
Bijlage A: Stappenplan per school 

Fase Omschrijving Verantwoordelijk Besluitvorming gemeente 

Krediet  Op basis van de planning uit het IHP autoriseert de raad op voorstel van het college het 
totaalkrediet. 

Gemeente Raad 

Start Conform de planning uit het IHP dient het schoolbestuur in het jaar voorafgaand aan de 
start van de bouw een plan in. In dit plan omschrijft het schoolbestuur het project op 
hoofdlijnen o.a.: onderwijsvisie, nieuwbouw/renovatie, behoefte en invulling tijdelijke 
huisvesting, invulling kinderopvang en de te volgen werkwijze (waaronder wijze van 
aanbesteden en verantwoording). Ook wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven 
aan de wijkfunctie. In de aanvraag is een participatie-/communicatieparagraaf 
opgenomen waarin staat beschreven op welke wijze: 

 leerlingen 

 ouders en 

 omwonenden bij het project worden betrokken. 
In deze paragraaf wordt de rolverdeling bij participatie/communicatie tussen school en 
gemeente en de afstemmingsmomenten opgenomen.  
De wensen van de gemeente met betrekking tot het plan bv. op het gebied van 
energietransitie worden ook in deze fase ingebracht. 
De afspraken worden vastgelegd in een bouwheerovereenkomst met o.a. de wederzijdse 
verplichtingen, de planning, overlegmomenten en de betaalcondities. 

Schoolbestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolbestuur en 
gemeente 

College B&W 

 Besluit beschikbaar stellen 
krediet 

 Beschikking 
voorbereidingskrediet 

 Bouwheerovereenkomst 

Programma van Eisen (PvE) 
 

De school stelt een PvE op waarin alle wensen en eisen voor het schoolgebouw staan.  Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Architect keuze Het schoolbestuur kiest een architect die op basis van het PvE het bouwkundig plan 
ontwerpt.  

Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Schetsontwerp 
 

Architect maakt ontwerp/lay-out op basis van PVE en stedenbouwkundige kaders. Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Voorlopig ontwerp (VO) Op basis van het PvE wordt het VO gemaakt. Met een planning, 
investeringskostenraming, risicoanalyse en toets aan WRO. 

Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming  

Definitief ontwerp (DO) 
 

Het VO wordt definitief en omvat een definitieve planning en een bouwkostenbegroting. Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Second opinion DO Schoolbestuur biedt het DO ter goedkeuring aan gemeente aan. Gemeente legt het voor 
een second opinion voor aan een extern bureau. 

Gemeente  College B&W 

Krediet  Het DO wordt (na positieve second opinion) voor besluitvorming (goedkeuring plan plus 
beschikbaar stellen krediet) voor besluitvorming gereed gemaakt. 

Gemeente College B&W na zienswijze cie.  

 Beschikking krediet 

Omgevingsvergunning 
 

Noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd.  Schoolbestuur College B&W en/of raad afhankelijk 
van procedure 

Aanbesteding 
 

Schoolbestuur als aanbestedende dienst zet procedure voor aanbesteding in gang.  Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming  

Gunning Wanneer de aanbesteding binnen het beschikbaar gestelde krediet blijft, neemt het 
schoolbestuur het gunningsbesluit. 

Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Uitvoering 
 

Project wordt gerealiseerd cf. bestek en contract. Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming  

Oplevering 
 

Proces verbaal van de oplevering.  Schoolbestuur Ambtelijke toetsing/afstemming 

Eindafrekening Na oplevering dient schoolbestuur financiële verantwoording in. Schoolbestuur College B&W  

 Definitieve beschikking  

Feestelijke opening  Schoolbestuur  



 

 


