaliteit van huisvesting. 
Deelnemers ontwikkelen een visie op 
kwaliteitsbeleid rondom het school-
gebouw en leren vorm te geven aan 
een informatiesysteem waarmee ze 
de verschillende deelaspecten rondom 
de kwaliteit van huisvesting kunnen 
beheersen. 
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Scholen streven naar een accepta-
bel binnenklimaat, een sfeervolle 
uitstraling en een goede onder-
houdsstaat. Maar wat betekent 
dat eigenlijk? Die vraag leidt in de 
leergang Facility Management van 
FiAC altijd tot discussie. Docent en 
directeur Henk Visschedijk ziet dat 
graag. “Het is nodig om die abstracte 
termen te vertalen in concrete visie 
en duidelijke doelstellingen.” 

De onderwijsprestaties van een 
school zijn mede afhankelijk van 
de facilitaire ondersteuning en van 
de kwaliteit van het schoolgebouw. 
Zonder duidelijke visie en beleid op 
dat gebied kan de waan van de dag 
gaan regeren. Als gezondheidsscha-
de door fijnstof in het nieuws is, zal 
menig manager zich afvragen hoe 
de situatie in zijn schoolgebouw is. 
Misschien laat hij onderzoek doen en 
neemt hij zelfs maatregelen. De be-
doeling van zulke ad hoc initiatieven 
is goed, maar ze zijn kostbaar, het 
resultaat is beperkt en ze dragen niet 
bij aan een structurele kwaliteitsver-
betering van de gebouwen.

Containerbegrippen 
De kwaliteit van een schoolgebouw 
is een onduidelijk begrip. Enerzijds 
gaat het om criteria als afmetingen, 
flexibiliteit van het gebouw, energie-
verbruik, temperatuur, luchtkwaliteit 
en toegankelijkheid, in relatie tot de 
onderwijsvisie. Voor een deel zijn dat 

‘harde’ cijfers, maar het gaat er ook 
om hoe kwaliteit wordt ervaren door 
de leerkrachten en de leerlingen. Het 
is heel goed mogelijk dat een gebouw 
met een luchtkwaliteit Frisse Scholen 
klasse B – volgens de normen en 
richtlijnen voldoende – toch als on-
prettig wordt ervaren.  

In de meeste scholen heeft men zelf 
ook geen goed beeld van de kwaliteit 
van het gebouw. Er worden algemene 
termen gehanteerd, zoals acceptabel 
binnenklimaat, sfeervolle uitstraling 
en goede onderhoudsstaat. Maar dat 
zijn clichés, want wat wordt er pre-
cies bedoeld met acceptabel, sfeervol 
en goed? Zolang dat onduidelijk is 
komt integraal kwaliteitsbeleid ten 
aanzien van bestaande schoolgebou-
wen niet tot stand. Vaak blijft het 
bij het opstellen van een standaard 
meerjaren onderhoudsplan.

Tastbare kwaliteitseisen 
Op landelijk niveau is er het nodige 
voorwerk gedaan met de ontwik-
keling van instrumenten om een 
bijdrage aan de kwaliteit te leveren. 
Scholen kunnen daarvan profiteren. 
In het Kwaliteitskader Huisvesting 
van Ruimte-OK staan richtlijnen voor 
alle harde en zachte kwaliteitsas-
pecten waar een schoolgebouw aan 
moet voldoen. 

Dat klinkt op zich goed, maar het 
doel is dat uiteindelijk die ene 
centrale vraag “hoe functioneert 
het gebouw?” positief kan worden 
beantwoord. Dat betreft allerlei 

aspecten. Voldoet het gebouw aan 
de onderwijskundige inpassing en de 
functionaliteit? Hoe staat het met de 
kwaliteit van het binnenmilieu? Hoe 
zit het met de belevingswaarde? Zijn 
er goede zichtlijnen? Al deze facet-
ten komen in het kwaliteitskader 
aan bod in een reeks eenduidige, 
herkenbare en praktisch toepasbare 
richtlijnen ten aanzien van Beleving, 
Gebruik en Techniek van een 
onderwijsgebouw.

Het kwaliteitskader kan daarmee 
dienen als leidraad ten aanzien van 
de visie-ontwikkeling en biedt tevens 
richtlijnen voor  de invulling van het 
ambitieniveau rondom de gebouw-
kwaliteit. Aanvullend is er de APK 
voor schoolgebouwen. Dit is een 
inspectiemethode die het bestaande 
gebouw langs de meetlat legt van 
het Kwaliteitskader Huisvesting. Via 
een schouwing, metingen op locatie 
en tevredenheidsonderzoek onder 
de dagelijkse gebruikers wordt een 
duidelijke rapportage opgesteld. 
Die geeft niet alleen inzicht in de 
technische kwaliteitsscore van het 
gebouw, maar ook in de subjectieve 
kwaliteitsaspecten. De APK geeft in 
feite antwoord op de vragen “wat 
hebben we?” en “waar liggen de 
optimalisaties?”

Met de APK en het Kwaliteitskader 
samen kan een inventarisatie worden 
gemaakt van de conditie van een 
schoolgebouw. De kwaliteitsscore die 
daaruit volgt kan aanleiding zijn om 
maatregelen te nemen. In dat geval 
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Leergang  
Facility management 
& beheer in het  
onderwijs
Goed onderwijs staat of valt 
met goed facility management!

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitai-
re ondersteuning. De leergang ‘Facility management 
& beheer in het onderwijs’ is in zijn vernieuwde en 
verkorte opzet een praktische leergang, die deel-
nemers direct instrumenten biedt om het facilitair 
beleid en beheer af te stemmen op het onderwijs-
proces. Deelnemers leren daarbij het facilitair beheer 
te plannen, te organiseren en te beheersen en de 
verschillende deelgebieden binnen het facilitair 
beheer (huisvesting, services en middelen) op elkaar 
af te stemmen en te integreren. Zaken die relevant 
zijn voor het facilitair beheer in het onderwijs en de 
schoolgebouwen komen daarbij aan bod. Opgedane 
kennis is daarmee direct toepasbaar in de eigen 
schoolsituatie. 

De leergang bestaat uit volgende modules:
• Facility management in het onderwijs;
• Integrale veiligheidszorg in de school;

• Beheer schoolgebouwen;
• Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees

aanbesteden;
• Facilitair beleid en inrichting van de facilitaire

organisatie;
• Organisatie en aansturing van facilitaire diensten en

het facilitaire team.

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn 
vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen 
het onderwijs en bedrijfsleven. Zij beschikken over 
een ruime kennis en ervaring betreffende facility 
management in samenhang met het onderwijs. Een 
goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee 
gewaarborgd.

Deze leergang is bedoeld voor facility managers, 
hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die 
binnen een school verantwoordelijk zijn voor het 
facilitair beheer of deelaspecten daarvan.

Voor meer informatie: www.fiac.nl of  
0252-340413. 
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