
Nadere regels voor bekostiging bewegingsonderwijs Gemeente 
Midden-Groningen  
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen; 
 
gelet op artikel 117, met name het derde en vierde lid, van de Wet primair onderwijs en op artikel  29 
lid 10 uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Midden-Groningen over gebruik 
lokaal bewegingsonderwijs;  
 
gelet op het uitgangspunt van de onderwijswetgeving dat in het primair onderwijs de exploitatiekosten 
van een lokaal bewegingsonderwijs voor rekening van de gemeente komen, terwijl in het voortgezet 
onderwijs de materiële instandhouding voor rekening van het schoolbestuur komt; 
 
besluit vast te stellen: 
 
de volgende nadere regels voor bekostiging bewegingsonderwijs 2021 gemeente Midden-Groningen. 
  
Voor het bepalen van de omvang en de vergoeding van het gebruik van lokalen bewegingsonderwijs 
gelden de volgende regels: 

 

A. Omvang gebruik 
De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een lokaal bewegingsonderwijs door een 

school voor primair onderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen in het 

door het college vastgestelde of goedgekeurde gymnastiekrooster. Grondslag voor het aantal klokuren 

gymnastiek is het aantal groepen van een school. 

 

A.1 Basisonderwijs 

1. Voor een basisschool bedraagt het aantal klokuren per groep leerlingen van 6 jaar en ouder  

maximaal 1,5 klokuren per week. Als een school niet beschikt over een speellokaal, wordt per 

groep leerlingen jonger dan 6 jaar uitgegaan van maximaal 3,75 klokuren per week. 

 

2. Het maximaal aantal groepen voor bekostiging wordt berekend zoals aangegeven in artikel 14 van 

het Besluit bekostiging WPO. Het aldus verkregen aantal groepen wordt gesplitst conform tabel 1. 

  

Tabel 1 – Splitsingstabel aantal groepen leerlingen 

 

Aantal gymgroepen per 

school 

aantal gymgroepen 4/5-

jarigen 

aantal gymgroepen 6/12-

jarigen 

2 1 1 

3 1 2 

4 2 2 

5 2 3 

6 2 4 

7 3 4 

8 3 5 



9 3 6 

10 3 7 

11 4 7 

12 4 8 

13 4 9 

14 5 9 

15 5 10 

16 5 11 

17 6 11 

18 6 12 

19 6 13 

20 6 14 

21 7 14 

22 7 15 

23 7 16 

24 8 16 

25 8 17 

 

A.2 Speciaal basisonderwijs 

1. Voor een speciale school voor basisonderwijs bedraagt het aantal klokuren per groep leerlingen 

van 6 jaar en ouder maximaal 2,25 klokuren per week. Als een school niet beschikt over een 

speellokaal, wordt per groep leerlingen jonger dan 6 jaar uitgegaan van maximaal 3,75 klokuren 

per week. 

2. Het maximaal aantal groepen voor bekostiging wordt berekend door het aantal leerlingen op 1   

oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover de bekostiging plaatsvindt te delen 

door de N-factor 15. Het aantal leerlingen wordt gedeeld door de N-factor 14 als tot de school 

ook in hun ontwikkeling bedreigde kleuters zijn toegelaten. De uitkomst wordt rekenkundig 

afgerond op een heel getal. Het aldus verkregen aantal groepen wordt gesplitst conform tabel 1. 

 

B. Bekostiging gebruik eigen lokaal bewegingsonderwijs 
1. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor primair 

onderwijs dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt jaarlijks een vergoeding 

van de gemeente op basis van het door het college vastgestelde of goedgekeurde 

gymnastiekrooster. Bij medegebruik door andere scholen voor primair onderwijs wordt voor het 

bepalen van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd. 

2. De vergoeding bestaat conform tabel 2 uit een vast bedrag per jaar (gebaseerd op een gebruik 

van 26   

klokuren) en een variabel bedrag per klokuur per jaar, afhankelijk van het stichtingsjaar en de 

oppervlakte van de oefenvloer. De in tabel 2 vermelde bedragen zijn van het prijspeil 2020 en 

worden jaarlijks bijgesteld conform het door de minister van OCW gehanteerde prijsindexcijfer 

bij de jaarlijkse vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het 

basisonderwijs. 

  

Tabel 2 – Vergoedingsbedragen gebruik lokalen bewegingsonderwijs 



  

Stichtingsjaar en oppervlakte 

oefenvloer 

Vast bedrag Variabel bedrag 

Tot 1987   

- < 90 m2 € 3.072.00 € 373,00 

- 90-130 m2 € 3.942,00 € 472,00 

- 130-170 m2 € 4.310,00 € 510,00 

- 170-190 m2 € 4.113,00 € 558,00 

- 190-230 m2 € 3.939,00 € 614,00 

- > 230 m2 € 4.458,00 € 687,00 

Vanaf 1987   

- >= 252 m2 € 3.540,00 € 625,00 

(Prijspeil 2021 afgerond) 

 

3. De bedragen betreffen een vergoeding voor de exploitatiekosten inclusief het onderhoud van het 

gebouw, voor zover dit onderhoud niet valt onder het onderhoud als bedoeld in artikel 2 onder c 

van de onderwijshuisvestingsverordening. 

4. Het college keert de jaarlijkse vergoeding uit in 2 termijnen. 

 

C. Medegebruik/huur van een niet-eigen lokaal bewegingsonderwijs 
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk door 

medegebruik/huur van een lokaal van de gemeente, van een andere school (voor primair of voortgezet 

onderwijs) of van een commerciële exploitant. De vergoeding is afhankelijk van de eigenaar van het 

lokaal bewegingsonderwijs. 

 

Voor de vergoeding wordt uitgegaan van bedragen per klokuur conform tabel 2. Bij het voortgezet 

onderwijs kan ook worden uitgegaan van bedragen per lesuur. Voor een lesuur van 50 minuten worden 

de vergoedingsbedragen verkregen door de variabele en de vaste klokuurbedragen te vermenigvuldigen 

met 50/60. 

 

C.1 Gemeente is eigenaar 

1. Als een school voor primair onderwijs gebruik maakt van een gemeentelijk lokaal, wordt dit 

lokaal om niet aan de school in gebruik gegeven tot maximaal het aantal klokuren zoals bepaald 

op grond van onderdeel A. Indien een school voor primair onderwijs meer uren wenst, omdat het 

werkelijke aantal gymgroepen groter is dan de norm, wordt het lokaal ook voor deze extra uren 

om niet in gebruik gegeven voor zover hiervoor capaciteit beschikbaar is. 

2. Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van een gemeentelijk lokaal, vergoedt de 

school aan de gemeente per klokuur gebruik het variabele bedrag en 1/26-deel van het vaste 

bedrag. 

 

C.2 School voor primair onderwijs is eigenaar 

1. Als een school voor primair onderwijs gebruik maakt van een lokaal dat eigendom is van een 

andere school voor primair onderwijs, vergoedt de gemeente voor het getotaliseerde 



onderwijsgebruik aan de eigenaar het vaste bedrag en per klokuur het variabele bedrag (zie 

onder B.1). 

2. Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van een lokaal dat eigendom is van een 

school voor primair onderwijs, vergoedt de VO-school aan de eigenaar per klokuur gebruik het 

variabele bedrag en 1/26-deel van het vaste bedrag. 

3. Indien sprake is van gecombineerd gebruik door primair onderwijs en voortgezet onderwijs, 

vergoedt de gemeente in tegenstelling tot het bepaalde onder punt 1 aan de eigenaar per klokuur 

gebruik door het primair onderwijs het variabele bedrag en 1/26-deel van het vaste bedrag. Wat 

betreft het vaste bedrag echter met dien verstande dat bij een totaal onderwijsgebruik van 

minder dan 26 klokuren de gemeente aan de eigenaar vergoedt het verschil tussen het vaste 

bedrag en het deel van het vaste bedrag dat door het voortgezet onderwijs wordt vergoed. 

 

C.3 School voor voortgezet onderwijs is eigenaar 

1. Als een school voor primair onderwijs gebruik maakt van een lokaal dat eigendom is van een 

school voor voortgezet onderwijs, vergoedt de gemeente aan de eigenaar per klokuur gebruik het 

variabele bedrag en 1/26-deel van het vaste bedrag. 

2. Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van een lokaal dat eigendom is van een 

andere school voor voortgezet onderwijs, wordt de exploitatiekostenvergoeding door de 

betrokken schoolbesturen onderling verrekend. Voor het vaststellen van de 

exploitatiekostenvergoeding wordt aangesloten bij de vergoeding voor het primair onderwijs. 

 

C.4 Commerciële exploitant is eigenaar 

1. Als een school voor primair onderwijs gebruik maakt van een lokaal van een derde (welk lokaal 

niet door de gemeente is gefinancierd), komt de huurprijs (die is onderverdeeld in een 

vergoeding voor stichtingskosten en exploitatiekosten) voor rekening van de gemeente. Als het 

lokaal wel (grotendeels) door de gemeente is gefinancierd, bestaat geen recht op een vergoeding 

voor stichtingskosten en komen alleen de exploitatiekosten voor rekening van de gemeente. De 

vergoeding voor de exploitatiekosten bedraagt per klokuur gebruik het variabele bedrag en 1/26-

deel van het vaste bedrag. 

2. Als een school voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van een lokaal van een derde (welk 

lokaal niet door de gemeente is gefinancierd), komt de huurprijs voor stichtingskosten voor 

rekening van de gemeente en de huurprijs voor exploitatiekosten voor rekening van de school. Als 

het lokaal wel (grotendeels) door de gemeente is gefinancierd, vergoedt de school aan de 

exploitant per klokuur gebruik het variabele bedrag en 1/26-deel van het vaste bedrag. 

 

D. Gevallen waarin de regels niet voorzien 

Het college beslist in gevallen die de uitvoering van deze regeling betreffen en waarin deze regeling 

niet voorziet. 

 

E. Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels voor bekostiging bewegingsonderwijs 

gemeente Midden-Groningen 2021”. 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 november 2021. 



 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Adriaan Hoogendoorn, burgemeester 

 

Henk Mulder, secretaris 


