
Leeswijzer (duurzame) kwaliteitseisen scholenbouw
Wilt u bestaande schoolgebouwen verduurzamen? Maak dan gebruik van handige hulpmiddelen. In de online 

Leeswijzer zetten we drie hulpmiddelen naast elkaar: Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen, GPR 

Gebouw en het Kwaliteitskader Huisvesting. Zo kiest u eenvoudig het hulpmiddel dat het beste bij uw opgave 

past. In dit informatieblad lichten wij de Leeswijzer toe. 

De drie hulpmiddelen 
PvE Frisse Scholen: wordt ingezet voor het formuleren van 
ambities en het maken van prestatieafspraken op het gebied van 
binnenmilieu. Dit kan ook in combinatie zijn met maatregelen voor 
energiebesparing. 
GPR Gebouw: is een online programma waarmee de 
duurzaamheidsprestatie van gebouwen direct kan worden 
beoordeeld.
Kwaliteitskader Huisvesting: werkt uit wat gezamenlijk wordt 
verstaan onder de basiskwaliteit van gebouwen voor primair- en 
voortgezet onderwijs.  Het kader vormt een herijking van integrale 
kwaliteitscriteria uit de jaren ‘80.  

Hoe gebruikt u deze hulpmiddelen?
PvE Frisse Scholen: werkt als een menukaart, samen met de 
adviseur die voor u het PvE opstelt dienen hierin keuzes te worden 
gemaakt. 
GPR Gebouw: werkt als ontwerpinstrument en communicatie-
middel tussen de betrokken partijen. 
Kwaliteitskader Huisvesting: fungeert als hulpmiddel voor 
lokaal overleg rondom de gewenste (basis)kwaliteit van 
onderwijshuisvesting en meerjarige investeringsplannen.

Wanneer kunt u deze hulpmiddelen gebruiken?
PvE Frisse Scholen: vaststellen ambities en prestatie-eisen voor 
energie en binnenmilieu. Specificeren eisen voor het ontwerp en 
het bestek. Controle en monitoring op het eindresultaat.
GPR Gebouw: vaststellen gezamenlijke duurzaamheidsambitie 
(GPR-Score). Onderbouwen van haalbaarheid duurzaamheids-
ambitie. Toetsing op behaalde duurzaamheidsprestatie.
Kwaliteitskader Huisvesting: vaststellen ambities t.a.v. 
basiskwaliteit onderwijshuisvesting. Verkrijgen inzicht in kwaliteit 
en verbeterpotentieel bestaande schoolgebouwen. Specificeren 
kwaliteitseisen voor ontwerp en het bestek. Controle en monitoring 
op het eindresultaat. 
 

De visie achter het Frisse Scholen programma: 
“De opdrachtgever bepaalt zelf het 

ambitieniveau dat hij wil realiseren.”

Handige tips voor een juiste toepassing
PvE Frisse Scholen: Streef in beginsel op alle aspecten voor een 
klasse B kwaliteit. 
GPR Gebouw: Waardeer huidig vastgoed met GPR Gebouw om 
verbetermogelijkheden zichtbaar te maken. 
Kwaliteitskader Huisvesting: Gebruik het kader als onderlegger 
voor te maken meerjarige investeringsafspraken. 
Bekijk hier alle tips

 Bekijk hier de volledige leeswijzer
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De visie achter het Kwaliteitskader Huisvesting:
“Maak gezamenlijke afspraken over de 

gewenste (basis)kwaliteit. Het kader geeft 
inzicht in bijhorende kostenniveau.”

Werkwijze en opbouw
PvE Frisse Scholen: een opdrachtgever bepaalt zelf het 
te realiseren ambitieniveau op vijf thema’s: energie, lucht, 
temperatuur, licht en geluid.
GPR Gebouw: geeft inzicht in de breedte van de 
duurzaamheidsprestaties van het gebouw met een beoordeling 
op vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde.
Kwaliteitskader Huisvesting: omvat tientallen ontwerp- en 
prestatiecriteria waar een goed schoolgebouw in de basis aan 
dient te voldoen. Deze kwaliteitscriteria zijn verdeeld over de drie 
hoofdthema’s: beleving, gebruik en techniek.

Wettelijk Kader
PvE Frisse Scholen: klasse C, het basisniveau, is gebaseerd op de 
geldende wet- en regelgeving.
GPR Gebouw: is door de overheid erkend en wordt veelvuldig 
ingezet in het aanbestedingsproces. De inhoud sluit aan op de
voor het thema geldende normen, wet- en regelgeving.
Kwaliteitskader Huisvesting: op verzoek van de VNG en 
sectorraden financieel doorgerekend op basis van een 
referentiegebouw en actuele bouwkosten data. 

Benodigde expertise 
PvE Frisse Scholen: om een ambitieniveau vast te stellen is geen 
specifieke bouwkundige ervaring nodig. Het is wel belangrijk inzicht 
te hebben in de achtergrond van het PvE Frisse Scholen.
GPR Gebouw: is een relatief eenvoudig online programma waarop 
gebruikers kunnen inloggen. Toegang is te verkrijgen na aanschaf 
van een licentie. 
Kwaliteitskader Huisvesting: om het Kwaliteitskader Huisvesting 
te gebruiken is geen specifieke expertise nodig. Het is wel belangrijk 
inzicht te hebben in de relatie met de landelijke VNG-adviesnorm. 
 

Relaties tussen de hulpmiddelen 
De drie hulpmiddelen hebben veel met elkaar gemeen. Zo hebben 
de opgenomen kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting 
een directe overlap met de prestatie eisen zoals opgenomen in het 
PvE Frisse Scholen en de duurzaamheidsambitie uit GPR Gebouw. 
Lees hier hoe de drie hulpmiddelen in relatie tot elkaar staan. 
  
 

De visie achter GPR Gebouw:  
“Een duurzaam gebouw is meer dan een 

energiezuinig gebouw. Het instrument maakt 
de duurzaamheidsprestaties van gebouwen 

meetbaar en bespreekbaar.” 

 
Relevante Downloads 
PvE Frisse Scholen
PvE Frisse Scholen  (versie sept. 2015) 
Relatie met GPR Gebouw
Praktijkervaringen 
Publicaties  
Frisse Scholen toets 

GPR Gebouw
GPR Gebouw 4.3
Kwaliteitskader beoordeeld op Duurzaamheidsprestatie
Relatie met PvE Frisse Scholen 
Praktijkervaringen GPR Gebouw
Praktijkervaring renovatie basisschool Utrecht

Kwaliteitskader huisvesting
Kwaliteitskader Huisvesting PO
Kwaliteitskader Huisvesting VO
Financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting PO
Financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting VO
Toelichting op bijstelling prijsniveau PO 2014 naar 2016
Kwaliteitskader beoordeeld op Duurzaamheidsprestatie 
Veel gestelde vragen over Kwaliteitskaders PO en VO 
Praktijkervaringen 

 Artikel ‘Hulpmiddelen nader vergeleken’
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https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/01/Programma%20van%20Eisen%20Frisse%20Scholen%20-%20September%202015%20v3.pdf
http://www.w-e.nl/portfolio-item/frisse-scholen-gpr-gebouw-vergelijking/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/gebouwen-naar-functie/frisse-scholen/praktijkverhalen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/gebouwen-naar-functie/frisse-scholen/publicaties
https://www.ruimte-ok.nl/onderwerpen/kennisitem/frisse-scholen-toets
http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
https://www.greendealscholen.nl/sites/default/files/afbeeldingen/slider/20170914%20%20Kwaliteitskader%20in%20GPR%204.3%20met%20opmerkingen%20-%20september%202017%20(002).pdf
http://www.w-e.nl/portfolio-item/frisse-scholen-gpr-gebouw-vergelijking/
http://www.gprprojecten.nl/Home/Details/35932/Basisschool-Wijzer-aan-de-Vecht-Gebruiker-2
https://www.greendealscholen.nl/praktijkervaringen/utrecht-leert-van-duurzame-renovaties
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/Themas/Kwaliteitskader_VO/Kwaliteitskader_Huisvesting_2016_po.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/Themas/Kwaliteitskader_VO/Kwaliteitskader_Huisvesting_2016_v5.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/Themas/Kwaliteitskader_VO/Bijlage_D%20Financiele%20paragraaf%20kwaliteitskader%20PO%202016.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/Themas/Kwaliteitskader_VO/Kwaliteitskader%20VO%20-%20Bijlage%20D.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/Themas/Kwaliteitskader_VO/Toelichting%20aanpassingen.pdf
https://www.greendealscholen.nl/sites/default/files/afbeeldingen/slider/20170914%20%20Kwaliteitskader%20in%20GPR%204.3%20met%20opmerkingen%20-%20september%202017%20(002).pdf
https://www.ruimte-ok.nl/veelgestelde-vragen-kwaliteitskader
https://www.ruimte-ok.nl/actueel/eigentijds-integraal-huisvestingsplan-voor-waddinxveen
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/afbeeldingen/actueel/SA6_SB_lowres%20Eigentijdse%20Kwaliteitseisen%20GDS%202016.pdf

