
  
 
PERSBERICHT 
 
Overheid stelt minder geld beschikbaar voor gezonde scholen 
OSB roept scholen op hun schoolgebouw 
gezond te maken 
 
’s-Hertogenbosch, 24 november 2014. Brancheorganisatie OSB maakt 
zich grote zorgen over de verlaging van het schoonmaakbudget voor 
basisscholen door de overheid. De verlaging van het 
schoonmaakbudget zal leiden tot verslechtering van de leerprestaties 
en het ziekteverzuim verhogen. Vooral intensieve grote schoonmaak 
tijdens de drie langere schoolvakanties heeft positieve invloed op de 
leerprestaties van leerlingen en het ziekteverzuim van leerlingen en 
leerkrachten.  
 
Scholen mogen zelf bepalen hoeveel budget zij besteden aan 
schoonmaak. De aangekondigde verlaging van de vergoeding door de 
overheid, baart de brancheorganisatie grote zorgen. De ervaring van OSB 
is nl. dat scholen de afgelopen jaren al minder geld aan schoonmaken 
hebben besteed. OSB vreest dat de nieuwe verlaging ook ten koste zal 
gaan van het schoonmaakonderhoud.  
 
Schoonmaakprogramma kan beter 
Het huidige schoonmaakprogramma van basisscholen is nog gebaseerd 
op minder intensief gebruik van schoolgebouwen. Scholen worden de 
afgelopen jaren juist meer en intensiever gebruikt. Denk aan tussentijdse 
en buitenschoolse opvang en het uitvoeren van opdrachten op gangen. Dit 
intensievere gebruik vraagt juist een intensiever schoonmaakprogramma.  
 
GebouwGezondheidsMonitor 
OSB is met de TU/e bezig met de ontwikkeling van een instrument, de 
GebouwGezondheidsMonitor (GGM). Dit instrument geeft schoolbesturen 
inzicht in de welzijnskwaliteit van het schoolgebouw waarbij wordt 
aangegeven hoe deze kwaliteit kan worden verbeterd. Er worden adviezen 
gegeven over dagelijks onderhoud, grote schoonmaak, bezetting en 
indeling,  technisch onderhoud en ventilatievoorzieningen. Een gezonder 
gebouw leidt tot betere prestaties van leerlingen en leerkrachten op de 
basisschool en verlaging van het ziekteverzuim. Dit sluit perfect aan op de 
Green Deal Verduurzaming Scholen waarin gemeente, rijk en scholen tot 
nadere afspraken willen komen. OSB onderzoekt de mogelijkheid hierbij 
aan te sluiten.  
 



 

Op de website www.naareengezondeschool.nl heeft OSB een verbeterd 
schoonmaakprogramma gepubliceerd. Ook is daar meer informatie over de 
GGM te vinden.  
 
 
Noot voor de redactie: 

Bij OSB zijn 300 leden aangesloten die samen 70% van de markt realiseren. Zij 
zijn actief in schoonmaak van gebouwen, glazenwassen, gevelbehandeling, 
calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In de 
branche werken 150.000 mensen, waarvan 120.000 bij OSB-leden. Vanaf 1 januari 
2013 moeten alle leden aan de verplichtingen van het OSB-Keurmerk voldoen. 
Hiermee tonen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven aan dat zij vakkundig 
zijn, de administratie op orde hebben, hun belasting en premies betalen, eerlijk 
zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. 
 
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met: 
Melanie Klerx, manager PR & Communicatie 
OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) 
T (073) 648 38 50 
M 06-201 38 105 
m.klerx@osb.nl 
www.osb.nl 
@OSBNieuws 
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