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Bijlage III 
 
 
DEEL B Wijze van bepalen van de ruimtebehoefte en inventaris 
  
1 School voor basisonderwijs 
  
1.1 Lesgebouwen 
Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor de huisvestingsbehoefte. Het bepalen van de 
huisvestingsbehoefte als gevolg van een aanvraag voor opneming op het programma, is afhankelijk van 
de vraag of een voor blijvend gebruik bestemde voorziening dan wel een voor tijdelijk gebruik bestemde 
voorziening wordt toegekend. Ten behoeve van de bepaling van de omvang van een voor blijvend 
gebruik bestemde voorziening voor een basisschool wordt voor de bepaling van de ruimtebehoefte van 
de school uitgegaan van de formule onder a. Ten behoeve van de bepaling van de omvang van een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening voor een basisschool wordt voor de bepaling van de 
ruimtebehoefte van de school uitgegaan van de formule onder b. 
De formatie die aan basisscholen wordt toegekend is opgebouwd uit de bestanddelen formatie 
onderbouw (A), formatie bovenbouw (B), kleine scholentoeslag (C) en schoolgewicht (D). 
  

• a. 
Formule ten behoeve van de bepaling van de omvang van een voor blijvend gebruik bestemde 
voorziening voor een basisschool: 
G = (A + B + C) / 179 
waarbij: 
G = de ruimtebehoefte van de school uitgedrukt in een aantal groepen. Het verkregen getal G wordt 
rekenkundig afgerond op een geheel aantal groepen. 
A = het aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de 
prognose betrekking heeft op de school zal zijn ingeschreven, vermenigvuldigd met 9. 
B = het aantal leerlingen van 8 jaar en ouder dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de 
prognose betrekking heeft op de school zal zijn ingeschreven, vermenigvuldigd met 6,17. Het verkregen 
getal B wordt niet afgerond. 
C = 280 minus (het totaal aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de 
prognose betrekking heeft op de school zal zijn ingeschreven, vermenigvuldigd met 2,06). Indien de 
uitkomst van deze berekening negatief is, wordt de factor C op 0 bepaald. Het verkregen getal C wordt 
niet afgerond.  
 

• b. 
Formule ten behoeve van de bepaling van de omvang van een voor tijdelijk gebruik bestemde 
voorziening voor een basisschool: 
G = (A + B + C + D) / 179 + E + F 
waarbij: 
G = de ruimtebehoefte van de school uitgedrukt in een aantal groepen. Het verkregen getal G wordt 
rekenkundig afgerond op een geheel aantal groepen. 
A = het aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar dat op de laatst bekende teldatum 1 oktober op de 
school is ingeschreven, vermenigvuldigd met 9. 
B = het aantal leerlingen van 8 jaar en ouder dat op de laatst bekende teldatum 1 oktober op de school 
is ingeschreven, vermenigvuldigd met 6,17. Het verkregen getal wordt niet afgerond. 
C = 280 minus (het totaal aantal leerlingen dat op de laatst bekende teldatum 1 oktober op de school is 
ingeschreven, vermenigvuldigd met 2,06).Indien de uitkomst van deze berekening negatief is, wordt de 
factor C op 0 bepaald. Het verkregen getal wordt niet afgerond. 
D = som van de gewichten op basis van het totaal aantal leerlingen dat op de meest recente teldatum 1 
oktober op de school is ingeschreven, verminderd met 6,00 % van het totaal aantal leerlingen dat op de 
meest recente teldatum 1 oktober op de school is ingeschreven. Indien het schoolgewicht D hoger is dan 
80% van het aantal op de meest recente teldatum 1 oktober ingeschreven leerlingen van de school, 
wordt het schoolgewicht D vastgesteld op 80% van het aantal op de meest recente teldatum 1 oktober 
op de school ingeschreven leerlingen. Het verkregen getal wordt rekenkundig afgerond op een geheel 
getal. Dit gehele getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met 3,2. Indien de uitkomst van deze 
berekening negatief is, wordt de factor D op 0 bepaald. Het verkregen getal wordt niet afgerond. 
E = aanvullende formatie op grond van bijzondere omstandigheden, toegekend op basis van artikel 120, 
vijfde lid van de Wet op het primair onderwijs; 
F = formatie leidend tot aanvullende ruimtebehoefte op grond van de door het college voor vier jaren 
vastgestelde Haagse Educatieve Agenda (ten behoeve van neveninstroom, schakelklassen en 
leerkansenprofiel). 



1.3 Inventaris 
  
School voor basisonderwijs 
De inrichting van een basisschool bestaat uit de volgende componenten: 
 

• a. 
onderwijsleerpakket 
 

• b. 
meubilair 
  

• a. 
onderwijsleerpakket 
Ten behoeve van de bepaling van de omvang van de voor blijvend gebruik bestemde voorziening, dan 
wel de voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket, dan wel 
uitbreiding van de eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket, wordt voor de bepaling van het aantal 
groepen uitgegaan van de onderstaande formule: 
G = (A + B + C + D) / 179 + E 
De componenten G, A, B, C, D en E zijn identiek aan de componenten zoals opgenomen in de formule 
voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen in bijlage III, deel B, onder 1.1. 
 

• b. 
meubilair 
Ten behoeve van de bepaling van de omvang van de voor blijvend gebruik bestemde voorziening, dan 
wel de voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening eerste aanschaf van het meubilair, dan wel uitbreiding 
van de eerste aanschaf van het meubilair, wordt voor de bepaling van het aantal groepen uitgegaan van 
de onderstaande formule: 
G = (A + B + C) / 179 
De componenten G, A, B en C zijn identiek aan de componenten zoals opgenomen in de formule voor 
permanent gebruik bestemde voorzieningen in bijlage III, deel B, onder 1.1. 
 
	

Zie	voor	de	volledige	tekst	van	de	Verordening:		

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-
Gravenhage/355006/355006_2.html	


