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1) Gebouwgebonden PPS is
a. Een samenwerking tussen een of meer publieke en private partijen waar bij
toepassing van de volledige variant van PPS ontwerp, bouw, financiering,
onderhoud, en/of facilitaire dienstverlening (DBFM(O)) als één opdracht wordt
uitbesteed en vastgelegd in een geïntegreerd contract.
b. Een samenwerkingsverband tussen een of meer publieke en private partijen
waarin ieder voor 50% deelneemt.
c. Een samenwerking tussen een of meer publieke en private partijen waarbij de
publieke partij de grond inbrengt en de private partijen uitvoeren en eigenaar
worden van het nieuwe gebouw.
2) Hoe wordt het doel van PPS bereikt (fullservice, besparen en kwalitatief
hoogwaardige resultaten, meerwaarde)
a. Door alle risico’s bij private partijen neer te leggen.
b. Door de verantwoordelijkheid en het eigendom bij private partijen neer te leggen.
c. Door projectrisico’s en -verantwoordelijkheden contractueel zodanig te
herverdelen tussen overheid en private partners, dat er ruimte ontstaat voor
kostenbesparende en kwaliteitsverhogende initiatieven met behulp van integrale
en lange termijncontracten.
3) Life Cycle Costing is
a. Een model dat inzicht geeft in de kosten van een gemiddelde ambtenaar,
uitgaande van een life time job.
b. Een methode die inzicht verschaft in zowel investerings- als exploitatiekosten.
c. Een methode die inzicht verschaft in de economische levensduur van installaties.
4) Monitoring is
a. Het bijhouden van de boetes/kortingen in een overzicht.
b. Het wekelijks inspecteren of de marktpartijen hun werk wel goed gedaan hebben.
c. Het toetsen of wordt voldaan aan de beschikbaarheids- en prestatie-eisen zoals
vastgelegd in de outputspecificatie.
5) Outputspecificatie is
a. Een verzameling eisen waaraan de marktpartijen bij inschrijving moeten voldoen.
b. Minimumeisen waaraan de in de uitvraag genoemde ruimten en diensten dienen
te voldoen.
c. De specificaties die marktpartijen moeten opleveren.

6) Een DBFMO-contract is
a. Een geïntegreerd contract tussen een consortium van marktpartijen en de
opdrachtgever, dat de elementen Design, Build, Finance, Maintenance en Operate
omvat.
b. Een contract tussen de partijen binnen een consortium met een verdeling wie
welke elementen Design, Build, Finance, Maintenance en Operate voor zijn
rekening neemt.
c. Een contract tussen de opdrachtgever en de gebruiker van het gebouw waarin
aangegeven is wat de elementen Design, Build, Finance, Maintenance en Operate
inhouden.
7) De Beschikbaarheidsvergoeding is de vergoeding voor
a. De beschikbaarheid van personeel van de marktpartijen, zoals contractueel
overeengekomen.
b. De beschikbaarheid van de dienstverlening zoals contractueel overeengekomen.
c. Ruimten en diensten die beschikbaar zijn zoals contractueel overeengekomen.
8) Wat is het doel van de dialoogfase
a. Optimalisatie.
b. Onderhandelen.
c. Het vinden van de beste oplossing.
9) Een PPC is
a. Een Public Private Convenant; een overeenkomst tussen publieke en private
partijen.
b. Een Public Private Comparator; een tool om vooraf te bepalen of PPS meerwaarde
levert ten opzichte van de meest waarschijnlijke traditionele aanbesteding.
c. Een Public Parameter Composer; een tool waarmee je parameters kunt
ontwikkelen om een begroting op te stellen.
10) Een PSC is
a. Een Private Service Consortium; een consortium van private partijen die de
exploitatie van een PPS-project uitvoeren.
b. Een Private Sector Comparator; een tool om te bepalen bij welke private partij de
meeste financiële meerwaarde kan worden bereikt.
c. Een Public Sector Comparator; een tool om na aanbesteding te bepalen of er
financiële meerwaarde kan worden bereikt ten opzichte van de meest
waarschijnlijke traditionele aanbesteding, om de jaarlast te berekenen en is
bruikbaar voor de onderbouwing van uitgaven, reserveringen en keuzes.

