
Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs bouwkostenstijging 9,6%

Periode: 2022 inflatiecorrectie 1,9%

Schoolbestuur OBO

Nr. 
Soort BRIN School Voorziening Leerlingen 01-10-2021 Oppervlakte Omschrijving Aanvraag 

schoolbestuur

 Toe te kennen via 

HPO 2022 

22
PO  BS Baayaert Voorbereidingskrediet

207 1239
krediet tbv 

nieuwbouw
€ 160.000 € 178.400

21.05
PO 09FX De Klimroos Gedeeltelijke nieuwbouw, 2e fase

441 2418
krediet tbv 

nieuwbouw
4.544.891€             € 5.270.558

21.06
PO 10BV De Gezellehoek Renoverende nieuwbouw, 2e fase

118 794
krediet tbv 

nieuwbouw

€ 478.276
€ 534.150

Koraal - Saltho

Nr. Soort BRIN School

Voorziening

Omschrijving

Aanvraag 

schoolbestuur

 Toe te kennen via 

HPO 2022 

22 SO 02RH01 de Fakkel
Gedeeltelijke nieuwbouw 132 270 (uitbreiding)

krediet tbv 

uitbreiding
 €            1.320.000 € 979.513

Mytylschool

Nr. 
Soort BRIN School Voorziening Omschrijving Aanvraag 

schoolbestuur

 Toe te kennen via 

HPO 2022 

22
SO  Mytylschool

Voorbereidingskrediet 138 1584
krediet tbv 

nieuwbouw
€ 325.221 € 363.215

Schoolbestuur: KPO 

Nr. Soort BRIN School Voorziening Omschrijving

Aanvraag 

schoolbestuur

 Toe te kennen via 

HPO 2022 

22
PO  Kwadrant Onderhoud dank-afvoeren krediet tbv 

onderhoud
40.781€                  € 45.545

22
PO  Vlindertuin Onderhoud dakranden krediet tbv 

onderhoud
4.392€                    € 4.905

22
PO  Watermolen Onderhoud dakranden-valbeveiliging krediet tbv 

onderhoud
13.531€                  € 15.112

22
PO Fatima Vervangende bouw

260 1508
krediet tbv 

nieuwbouw
4.946.113€             € 4.247.563

22
PO Joseph Vervangende bouw

157 990
krediet tbv 

nieuwbouw
2.983.989€             € 2.984.679

PO de Appel Voorbereidingskrediet 
137 889

krediet tbv 

nieuwbouw
290.535€                € 219.075

Bvenstaande toekenningen zijn gebaseerd op:  

* 1-oktober-2021-telling, 

* berekening m2 op basis van formule x 5,03 +200, 

* bouwkostencompensatie van 9,6% en 

* inflatiecorrectie van 1,9% (indexatie naar prijspeil 2022).

* VNG/ICS-normbedragen, per juli 2021

Startbedrag 

voor de 

realisatie van 

de eerste 350 

m2 bvo[2]

€ 1.275.366

Voor elke 

volgende 

m2 bvo

€ 2.183

Verhoogd met 9,6% bouw- en materialenkosten indexatie én 

de (jaarlijkse) inflatieverhoging van 1,9% worden de normbedragen:

Startbedrag (eerste 350m2 bvo) € 1 .424.359

Bedrag voor elke volgende m2 bvo € 2.438

Voor speciaal onderwijs (de Fakkel) gelden: 

B.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag 

bij uitbrei-

dingen van 

105 m
2
 bvo 

of groter

€ 192.062

Naast het 

startbedrag 

voor elke m
2 

bvo, waarin 

niet begrepen 

een eventueel 

speellokaal

€ 2.537

Verhoogd met 9,6% bouw- en materialenkosten indexatie én 

de (jaarlijkse) inflatieverhoging van 1,9% worden de normbedragen:

Startbedrag € 214.500

Bedrag voor elke volgende m2 bvo € 2.834

* berekening m2 op basis van formule x 8,8 +370, 

[A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedra

g, voor de 

realisatie 

van de 

eerste 67 0 

m
2 

bvo, 

waarin niet 

begrepen 

een 

eventueel 

speellokaal

€ 1.988.649

Voor elke 

volgende 

m
2 

bvo, 

waarin niet 

begrepen 

een 

eventueel 

speellokaal

€ 2.272

Toeslag 

voor elk 

speellokaal

€ 196.071

Toeslag 

liftinstallatie 

als bij 

nieuwbouw 

een 

liftinstallatie 

inclusief 

een 

schacht 

wordt 

aangebrac

ht

€ 192.718

Verhoogd met 9,6% bouw- en materialenkosten indexatie én 

de (jaarlijkse) inflatieverhoging van 1,9% worden de normbedragen:

Startbedrag € 2.220.970

Bedrag voor elke volgende m2 bvo € 2.537

Speellokaal 218.977€     

* berekening m2 op basis van formule x 8,8 +370, 

A.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs

De vergoeding voor een basisschool wordt 


