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Wie is de beste scholenbeheerder?  

Vragen naar het beheer van brede scholen is vragen om tobberige gezichten. De 

eerste associatie is een negatieve. Gedoe met sleutels, koffiegeld, kopjes, 

schoonmaak, boekingen, tekorten en vooral veel vergaderen. Hoe voorkom je 

deze energy bleeder? Lees hier verder over rapporten op dit gebied en de 

zoektocht naar houvast. 

Broodje aap onderzoek naar besparing  

"Verdien € 1.8 miljard op uw maatschappelijk vastgoed", lazen we op de 

voorpagina van het novembernummer van De Vitale Stad. Sandra Korthuis van 

de VNG maakt korte metten met het onderzoek waarop deze oproep 

is gebaseerd: "broodje aap onderzoek". Lees hier over de sommen en het 

commentaar.   

Bas van Sloten bezocht brede school  

Tegen mijn gewoonte in nam ik onlangs deel aan een excursie naar brede 

scholen. Ik wist niet wat ik zag; midden in een zompig grasland was een 

ruimteschip gestrand. Als aliens dwaalden wij door het onvriendelijke gebouw. 

Meer dan een 4,5 kan ik er niet voor geven. Lees hier waarom. 

Onderzoek naar rendement  

Het ministerie van BZK brengt binnenkort een Handreiking Maatschappelijk 

Rendement uit, met daarin als voorbeeld een brede school en een cultureel 

centrum in Amsterdam (Timorplein). Lees hier het concept en ventileer uw 

mening naar de opstellers.  

Gastvrijheid voor sociale regulering  

Gastvrijheid kan worden gezien als middel om gedrag te beïnvloeden, zegt Bas 

van Stokkum. De auteur van "Wat een hufter" was in november 2010 te gast bij 

het MFA lab. Lees hier het artikel naar aanleiding van deze bijeenkomst; over 

gastvrijhheid binnen de poorten van een MFA. 
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En verder... 

 is de normvergoeding voor de nieuwbouw van scholen ruim 6% verlaagd; 

 is de financiële situatie in de kinderopvang verslechterd, maar blijft het overgrote deel 

investeren, o.a. in gebouwen;  

 hielden roc's en hogescholen in 2009 flink wat geld in hun zak door te bezuinigen op 

investeringen in gebouwen;   

 sneeuwen we onder met architectuurprijzen, waaronder die in Rotterdam, die in het teken 

staat van de herontwikkeling met veel maatschappelijk vastgoed op de shortlist staat;  

 zijn er plannen in de Noordoostpolder om een kerk om te bouwen tot multifunctioneel 

zalencentrum; 

 zijn er ook MFA's en hotspots die door bewoners worden beheerd;  

 heeft Bouwstenen voor Sociaal in 2010, zonder subsidie, dit gerealiseerd;   

 treft u hier nog meer nieuws. 

In de agenda  

 

 4 januari, start leergang bedrijfseconomische vastgoedsturing in de zorg; 

 6 januari, start leergang bedrijfseconomische vastgoedsturing voor gemeenten; 

 14 januari, bijeenkomst over het beheer van brede scholen en MFA's; 

 27 januari, conferentie over kinderopvang in eigen beheer (voor schoolbesturen) 

 27 januari, resultaten ontwikkelprogramma bewonersbeheer in Amerfoort; 

 31 januari, landelijk initiatief lokale makelpunten; 

 en meer, zie hier. 
 

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, bbn,Laagland advies, KBnG 

Architecten, Kids OG, Kopgroep, Matrix Onderwijshuisvesting, Nijmegen, Maasdelta Groep, Ministerie van VROM, OZplus, Penta 

Rho, SCS, Stichting Brede School Nederland, SBO, Studio MFA, Verlaat Uden, Wagenbouw, de Wijkplaats en Yalp. Aanmelden 

kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naarportal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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