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Bijlage beschrijving bestaande voorzieningen situatie 2016 
 

 

Basisonderwijs gebied 1: Noord; Bezelhorst; Overstegen; Muziekbuurt.   

 

Beschrijving. 

 

In gebied 1 zijn de volgende basisscholen aanwezig.  

 

Wijk Noord /De Bezelhorst 

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit  Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

De Haven  2010 955 m2 / 

bvo 

247 In goede staat. 

Door stijging 

aantal 

leerlingen is 

ruimtegebrek 

ontstaan.  

     

Basisschool 

Hagen 

1983 1144 m2 / 

145 m2 semi-

permanent bvo 

257 In goede staat. 

     

De Wijngaard  2002 1012 m2 bvo 109 In goede staat.  

     

Basisschool Het 

Palet  

1972 1490 m2 bvo 105 Per 1-8-2014 

gefuseerd met 

OBS 

Overstegen 

Per 1-8- 2017 

onderdeel IKC 

Noord 

 

Wijk Overstegen/ Muziekbuurt  

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

OBS 

Overstegen 

1975 1394 m2 bvo 213 Per 1 augustus 

2014 gefuseerd 

met Het Palet 

Per 1-8-2017 

onderdeel IKC 

Noord  

     

Wilhelmina  1974 1378 m2 bvo 223 In redelijke staat 

gelet op de leeftijd   
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Naam school  Bouwjaar  Capaciteit Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

Speciaal 

basisonderwijs 

SAM 

Locatie Boddens 

Hosangstraat 98, 

Doetinchem 

1978  1838 m2 bvo 

inclusief gymzaal  

110 In goede staat. 

Gerenoveerd in 

2008 m.u.v 4 

toiletgroepen en 

kleedlokalen  

     

  

Overig  

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit  Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

Nijman – 

IJzevoorde  

1930 540 m2 68 In redelijke staat  

     

     

 

 

Overige maatschappelijke voorzieningen.  

 

In deze wijk zijn onder meer de volgende voorzieningen aanwezig: 

 

- Sportcentrum Rozengaarde  

- Diverse wijkcentra   

- Peuteropvang en buitenschoolse opvang 

- Speel-O-Theek  

 

Met de komst van het Integraal Kindcentrum (IKC)  Noord verandert deze situatie. 

In 2017 is deze voorziening gereed.   
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Basisonderwijs gebied 2 De Huet/Dichteren/Wijnbergen 

 

Beschrijving. 

 

In gebied 2 zijn de volgende basisscholen aanwezig.  

 

Wijk De Huet 

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit  Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

De Plattenburg 1982 1103 m2 / 

250 m2 semi-

permanent bvo 

(hoofdgebouw) 

301 In goede staat 

m.u.v. 

noodlokalen  

     

Basisschool 

Octa 

1986 720 m2 / 

260 m2 semi-

permanent bvo 

186 In goede staat  

     

De Huet 1982 1169 m2 bvo 194 In goede staat  

     

Basisschool 

AndersZ 

1982 1169 m2 bvo 91 In goede staat 

     

 

Wijk Dichteren  

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

’t Prisma  1999 1303 m2 bvo 137 In goede staat 

Onderdeel van 

Het Kleurrijk 

     

Dichterbij  1999 1240 m2 bvo 390 In goede staat 

Onderdeel van 

Het Kleurrijk 

     

Mozaiek  1999 1369 m2 bvo 327 In goede staat 

Onderdeel van 

Het Kleurrijk 

     

  

Overige maatschappelijke voorzieningen.  

In de Huet en Dichteren is een ruim scala van voorzieningen aanwezig: 

- Sportcentrum De Bongerd  

- Wijkcentrum De Zuwe 

- Diverse locaties voor kinderopvang; peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Voor deze voorzieningen in de Huet is een plan tot herontwikkeling onderwerp van gesprek.  
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Basisonderwijs gebied 3 centrum en Oosseld  

 

Beschrijving. 

 

In gebied 3 zijn de volgende basisscholen aanwezig.  

 

Naam school  Bouwjaar  Capaciteit  Huidig aantal 

leerlingen  

Eventuele 

bijzonderheden  

     

De Pas 1978 1170 m2 bvo 164 In goede staat.   

     

Basisschool 

Hogenkamp  

1955 1364 m2 bvo 317 In redelijk tot 

goede staat  

     

De Zonneboom  2010 2200 m2 bvo 213 In goede staat  

     

Speciaal 

basisonderwijs 

SAM 

Locatie Van 

Limburg 

Stirumlaan 5, 

Doetinchem 

1972/gedeeltelijk 

gerenoveerd in 

2008 

2272 m2 bvo 

inclusief gymzaal 

163 In redelijke staat  

 

 

Overige maatschappelijke voorzieningen.  

 

Basisschool De Zonneboom maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De 

Zonneboom. In dit gebouw is verder nog aanwezig: 

- Een sportzaal; 

- Kinderopvang; 

- Peuteropvang; 

- Buitenschoolse opvang; 

- Ontmoetingsfunctie/wijkcentrum/buurtcoaches.   
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Basisonderwijs gebied 4 Wehl. 

 

Beschrijving. 

 

Gebied 4 zijn de dorpen Nieuw Wehl en Wehl. In 2008 is de nieuwbouw van het Timpaan in 

Wehl geopend. Sinds 2008 is het aantal leerlingen sterk gedaald zowel in Nieuw Wehl als in 

Wehl. Dit heeft tot gevolg gehad dat Het Timpaan in Nieuw Wehl op 1 augustus 2015 is 

gesloten. Alle 480 leerlingen gaan nu naar het gebouw in Wehl.  

 

De verwachting is dat het aantal leerlingen nog licht zal dalen en daarna zal stabiliseren. Nu 

maakt de school voor een klein deel nog gebruik van het voormalig gemeentehuis. Op termijn 

passen alle voorzieningen voor onderwijs; de kinderopvang; peuteropvang en buitenschoolse 

opvang in dit gebouw.   

 

Overige maatschappelijke voorzieningen.  

 

In de directe nabijheid van het Timpaan zijn gelegen: 

 

- Het Koningin Beatrixcentrum  

 Sportzalen 

 Vergaderzalen/oefenruimtes  

 

- Het voormalig gemeentehuis Wehl 

 Wijkcentrum  

 Verhuur aan diverse organisaties 

 

Basisonderwijs gebied 5 Gaanderen. 

 

Beschrijving. 

 

Gebied 5 is het dorp Gaanderen. Voor Gaanderen is vanuit het IHP onderwijs 2009 tot 

nieuwbouw voor het basisonderwijs besloten. Uniek is dat deze nieuwbouw wordt 

gecombineerd met een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging VVG’25. ‘Samen scoren 

voor Gaanderen’ duidt op de samenwerking die zal ontstaan tussen de gebruikers van het 

nieuwe complex. 

In het nieuwe gebouw kunnen rond 2022 alle 350 basisschool leerlingen uit Gaanderen worden 

gehuisvest. Het gebouw wordt gebouwd op het voormalige hoofdveld van VVG’25. 

 

Overige maatschappelijke voorzieningen.  

 

In de nabij gelegen accommodatie De Pol zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 

 

- Kinderopvang; 

- Peuteropvang; 

- Buitenschoolse opvang; 

- Binnensportaccommodatie; 

- Buurt- en clubhuis;  

- Wijkbedrijf; 

- Huisarts.  
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Beschrijving speciaal onderwijs. 

 

Algemeen. 

 

Het speciaal onderwijs in Nederland is ingedeeld in clusters. 

 Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen; 

 Cluster 2: dove, slechthorende kinderen; 

 Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen; 

 Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. 

Aanwezig in Doetinchem:  

Cluster 2: Stichting Kentalis Onderwijs. 

Deze school is met ingang van 1 augustus 2016 ondergebracht in het gebouw Vondelstraat 

220, Doetinchem. Het gaat hierbij om ongeveer 70 leerlingen. In hetzelfde gebouw is Kentalis 

Zorg gehuisvest en een peuteropvang locatie van Markant Kinderopvang. Samenwerking tussen 

deze partijen is uniek en kan kinderen helpen met een vroege signalering en behandeling.  

 

Cluster 3:  De onderwijsspecialisten.  

 

Mariendael is de school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar met een lichamelijke of meervoudige 

beperking en langdurig zieke kinderen. De Onderwijsspecialisten is het schoolbestuur. Dit 

bestuur heeft onder meer scholen in de regio’s Arnhem, Liemers en Achterhoek.  

Mariendael is met ongeveer 45 leerlingen gehuisvest in het schoolgebouw Oude 

Rozengaardseweg 144, Doetinchem. In het gebouw zijn ook maatschappelijke instellingen 

aanwezig (Zozijn/Groot Klimmendaal).  

  

Cluster 4: Stichting Sotog.  

 

De Stichting Sotog is het schoolbestuur van een aantal scholen in Twente en de Achterhoek.  

In Doetinchem heet de school De Isselborgh. Dit is een school voor cluster 4 onderwijs 

(speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen).  De afdeling speciaal onderwijs 

(so) is voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar; de afdeling voortgezet speciaal onderwijs 

(vso) voor leerlingen in de leeftijd van 13-20 jaar.  

 

Aantal leerlingen so: 150 

Aantal leerlingen vso: 380   

 

In het schooljaar 2016/2017 is de school gehuisvest in: 

 

Kapperskolkweg 40, Doetinchem, 13 lokalen (so) 

Slotlaan 35, Doetinchem / 19 lokalen (vso) 

Slotlaan 45, Doetinchem / 7 lokalen (vso) 

Raadhuisstraat 26, Doetinchem / 11 lokalen (vso) 

Houtsmastraat 11b, Doetinchem / 10 lokalen (vso)  

Calslaan 14, Doetinchem / 8 lokalen (vso) 
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NB. Het gebouw Kapperskolkweg 40, Doetinchem, is met ingang van 1 augustus 2016 in 

gebruik genomen. Dit gebouw is ingericht voor het onderwijs aan so leerlingen (4-12 jaar). 

In dit gebouw zijn eveneens maatschappelijke instellingen gehuisvest die het onderwijs en de 

begeleiding van leerlingen ondersteunen.  

 

Voor de langere termijn, vanaf 1 augustus 2017 is de verwachting dat het aantal leerlingen 

geleidelijk gaat dalen. Deze verwachting is echter onzeker.  

 

De bedoeling is dat op lange termijn:  

 de so afdeling is gehuisvest in Kapperskolkweg 40, Doetinchem. 

 De vso afdeling in: 

Slotlaan 35, Doetinchem 

Slotlaan 45, Doetinchem 

 

Of dit ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd hangt van veel factoren af. De afname van 

het aantal leerlingen moet zich dan vooral voordoen in het voortgezet speciaal onderwijs.  
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Beschrijving voortgezet onderwijs.  

 

Het schoolbestuur Stichting Achterhoek VO is bestuur van 12 scholen voor voortgezet 

onderwijs in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem zijn dit: 

 

 

Naam school  Adres  Aanbod  Aantal leerlingen  

    

School voor 

praktijkonderwijs 

Practicon  

Spoorstraat 11B, 

Doetinchem  

Praktijkonderwijs  370  

    

Rietveld Lyceum Kruisbergseweg 4, 

Doetinchem  

mavo/havo/atheneum 

en gymnasium 

1190 

    

Ludger College  Vondelstraat 5, 

Doetinchem 

(hoofdgebouw) 

Holterweg 121, 

Doetinchem 

(brugklasgebouw) 

mavo/havo/atheneum 

en gymnasium 

1950  

    

Ulenhof College  Bizetlaan 86, 

Doetinchem  

mavo/havo/vwo 1565 

    

Metzo College Maria 

Montessoristraat 5, 

Doetinchem 

vmbo/mavo 

beroepsgericht/ ISK 

1265 

    

 

De verwachting is dat het huidig aantal leerlingen vanaf nu drastisch gaat dalen. Wat dit voor 

Doetinchem gaat betekenen is nog onbekend. Ook is onbekend of dit voor de huisvesting 

consequenties heeft.  

 

 


