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Afspraak maken?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? 
U bent altijd welkom. Maak een afspraak met 
Alex Beckers via 088 - 321 25 21 of stuur een 
e-mail naar certijnvastgoedbeheer@bkgroep.nl.
 

T 088 321 25 21
F 088 321 25 29

www.bkgroep.nl

   BK Certijn Vastgoedbeheer
   maakt deel uit 

van BK Groep, een 
onafhankelijk landelijk 
opererend ingenieurs- 

en adviesbureau. 

BK Groep

BK is een allround ingenieurs- en adviesbureau met een landelijke dekking en een vestiging op 

Curaçao. Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij concrete plannen. Van de eerste ontwikkeling 

tot en met het civieltechnisch bouw- en woonrijp maken van (her)-ontwikkellocaties. Dankzij onze 

veelzijdige expertise, korte lijnen en flexibele instelling van onze medewerkers, bent u verzekerd van 

een volledige service gedurende het gehele traject. BK zorgt ervoor dat u uw ambities realiseert, binnen 

de gestelde tijd en het beschikbare budget. BK Groep - plannen maken is samen werken.

Wijziging financiering onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2015 verandert de financiering onderwijshuisvesting. 
Het rijk hevelt € 256 miljoen over van de gemeentelijke gelden naar 
de lumpsum financiering voor primair onderwijs. Daarbovenop komt 
€ 158 miljoen voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw van 
schoolgebouwen in het primair onderwijs. 

De nieuwe financiering geeft meer vrijheid van handelen voor 
besturen, maar ook de uitdaging om tijdig te anticiperen op de 
nieuwe situatie, zowel in beleid als in uitvoering. De school-
bestuurlijke visie op huisvesting is vaak vertaald in beleid voor 
onderhoud aan de schoolgebouwen. Het kan zijn dat dit beleid
niet meer past in de nieuwe financieringssituatie. Wellicht is het 
nodig de onderhoudsplannen aan te passen en opnieuw met 
de gemeente in gesprek te komen over de huisvesting.

Doe de check
Wilt u weten of uw organisatie klaar is voor de overheveling van 
de gemeentelijke taken en wat BK Certijn Vastgoedbeheer voor 
u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BK Certijn Vastgoedbeheer verzorgt binnen BK Groep het 
gebouwbeheer voor negen schoolbesturen in het primair en 
voortgezet onderwijs, in totaal ruim tachtig gebouwen. Intensief 
contact met scholen en bestuur, aannemers, installateurs en 
gemeenten maakt deel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Wij ondersteunen en ontzorgen u ook graag op het gebied van: 
• QuickScans of nulmetingen van uw schoolgebouwen
• Onderhoudsplannen volgens de NEN 2767
• Directievoering over de uitvoering en verantwoording van de 
   onderhoudsplannen
• Coördinatie en afhandeling van dagelijks onderhoud en schade
• Budgetbewaking en verantwoording
• Advies en ondersteuning bij (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, 
   medegebruik of renovatie
• Asbest
• Wij verzorgen ook de energiescan voor uw school of gebouwen,  
   adviseren u graag over het binnenmillieu, kostenbesparende   
   maatregelen en duurzaamheid
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Minisymposium
onderwijshuisvesting 2015
Wij organiseren binnenkort minisymposia 
over dit onderwerp. Wilt u een van deze 
bijeenkomsten bijwonen? Meld u aan via 
certijnvastgoedbeheer@bkgroep.nl.


