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BOUWMANAGEMENT

PROJECTMANAGEMENT

“ Voor schoolbestuur, directie en 
medewerkers, voor wie bouwen van 
een school geen dagelijkse taak is.”



“Geen pasklare antwoorden, 
maar scholen op weg helpen.”

“Financiële middelen ten goede laten 
komen aan de

kwaliteit  van leeromgevingen.”

“Veiligheid en gezondheid mogen 
nooit ter discussie staan”.
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initiatief | definitie | ontwerp | aanbesteding | realisatie | gebruik

VOORBEREIDEN
organiseren,  factor tijd,  budgetteren

ONTWERPEN
basis moet goed zijn,  bewust keuzes maken

BOUWEN
selectie partijen,  (faal)kosten bewaken

GEBRUIKEN
gedeeld ruimtegebruik,  onderhoud,  exploitatie



VOORBEREIDEN
o                                                  b

ONTWERPEN
A                                                             B

BOUWEN
A                                                              B

GEBRUIKEN

initiatief | definitie | ontwerp | aanbesteding | realisatie | gebruik



1 De basis moet goed zijn
2 Kostenbewuste keuzes
3 De factor tijd
4 Efficiënt organiseren



1
de basis moet 

goed zijn



Mooi & Dienstbaar

Functioneel & Sociaal

Veilig & Gezond
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Mooi & Dienstbaar: Gebouw als Leermiddel







Veilig & Gezond
Akoestiek

Frisse lucht (CO2)
Comfort  Temperatuur
Dag/kunstlicht   Uitzicht

Sociaal veilig    Buitenterrein
Trap(leuning)    Vandalisme

AD(H)D    Astma    Hoogtevrees
Brandveilig Toegankelijk Asbest



Mooi voorbeeld ‘Nature Based Design’?

laat de NATUUR het werk doen! 



Waaraan geeft u Prioriteit?



2 
kostenbewuste
keuzes maken



Kostenbewuste Keuzes maken bij de start

= Positieve / Negatieve gevolgen voor de exploitatie 





Vormfactoren
1. Bebouwingsfactor
2. Bouwlagenfactor
3. Gevelfactor
4. Gevelopeningen
5. Bruto/functioneel-nuttig factor 
6. Verdiepingshoogte factor
7. Binnenwandfactor
8. Compactheidsfactor





Is dit een Kostenefficiënt Gebouw?





Maak een samenhangende Businesscase





Sturen op kostenefficiëntie 
zonder kwaliteitsverlies

Budget      VO         DO          TO     Contract  Afrekening

Budget + 10%

Investeringsbedrag                          Optie extra duurzaamheid 



436.000

175.000

75.000 

150.000 

86.000

400.000 

1.322.000

Vormfactoren (compact gebouw) 

Installatie arm 

Eenvoudige constructieopzet

Overige optimalisaties

Minder advieskosten

Gelijkwaardige alternatieven bij aanbesteding

Totaal – Teamwork!

Sturen op kostenefficiëntie 
zonder kwaliteitsverlies





3
de  factor  tijd



Hoe lang is een kostenefficiënte
voorbereidingstijd?



initiatief definitie ontwerp contract realisatie nazorg
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initiatief definitie ontwerp contract realisatie nazorg



BIM: Building Information Modeling
• tijdens de voorbereiding het hele 

gebouw in detail ‘digitaal’ bouwen.
• database met zeer veel 

mogelijkheden.

Veel meer,
zoals 
madaster



BIM verplichten voor de scholenbouw?

Veel meer 



Hoe richt u de projectorganisatie in?



4
kostenefficiënt 

organiseren



Verbinden van twee werelden

Change Management        ó Project Management



stuurgroep

ruimtelijk PvE
functioneel PvE

belevingskenmerken

technisch PvE
facilitair PvE

structuurplan
ontwerp
realisatie

visie
kaders
besluiten

leeromgeving techn-facilitair engineering

coördinatie, communicatie
voorbereiden stuurgroep

projectleider

PvE = Programma van Eisen

Strategisch, tactisch, operationeel

regiegroep

Change Management                      ó Projectmanagement



Taken:
B = Bijdragen in overleg met
V = Verantwoordelijk
A = Adviseren
C = Controleren



Maak geld 
overzichtelijk 

en beheersbaar

Beschrijf 
behoefte in 
prestaties

Gebruik de Post 
Onvoorzien 
doelmatig

Laat de uitvoering 
met rust

Onderwijs als 
vertrekpunt Goede

voorbereiding Verbinden van 
twee werelden

Gelijk niveau 
professionaliteit

Manage 
verwachtingen

Orden alle 
behoeftes

Maak een 
kadernotitie

Onderscheid 
beleid en 
uitvoering

Geen 
opdrachten 
buiten u om 

Standaardiseer
contracten Kostenbewaking

steeds op de 
agenda

Stuur op 
algemene 

kosten

Breng alle 
risico’s in kaart

Maak een 
wensenlijst / 
ambitielijst

Niet rijk rekenen

Verlucht naar 
behoefte

Nul-impact in 
6 stappen

Bepaal juiste 
aanbesteding

Selecteer beste 
partijen en 
daag ze uit

Monitor scherp de 
kosten tijdens de 

bouw

Onderzoek 
gedeeld 
gebruikNeem 

exploitatie mee

Ga uit van 
levensduur

Onderhoud 
planmatig

Maak vooraf 
heldere keuzes

Voorkom 
faalkosten

Heldere 
taakverdeling

Maak een 
financieel PvE

Bim

Analyseer 
budget



Opdrachtgevers kunnen het aan!


