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Samenvatting

Aanleiding 
Naar aanleiding van een signaal over mogelijke ondoelmatige bestedingen van de 
renovatie en bouw van de twee schoolgebouwen van Berechja door onderhandse 
aanbesteding hebben wij een onderzoek ingesteld. Daarbij hebben wij ons gericht op 
de vraag of er sprake is van onrechtmatige en/of ondoelmatige bestedingen van 
rijksmiddelen inzake de bouwactiviteiten van Berechja.  

Onderhandse aanbesteding 
Het bestuur van Berechja heeft in mei 2011 besloten tot renovatie en aanbouw van 
het vo-gebouw met sporthal aan de Waaiershoek te Urk, en nieuwbouw van het 
mbo-gebouw met een kenniscentrum voor het bedrijfsleven aan de Lange Riet te 
Urk. Deze zijn - zonder offertes op te vragen bij andere mogelijke bouwbedrijven - 
onderhands gegund aan een plaatselijke bouwaannemer. Tegelijkertijd heeft het 
bestuur besloten het bouwmanagement van beide projecten – ook zonder 
offerteprocedure - te gunnen aan een bedrijf dat gelieerd is met het bouwbedrijf.  
Het bestuur had de bouw van beide schoolgebouwen aanvankelijk geraamd op  
€ 4,5 mln. tot € 4,8 mln. Uiteindelijke hebben beide projecten Berechja in totaal 
ruim € 7,1 mln. gekost, waarvan voor de renovatie en aanbouw van het vo-gebouw 
ruim € 3 mln. en voor de nieuwbouw van het mbo-gebouw bijna  € 4,1 mln., 
inclusief € 1,3 mln. voor het kenniscentrum. Het bouwmanagement is 
gecontracteerd op regiebasis met een vast uurtarief van € 150 en bedraagt voor 
beide schoolgebouwen uiteindelijk in totaal € 233.450 inclusief btw (€ 195.760 
exclusief btw). 

Rechtmatigheid 
Volgens het Besluit aanbestedingsregels voor werken zijn beide bouwprojecten 
vanwege het verschil in inhoudelijke aard en locatie te beschouwen als afzonderlijke 
opdrachten. Beide bouwprojecten liggen onder de drempelwaarde van 2011 voor 
(Europees) aanbesteden.  
De geleverde diensten van bouwmanagement komen in totaal € 2.560 uit boven de 
drempelwaarde van 2011 voor (Europees) aanbesteden van diensten. De opdracht 
voor het voeren van bouwmanagement is uit de hand gegund zonder 
concurrentiestelling. Er is geen bewijs aangetroffen van een zorgvuldig gemaakte 
raming voor deze opdracht. Daarom kan er op basis van het totale gefactureerde 
bedrag geconcludeerd worden dat de keuze voor de enkelvoudig onderhandse 
procedure onrechtmatig is geweest, aangezien de Europese aanbestedingsdrempel 
werd overschreden en dit niet als gevolg van (onverwacht) meerwerk aan te merken 
is. 

Doelmatigheid 
Van de bestedingen aan het bouwproject van de vo-afdeling aan de Waaiershoek 
kunnen wij niet vaststellen of die (on)doelmatig zijn besteed. De bestedingen aan 
het bouwproject van de mbo-afdeling aan de Lange Riet zijn niet doelmatig. Hoewel 
het gebouw aan de Lange Riet qua indeling en ruimte geschikt is voor het onderwijs, 
voldoet het niet aan de andere criteria van doelmatigheid voor bestedingen van 
rijksmiddelen: 

• Het gebouw is te groot en de financiële exploitatie van het mbo-gebouw aan
de Lange Riet is te duur voor de beperkte omvang van de doelgroep. Het 
gebouw is geschikt voor circa 250 tot 300 deelnemers. Berechja had in 2011 
96 mbo-deelnemers en de ambitie te groeien naar 150 deelnemers. De 
exploitatiekosten voor huisvesting per leerling van Berechja zijn in 2013 



250% hoger dan die van andere mbo-instellingen. Dit verschil wordt in 2014 
na de oplevering van de nieuwbouw nog groter, met name door de grote 
omvang van het mbo-gebouw in relatie tot het beperkt aantal leerlingen dat 
in dit gebouw les krijgt. Noch voor de renovatie en aanbouw van het  
vo-gebouw, noch voor de nieuwbouw is een business case opgesteld, waarin 
de noodzaak van de bouwomvang en haalbaarheid financiering en exploitatie 
is onderzocht. Er is geen strategisch huisvestingsplan, kosten/batenanalyse 
en een meerjarig financieel exploitatieoverzicht opgesteld. 

• De opdracht van zowel de renovatie als de nieuwbouw is door Berechja niet
gebaseerd op een verantwoorde keuze van alternatieven van 
andere/meerdere partijen, afgewogen op baten, kosten en kwaliteit. Daarbij 
heeft Berechja voor de opdrachten van beide bouwprojecten en het 
bouwmanagement niet vooraf offertes opgevraagd. Door het ontbreken van 
offertes zijn er geen prijsvergelijkingen en kunnen wij niet vaststellen of de 
uitgaven voor de renovatie van het vo-gebouw aan de Waaiershoek te hoog 
zijn.  

• De opdrachtverlening is niet gebaseerd op een deugdelijke afweging van de
belangen van de onderwijsinstelling. Die is niet voldoende gediend, omdat 
de ingehuurde bouwmanager ook enig bestuurder en (mede)eigenaar is van 
de aangewezen plaatselijke bouwaannemer en de door hem geselecteerde 
onderaannemer. Daarbij heeft de bouwaannemer na opdrachtverlening een 
zogenoemde open begroting mogen indienen.  

Verder blijkt uit navraag bij verschillende bouwbedrijven dat het overeengekomen 
uurtarief van € 150 voor het bouwmanagement hoger ligt dan in de branche 
gebruikelijk is (€ 50 tot € 135).  

Belangenverstrengeling ingehuurde partijen 
Met de samenvallende belangen van een persoon als bestuurder/(mede)eigenaar bij 
drie bij de bouw betrokken bedrijven en diens vrijheid van een achteraf in te dienen 
begroting heeft het bestuur het belang van de onderwijsinstelling niet goed 
afgewogen. 
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1 Aanleiding, reikwijdte en kaders van het onderzoek 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
In mei 2014 ontving de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) een signaal 
over mogelijke ondoelmatigheden bij de opdrachtverlening van de bouw van twee 
schoolgebouwen van Stichting Berechja College (hierna: Berechja). Deze zouden 
onderhands zijn aanbesteed aan hetzelfde bedrijf waarmee Berechja al lang zaken 
deed. Kort daarna hebben regionale media hierover eveneens bericht. 

Op grond van artikel 3 lid 2d van de Wet op het onderwijstoezicht heeft de 
inspectie besloten een onderzoek in te stellen naar de bestedingen aan 
bouwactiviteiten van Berechja.  

1.2 Onderzoeksvraag en onderzoeksperiode  
Het onderzoek is gericht op de volgende onderzoeksvraag: is er sprake van 
onrechtmatige of ondoelmatige bestedingen van rijksmiddelen aan bouwactiviteiten 
van Berechja, betreffende de opdrachtverlening voor de renovatie en aanbouw van 
de vo-school aan de Waaiershoek te Urk en van de nieuwbouw van de mbo-school 
(inclusief kenniscentrum) aan de Lange Riet te Urk?  

Hierbij hebben wij onderzocht of is voldaan aan de onderstaande vigerende wet- en 
regelgeving en aan algemeen maatschappelijke normen voor aanbesteden.  

De onderzoeksperiode betreft de periode waarin besloten is tot aanbesteding van 
de bouw (2011) tot de oplevering in mei 2014.  

1.3 Gehanteerde normen  
De inspectie heeft de uitgaven aan de bouwprojecten van Berechja voor wat betreft 
de rechtmatigheid en doelmatigheid getoetst aan de vigerende wet- en 
regelgeving:  

• Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), waarvan met name de artikelen
2.5.6, 2.5.9 lid 2, en 9.1.4 lid 3; 

• Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), waarvan met
name art. 1 lid q en lid r, art. 2 en art. 7. 

Naast de voorwaarden uit de bovenstaande wet- en regelgeving wordt in dit 
onderzoek de doelmatigheid van de bestedingen bij de bouw beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria, die zijn afgeleid van de algemene beginselen van 
het aanbestedingsrecht (gelijkheids-, transparantie-, proportionaliteit- en non-
discriminatiebeginsel) vertaald in de volgende criteria:  

• Het gebouw moet geschikt zijn voor het geven van onderwijs.
• Het gebouw moet qua omvang en exploitatie passen bij de doelgroep.
• De opdracht tot bouw moet zijn gebaseerd op een verantwoorde keuze van

alternatieven (zoals meerdere offertes), afgewogen op baten, kosten en
kwaliteit.

• De opdrachtverlening moet zijn gebaseerd op deugdelijke afweging van de
belangen van de onderwijsinstelling.



 

 Pagina 8 van 18 

 

1.4 Werkwijze en rapportage  
Het onderzoek bestond uit:  

• het raadplegen van documenten als notulen, reglementen en contracten; 
• het raadplegen van (delen van) de financiële administratie van Berechja; 
• het voeren van een gesprek met de (voormalig) bestuurders / voorzitters 

van de Raad van Toezicht  
 
Omdat volgens de bestuurders de documentatie van de bouwprojecten bij Berechja 
ontbreekt, hebben wij in ons onderzoek gebruik gemaakt van de documentatie van 
beide bouwprojecten die door de (externe) bouwprojectmanager is aangeleverd. 
 
Wij hebben voor dit onderzoek geen accountantscontrole verricht. Voor de uitgaven 
en aansluiting op de financiële administratie steunen wij op de jaarstukken tot en 
met 2013 die door de accountant van Berechja van een controleverklaring zijn 
voorzien, en op aanvullende – niet door een accountant gecontroleerde - financiële 
gegevens van 2014. Berechja heeft geen adequate administratieve organisatie 
ingericht rondom de bouw van de schoolgebouwen. Door deze inherente beperking 
van het onderzoek bestaat er een onvermijdbaar risico dat bepaalde mogelijke 
onrechtmatigheden niet worden ontdekt. 
 
Hoofdstuk twee bevat de voor dit onderzoek relevante achtergrondinformatie over 
de instelling. In hoofdstuk drie beschrijven wij onze bevindingen inzake de 
opdrachtverlening van de renovatie en nieuwbouw. In hoofdstuk vier sluiten wij het 
rapport af met de conclusies van dit onderzoek. 
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2 Achtergrondinformatie Berechja 

2.1 Omvang Berechja in enkele kerncijfers 
Berechja is een door het Ministerie van OCW gefinancierde onderwijsinstelling, 
gevestigd te Urk, die tot en met 2014 zowel onderwijs verzorgt voor leerlingen in 
het voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs voor deelnemers in het middelbaar 
beroepsonderwijs.  
 
In de onderstaande tabel１ is over de jaren 2011 tot en met 2013 de ontwikkeling 
van enkele kerncijfers weergegeven:  
 
Kerncijfer / jaar 2011 2012 2013 
Leerlingen vo 463 477 431 
Deelnemers mbo 96 116 130 
Medewerkers (fte) 58,1 63,0 63,3 
    
Rijksbijdragen (x € 1.000) 4.600 4.556 4.925 
Huisvestingslasten (x € 1.000) vo 570 383 603 
Huisvestingslasten (x € 1.000) mbo 167 94 178 
Resultaat (x € 1.000) -/- 411 -/- 747 -/- 868 
Liquide middelen (x € 1.000) 3.794 2.147 157 
Solvabiliteit II 0,92 0,66 0,48 
Liquiditeit 6,70 2,7 0,17 
Rentabiliteit -/- 0,08 -/- 0,16 -/- 0,17 
De huisvestingslasten bestaan uit afschrijvingen en huisvestingslasten  

2.2 Rechtspersoonlijkheid en bestuur  
Tot 23 maart 2012 was sprake van een vereniging met een bestuur die het 
bevoegde gezag vormde, en een algemeen directeur. In 2012 is de rechtspersoon 
omgezet van vereniging naar stichting en is de bestuursvorm gewijzigd. Vanaf 23 
maart 2012 vormen de voormalige leden van het bestuur, de Raad van Toezicht van 
Berechja. De algemeen directeur werd de directeur-bestuurder en vormt het 
bevoegd gezag van Berechja. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-
bestuurder.  
 
De Raad van Toezicht heeft de voormalig directeur-bestuurder in mei 2013 
geschorst en in 2014 ontslagen. Twee personen uit de Raad van Toezicht hebben in 
mei 2013 het dagelijkse bestuur en de directievoering overgenomen en zijn daartoe 
uit de Raad van Toezicht getreden. Medio 2014 heeft de Raad van Toezicht een 
interim-bestuurder aangesteld en is de Raad van Toezicht (RvT) afgetreden, met 
uitzondering van de voorzitter. 

2.3 Bouwplannen 
Berechja heeft in 2010 plannen ontwikkeld voor de verbouw van haar vo-school en 
de nieuwbouw van haar mbo-school te Urk. Daartoe had Berechja aan een 
adviesbureau op het gebied van vastgoedontwikkeling te Zwolle de opdracht voor 
projectbegeleiding van het bouwproject verleend. Het plan was om de vo-school te 
renoveren en op het zelfde terrein (locatie Waaiershoek in Urk) tevens de  
mbo-school te bouwen. De oude mbo-school (locatie de Lange Riet in Urk) zou 
worden gesloopt.  
 
                                                
１ Bron: Jaarrekeningen Berechja 2011, 2012 en 2013  
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Het bestuur van Berechja had om pedagogische redenen een sterke voorkeur om de 
locaties van het vo en het mbo gescheiden te houden. Daarnaast had het bestuur de 
voorkeur om voor het mbo-onderwijs, gericht op de visserij, de havenzichtlocatie 
aan de Lange Riet te behouden. Wegens het uitblijven van een aanvaardbaar 
resultaat en hoge kosten heeft Berechja in mei 2011 het contract met het 
adviesbureau opgezegd en hiervoor in de plaatseen plaatselijke bouwmanager 
benaderd. Deze heeft tegen dezelfde tarieven waartegen het adviesbureau 
gecontracteerd was de opdracht voortgezet. Tegelijkertijd is besloten de 
bouwplannen te wijzigen in: 

• een renovatie en aanbouw van de vo-school aan de Waaiershoek, en  
• een nieuwbouw van de mbo-school aan de Lange Riet.  

 
In juli 2011 is besloten tot het onderzoeken voor mogelijkheden voor een 
kenniscentrum voor het bedrijfsleven bij de nieuwbouw van de mbo-school aan de 
Lange Riet. De gemeente Urk was met het lokale bedrijfsleven een van de 
initiatiefnemers van dit project. Voor dit kenniscentrum is in opdracht van Berechja 
in september 2011 het projectplan ‘maritiem kenniscentrum visserij’ opgesteld. In 
dit projectplan zijn per 23 september 2011 ondertekende intentieverklaringen van 
participerende partijen, waaronder Berechja, de gemeente Urk en het plaatselijke 
bedrijfsleven opgenomen. De intentie die hierin is vastgelegd betreft:  

• ‘de realisatie van het projectplan ‘Maritiem Kenniscentrum Visserij’ 
voortvarend ter hand te nemen; 

• het op constructieve wijze een bijdrage leveren aan de voorbereiding en 
uitvoering van de activiteiten zoals die in het projectplan geformuleerd zijn; 

• de reguliere en projectmatige financiële middelen die de partijen ter 
beschikking hebben, efficiënt en doelmatig in te zetten op basis van de 
gezamenlijk gedragen doelen zoals die in het projectplan zijn vastgelegd.’ 

Een van de randvoorwaarde is dat: ‘in het projectplan het financiële kader wordt 
vastgelegd door middel van een begroting en dat indien zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze 
intentieverklaring de partijen met elkaar in overleg treden om te bezien in hoeverre 
de inhoud van deze intentieverklaring aanpassing behoeft.’ 
Volgens de bijgevoegde begroting zou de financiering van het projectplan moeten 
komen van een lening en een aangevraagde (Europese) subsidie. Hierin was niet 
voorzien in een financiële bijdrage van Berechja en van de gemeente Urk.  
De subsidie met specifieke voorwaarden is voor een gedeelte van € 240.000 
ontvangen. Voor de bouw van het kenniscentrum is geen afzonderlijke lening 
afgesloten. 

2.4 Financiële ontwikkeling en toezicht  
Berechja staat sinds oktober 2013 onder aangepast financieel toezicht wegens een 
zich snel zeer ongunstig ontwikkelend financieel perspectief waarbij met name de 
ontwikkelingen van de liquiditeit en rentabiliteit ernstig bedreigend werden voor de 
continuïteit van de instelling. De financiële exploitatie was negatief door met name 
hoge personele lasten. De liquiditeit werd daarnaast ernstig aangetast door de 
hogere uitgaven aan de bouw van beide schoolgebouwen en kenniscentrum zonder 
dat hiervoor een toereikende financiering was geregeld. 
 
Per 1 januari 2015 is het mbo, inclusief het daaraan toe te rekenen gebouw aan de 
Lange Riet, de aan de mbo-afdeling toe te wijzen activa en passiva verkocht aan het 
ROC Friese Poort. Tevens zijn de aan het mbo toe te wijzen medewerkers in 
dienstverband overgegaan naar ROC Friese Poort. OCW heeft daarboven een 
transitiebudget van € 1,5 mln. toegekend. Berechja gaat vanaf 1 januari 2015 als 
zelfstandige vo-instelling verder aan de locatie Waaiershoek. De gemeente Urk stelt 
zich garant voor een bijdrage van € 0,5 mln. en mogelijke bijdrage in 
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exploitatieverliezen voor de komende vijf jaren tot een maximum van € 0,3 mln. 
Verder is een aanvraag voor een bijdrage van € 0,5 mln. in behandeling bij de 
Provincie Flevoland. 
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3 Bevindingen van het onderzoek 

3.1 Opdracht tot bouw van twee scholen  
In een aantal bestuursvergaderingen in 2011 zijn verschillende voor dit onderzoek 
van belang zijnde beslissingen genomen: 
 

• Op 17 mei 2011: het beëindigen van inhuur van het adviesbureau uit 
Zwolle; het aanstellen van een nieuwe (plaatselijke) bouwmanager voor 
beide projecten; het kiezen van een plaatselijke bouwaannemer voor beide 
projecten.  

 
• Op 20 juni 2011: het verkennen (onder financiële voorwaarden) van de 

mogelijkheid om een kenniscentrum voor het bedrijfsleven toe te voegen 
aan het mbo-schoolgebouw. Het bestuur gaat uit van een raming voor de 
bouwactiviteiten van beide gebouwen van in totaal ‘rond € 4,8 mln’. 

 
• Op 13 december 2011: het laten uitvoeren van de nieuwbouw voor het mbo, 

inclusief het kenniscentrum op de voorwaarde dat dit ‘budgettair neutraal’ 
gebeurt en het kenniscentrum door de gemeente dient te worden betaald.２ 

Voor het kenniscentrum is in september 2011 een ‘projectplan maritiem 
kenniscentrum visserij’ opgesteld. In dit plan is het kennisinstituut integraal 
onderdeel van het gebouw aan de Lange Riet en worden de bouwkosten 
begroot op € 1.863.640. 

  
Voor de bouwactiviteiten van beide schoolgebouwen heeft Berechja de volgende 
overeenkomsten getekend: 
 

1. Op 26 mei 2011: de opdrachtverstrekking aan de bouwmanager te Urk voor 
projectmanagement van beide bouwprojecten, inclusief het aantrekken van 
een architect, adviseurs van elektra, verwarming en loodgieterswerk en de 
bouwaannemer. Deze opdracht bevat geen indicatie van een totaalbedrag of 
het aantal te besteden uren. Het overeengekomen tarief is € 150 per uur, 
exclusief opslag voor kantoorkosten van 8% en exclusief btw. 

2. Op 1 juni 2011: de (voorlopige) opdrachtverstrekking aan de 
bouwaannemer voor het uitvoeren van de bouwactiviteiten van beide 
schoolgebouwen op basis van een open begroting.  

3.2 Vo-gebouw met sporthal Waaiershoek 
Specifiek voor het vo-gebouw (met sporthal) aan de Waaiershoek heeft Berechja de 
volgende overeenkomsten getekend van in totaal € 3.033.147 (inclusief btw): 
 

1. Op 26 juli 2011: de opdrachtverstrekking aan vier onderaannemers - met de 
bouwmanager als intermediair en financieel penvoerder - voor de diensten 
van architectuur, bouwkundig tekenwerk, advisering E (elektriciteit) en W 
(water) en advisering beton- en staalontwerp van in totaal € 158.270 
(inclusief btw). Daarvan is de opdracht voor architectuur en ontwerp 
verstrekt aan onderaannemer die gelieerd is aan de bouwmanager. 

2. Op 15 november 2011: de (definitieve) opdracht aan de bouwaannemer voor 
uitvoering van renovatie, verbouw en aanbouw van het vo-gebouw met 
sporthal aan de Waaiershoek (exclusief inrichting terrein, elektrische en 
waterbouwkundige installaties) voor een bedrag van  

                                                
２ Dit is niet conform de ondertekend intentieverklaring van 23 september 2011 (zie hiervoor 2.3 van dit rapport)   
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€ 2.058.240 (inclusief btw). Dit bedrag is gebaseerd op een begroting die is 
opgesteld door de bouwaannemer en is later voor het gedeelte van de 
sporthal met € 446.413 (inclusief btw) verlaagd.  

3. Op 14 november 2011: offerte van de bouwaannemer voor een renovatie van 
de sporthal voor € 203.787 (inclusief btw). Dit meerwerk wordt door het 
bestuur op 26 april 2012 geaccordeerd.  

4. Op 4 juni 2012: de opdracht via de bouwmanager voor het leveren van 
ventilatie, verwarming, elektrische installatie en loodgieterswerk voor het 
gebouw Waaiershoek van in totaal € 535.500 (inclusief btw). 

5. Op 16 juli 2012: de opdracht via de bouwmanager voor het leveren van 
straat- en tuinwerk voor het gebouw aan de Waaiershoek van € 77.350 
(inclusief btw). 

 
Met als doel een btw-voordeel te behalen heeft Berechja op 11 juli 2012 een 
overeenkomst ondertekend voor een onverplichte betaling van € 650.000 aan de 
exploitant van de sporthal, de Stichting Sportaccommodatie Urk (SSU). Dit bedrag is 
vervolgens op 18 juli 2012 overgemaakt naar SSU. Op 27 juni 2013 is deze betaling 
middels een notarieel verleden vaststellingsovereenkomst weer teruggedraaid. 
Hierin is de onverplichte betaling van € 650.000 verrekend met betalingen van SSU 
van in totaal € 650.000 voor de (door Berechja vooraf goedgekeurde) renovatie en 
meerwerk van de sporthal van Berechja, bestaande uit een verlaagde bedrag van de 
aanneemsom van € 446.213 (punt 2 hierboven) en meerwerk van € 203.787 (punt 
3 hierboven).  

3.3 Mbo-gebouw Lange Riet met kenniscentrum 
Het mbo-gebouw zou geschikt moeten zijn voor 250 tot 300 deelnemers, op een 
moment (mei 2011) dat de school circa 96 deelnemers had en deze mbo wilde laten 
groeien naar 150 deelnemers. 
 
Na een bezoek van een vertegenwoordiging van de gemeente Urk en het lokale 
bedrijfsleven voor de visserij aan een visserijplaats in Engeland is mede op initiatief 
van de gemeente Urk en het lokale bedrijfsleven in opdracht van Berechja een 
projectplan ‘maritiem kenniscentrum visserij’ opgesteld (zie ook 2.3). Hieraan was 
een gespecificeerde begroting opgenomen voor enerzijds de projectkosten van in 
totaal € 1.863.640, waaronder € 1.219.685 voor de bouw, en anderzijds de 
financiering bestaande uit een aangevraagde subsidie van € 300.000 en het restant 
door middel van een aan te trekken lening. 
 
Specifiek voor het mbo-gebouw (met kenniscentrum) aan de Lange Riet heeft 
Berechja (direct dan wel middels een verstrekt mandaat aan de bouwmanager) de 
volgende overeenkomsten getekend dan wel offertes geaccepteerd van in totaal  
€ 4.074.741: 
 

1. Op 26 juli 2011: de opdrachtverstrekking aan vier technische adviseurs 
bureaus - met de bouwmanager als intermediair en financieel penvoerder - 
voor de diensten van architectuur, bouwkundig tekenwerk, advisering E 
(elektriciteit) en W (water) en advisering beton- en staalontwerp van in 
totaal € 178.500 (inclusief btw). Daarvan is de opdracht voor architectuur en 
ontwerp verstrekt aan de onderaannemer die is gelieerd aan de 
bouwmanager.  

2. Op 2 september 2011 heeft de bouwmanager een offerte/opdrachtacceptatie 
voor het bouwmanagement van het kenniscentrum verzonden van in totaal 
€ 94.380 (inclusief btw). In deze offerte is een totaal aantal dagdelen van 
130 gespecificeerd naar de geplande maanden van de bouw en is het 
uurtarief € 150.  
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3. In september 2011 zijn voor bouwkundig advies en installatieadvies voor het 
kenniscentrum offertes van adviesbureaus verkregen. Voor het advieswerk is 
€ 111.571 (inclusief btw) gefactureerd.  

4. Op 7 maart 2012: de opdracht aan de bouwmanager tot het slopen van het 
oude schoolgebouw aan de Lange Riet voor een bedrag van € 84.490 
(inclusief btw). 

5. Op 28 maart 2012: de (definitieve) opdracht aan de bouwaannemer voor de 
uitvoering van de nieuwbouw van mbo-gebouw Lange Riet met 
kenniscentrum voor een bedrag van € 2.662.000 (inclusief btw). Dit bedrag 
is gebaseerd op een begroting die is opgesteld door de bouwaannemer. 

6. Op 7 mei 2013: de opdrachtverstrekking aan drie onderaannemers – met de 
bouwmanager als intermediair en financieel penvoerder – voor het leveren 
van ventilatie en verwarming, elektrische installatie en loodgieterswerk voor 
in totaal € 810.700 (inclusief btw).  

7. Op 8 oktober 2013: de opdrachtverstrekking voor straat- en tuinwerk van in 
totaal € 133.100 (inclusief btw). 

 
Daarnaast heeft Berechja geïnvesteerd in machines, simulatoren en inventaris. Van 
het bedrijfsleven heeft Berechja voor leermiddelen in het nautisch onderwijs 
machines, inventaris en financiële bijdragen verkregen. Berechja schat de totale 
waarde van machines, simulatoren en inventaris op een waarde van circa € 2,0 mln.    
 
Het besluit tot aanstellen van zowel de bouwmanager als de bouwaannemer is 
volgens de bestuurders gebaseerd op goede ervaringen van enkele bestuurders met 
beide partijen. Volgens het bestuur zou de bouwaannemer als enig bouwbedrijf op 
Urk voldoende personeel hebben om de bouwprojecten in korte tijd te realiseren, 
zonder het schoolproces te blokkeren. Ook was het bedrijf volgens het bestuur 
financieel solide. Bouwbedrijven buiten Urk zijn niet door het bestuur overwogen. Er 
zijn geen offertes van andere bouwbedrijven aangevraagd.  
 
De bestuursleden hebben medegedeeld dat de bouwprojectleider op basis van een 
offerteprocedure de goedkoopste onderaannemers heeft uitgekozen. Van een aantal 
is de keuze gemaakt op basis van tenminste twee offertes. In de documentatiemap 
van de bouwprojecten of in de bestuursnotulen van Berechja wordt niet aangegeven 
hoe het bestuur van Berechja is gekomen tot de keuze van de onderaannemers   
 
Er is niet gebleken dat voor beide bouwprojecten een business case is opgesteld 
waarin een kosten-batenafweging is gemaakt en waarbij rekening is gehouden met 
de prognose van het aantal leerlingen en de bekostiging die voor deze leerlingen 
wordt/zal worden ontvangen en waaruit de dekking voor financiering bouw en 
exploitatie blijkt.  

3.4 Financiële realisatie van de twee bouwprojecten 
In september 2012 is het vo-gebouw aan de Waaiershoek opgeleverd. Volgens een 
interne – niet door een accountant gecontroleerde – opgave is in totaal aan deze 
renovatie en aanbouw € 3.033.147 uitgegeven. Dit gebouw betreft een school voor 
vmbo-leerlingen en bevat een sportzaal die ook aan andere gebruikers ter 
beschikking wordt gesteld.  
 
In mei 2014 is het mbo-gebouw aan de Lange Riet opgeleverd. Volgens een interne 
– niet door een accountant gecontroleerde - opgave is aan deze nieuwbouw in totaal 
€ 4.074.741 uitgegeven. Dit gebouw omvat twee verdiepingen met specifieke 
lokalen voor de mbo-opleiding visserij en een derde verdieping die bestaat uit 
(verhuurde en verhuurbare) kantoorgedeelten voor het bedrijfsleven. 
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De jaarlijkse afschrijvingen zouden voor dit gebouw meer dan € 1.000 per  
mbo-deelnemer gaan bedragen en daarmee ruim 11,5% van de totale 
exploitatielasten bedragen tegenover een gemiddelde afschrijvingslast in de branche 
van 7,6%３.  
In 2013 waren de huisvestingskosten (vo en mbo) van Berechja ongeveer 250% 
hoger４ dan het gemiddelde in het mbo. De huisvestingskosten, maar ook de 
financieringskosten zullen door de oplevering van de nieuwbouw in 2014 nog verder 
stijgen. 
 
Die huisvestings- en financieringskosten omvatten ook de kosten van het 
kenniscentrum. Uit de e-mailwisselingen met de gemeente Urk heeft Berechja 
nadien opgemaakt dat de Gemeente Urk zou bijdragen aan de financiering van dit 
kenniscentrum. Uit de ondertekende intentieverklaring maakt de inspectie die 
mogelijke bijdrage van de gemeente niet op. 

3.5 Belangenverstrengeling door samenvallen van functies 
Voor een goede behartiging van de belangen van de Berechja bij de bouw van 
beide schoolgebouwen heeft Berechja een bouwmanager ingehuurd, als 
intermediair tussen de school en de aannemer en onderaannemers. 
 
De ingehuurde bouwmanager is enig bestuurder en aandeelhouder van zijn 
bouwmanagementbedrijf. 
De bouwmanager is - via een zogenoemde holdingbedrijf – ook enig bestuurder van 
de bouwaannemer die door Berechja is gevraagd de bouw van de scholen uit te 
voeren. De bouwmanager is – eveneens via een zogenoemde holdingbedrijf – ook 
enig bestuurder van de onderaannemer die hij – binnen zijn door Berechja 
toegekende vrijheid van keuze - heeft geselecteerd voor de architectuur van de 
scholen. De betreffende bedrijven zijn familiebedrijven met familieleden van de 
bouwmanager.  
 
Het bestuur zag volgens de toenmalige voorzitter ‘geen probleem in de 
familierelaties, aangezien met de betreffende partijen goede ervaringen bestonden 
en de gehanteerde loonprijzen in de open calculatie laag waren’. Verder geven de 
gesprekspartners aan dat ‘in een dorp als Urk dergelijke zakelijke familierelaties 
normaal zijn’. Ook na afronding van de bouw geven de gesprekspartners aan nog 
steeds tevreden te zijn over de verschillende partijen die bij de bouw betrokken 
waren. 
  

                                                
３ Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2013 
４ Bron: Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2013 
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4 Conclusies 

4.1 Rechtmatigheid 
Wij hebben onderzocht of bij de besteding van de rijksmiddelen door Berechja aan 
de bouw van de scholen is voldaan aan de regelgeving volgens de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs en het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.  
  
Beide bouwprojecten betreffen schoolgebouwen bestemd voor (bekostigde) 
leerlingen in het vo, respectievelijk het mbo. Het mbo-gebouw bevat daarnaast ook 
een verdieping voor het bedrijfsleven ten behoeve van een beoogde meerwaarde 
voor het onderwijs, waarvoor een huurprijs aan gebruikers is beoogd en wordt 
gevraagd. 
 
Berechja is in het kader van de BAO een publiekrechtelijke instelling die als 
aanbestedende dienst wordt beschouwd. Hierbij zijn de bouwprojecten, die 
verschillen van aard (renovatie respectievelijk nieuwbouw) en op verschillende 
locaties en momenten zijn uitgevoerd te beschouwen als afzonderlijke projecten. Het 
drempelbedrag voor het aanbesteden van werken bedroeg in 2011 ruim €4.800.000 
exclusief btw (€ 5.712.000 inclusief btw). Voor diensten bedroeg het drempelbedrag 
in 2011 € 193.000, exclusief btw (€ 229.670 inclusief btw). 
 
De renovatie en aanbouw van het vo-gebouw aan de Waaiershoek met totale kosten 
van € 3.033.147 (inclusief btw) valt onder de drempelwaarde voor het aanbesteden 
van werken. Ook de nieuwbouw van het mbo-gebouw aan de Lange Riet met totale 
kosten van € 4.074.741 (inclusief btw) valt onder de drempelwaarde voor het 
aanbesteden van bouwprojecten. 
 
Het bouwprojectmanagement met totale kosten van € 195.760 exclusief btw valt net 
boven de drempelwaarde van € 193.000 voor aanbesteden van diensten. Met 
betrekking tot de geleverde diensten van bouwmanagement komen de 
gefactureerde kosten met €2.560 boven de drempelwaarde van 2011 voor 
(Europees) aanbesteden van diensten. De opdracht voor het voeren van 
bouwmanagement is uit de hand gegund zonder concurrentiestelling. Er is geen 
bewijs aangetroffen van een zorgvuldig gemaakte raming voor deze opdracht, 
daarom kan er op basis van het totale gefactureerde bedrag geconcludeerd worden 
dat de keuze voor de enkelvoudig onderhandse procedure onrechtmatig is geweest, 
aangezien de Europese aanbestedingsdrempel werd overschreden en dit niet als 
gevolg van (onverwacht) meerwerk aan te merken is. 

4.2 Doelmatigheid 
Wij hebben onderzocht of bij de besteding van de rijksmiddelen door Berechja ook 
aan de criteria van doelmatigheid is voldaan zoals: de geschiktheid van het gebouw 
voor onderwijs, de proportionaliteit in afstemming met de doelgroep en financiële 
haalbaarheid, de opdrachtverlening op basis van verantwoorde keuze van meerdere 
alternatieven en een deugdelijke afweging van de belangen van de school. 
  
Het gerenoveerde vo-gebouw aan de Waaiershoek met sportaccommodatie is een 
ouder bestaand (uit 1978) schoolgebouw dat geschikt en ingericht is voor voortgezet 
onderwijs.  
De nieuwbouw aan de Lange Riet heeft twee verdiepingen voor nautisch/visserij 
mbo-onderwijs, en een verdieping voor verhuurbare (kantoor)ruimte voor niet-
onderwijsactiviteiten/het bedrijfsleven. 
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Wij hebben geen aanwijzingen dat het vo-gebouw aan de Waaiershoek in omvang te 
groot is. Wel is het aantal leerlingen de laatste jaren gestaag en aanzienlijk gedaald. 
De jaarrekeningen van 2011, 2012 en 2013 laten zien dat de exploitatie van de vo-
afdeling negatief was. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, zoals 
toenemende afschrijvingen, hogere personeelslasten en een dalend aantal leerlingen 
(waardoor lagere rijksbijdrage). 
 
Het mbo-gebouw aan de Lange Riet is voor de activiteiten van Berechja te groot en 
te duur en heeft mede geleid tot de liquiditeitsproblemen van Berechja.  

• De nieuwbouw van mbo aan de Lange Riet is geschikt voor 250 tot 300 
deelnemers. Berechja had echter op het moment van besluitvorming nog 
geen 100 deelnemers en had ten doel te groeien naar 150 deelnemers, dus 
circa de helft van het maximum van het nieuwe gebouw.  

• Het mbo-gebouw aan de Lange Riet heeft Berechja € 4.074.741 gekost en is 
met de overdracht van de mbo-activiteiten voor € 1.000.000 aan het Friese 
Poort verkocht.  

• Het kenniscentrum voor het bedrijfsleven is voor een gedeelte verhuurd, de 
exploitatie van dit deel van het gebouw was ook voor risico van de school. 
De huisvestingskosten per deelnemer, die in 2013 al aanzienlijk hoger waren 
dan gemiddeld in de sector, werden in 2014 daardoor nog hoger.  

• De financiering van de bouw, inclusief het daarop gebouwde kenniscentrum, 
was niet afdoende geregeld.   

 
Beide bouwprojecten zijn niet gebaseerd op een verantwoorde keuze van 
alternatieven. Voor beide bouwprojecten is geen business case opgesteld waarin de 
noodzaak voor de gebouwen en de financiële haalbaarheid (exploitatie en 
financiering) is geanalyseerd. Zo is niet berekend wat de financiële exploitatie van 
het nieuwe mbo-gebouw zou gaan worden en of die exploitatie passend zou zijn met 
het (verwachte) aantal deelnemers en de bekostiging vanuit het Rijk hiervoor. 
Verder was de financiering was niet afdoende geregeld. Voor beide opdrachten heeft 
het bestuur van Berechja vooraf gekozen voor een plaatselijke en zakelijk bekende 
aannemer en plaatselijke projectbegeleiding en heeft daarbij geen concurrerende 
prijsstelling overwogen. Hoewel dat volgens de WEB of BAO voor de omvang van 
deze bouwprojecten niet verplicht is, is het voor goed beheer van middelen 
gebruikelijk om bij projecten met aanzienlijke uitgaven meerdere offertes op te 
vragen.  
 
Op basis van telefonische navraag van tarieven voor bouwbegeleiding 
(management) komt de inspectie tot de conclusie dat het door de bouwmanager 
gefactureerde uurtarief van € 150 te hoog is. In de branche zijn tarieven van € 50 
tot € 135 (dit laatste bij complexere werken) gebruikelijk.  
  
Voor de renovatie en aanbouw van het vo-gebouw aan de Waaiershoek kunnen wij 
- wegens het ontbreken van mogelijke prijsvergelijkingen - niet vaststellen of sprake 
is van te hoge uitgaven. Wel zijn de uitgaven aan de nieuwbouw voor het mbo aan 
de Lange Riet te hoog gebleken. Het gebouw is te groot, het biedt ruimte voor  
250-300 deelnemers, terwijl Berechja in 2011 94 deelnemers had en een groei tot 
150 deelnemers verwachtte. De jaarlijkse afschrijvingen van dit gebouw zouden met 
11,5 % ruim boven het gemiddelde van de branche komen te liggen.  
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4.3 Belangenverstrengeling ingehuurde partijen 
Bij de opdrachtverlening is geen deugdelijke afweging gemaakt van de belangen 
van de onderwijsinstelling.  
 
De opdracht van bouwmanagement enerzijds en uitvoering anderzijds is gegeven 
aan bedrijven die qua bestuur en (mede)eigendom bij een persoon samenvallen en 
verbonden zijn. Daarbij heeft het bouwbedrijf na opdrachtverlening een zogenoemde 
open begroting mogen indienen. Het bestuur was daarvan vooraf op de hoogte.  
De ingehuurde bouwmanager is daarvan als enig bestuurder en eigenaar via een 
holdingbedrijf eveneens enig bestuurder en (mede) eigenaar van de bouwaannemer, 
alsmede via een holdingbedrijf enig bestuurder van de door hem geselecteerde 
onderaannemer . Door de van Berechja verkregen vrijheid van keuze tot 
onderaannemer en samenvallen van functies is sprake van belangenverstrengeling 
tussen de ingehuurde partijen.  
 
Met de samenvallende belangen van een persoon als bestuurder/(mede)eigenaar bij 
drie bij de bouw betrokken bedrijven en diens vrijheid van een achteraf in te dienen 
begroting heeft het bestuur het belang van de onderwijsinstelling niet goed 
afgewogen. 
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Zienswijze Berechja College als reactie op het rapport rechtmatigheid en doelmatigheid bij 
bestedingen van gebouwen. 

Wij zijn van mening dat € 195.560,00 voor nieuwbouwprojecten en bouwmanagement 
betrekking heeft op 2 projecten namelijk: 

1. renovatie / nieuwbouw vmbo school Waaiershoek en 
2. nieuwbouw mbo nautisch aan de Lange Riet met daaraan later toegevoegd het 
Kenniscentrum 

Deze mening onderbouwen wij met de volgende argumenten: 
1. In alle voorgaande rapportages, facturen, besluiten en de rest van uw rapport wordt 
gesproken over 2 afzonderlijke projecten. 
2. Het gaat om 2 afzonderlijke gebouwen, op verschillende locaties en 2 verschillende 
onderwij stypen. 
3. De projecten worden duidelijk afgebakend door een afzonderlijk en niet elkaar 
overlappende begin en einddatum. 

Hierbij verwijzen wij naar de volgende facturen van Bouwsport. 

Jaar Factuurnummer Omschrijving Bedrag 
2011 1012011 Waaiershoek € 37.500 

1012011 Lange Riet € 37.500 
2012 1012012 Waaiershoek € 50.000 
2013 1032013 Nautisch €25.000 
2013 1272013 Nautisch € 25.000 
2014 1022014 Nautisch € 25.000 

Per project komen wij op de volgende bedragen: 

Berechja College Waaiershoek € 87.500,00 
Berechja College Nautisch € 137.500,00 

Als wordt uitgegaan van 2 afzonderlijke projecten wordt de drempel van € 193.000 niet 
overschreden. 
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