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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De schoolbesturen en de gemeente Doetinchem hebben de ambitie om een gedragen 

strategische visie te ontwikkelen voor de huisvesting van het primair, het (voortgezet) 

speciaal en het voortgezet onderwijs in de gemeente. Vanuit deze visie worden adviezen 

gegeven voor plannen met betrekking tot onderwijshuisvesting in de gemeente. Dit 

samen vormt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat zicht geeft op de periode 2018-

2027, waarmee het huidige IHP van 2009 geactualiseerd en verlengd wordt. 

 

1.2 Visie op relevante thema’s 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de reikwijdte, de diepgang, de doelstellingen en de accenten 

van het IHP vastgesteld. In hoofdstuk 2 zijn de relevante wettelijke kaders opgenomen. 

In hoofdstuk 3 zijn de voor de gemeente Doetinchem en de schoolbesturen relevante 

thema’s uitgewerkt. Op die manier wordt het ‘speelveld’ bepaald waarop het IHP wordt 

uitgewerkt. 

 

Deze visie op de diverse thema’s is tot stand gekomen door bilaterale gesprekken met 

schoolbesturen, inhoudelijke sessies met de schoolbesturen en een sessie met het brede 

maatschappelijke veld. 

 

1.3 Van visie naar huisvesting 

In hoofdstuk 4 geven we een algemene beschrijving van de wijken en scholen met daarin 

ook gegevens over de leerlingenontwikkelingen in de afgelopen jaren en de 

leerlingenprognoses voor de komende jaren. In hoofdstuk 5 wordt een kader 

weergegeven voor de inhoudelijke onderbouwing van huisvestingsaanvragen. Dit kader is 

bedoeld om te komen tot integrale aanvragen. In hoofdstuk 6 is de verdere uitwerking 

van het IHP opgenomen in ‘enkelvoudige’ maatregelen. De huidige situatie in Doetinchem 

is per wijk dan wel per sector (zoals voor het voortgezet onderwijs en voor het 

(voortgezet) speciaal onderwijs) vergeleken met de uitgangspunten zoals in hoofdstuk 3 

beschreven. 

 

Met behulp van de vergelijking wordt op basis van de visie bepaald in hoeverre het 

huidige beeld afwijkt van het wensbeeld. In overleg met de schoolbesturen is in enkele 

sessies gesproken over mogelijke maatregelen om tot het wensbeeld te komen. Per wijk 

c.q. sector kan dit tot maatregelen leiden, al dan niet gefaseerd, met betrekking tot de 

huisvesting van de scholen. Het streven is een passend (toekomstig) aanbod per wijk c.q. 

sector, op de manier zoals in de beschreven visie met elkaar is geambieerd. Hoofdstuk 5 

geeft het kader weer voor schoolbesturen om de beschreven maatregelen binnen een 

breed perspectief neer te zetten.  

 

Uiteindelijk leidt dit met een financiële vertaling in hoofdstuk 7 tot een IHP dat wordt 

vastgesteld door het OOGO. Zo is het IHP een integraal plan dat richting geeft voor de 

besluitvorming door de schoolbesturen en het college, dan wel de gemeenteraad. Ten 

slotte vatten we in hoofdstuk 8 de belangrijkste ’enkelvoudige’ maatregelen samen en 

geven we enkele aanbevelingen voor het vervolg.  
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1.4 Het IHP in relatie tot de gemeentelijke verordening 

Specifieke huisvestingsaanvragen (bijvoorbeeld bij calamiteiten) dienen apart en conform 

de gemeentelijke verordening ingediend te worden. Naast de eisen uit de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem, dienen de aanvragen in lijn 

te zijn met het op te stellen IHP. 

 

Onderwijshuisvesting heeft een wettelijke verankering in de Wet op het primair onderwijs, 

de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Als wettelijk 

document is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgesteld. Een IHP kent 

vooralsnog géén wettelijke basis en is daarmee een document dat op basis van consensus 

dient te worden opgesteld. 

 

De schoolbesturen en de gemeente hebben met elkaar afgesproken dat de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem als vangnet op de 

achtergrond fungeert. Het IHP is de leidraad voor de wijze waarop wordt omgegaan met 

onderwijshuisvesting en wordt ieder jaar geactualiseerd. 

 

Tot slot geldt een integrale afweging van de gemeenteraad bij de jaarlijkse 

begrotingsbehandeling als besluitvorming over huisvestingsaanvragen. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Algemeen 

Deze paragraaf brengt het relevante wettelijk kader in beeld, alvorens een verdieping te 

maken op de visie van de gemeente Doetinchem en de schoolbesturen ten aanzien van de 

relevante thema’s in de gemeente Doetinchem. 

 

Een strategische visie op onderwijshuisvesting houdt rekening met huidige en 

toekomstige wet- en regelgeving en wordt opgesteld binnen gestelde beleidskaders. De 

onderhavige visie biedt de basis voor de onderwijshuisvesting in Doetinchem op de korte, 

middellange en lange termijn. Naast de kaders voor onderwijs zijn ook de kaders voor 

kinderopvang en voor zorg en welzijn bepalend voor de inhoud van deze strategische 

visie. 

 

Het sociale domein is volop in ontwikkeling; nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn 

nog maar recentelijk in werking getreden dan wel worden binnenkort ingevoerd. Wet- en 

regelgeving die medebepalend zijn voor deze strategische visie, zijn: 

- Wet op het primair onderwijs (inclusief wetswijziging onderhoud en aanpassing); 

- Wet op het voortgezet onderwijs; 

- Wet op de expertisecentra (inclusief wetswijziging onderhoud en aanpassing); 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem de dato 

18 december 2014; 

- Wet passend onderwijs; 

- Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE, harmonisatie 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); 

- Wet kinderopvang; 

- Wet maatschappelijke ondersteuning; 

- Participatiewet; 

- Jeugdwet; 

- Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool; 

- Wet meer ruimte voor nieuwe scholen; 

- Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod. 

 

In de navolgende paragrafen wordt een beknopte strekking van de relevante kaders 

uiteengezet.  

 

2.2 Onderwijs- en welzijnsdomein is in beweging 

Nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn nog maar recentelijk in werking getreden, 

dan wel worden binnenkort ingevoerd. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op 

onderwijshuisvesting. Een gevolg hiervan kan aanpassing van onderwijshuisvesting, wens 

tot vermindering van het aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de 

schoolbesturen en de gemeente op het gebied van samenwerken, samenwonen, 

exploitatie en beheer. Daarbij dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners 

uit de eigen sector gekeken te worden, maar ook naar integrale samenwerking binnen het 

gehele domein van onderwijs, kinderopvang, sport en zorg en welzijn. 
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2.3 WPO, WVO en WEC 

In de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en 

de Wet op de expertisecentra (WEC) is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 

gemeenten ten aanzien van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 zijn de 

WPO en de WEC gewijzigd. De wetswijzigingen houden in dat de zorgplicht voor 

onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor gemeenten vervalt. Vanaf 

1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding 

rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de 

taakverantwoordelijkheid die schoolbesturen al hadden, hebben zij vanaf dit jaar ook een 

financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoud en aanpassing van gebouwen. 

 

Nieuwe situatie scholen voor het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs 

De wetswijziging heeft betrekking op de bekostiging van buitenonderhoud en op 

aanpassingen aan het gebouw. Het schoolbestuur kan in de nieuwe situatie niet langer 

een beroep doen op de gemeente voor een vergoeding van deze kosten. Het 

schoolbestuur zal daarvoor zelf moeten zorgen en ontvangt daartoe een extra component 

in de rijksvergoeding. 

 

Het bekostigde bedrag voor buitenonderhoud wordt gebaseerd op basis van het aantal 

leerlingen dat een school heeft. De huidige omvang van een schoolgebouw is niet van 

invloed op de bekostiging. Dit betekent dat wanneer een school in leerlingenaantal 

krimpt, dit een verlaging van de vergoeding tot gevolg heeft. 

 

Nieuwe situatie ten aanzien van het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs 

De gemeente hoeft niet langer te zorgen voor de vergoeding van kosten voor het 

buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw en de daarbij behorende behandeling 

van aanvraagprocedures. De gemeente blijft in de nieuwe situatie wel verantwoordelijk 

voor de bekostiging van de volgende voorzieningen: 

- nieuwbouw 

- uitbreiding 

- medegebruik (verhuur) 

- constructiefouten 

- herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten (zoals brand, 

diefstal en stormschade) 

 

Aanverwante thema’s 

Naast deze directe effecten van de wetswijzigingen zijn er tevens een aantal onderwerpen 

te benoemen die de huisvesting raken, maar die niet of nauwelijks veranderen: 

- Gymnastiekvoorzieningen: er verandert niets aan de bekostiging van het 

onderhoud van de lokalen voor bewegingsonderwijs. Bekostiging van en 

buitenonderhoud aan deze lokalen blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

- Renovatie: de wijziging van de genoemde wetten heeft niet geleid tot 

concretisering omtrent een algehele aanpassing of een renovatie van een 

schoolgebouw. Beide begrippen zijn zowel in de oude als in de nieuwe situatie 

niet als een huisvestingsvoorziening omschreven. De wetgever gaat ervan uit dat 

schoolbesturen en gemeenten in overleg tot afspraken komen. Dit thema wordt 

verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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2.4 Status van het Integraal Huisvestingsplan op landelijk niveau 

Eind 2016 is door de Commissie Nijpels – een bestuurlijke commissie van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-raad en VO-raad – aan (destijds) staatssecretaris 

Dekker het Huisvestingsvoorstel verzonden. In dit Huisvestingsvoorstel (2016) hebben de 

partijen een voorstel gedaan richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) naar aanleiding van het rapport ‘De praktijk gecheckt’ (2016) van de 

Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK heeft in dit rapport een aantal tekortkomingen in 

het bestaande huisvestingsstelsel gesignaleerd, waardoor gemeenten en schoolbesturen 

onvoldoende worden geprikkeld om publiek geld efficiënt en doelmatig in te zetten voor 

onderwijshuisvesting. 

 

Een ander knelpunt is het ontbreken van een juridische status voor het IHP. In het 

Huisvestingsvoorstel (2016) wordt in het IHP niet alleen meer de spreiding van het aantal 

scholen opgenomen, maar ook de planning van levensduurverlengende maatregelen voor 

bestaande schoolgebouwen. Daarbij wordt aangegeven of het gaat om vervangende 

nieuwbouw of renovatie. In het IHP worden daarnaast afspraken gemaakt over 

huisvestingsgevolgen door groei en krimp van het aantal leerlingen. Het IHP is hierbij het 

richtinggevende kader. De PO-raad, VO-raad en de VNG stellen onder meer het volgende 

voor: 

- Elke gemeente moet een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen waarover 

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) wordt gevoerd. De duur van het 

IHP is ten minste vijftien jaar. 

- In het IHP bepalen schoolbesturen en de gemeente welke schoolgebouwen 

wanneer gerenoveerd of vervangen worden. 

- Renovatie wordt als voorziening in de wet opgenomen en wordt de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de gemeente. 

- Renovatie is een grootschalige integrale aanpak van een bestaand schoolgebouw 

dat ervoor zorgt dat de levensduur van een schoolgebouw wordt verlengd met 

ten minste 25 jaar en dat een schoolgebouw (weer) voldoet aan de vigerende 

eisen van het Bouwbesluit. 

- Bij het opstellen van het IHP vormen de kwaliteitskaders voor het PO, het VO en 

het Bouwbesluit het uitgangspunt. 

- Schoolbesturen worden verplicht om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) per 

schoolgebouw op te stellen. In het OOGO worden MJOP’s en het IHP op elkaar 

afgestemd. 

- Schoolbesturen geven inzicht in hun MJOP’s en in de beschikbare 

onderhoudsmiddelen. Gemeenten geven inzicht in middelen voor huisvesting. 

- Gemeenten stellen jaarlijks een budgetplafond vast en richten voor meerdere 

jaren een voorziening in. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het 

primair onderwijs wordt aangepast. 

- Een onderdeel van het plan is dat het IHP elke vier jaar wordt geëvalueerd en zo 

nodig wordt aangepast aan veranderende omstandigheden. 

 

Voormalig staatssecretaris Dekker heeft in een kamerbrief aangegeven dat hij samen met 

de raden en de VNG zal kijken of aanvullende wettelijke borging van het IHP nodig is en 

welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van het stelsel. Op dit moment is er nog 

geen nieuwe informatie bekend. 
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2.5 Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat 

over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal 

onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over alle 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een 

gedragsprobleem of een leerstoornis.  

 

Na invoering van de Wet passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 nog steeds 

in een landelijk systeem georganiseerd. Cluster 1 is er voor leerlingen die blind of 

slechtziend zijn. Cluster 2 is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige 

spraak- en taalmoeilijkheden hebben. Scholen die onder deze clusters vallen maken geen 

deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. 

 

Het onderwijs binnen cluster 3 en 4 maakt door de invoering van het passend onderwijs 

wel deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Cluster 3 is er voor leerlingen 

met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. 

Cluster 4 is er voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een 

psychiatrisch probleem. 

 

Passend onderwijs is er daarnaast ook voor leerlingen die geen indicatie voor het speciaal 

onderwijs krijgen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben. 

 

De gevolgen voor onderwijshuisvesting zijn merkbaar met betrekking tot zowel de 

omvang als de kwaliteit. Er zullen meer leerlingen binnen de ‘reguliere’ basisschool 

onderwijs genieten, waardoor er minder kinderen aan het speciaal (basis)onderwijs 

deelnemen. Ook dienen scholen maximaal toegerust te zijn op een veranderende 

‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veiligheid, MIVA-toiletten, lift, time-out 

ruimten/zorgruimten etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassingen van de 

regelgeving en vergoedingen rondom onderwijshuisvesting. 

 

2.6 Wet OKE 

De Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE), die op 1 augustus 2010 

van kracht is geworden, heeft het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen 

en het verbeteren van de kwaliteit van peuterspeelzalen als doel. De wet maakt de 

gemeente verantwoordelijk voor (de organisatie van) een doorgaande ontwikkelingslijn 

voor kinderen met een risico op onderwijsachterstand door het aanbieden van een 

passend aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Lokale overheden dienen te 

zorgen voor: 

- een optimaal ontwikkelingsklimaat voor alle jonge kinderen; 

- een optimaal toegankelijk aanbod van voorschoolse educatie voor zogenaamde 

‘doelgroepkinderen’ (kinderen met een risico op taalachterstanden); 

- afspraken met schoolbesturen over de vroegschoolse periode. 

 

De wet stelt bovendien landelijke eisen aan de kwaliteit voor peuterspeelzalen en 

voorschoolse educatie. 
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Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van 

kracht. Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten 

voldoen als kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als 

kinderopvang. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor 

peuteropvang mits zij hier recht op hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de 

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de 

kinder- en peuteropvang aan hogere kwaliteitseisen moet voldoen dan voorheen verplicht 

was. 

 

2.7 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. 

Het gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) naar de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 

 

De decentralisaties zijn een ontwikkeling naar een steeds grotere verantwoordelijkheid 

van de gemeenten. Voor de Wmo zijn dit activiteiten die gericht zijn op zelfredzaamheid 

en participatie van de burgers. Voor de jeugdzorg gaat het om alle vormen van jeugdzorg 

van lichte opvoedondersteuning tot residentiële zorg. Met de Participatiewet wil het 

kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan 

(participeren). 

 

De Wmo geeft kaders aan voor de invulling van diverse met elkaar samenhangende 

beleidsthema’s, zoals ouderen, jeugd, gezondheid, sport, welzijn, werken in de wijken en 

fysieke toegankelijkheid. In de Wmo staat integraliteit van beleid centraal. De gemeente 

is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. 

 

De Jeugdwet regelt dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor bijna alle zorg aan 

kinderen tot 18 jaar met opgroei- en opvoedproblemen en aan kinderen en jongeren met 

een duidelijk ziektebeeld of handicap die extra zorg of begeleiding nodig hebben. 

 

2.8 Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele sociale domein is volop in ontwikkeling; 

nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn nog maar recentelijk in werking getreden, 

dan wel worden binnenkort ingevoerd. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op 

onderwijshuisvesting. Een gevolg hiervan kan aanpassing van onderwijshuisvesting, wens 

tot het beter benutten van het aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. 

Daarbij dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector 

gekeken te worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van 

onderwijs, kinderopvang, sport en zorg en welzijn. 
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3 Relevante thema’s 

3.1 Algemeen 

Na het relevante wettelijk kader gaat deze paragraaf in op de relevante thema’s welke op 

dit moment actueel zijn in de gemeente Doetinchem. Tijdens de bilaterale gesprekken en 

de interactieve sessies zijn de in dit hoofdstuk aan de orde komende thema’s gedefinieerd 

als actueel in de gemeente Doetinchem. 

 

Relevante thema’s die bepalend zijn voor deze strategische visie, zijn: 

- IKC-ontwikkeling/doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 0-12 jaar; 

- wijkgericht werken/onderwijs/zorg; 

- passend onderwijs; 

- junior college/doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 10-14 jaar; 

- duurzaamheid; 

- verhuur en medegebruik; 

- renovatie versus vervangende nieuwbouw; 

- normvergoeding versus kwaliteitsniveau schoolgebouwen. 

 

In de navolgende paragrafen worden deze thema’s verder toegelicht. Daarbij eindigt elke 

paragraaf met de vertaling van het desbetreffende beleidskader voor het IHP. 

 

3.2 Maatwerk 

Alvorens de thema’s inhoudelijk behandeld worden, is geconstateerd dat er - om te 

komen tot een visie op de thema’s - bij bijna alle thema’s sprake is van maatwerk. In het 

thema wordt de visie geformuleerd en vervolgens wordt een vertaling gemaakt naar de 

consequenties voor huisvesting in algemene zin. 

 

In de vertaling naar huisvesting is getracht om zo concreet mogelijk te zijn door 

algemene beleidsregels over de gebouwen te formuleren. In de uitwerking is gebleken dat 

veel factoren een rol spelen, waarbij de verantwoordelijkheden bij verschillende 

partijen/instanties liggen. Dit komt met name door de toenemende integraliteit tussen de 

diverse beleidsvelden. Sectoren in het onderwijs worden bijvoorbeeld inhoudelijk met 

elkaar verbonden. Een schoolbestuur of een gemeente kan binnen de betreffende thema’s 

bijna niet autonoom handelen. In het verleden kon dit wel (vanuit de zuilen). 

Partnerschap, denken in een gemeenschappelijk belang en over eigen grenzen en regels 

stappen vormen de basis. Daarbij is meer informatie en afstemming nodig en het creëren 

van nieuwe methoden van werken/regels/modellen is van belang. 

 

Om die reden is maatwerk bij de uitwerking van elk thema van belang. Dat betekent dat 

per sector of locatie nader onderzocht moet worden wat het meest optimaal is om de visie 

te realiseren. Het nader uitzoeken is de opdracht aan gemeenten en schoolbesturen. Dit is 

niet vrijblijvend en vraagt om inzet van de belanghebbenden waarbij het volgende van 

belang is: 

- het gemeenschappelijk uitwerken van de in het IHP genoemde locaties/gebieden 

(verplichting); 

- de visie in het IHP is het vertrekpunt om huisvesting te realiseren; 

- het beoogde resultaat is meer dan de som der delen; 

- het loslaten van bestaande regelgeving of het afvinken van lijstjes om plannen 

op te beoordelen. 
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Gemeente en schoolbesturen vinden het van belang dat bij huisvestingsaanvragen alle 

aspecten meegenomen worden om tot een goede, passende oplossing (maatwerk) te 

komen. Om die reden dient er een kader te worden gegeven waarin staat waar een 

huisvestingsaanvraag aan moet voldoen. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

3.3 IKC-ontwikkeling/doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 0-12 jaar 

De gemeente wil, in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners, de 

ontwikkeling van integrale kindcentra verder doorzetten in Doetinchem. Enerzijds is een 

IKC een samenwerkingsvraagstuk, anderzijds is het een ruimtelijk vraagstuk. Voor het 

IHP is de ruimtelijke component van belang, alsmede de verantwoordelijkheid voor de 

realisatie/financiering van een IKC. 

 

3.3.1 Ambitie en visie 

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waarin zij de 

dag doorbrengen om te leren, spelen, sporten, ontwikkelen en ontmoeten. Kortom, het is 

meer dan alleen een school. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. 

Een IKC biedt een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, 

ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Dit totaalpakket is niet verdeeld op basis van een 

institutionele en/of organisatorische verdeling. Het komt erop neer dat onderwijs, opvang, 

welzijn en zorg in een IKC gelijkwaardige partners zijn, die gezamenlijk een aanbod aan 

diensten bieden binnen een pedagogisch kader en het liefst heel dicht bij elkaar (fysiek). 

Een IKC biedt alle kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen. 

Hierbij is sprake van minimale en maximale uren, maar met een ruim openingsregime. 

 

Voor wat betreft de onderwijscomponent in het IKC dient niet enkel uitgegaan te worden 

van regulier basisonderwijs. De schoolbesturen vinden de verbinding met het speciaal 

basisonderwijs, voorgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van groot belang. 

Zo zal bij de vormgeving van een IKC ook onderzocht moeten worden welke verbinding  

- in de ruimtelijke sfeer - mogelijk is. Door deze verbinding te leggen wordt ook inhoud 

gegeven aan de eisen vanuit passend onderwijs en de daarbij behorende zorgverleners. 

Het thema ‘passend onderwijs’ hoort dan ook bij het thema ‘IKC’. 

 

3.3.2 Wat betekent integraal? 

Integraal impliceert dat er een uitvoerende organisatie ontstaat onder één 

leiding/aansturing. Deze uitvoerende organisatie is niet verdeeld op basis van een 

institutionele en/of organisatorische verdeling, maar wordt aangestuurd op basis van 

samenwerking. Dit is de gewenste en tevens de meest vergaande vorm om menskracht 

en middelen optimaal in te zetten ten behoeve van de doorlopende leer- en ontwikkellijn 

voor kinderen van 0-12 jaar. 

 

3.3.3 Verantwoordelijkheid gemeente en kernpartners 

De primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie van een IKC ligt bij de kernpartners 

zelf; schoolbesturen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en 

overige maatschappelijke partners. De gemeente ziet voor zichzelf vooral een 

regisserende, stimulerende en verbindende rol. De formele positie van de gemeente ten 

opzichte van de partners is zeer verschillend. 

 

Per IKC wordt bepaald hoe de verhoudingen liggen. Dat betekent dat de gemeente, 

schoolbesturen en aanbieders van peuter- en kinderopvang gezamenlijk komen tot een 

passende huisvestingsoplossing (maatwerk) en de bekostiging daarvan. 
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Relatie gemeente - onderwijs 

Ten aanzien van de component onderwijs worden gemeenten en schoolbesturen 

bekostigd door de rijksoverheid. Het onderwijshuisvestingsbeleid en de materiële 

instandhoudingsvergoeding zijn hier de voornaamste aangrijpingspunten. 

 

Relatie gemeente - peuteropvang 

Vanaf 1 januari 2018 heeft het peuterspeelzaalwerk dezelfde formele status als de 

kinderopvang. Dit betekent dat ouders recht kunnen hebben op kinderopvangbijslag voor 

peuteropvang. De gemeente heeft de rol van toezichthouder op de peuteropvang. De 

gemeente heeft de mogelijkheid om subsidie voor peuteropvang beschikbaar te stellen 

voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, zoals éénverdieners of niet-

werkenden.  

 

Relatie gemeente - kinderopvang 

De mogelijkheden om te sturen op kinderopvang zijn zeer beperkt, aangezien deze sector 

privaat is georganiseerd. Uiteraard heeft de gemeente hier ook de rol van toezichthouder. 

 

Relatie gemeente - jeugdbeleid 

Voor het jeugdbeleid als geheel heeft de gemeente een regiefunctie die als gevolg van de 

transitie jeugdzorg verder wordt versterkt.  

 

3.3.4 Vertaling naar het IHP 

Voor het IHP is de ruimtelijke component van belang, alsmede de verantwoordelijkheid 

van de realisatie/financiering van het IKC. 

 

Ruimtelijke component 

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken partners de ambitie om 

ten minste één IKC per wijk, maar het liefst zoveel IKC’s als mogelijk in Doetinchem, te 

realiseren, met het besef dat niet elke school een IKC kan worden. Een IKC is afgestemd 

op de behoefte vanuit de specifieke wijk en heeft daarbij een aantal ‘harde’ en een aantal 

‘zachte’ kenmerken. Wanneer een IKC aan alle ‘harde’ kenmerken voldoet, kan het label 

‘IKC’ erop geplakt worden. 

 

 
 

In sommige situaties zijn niet alleen kindgerelateerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 

aanwezig in een gebouw, maar ook wijkgerelateerde of maatschappelijk gerelateerde 

zorg- en welzijnsvoorzieningen. De gemeente streeft bij nieuwbouw in het basisonderwijs 

naar de inrichting van een IKC met - waar mogelijk - wijkfuncties. 

Harde kenmerken Zachte kenmerken

Voorzieningen Voorzieningen

- primair onderwijs - gymzaal

- speciaal onderwijs - kindgerelateerde zorg- en welzijnsvoorzieningen

- voor- en buitenschoolse opvang Gebouw

- peuteropvang - alle functies in één gebouw

- kinderopvang

Omvang

- circa 200-250 leerlingen

- omvang ten gunste van financieel gezonde 

bedrijfsvoering

Organisatie

- één loket

IKC'S in Doetinchem
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Realisatie en financiering van een IKC 

Omwille van een heldere afbakening voor dit IHP, worden de verantwoordelijkheden van 

de samenwerkingspartners in een IKC ten aanzien van realisatie en financiering nog wat 

verduidelijkt. 

 

Onderwijs 

De gemeente heeft de wettelijke taak en verplichting om onderwijshuisvesting 

(vervangende nieuwbouw en uitbreiding) te faciliteren. Deze wettelijke 

verantwoordelijkheid is vastgelegd in de ’Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Doetinchem 2014’. Vanuit de (wettelijke) betrokkenheid bij 

onderwijshuisvesting kan de gemeente de ontwikkeling van IKC’s bevorderen bij 

(toekomstige) vraagstukken en aanvragen omtrent dit beleidsonderwerp. 

 

Principes voor de zoektocht naar passende huisvesting van scholen begint met het zoeken 

van oplossingen binnen bestaande gebouwen en/of binnen dezelfde wijk. Wanneer dit niet 

mogelijk blijkt te zijn, dan geldt: 

- het zoeken naar (huisvestings)oplossingen op fietsveilige afstand; 

- het voorkomen en/of benutten van leegstand (voor zowel onderwijs als voor 

kinderopvang); 

- het toepassen van de meest kostenefficiënte oplossing in geval van nieuwbouw 

of uitbreiding; 

- samenwerking met derden, zoals wellicht een woningcorporatie. 

 

Peuteropvang 

De gemeente investeert in principe niet in ruimte voor peuteropvang. De 

verantwoordelijkheid van de realisatie en de exploitatie van peuteropvangruimten ligt bij 

de desbetreffende aanbieder. 

 

Kinderopvang 

De gemeente investeert in principe niet in ruimte voor kinderopvang. De 

verantwoordelijkheid van de realisatie en exploitatie van kinderopvangruimten ligt bij de 

desbetreffende aanbieder. 

 

Jeugdbeleid 

Voor het jeugdbeleid als geheel heeft de gemeente een regiefunctie die als gevolg van de 

transitie jeugdzorg verder wordt versterkt. Vanuit het domein ‘onderwijshuisvesting’ ligt 

hier geen verantwoordelijkheid van de gemeente.  

 

Maatwerk 

Uiteindelijk is de realisatie van elk IKC maatwerk. Er zijn meer ‘harde’ kenmerken in een 

IKC dan alleen onderwijshuisvesting. Dat betekent dat de gemeente, schoolbesturen, 

aanbieders van peuter- en kinderopvang en eventuele andere partners gezamenlijk 

komen tot een passende huisvestingsoplossing en de bekostiging daarvan. 

 

Investeringen in aanvullende en/of commerciële functies zijn onderwerp van gesprek 

waarbij de betrokken schoolbesturen en aanbieders van peuter- en kinderopvang een 

nadrukkelijke rol spelen, onder andere om financieel bij te dragen in de totstandkoming 

van huisvesting. Deze partijen zijn als eerste aan zet. Echter, met name bij de bouw van 

een IKC kan het lastig zijn om private partijen te vinden die hierin willen investeren 

vanwege een zeer specifieke businesscase en ingewikkelde eigendoms- en 

beheervraagstukken. 
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In dat geval kan de gemeente ervoor kiezen om met niet-onderwijshuisvestingsmiddelen 

te investeren in opvang of in andere kindgerelateerde functies. Dit is in elke situatie 

maatwerk, waarbij de gemeente in ieder geval voldoende contractuele zekerheden bij de 

desbetreffende instellingen dient te verwerven. 

 

3.4 Wijkgericht werken/onderwijs/zorg 

Het wijkgericht werken is sterk gekoppeld aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en 

de Jeugdwet. Voor het optimaal ontwikkelen van kinderen en jongeren is het belangrijk 

om aandacht te hebben voor de omgeving en de situatie waarin zij opgroeien. Ouders 

hebben hierin een primaire verantwoordelijkheid, maar naast hen spelen ook de 

professionals en vrijwilligers in algemene jeugdvoorzieningen zoals in scholen, in 

kinderopvang, in peuterspeelzalen, in buitenschoolse opvang, in het jongerenwerk en bij 

sportverenigingen een belangrijke rol. Al deze partijen samen vormen de pedagogische 

infrastructuur in de buurt. 

 

De gemeente speelt een belangrijke rol in de regie van de pedagogische infrastructuur.  

In de ‘uitvoeringsagenda jeugd’ staan de kerndoelen beschreven die de gemeente 

nastreeft. Deze luiden als volgt: 

- Het creëren van optimale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren en het 

stimuleren van goed burgerschap. 

- Het bieden van een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving. 

- Het zorgen voor een goede kwaliteit van algemene jeugdvoorzieningen die 

aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders, jeugd en samenleving. 

- Het stimuleren van afstemming en samenspel van voorzieningen, jeugd, ouders 

en anderen in de pedagogische infrastructuur, zodat zij elkaar aanvullen en 

versterken. 

 

De kern is preventie, dus aan de voorkant investeren in onder andere onderwijs en 

jeugdgezondheidszorg om daarmee het ontstaan of het erger worden van problemen 

zoveel mogelijk te voorkomen. Jeugd- en gezinswerkers spelen daarin een wezenlijke rol. 

De jeugd- en gezinswerkers zijn werkzaam bij het Buurtplein. Elke wijk en elk dorp heeft 

een eigen jeugd- en gezinswerker. 

 

Jeugd- en gezinswerker  Wordt ingezet bij alle ondersteuningsvragen over  

opvoeden en opgroeien en in ieder geval bij vragen 

waarin de gezinssituatie aanleiding geeft tot integrale 

regievoering en ondersteuning omdat de ontwikkeling, 

opvoeding en/of veiligheid van de jeugdige in kwestie in 

het geding is of kan komen. Een jeugd- en gezinswerker 

werkt integraal op alle leeftijden en is laagdrempelig 

toegankelijk voor ouders, kinderen en jongeren. De 

scholen - en ook peuterspeelzalen en/of 

kinderdagverblijven - zijn belangrijke 

samenwerkingspartners voor jeugd- en gezinswerkers. 
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3.4.1 Vertaling naar het IHP 

Het wijkgericht werken betreft met name de afstemming/het contact tussen de diverse 

maatschappelijke organisaties inzake preventie. Daardoor is er sprake van veelvuldig 

overleg in een klein comité. Dit overleg vindt, aangaande de leerlingen, bij voorkeur 

plaats op school. De gesprekken hebben een hoog privacy-gehalte. Om die reden is het 

gewenst dat elke school beschikt over een geschikte overlegruimte. In de praktijk blijkt 

dat dergelijke ruimten voorhanden zijn. 

 

Ten gunste van de preventie zien de schoolbesturen dat verbinden met andere 

‘vindplaatsen’ waar kinderen en hun ouders/verzorgers komen, zoals buurthuizen, 

sportcentra, et cetera, van belang is. Het gaat hierbij om de goede aansluiting vanuit de 

behoefte van de wijk naar een passend voorzieningenniveau. Dit vraagstuk overstijgt het 

IHP en heeft betrekking op het formuleren van een accommodatiebeleid in de gemeente. 

Schoolgebouwen kunnen, vooral wanneer er sprake is van leegstand, inspelen op deze 

behoeften. Het is wenselijk om de behoefte (vanuit het kind en vanuit de ouders) per wijk 

in kaart te krijgen om op de vraag in te kunnen spelen om zo maatwerk te leveren. 

 

3.5 Passend Onderwijs 

De scholen in Doetinchem vallen onder drie samenwerkingsverbanden. Basisschool 

De Wijngaard valt onder het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair 

en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba. De overige scholen vallen onder 

de samenwerkingsverbanden PO en VO in het gebied Doetinchem en omstreken (2503). 
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Primair onderwijs 

Het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem (PO2503) wil dat 

schoolbesturen en scholen ervoor zorgen dat kinderen in de basisschoolleeftijd zo 

thuisnabij en zo goed als mogelijk onderwijs krijgen, dat past bij hun talenten en 

mogelijkheden. Wanneer daarbij extra ondersteuning nodig is, wordt deze zo verantwoord 

en snel als mogelijk georganiseerd.  

 

Voortgezet onderwijs 

Het samenwerkingsverband 25-03 Doetinchem e.o. VO (VO2503) wil ook dat 

schoolbesturen en scholen ervoor zorgen dat leerlingen zo thuisnabij en zo goed als 

mogelijk onderwijs krijgen, evenals een passend onderwijsaanbod richting 

vervolgonderwijs, startkwalificatie of arbeidsparticipatie zodat zij de kans krijgen om 

volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren en functioneren.  

 

Binnen het samenwerkingsverband VO gelden de volgende doelen: 

- Het realiseren van een stevig ondersteuningsniveau in alle reguliere VO-scholen. 

- Het terugbrengen van het deelnemersvolume in het speciaal voortgezet 

onderwijs, het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. 

- Het tot stand brengen van een kleine, krachtige, bovenschoolse voorziening. 

 
Ambitie van de samenwerkingsverbanden 

De samenwerkingsverbanden willen vanuit een regionaal dekkend aanbod van 

onderwijsvoorzieningen komen tot een gezamenlijke visie op passend onderwijs en de 

spreiding van voorzieningen in relatie tot onderwijshuisvesting. Gemeenten zijn 

vroegtijdig betrokken en geïnformeerd bij het tot stand komen van deze visie. Passende 

gebouwen voor passend onderwijs (adequate huisvesting, passend bij het 

onderwijsconcept van afzonderlijke scholen) en streven naar beperkte leegstand 

(bundeling en spreiding van specifieke deskundigheid) vormen daarbij een 

aandachtspunt. 

 

Naast voormalig cluster 3 en 4 is er in Doetinchem ook een voorziening voor onderwijs 

binnen cluster 2.  

 

Stand van zaken 

Binnen de samenwerkingsverbanden is er sprake van een breed aanbod. Binnen cluster 3 

speelt de vraag of het mogelijk is om nog meer kinderen (met name ZMLK) een thuisnabij 

aanbod (binnen het samenwerkingsverband) te kunnen doen. Wat zich echter niet laat 

voorspellen is de leerlingenontwikkeling op zowel de korte als op de lange termijn, zeker 

rekening houdend met krimp. 
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3.5.1 Vertaling naar het IHP 

De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de daaraan gerelateerde 

huisvestingsconsequenties (op het gebied van leerlingenaantallen en de daarbij 

behorende (ruimte)behoeftes), zijn niet te voorspellen. Dat betekent dat het gewenst is 

om flexibele schoolgebouwen te hebben waarin op een eenvoudige wijze aanpassingen 

doorgevoerd kunnen worden. De flexibiliteit wordt gezocht in: 

- extra gespreksruimten voor professionals (zorg/ondersteuning) die (zo nodig) bij 

toerbeurt gebruik maken van de ruimte; 

- extra (kleinere) lesruimten waar een leerling in een klein groepje van leerlingen 

separaat les kan krijgen; 

- toegankelijkheid en bereikbaarheid van zowel de locatie als de individuele 

ruimten voor leerlingen met lichamelijke beperkingen; 

- specialistische voorzieningen, inrichting en inventaris gericht op de zorgvraag. 

Daarin is het besef dat dit Doetinchem-breed verkend moet worden. Daarvoor is 

een inventarisatie nodig van wat er momenteel al beschikbaar is, zodat daarvan 

optimaal gebruik gemaakt zal worden en niet elke school hierin investeert. 

 

Naast flexibiliteit is het besef dat de invoering van passend onderwijs bij de reguliere 

scholen om meer ruimte vraagt. De variatie in het lesaanbod neemt toe, inclusief het 

aanbod aan ondersteunende functies. Vanuit deze ontwikkeling is een beleidsrijke keuze 

nodig door reguliere scholen letterlijk meer ruimte te bieden dan normatief. Wanneer 

gekeken wordt naar de gemiddelde ruimtenorm bij het speciaal onderwijs, dan is het 

reëel om scholen 10% extra ruimte te bieden. 

 

Flexibiliteit in de schoolgebouwen en extra ruimte is - zoals gezegd - gewenst. Per 

bestaande locatie zal een nadere uitwerking van de benodigde extra vierkante meters 

nodig zijn om te komen tot maatwerk. Bij de invoering van passend onderwijs zijn de 

huisvestingsconsequenties niet wettelijk vastgelegd.  

 

Een nadere onderbouwing van wat ruimtelijk valt onder de 10%, is nodig. De 

schoolbesturen maken de onderbouwing vanuit inhoud en functionaliteit inzichtelijk bij de 

integrale plannen, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Partijen zien hierbij wel een knelpunt 

in de bekostiging van de extra ruimte voor zowel de investering als voor de exploitatie 

van deze vierkante meters. 

 

De gemeente Doetinchem is een volwaardig samenwerkingspartner met betrekking tot 

passend onderwijs en ziet daarbij een duidelijke koppeling en verbinding tussen haar 

taken ten aanzien van jeugdbeleid en de opgave van passend onderwijs. De komende 

periode wordt een onderzoek gedaan om kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in 

beeld te brengen op niveau van organisaties, professionals en gemeenten, evenals op 

bovengemeentelijk niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met als doel het realiseren 

van meer verbinding tussen schoolbesturen, gemeenten en andere instellingen op het 

thema passend onderwijs. 

 

In aansluiting dan wel parallel aan voornoemde onderzoek, zullen partijen gezamenlijk 

een nadere onderbouwing moeten geven over hoe om te gaan met de extra 

ruimtebehoefte als gevolg van passend onderwijs, bij voorkeur binnen de 

doorontwikkeling van integrale kindcentra en een wijkgerichte aanpak. 
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3.6 Junior college/doorgaande leerlijn 10-14 jaar 

Dit thema is ook bekend onder de term ‘tienercollege’ en heeft als doel om het 

selectiemoment van de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs uit te stellen. In 

Nederland zijn er een aantal scholen die deze vorm toepassen, zoals het Tiener College in 

Gorinchem, Onderwijsroute 10-14 in Zwolle en scholen in Amsterdam, Ridderkerk en de 

regio Parkstad (Zuid-Limburg). 

 
De voornoemde scholen brengen de leerlingen in de leeftijdscategorie van 10-14 jaar 

samen en bieden vanuit één concept onderwijs aan, waarin gepersonaliseerd leren veelal 

een belangrijke basis vormt. Het junior college richt zich op leerlingen van groep 7 en 8 

en van de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. 

 

De meeste leerlingen verlaten het primair onderwijs (PO) op twaalfjarige leeftijd. Als zij in 

groep 8 zitten, maken hun ouders, de school en zijzelf een keuze voor het type 

vervolgonderwijs. De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) verloopt echter niet 

voor alle leerlingen vlekkeloos. Zo valt in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de 

basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo op zwakke scholen maar liefst zo’n 50% van 

de leerlingen voortijdig uit. Een kwart daarvan is jonger dan veertien jaar (Inspectie van 

het Onderwijs, 2007-2008). In diverse publicaties (Onderwijsraad 2005a, 2005b; 

ministerie van OCW, 2008) is de laatste jaren aandacht gevraagd voor de problemen die 

deze kwetsbare groep ondervindt bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs. 

 

Deze overgangsproblematiek kent verschillende oorzaken, om te beginnen het moment 

van kiezen. Leerlingen zijn pas elf of twaalf jaar wanneer bepaald wordt of zij naar het 

vmbo, de havo of het vwo gaan. Ook het steeds definitievere karakter van de keuze 

speelt een rol. De overstapmogelijkheden zijn tegenwoordig in de praktijk beperkt. Voor 

leerlingen die niet op de goede plek zitten, is het lastig om in te stromen in een ander 

onderwijstype. Daar komt bij dat het onderwijsaanbod in de klas niet altijd past bij alle 

leerlingen. Met name voor leerlingen die een voorkeur hebben voor ‘doen’ in plaats van 

‘denken’ kan dit een probleem zijn (Herwijer, 2008; Onderwijsraad, 2010). In het 

voortgezet onderwijs heerst bovendien een heel ander pedagogisch klimaat dan op de 

basisschool. Niet alle leerlingen gedijen daarbij. Ook is er nog een risico dat er een ‘knip’ 

ontstaat in de doorlopende leerlijn voor wat betreft taal/lezen en rekenen. 

 

Het junior college (decennia terug: middenschool) is landelijk weer in beeld en de 

behoefte naar een dergelijke voorziening neemt toe. Voorstanders zien in deze vorm van 

onderwijsaanbod dat uitgegaan wordt van het bieden van gelijke kansen, het zorgen voor 

uitstel van de studiekeuze en - zo nodig - differentiatie binnen het klassenverband. In de 

huidige setting adviseert de leerkracht leerlingen uit groep 8 met betrekking tot het 

maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs; een wezenlijk moment 

in de verdere (school)loopbaan. De keuze en de bijbehorende selectie zouden beter een 

aantal jaren uitgesteld kunnen worden. Dan kan een betere inschatting gemaakt worden 

van het niveau en de talenten van een leerling. Anderen zijn juist tegen een verschuiving 

van het selectiemoment en vrezen voor een kwaliteitsdaling. 

 

Internationaal gezien had de Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kritiek 

op de ‘vroege selectie’ en op basis van een internationaal vergelijkende verkenning bleek 

dat leerlingen uit achterstandsgroepen bij deze selectie in het Nederlandse onderwijs 

worden benadeeld. Ook bleef hierdoor de doorstroom naar het hoger onderwijs achter. 

Landen die een latere selectie kennen, doen het volgens de OESO in beide opzichten 

beter. 
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Daarentegen heeft het Nederlandse onderwijsstelsel de naam behoorlijk flexibel te zijn 

vanwege de mogelijkheden voor tussentijds overstappen, doorstromen en het stapelen 

van opleidingen. Ook ondernemen scholen diverse activiteiten om deze flexibiliteit te 

vergroten. Aan de andere kant doen zich ontwikkelingen voor die deze spankracht juist 

verkleinen.  

 
Voorbeelden zijn het verdwijnen van de brede brugklassen, het schaarser worden van 

schoollocaties waar verschillende schooltypen bij elkaar zitten, het invoeren van 

gymnasiumbrugklassen en het stellen van aanvullende eisen aan leerlingen die naar een 

hoger niveau willen doorstromen. 

 

Bij het vormen van een junior college zijn een aantal organisatorische en regelgeving-

technische punten van belang. De wet staat niet toe dat PO- en VO-leerlingen bij elkaar 

zitten. Op dit moment gedoogt het ministerie een aantal initiatieven die zijn aangemerkt 

als ‘kansrijk initiatief’. 

 

3.6.1 Vertaling naar het IHP 

De partners vanuit het primair onderwijs in Doetinchem zien veel kansen in het aanbod 

van een junior college. Het junior college is bestemd voor leerlingen die nog niet toe zijn 

aan maken van een opleidingskeuze, sneller kunnen doorstromen of de overgang van PO 

naar VO geleidelijk willen doen. Volgens de PO-schoolbesturen bestaat er een groep in 

Doetinchem die vanuit voornoemde redenen kiest voor een dergelijke voorziening verder 

weg. 

 

Het voortgezet onderwijs is bezig met het bepalen van de stip op de horizon voor wat 

betreft de verdeling van het opleidingsaanbod over de verschillende locaties. Daarin past 

wellicht de vraag over het vormgeven van een junior college. Nader overleg over de 

wenselijkheid, de haalbaarheid en de vorm is nodig. Op dit moment geeft het 

schoolbestuur voor VO prioriteit aan de toekomstvisie van de brede 

scholengemeenschappen.  

 

Bij gebleken haalbaarheid/wenselijkheid is de insteek om klein te beginnen en is de 

verwachting dat een beperkte groep leerlingen hiervoor zal kiezen. Voor het laten slagen 

is herkenbaarheid en een eigen plek van belang. 

 

De gemeente Doetinchem ondersteunt de ontwikkeling van een junior college. Zij 

beschouwt dit als een aanvulling op het bestaande aanbod en zou graag zien dat dit 

meegenomen wordt in de planvorming van het VO. Voor een junior college zal geen 

aparte huisvesting gerealiseerd worden; dit maakt onderdeel uit van de beschikbare 

capaciteit en vraagt om een duidelijk uit te werken herkenbaarheid.  
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3.7 Duurzaamheid 
 

Gemeentelijk beleid 

In het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030 heeft de gemeente de basis 

voor haar duurzaamheidsbeleid vastgelegd. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 

samen met de Achterhoekse partners energieneutraal te zijn.  

 

Het Koersdocument zet in op twee sporen:  

1. Als lokale overheid de rol oppakken van verbinder die andere partijen ondersteunt en 

enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven. 

2. De gemeentelijke focus voor duurzaamheid richten op de energietransitie-opgave, 

met als doel om in 2030 energieneutraal te zijn in de Achterhoek. 

 

In de uitvoeringsagenda ‘Doetinchem Natuurlijk Duurzaam’, die tweejaarlijks wordt 

vastgesteld door het college, wordt het uitvoeringsprogramma gepresenteerd. De agenda 

biedt inzicht in activiteiten, processen en projecten om gestelde duurzaamheidsdoelen 

mee te behalen. 

Ten aanzien van de onderwijshuisvesting wil de gemeente bij nieuwbouw zoveel mogelijk 

uitgaan van energieneutraliteit. Bij bestaande scholen zet de gemeente in op het 

doorvoeren van verbetermaatregelen/duurzame maatregelen om de energievraag te 

minimaliseren. 

 

Om de komende uitvoeringsperiode de scholen te stimuleren en te faciliteren rondom 

verduurzamingsmogelijkheden deelt de gemeente kennis en praktijkvoorbeelden. 

Daarnaast is het met de recent vastgestelde gemeentelijke duurzaamheidslening voor 

verenigingen, scholen en overige maatschappelijke organisaties aantrekkelijk geworden 

om te investeren. Scholen kunnen een lening aanvragen tot € 50.000,- voor diverse 

duurzaamheidsmaatregelen tegen een minimumrentepercentage van 1,6% met een 

maximale looptijd van 15 jaar. 

 

GPR-gebouw 

Het huidige gemeentelijk en ook landelijk beleid is er vooral op gericht om scholen te 

stimuleren ‘duurzamer’ te worden; de actie ligt dus bij de schoolbesturen. Op termijn 

wordt de regelgeving strikter, waardoor een verplichting tot energieneutraliteit een feit 

wordt. 

 

Tot dat moment is het voorstel om nadere invulling te geven aan de term duurzaamheid 

door gebruik te maken van de methodiek van GPR-gebouw:  

1. energie: besparing/bezuiniging/neutraliteit 

2. milieu: ontzien door onderhoudsarme materialen 

3. gezondheid: denk aan de frisse scholen labels 

4. gebruikskwaliteit: zoals functionaliteit 

5. toekomstwaarde: zoals flexibiliteit in het gebouw 

 

Een GPR-gebouw kent een scoringsmethodiek, waarbij score 10 maximaal is. Het 

‘kwaliteitskader huisvesting’ is door Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK op 

verzoek van de PO-raad, VO-raad en VNG opgesteld. Het kader is zowel opgesteld voor 

schoolgebouwen in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. In het 

kwaliteitskader is de GPR-methodiek geïntegreerd. Door het toepassen van dit 

kwaliteitskader is het mogelijk om nieuwe en bestaande gebouwen te beoordelen op 

kwaliteit ten aanzien van duurzaamheid. 
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Het zwaartepunt op het gebied van duurzaamheid ligt traditioneel gezien op energie, 

milieu en gezondheid (bij bestaande gebouwen). 

 

Energielabel 

Sinds 2008 is er sprake van wetgeving rondom het energielabel. Dit is in feite alleen het 

geval bij nieuwbouw. Voor de bestaande onderwijsgebouwen is het nog niet verplicht om 

in het bezit te zijn van een energielabel. Vanuit de onderwijswetgeving kunnen scholen 

namelijk niet worden verkocht, zijn het geen overheidsgebouwen en zijn het wettelijk 

gezien ook geen publieke (lees openbare) gebouwen. Voor nieuwbouw dient de 

opdrachtgever op het moment van de oplevering wel het energielabel af te geven. 

Sinds vorig jaar loopt de subsidieregeling Green Deal. Green Deal Scholen heeft als doel 

om een gezonde leer- en werkomgeving te realiseren in een voor schoolbesturen 

betaalbaar gebouw. In het uitvoeringsprogramma dat gekoppeld is aan Green Deal, wordt 

onder andere het energielabel als instrument genoemd om inzicht te krijgen in het 

energieverbruik. De hoogte van het energielabel geeft een indicatie van het 

energieverbruik (A = zuinig, G = niet zuinig). De subsidieregeling is een eerste stap naar 

verduurzaming, waarbij 1) de school kan voldoen aan de wettelijke verplichting (een 

energielabel volgens EPA-U) en 2) de school zicht heeft op mogelijkheden om energie te 

besparen. 

 

In het onderzoek van ECN ‘Verkenning utiliteitsbouw’ is ook voor de scholen in Nederland 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verplichting van energielabel C. Welke 

maatregelen zijn nodig en wat levert dat op (met terugverdienperioden)? In onderstaande 

tabel is op basis van algemene gegevens een inschatting gemaakt van de huidige 

verdeling van het energielabel. 
 

In veel gevallen biedt de vergoeding voor materiële instandhouding niet voldoende ruimte 

voor investeringen aan het gebouw en zijn er ook niet voldoende eigen middelen 

beschikbaar om deze investeringen toch mogelijk te maken. Sinds de overheveling van 

het onderhoud mag een schoolbestuur wel investeren in energiebesparende maatregelen 

en een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de gebouwen. 

 

  

Bron: rapport ECN nov. 2017 
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3.7.1 Vertaling naar het IHP 

Duurzaamheidsmaatregelen/-doelstellingen zoals beschreven in de vorige paragraaf 

vragen om extra investeringen. Deze investeringen leiden tot betere gebouwen en tot een 

besparing op de exploitatielasten. Door dat laatste is het noodzakelijk dat schoolbesturen 

en gemeente gezamenlijk optrekken om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. 

De schoolbesturen en de gemeente hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid, 

maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid (zoals beschreven in de vorige 

paragraaf). Partijen zijn van mening dat het per gebouw om maatwerk gaat; de 

duurzaamheidsmogelijkheden verschillen per school(gebouw). Zo kunnen de 

schoolbesturen middelen inzetten ten gunste van een duurzamer/beter exploiteerbaar 

gebouw, of kan de gemeente extra middelen beschikbaar stellen ter realisatie van haar 

duurzaamheidsambities. 

 

Om de ambitie concreet te maken, is een nadere uitwerking nodig. Het Kwaliteitskader 

Huisvesting van Ruimte-OK kan hiervoor handvatten bieden. Wanneer 

duurzaamheidsambities SMART geformuleerd worden voor bestaande en nieuwe 

gebouwen, leidt dat mogelijk tot zeer grote investeringen.  

Dat is op dit moment niet te overzien. Wanneer het Kwaliteitskader Huisvesting als 

uitgangspunt genomen wordt, dient voor alle gebouwen een nulmeting uitgevoerd te 

worden. Pas op dat moment kan (locatie-specifiek) in beeld gebracht worden welke 

kosten gemoeid gaan met het realiseren van duurzaamheidsambities.  

 

Financiering van deze maatregelen/ambities kan op verschillende manieren geschieden. 

Een mogelijkheid is het opzetten van een revolving fund. Deze funding kan opgebouwd 

worden uit meerdere bronnen: 

- inkomsten verhuur van schoolgebouwen aan kinderopvang (de schoolbesturen 

dragen (een deel) van de kale huur die kinderopvangorganisaties betalen af aan 

de gemeente en vullen daarmee het revolving fund); 

- schoolbesturen dragen exploitatievoordelen uit ‘verduurzaamde’ schoolgebouwen 

af aan de funding; 

- onderhoudsbijdrage schoolbesturen, de reguliere onderhoudsbedragen voor schil 

en installaties komen in de funding. Het duurzaam vervangen van schil en 

installaties gebeurt uit de funding; 

- de gemeente stort als eerste een startkapitaal, vervolgens wordt er in overleg 

een prioritering uitgewerkt, zodat bepaald wordt welke scholen in welke volgorde 

aan de orde komen. 

 

Doordat geldstromen via de gemeente lopen, staat de gemeente garant. Wellicht zijn er 

ook subsidiemogelijkheden op provinciaal niveau. Dit onderwerp vraagt om een 

proactieve houding en instelling, omdat regelgeving anders het initiatief inhaalt. De 

gemeente heeft de ambitie om bij nieuwbouw van scholen energieneutrale gebouwen te 

realiseren. 

 

In Nederland is de doelstelling om alle gebouwen, dus ook bestaande gebouwen, in 2050 

energieneutraal te laten zijn. De gemeente Doetinchem streeft ernaar om dit in 2030 

gerealiseerd te hebben. Om deze doelstelling te kunnen halen, stellen de schoolbesturen 

en de gemeente vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een plan van aanpak op.  
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In het plan van aanpak wordt invulling gegeven aan: 

- de omschrijving van het ambitieniveau: wat streven we na? 

- inzicht in de opgave vanuit de huidige situatie: wat verbeteren we? 

- de aanpak: waar beginnen we en waar eindigen we (inclusief de prioritering en 

het tijdpad)? 

- de haalbaarheid, zowel organisatorisch als politiek/bestuurlijk en financieel: op 

welke wijze wordt financieel bijgedragen en welke rol- of taakverdeling is nodig 

om tot resultaten te komen? 

 

3.8 Verhuur en medegebruik 
 

Algemeen 

Voor de verhuur van ruimten in schoolgebouwen door schoolbesturen zijn de Wet op het 

primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de 

expertisecentra en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Doetinchem 2014 van toepassing. Zowel bij medegebruik als bij verhuur zijn er twee 

mogelijkheden, namelijk huur/medegebruik van volgtijdelijke leegstand en 

huur/medegebruik bij ruimtelijke leegstand. Hieronder worden deze termen toegelicht. 

 

Volgtijdelijke leegstand 

Bij volgtijdelijke leegstand gaat het om een ruimte die buiten reguliere lestijden niet door 

de school in gebruik is. Concreet betreft het de middagen en de vakantieperioden. Dit 

type leegstand is in de meeste gevallen min of meer structureel. Een 

kinderopvangorganisatie kan bijvoorbeeld na schooltijd iedere dag BSO aanbieden in 

ruimten van de school die overdag gebruikt worden door het onderwijs. 

 

Ruimtelijke leegstand 

Bij ruimtelijke leegstand gaat het om een ruimte in een schoolgebouw die niet door de 

school gebruikt wordt. Hiervan is sprake wanneer het gebouw meer vierkante meters telt 

dan dat de school nodig heeft op basis van het aantal leerlingen dat op de school in 

ingeschreven staat. Of er sprake is van ruimtelijke leegstand wordt bepaald aan de hand 

van de verordening.  

 

Medegebruik 

De definitie voor medegebruik binnen onderwijshuisvesting is als volgt: het gebruik van 

een onderwijsgebouw door derden voor educatieve doeleinden of gebruik ten behoeve 

van culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Dit kan zowel volgtijdelijke 

leegstand als ruimtelijke leegstand betreffen. 

 

Een schoolbestuur kan er zelf voor kiezen om ruimten in de school in medegebruik te 

geven aan instellingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Daarnaast heeft de 

gemeente het recht1 om ruimten in de school te bestemmen voor medegebruik.  

 

Verhuur 

Een schoolbestuur kan bij volgtijdelijke of ruimtelijke leegstand een gedeelte van het 

gebouw verhuren aan een derde, private partij. Voor verhuur van ruimten in 

schoolgebouwen door het schoolbestuur is toestemming van burgemeester en wethouders 

vereist. Zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders is een 

huurovereenkomst nietig (WPO artikel 108 lid 5, WEC artikel 106, lid 5, WVO artikel 76s, 

lid 5). 

 

 
1  Op basis van artikel 107 uit de WPO, artikel 106 uit de WEC en artikel 76s uit de WVO 
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Ten aanzien van de vergoeding dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee typen: 

- (Kale) huur: in de regel ter dekking van de eigenaarslasten. Dit staat wel op 

gespannen voet met jurisprudentie (Brunssum en Helmond). 

- Servicekosten/exploitatievergoeding: in de regel ter dekking van gebruik energie 

en/of schoonmaak en/of gebruikersonderhoud, etc. 

 

Bij verhuur op basis van onderwijswetgeving genieten huurders geen huurbescherming. 

Op het moment dat de ruimten nodig zijn voor het onderwijs, kan de gemeente deze 

ruimten vorderen.  

 

Gemeentelijk beleid 

De gemeente heeft in het verleden voorgesteld om afspraken te maken over door 

schoolbesturen te hanteren tarieven voor verhuur en medegebruik. Hierover is geen 

overeenstemming bereikt. Afgesproken is destijds dat bij verhuur van onderwijsruimten 

(in welke vorm dan ook), 10% van de (kale) huurinkomsten afgedragen moet worden aan 

de gemeente.  

 

3.8.1 Vertaling naar het IHP 

Op dit thema is er nog sprake van een discussie tussen de schoolbesturen en de 

gemeente. De schoolbesturen zien geen aanleiding/meerwaarde om afspraken te maken 

naast de wettelijke regels en willen af van de 10%-regeling voor wat betreft de verhuur in 

bestaande schoolgebouwen. Zij baseren zich hierbij op jurisprudentie. De gemeente wil 

vasthouden aan de regeling, omdat deze bijdraagt aan de uniformiteit en transparantie in 

het huurbeleid. De afgedragen middelen moeten wel ten goede komen aan 

onderwijshuisvesting. Bij nieuwe situaties maakt de gemeente zakelijke afspraken met de 

schoolbesturen. Verhuur en medegebruik draagt bij aan het behalen van de inhoudelijke 

doelstellingen zoals verwoord in dit hoofdstuk. Wel is het van belang dat de 

schoolbesturen conform de verordening toestemming vragen voor verhuur. Op die manier 

ontstaat zicht op de beschikbaarheid van capaciteit.  

 

3.9 Renovatie versus vervangende nieuwbouw 

Door de overheveling van het buitenonderhoud in het primair en speciaal onderwijs, is er 

een scherpere verdeling ontstaan tussen de verantwoordelijkheden. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het bieden van voldoende capaciteit/adequate huisvesting en de 

schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van de 

schoolgebouwen. De geldstromen zijn gescheiden. Bij oudere schoolgebouwen speelt de 

vraag hoe om te gaan met de voortzetting van de locatie: verlengen (lees renoveren) of 

vervangende nieuwbouw? Renovatie is een begrip dat geen plek/status in de huidige 

regelgeving kent. Dit is het zogenaamde ‘grijze gebied’. Voormalig staatssecretaris 

Dekker riep gemeenten en schoolbesturen op om hieromtrent samen naar oplossingen te 

zoeken. 

 

Landelijk wordt op meerdere fronten beleid/plannen gemaakt (VNG, PO-Raad, VO-Raad, 

LVO) om een oplossing te bieden voor het ‘grijze gebied’. Op basis van de kern van deze 

plannen wordt elke gemeente verplicht gesteld om met de schoolbesturen een IHP op te 

stellen voor een periode van 15 jaar. De schoolbesturen zijn verplicht om voor elk 

schoolgebouw een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Voor zowel het IHP als 

de MJOP’s gelden de kwaliteitskaders vanuit het PO, VO en het Bouwbesluit. De 

doelstelling is om met beide plannen afwegingen te kunnen maken over wat het meest 

optimaal is: renoveren of vervangende nieuwbouw (geldstromen en kwaliteitseisen 

worden naast elkaar gelegd). 
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De term ‘renovatie’ moet nog nader uitgewerkt worden en daarover zijn de 

gesprekken/onderzoeken nog gaande. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat renovatie gelijk 

staat aan levensduurverlenging: de betreffende renovatie maatregel zorgt voor een 

verlenging van ten minste 25 jaar. 

 
Onderhoud 

Schoolbesturen hebben ten aanzien van huisvesting de instandhoudingsplicht. Dit 

betekent dat scholen verplicht zijn het gebouw ‘behoorlijk te gebruiken en te 

onderhouden’. Al het onderhoud en alle noodzakelijke aanpassingen aan schoolgebouwen 

vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 

 

De schoolbesturen ontvangen op basis van het aantal leerlingen van het Rijk een 

zogenaamde lumpsumvergoeding om tal van taken mee uit te kunnen voeren. Een van 

deze taken betreft de materiële instandhouding. De verdeling van de lumpsumvergoeding 

over de verschillende taken is de vrijheid van het schoolbestuur. Het is echter wettelijk 

niet toegestaan om middelen van de lumpsumvergoeding aan te wenden voor de 

huisvesting, anders dan waarvoor ze bedoeld zijn. Strikt formeel mogen schoolbesturen 

met deze middelen dan ook niet investeren in gebouwuitbreiding of nieuwbouw (artikel 

148 WPO). Een uitzondering hierop vormen investeringen die verder reiken dan het 

Bouwbesluit én die terugverdiend worden in de exploitatie.  

 

Voormalig staatssecretaris Dekker heeft echter reeds schriftelijk aangekondigd dat het 

opheffen van dit ‘investeringsverbod’ wordt onderzocht. 

 

Renovatie 

Renovatie is het geheel of gedeeltelijk veranderen, vernieuwen, verkleinen of vergroten 

van een bestaand gebouw. Door renovatie wordt de levensduur van een gebouw met 

minimaal 20 jaar verlengd. Het levensduur verlengende karakter is een cruciaal kenmerk 

van renovatie. Het gebouw voldoet na renovatie (weer) aan de vigerende eisen van het 

Bouwbesluit en is qua functionaliteit, uitstraling en flexibiliteit weer geschikt voor het 

onderwijs. Ook is het gebouw beter exploiteerbaar. De basis voor deze geschiktheid wordt 

gevormd door de op dat moment actuele kwaliteitskaders (bijvoorbeeld het programma 

Frisse Scholen). 

 

Nieuwbouw 

Ten aanzien van nieuwbouw en/of uitbreiding van onderwijshuisvesting is de gemeente 

Doetinchem financieel verantwoordelijk. De gemeente ontvangt middelen in het 

gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. Het bedrag dat de gemeente in het 

gemeentefonds voor onderwijshuisvesting ontvangt is niet geoormerkt. Dit betekent dat 

deze middelen vrij mogen worden ingezet. 

 

3.9.1 Vertaling naar het IHP 

Uitgangspunt voor het IHP in Doetinchem is dat gemeente en schoolbesturen een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de (kwaliteit van de) huisvesting van 

scholen. Dit geldt zowel voor renovatie als voor nieuwbouw. 

 

Renoveren of nieuw bouwen 

In Doetinchem zijn enkele basisschoolgebouwen gevestigd die ‘op leeftijd’ zijn. De leeftijd 

van deze gebouwen bedraagt tegen de dertig/veertig jaar en ouder. De schoolbesturen 

hebben de gebouwen al die tijd zo goed als mogelijk onderhouden (mede met de 

aangevraagde en toegekende middelen van de gemeente van voor 2015). 
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Bij de vraag of renovatie of nieuwbouw in een bepaalde situatie het beste past, zijn er 

verschillende afwegingen. Deze hebben betrekking op het voorkomen van 

kapitaalvernietiging (restant boekwaarde), de huidige bouwkundige conditie (bijvoorbeeld 

NEN 2767), functionaliteiten van het gebouw (onderwijskundig), te behalen voordelen ten 

aanzien van energie, onderhoud, binnenklimaat en het terugdringen van leegstand. 

 
Voornoemd afwegingskader kan middels navolgend principe worden weergegeven: 

 

 
Keuze voor maatwerk 

De keuze in Doetinchem is op dit moment maatwerk per situatie. Landelijke wetgeving 

rondom dit thema is vooralsnog niet te verwachten. Is sommige gevallen is het de beste 

oplossing om een levensduurverlengende aanpassing te doen (renoveren); in andere 

gevallen heeft vervangende nieuwbouw de meeste toegevoegde waarde. De verwachting 

is dat, als er wetgeving komt, er nog steeds sprake zal zijn van het maken van 

maatwerkafspraken. In de overweging kan worden meegenomen dat in geval van 

renovatie alle aanpassingen die leiden tot een levensduurverlenging van ten minste 

20 jaar voor rekening van de gemeente komen, onder aftrek van de werkzaamheden/ 

onderdelen die bij het geplande onderhoud uit het MJOP van het betreffende gebouw 

waren voorzien. Deze werkzaamheden/onderdelen komen voor rekening van het 

schoolbestuur. 

 

Daarnaast kunnen de schoolbesturen andere onderhoud-/exploitatievoordelen 

kapitaliseren en investeren in renovatie. Hierbij wordt gedacht aan de volgende 

mogelijkheden:  

- bijdrage op onderhoud/exploitatievoordelen door levensduurverlening (20 jaar); 

- de financiële voordelen door het vrijvallen van de onderhoudsvoorziening op het 

moment van renovatie benutten voor investering (dit kan omdat de 

onderhoudscyclus opnieuw begint); 

- in het verlengde van het vorige punt: onderhoudsdotering aanpassen, 5 jaar 

voor renovatie/nieuwbouw, dan wordt het onderhoudsniveau teruggeschroefd 

naar het ‘voorkomen van gebreken’. Geld dat hiermee wordt bespaard, wordt 

benut ten gunste van de investering. 

 

De manier waarop dit exact wordt gedefinieerd, zal per casus te zijner tijd nader 

uitgewerkt moeten worden. Een aandachtspunt hierbij is om de afweging met betrekking 

tot vervangende nieuwbouw dan wel renovatie zo tijdig mogelijk (minimaal twee jaar voor 

de geplande uitvoering) te maken. Dit in relatie tot het wel of niet uitvoeren van groot 

onderhoud in verband met het voorkomen van kapitaalvernietiging.  
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3.10 Normvergoeding versus kwaliteitsniveau huisvesting 

De normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen worden jaarlijks 

geïndexeerd. Sinds 2011 is de normvergoeding negatief geïndexeerd terwijl de eisen voor 

schoolgebouwen steeds verder worden aangescherpt (tussen 2010-2016 is het 

normbedrag met ruim 15% verlaagd). 

 

Al jaren wordt door vrijwel alle betrokkenen die actief zijn in onderwijshuisvesting gepleit 

voor een flinke positieve bijstelling van de normbedragen, omdat deze onvoldoende zijn 

om een maatschappelijk verantwoorde, duurzame school te bouwen. Dit wordt verder 

onderstreept door de toekomstverkenning ‘De lat omhoog!’ van de VNG (september 

2015).  

 

In deze notitie schetst de VNG een aantal obstakels en maatregelen waar gemeenten en 

schoolbesturen tegenaanlopen. Een belangrijke component is de bekostiging van 

vervangende nieuwbouw; het huidige budget is ontoereikend. Een belangrijke reden 

hiervoor is dat in de afgelopen periode de eisen die het Bouwbesluit aan nieuwe 

schoolgebouwen stelt, fors zijn opgetrokken: 

- In 2012 zijn door aanpassing van het Bouwbesluit de eisen aan de ventilatie in 

schoolgebouwen aanmerkelijk verzwaard. 

- Op 1 januari 2015 is door aanpassing van het Bouwbesluit, de energieprestatie-

eis van nieuwe schoolgebouwen vrijwel verdubbeld.  

 

Daarnaast is het programma Frisse Scholen in september 2015 geoptimaliseerd en biedt 

het programma aangescherpte handvatten voor een schoolgebouw met een goed 

binnenmilieu en een lage energierekening. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 

dat sindsdien schoolgebouwen op het gebied van luchtkwaliteit en energieprestatie aan 

een hogere standaard moeten voldoen. 

 

Gelet op de inhoud van het Energieakkoord, waarin voor wat betreft nieuwbouw wordt 

uitgegaan van bijna energie neutrale overheidsgebouwen in 2018, wordt deze eis voor 

energie neutrale schoolgebouwen in 2020 verwacht. In de afgelopen periode is er op de 

gemeentelijke bekostiging voor onderwijshuisvesting juist aanzienlijk gekort. Daarmee 

staat het huidige bekostigingsniveau van nieuwe schoolgebouwen op gespannen voet met 

de eisen die aan de gebouwen worden gesteld. Navolgend enkele uitspraken, ontleend 

van de VNG, het Bouwkostenkompas, het Bureau Documentatie Bouwwezen en onze 

eigen praktijk: 

- “De normvergoeding VNG is 20-25% te laag om een schoolgebouw te realiseren 

dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.” 

- “Door het Bouwbesluit 2015 is de energieprestatienorm ten opzichte van het 

Bouwbesluit 2012 flink verbeterd, met een kostenstijging van 7,8% tot gevolg.” 

- “Tot eind 2014 kon worden gerekend met een positief aanbestedingsresultaat 

van soms wel 15%. De markt trekt nu hard aan. Wij ervaren geen positieve 

aanbestedingsresultaten meer en ervaren juist prijsstijgingen van 15%.” 

- “Hoe is de markt als het betreffende schoolgebouw in Doetinchem wordt 

aanbesteed?” 
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Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op de korte tot middellange termijn de 

normvergoeding wordt aangepast. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend. Tot 

die tijd zal er sprake zijn van een gat tussen de normvergoeding en de kostprijs van 

schoolgebouwen. De gemeente Doetinchem heeft hierop geanticipeerd en hanteert op dit 

moment een reële kostprijs voor investeringen van € 1.963,- per m² (prijspeil 2017) ter 

vervanging van de normbedragen geadviseerd door de VNG. Het voornoemde bedrag is 

voor nieuwbouw conform de eisen uit het bouwbesluit. De gemeente checkt één keer per 

jaar de bouwkostenontwikkeling (BDB) en past zo nodig de normvergoeding hierop aan. 

 

3.10.1 Vertaling naar het IHP 

In dit IHP wil de gemeente zodoende niet rekenen met de op dit moment actuele 

normvergoeding, maar met een reële kostprijs voor nieuwbouw die uitgaat van 

energieneutrale gebouwen. Op die manier geeft dit IHP ‘aan de voorkant’ een realistisch 

beeld van te verwachten uitgaven ten aanzien van onderwijshuisvesting. In het geval van 

nieuwbouw wordt zodoende uitgegaan van een kostprijs á € 2.400,- per m2 bvo, inclusief 

btw. 

 

In het geval van nieuwbouw is het uitgangspunt dat de gemeente een school bekostigt, 

welke voldoet aan de toekomstige eisen volgens het Bouwbesluit. 

 
Ten aanzien van renovatie is het niet mogelijk om te werken met een bedrag per 

vierkante meter die rekening houdt met de verschillende kenmerken bij de bestaande 

gebouwen. Daarbij zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden omtrent welk 

aandeel bekostigd wordt door het schoolbestuur en welk aandeel bekostigd wordt door de 

gemeente in het kader van verduurzaming/levensduurverlengende maatregelen. In dat 

kader zal per ‘project’ sprake zijn van maatwerk aangezien de gebouwen veel 

bouwkundige verschillen kennen. Landelijk gezien is hierover nog geen duidelijkheid 

inzake de verdeling van de dekking/kosten bij renovatie.  

 

Bij de planuitwerking kan pas bepaald worden wat een passende vergoeding is en welke 

verdeling tussen de gemeente en het schoolbestuur aan de orde is. 

 

Bij nieuwbouwprojecten wordt ook onderzocht of innovatieve financieringsmodellen een 

mogelijkheid bieden om projecten te realiseren. Een model daarvoor is het concept 

Huren als een Eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Door het samenbrengen 

van investerings- en exploitatiebudgetten kunnen duurzame en goed exploiteerbare 

gebouwen gerealiseerd worden. Deze benadering wordt door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland gestimuleerd. Een brochure hieromtrent is beschikbaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/10/Innovatieve%20financiering%20voor%20energiezuinige%20en%20frisse%20scholen.pdf
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4 Beschrijving wijken en scholen 

In bijlage 1 is een algemene situatiebeschrijving gegeven van het onderwijs in de gemeente 

Doetinchem, de leerlingenontwikkeling over de afgelopen jaren en de prognoses voor de 

komende jaren. In dit hoofdstuk wordt verder ingezoomd op de verschillende deelgebieden. 

 

De gemeente Doetinchem is onderverdeeld in vijf gebieden. In de navolgende paragrafen wordt 

per gebied inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de verhouding 

tussen de capaciteit van de gebouwen en de ruimtebehoefte voor de komende tien jaar. 

Bijlage 4 bevat tabellen met deze gegevens per school. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen 

van de aanwezige kinderopvanglocaties in de gemeente Doetinchem. In de analyse in dit 

hoofdstuk is alleen gerekend met de onderwijscapaciteit en de formele leegstand op basis van 

de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem. Medegebruik en 

verhuur door bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties is niet verwerkt in de capaciteit.  

 

4.1 Gebied 1 - Noord, Bezelhorst, Overstegen en Muziekbuurt 

 

Gebied 1 betreft het noordelijke deel van Doetinchem. Het buurtschap IJzevoorde, waar 

Basisschool IJzevoorde is gehuisvest, is aan gebied 1 toegevoegd. In dit gebied zijn zes 

basisscholen gehuisvest. In de navolgende tabel is per school het bouwjaar, de capaciteit 

in m² bvo en de prognose weergegeven. IKC Het Noorderlicht is in augustus 2017 in 

gebruik genomen. Basisschool IJzevoorde is een nevenvestiging van ’t Loo in Zelhem. 

 

 
 

De prognose laat zien dat het aantal leerlingen op de basisscholen in dit gebied de 

komende tien jaar afneemt, met uitzondering van IKC Het Noorderlicht waar een lichte 

stijging wordt verwacht. Bij sommige scholen zijn afwijkingen te zien tussen het aantal 

leerlingen op de laatste teldatum en de prognose voor de komende teldatum. Tenslotte 

had de Wilhelminaschool op teldatum 1 oktober 2017 239 leerlingen. De school heeft de 

afgelopen jaren een groei laten zien (met name door instroom van onderaf). Een 

leerlingenaantal van 238 op de volgende teldatum is niet de verwachting.  

Gebied 1 Telling Prognose

Nr Naam school Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2017 2018 2022 2027

1 Basisschool IJzevoorde 1930 540 73 74 73 70

2 Wilhelminaschool 1974 1.378 239 238 239 233

3 CBS De Haven 2010 1.473 249 247 237 224

4 OBS Hagen 1983 1.144 206 212 197 177

5 IKC Het Noorderlicht 2017 1.727 293 301 306 302

6 Basisschool De Wijngaard VER. v CHR. PO REFORM. GR. DOETINCHEM EO 2002 1.012 94 96 93 86

STG. SCHOLENGROEP GELDERVESTE

VER. PC ONDERW. WILHELMINASCHOLEN 

STG. SCHOLENGROEP GELDERVESTE

STICHTING IJSSELGRAAF 

STICHTING IJSSELGRAAF 

6 

4 

3 

5 

2 

1 
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Het schoolbestuur van de Wilhelminaschool verwacht op basis van de huidige 

inschrijvingen 257 leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018. Op basis van de huidige 

inschrijvingen heeft CBS De Haven volgend schooljaar 261 leerlingen, tegenover een 

geprognosticeerd leerlingenaantal van 247 op de volgende teldatum. Het schoolbestuur 

verwacht een groei naar 280 leerlingen in 2022.  

 

De verwachte leerlingendaling bij de scholen is ook terug te zien in de ruimtebehoefte van 

de scholen. De navolgende tabel laat zien wat het verschil is tussen de capaciteit en de 

ruimtebehoefte voor de komende tien jaar in het gehele gebied. Hieruit blijkt dat er 

momenteel sprake is van een overschot dat de komende tien jaar toeneemt.  

  

 
 

Kijkend naar de ruimtebehoefte per school, blijkt dat Basisschool IJzevoorde de komende 

tien jaar passend gehuisvest is. Bij de Wilhelminaschool is er de komende jaren sprake 

van een verwaarloosbaar tekort. Echter, door de verwachte groei op basis van het aantal 

inschrijvingen zal dit tekort groter worden. IKC Het Noorderlicht blijft passend gehuisvest. 

Voor CBS De Haven wordt een toenemend overschot verwacht. Dit geldt ook voor 

De Wijngaard. OBS Hagen heeft te maken met een tekort dat afneemt. Vanaf 2024 

ontstaat een klein overschot. 

 

4.2 Gebied 2 - De Huet, Dichteren en Wijnbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebied 2 omvat het zuidwesten van Doetinchem. De Oude IJssel vormt een natuurlijke 

grens met de andere gebieden. Er zijn negen basisscholen in het gebied aanwezig.  

 

 

 

 

Gebied 1 Telling Prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 1.154 1.168 1.154 1.150 1.151 1.145 1.129 1.116 1.111 1.105 1.091

Ruimtebehoefte 7.005 7.073 7.002 6.983 6.988 6.957 6.878 6.816 6.788 6.758 6.689

Capaciteit permanent 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274 7.274

Overschot (+)/ tekort (-) 269 201 272 291 286 317 396 458 486 516 585
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De prognoses voor de komende jaren laten zien dat elke school (behalve CBS AnderZ) te 

maken krijgt met een terugloop van het aantal leerlingen. Bij sommige scholen zijn 

afwijkingen te zien tussen het aantal leerlingen op de laatste teldatum en de prognose 

voor de komende teldatum. Basisschool Octa telde 211 leerlingen in 2017, terwijl de 

prognose 203 leerlingen in 2018 laat zien. Op basis van de huidige inschrijvingen heeft de 

school volgend schooljaar 214 leerlingen. 

 

OBS Canadaschool telde 258 leerlingen in 2017, terwijl dit er volgens de prognose in 

2018 244 zijn. De verdeling van het aantal leerlingen tussen CBS AnderZ en dislocatie 

CBS Prisma van de afgelopen jaren is toegepast op de prognoses om zo voor beide 

scholen het verwachte leerlingenaantal in beeld te brengen.  

 

 
 

Kijkend naar het gehele gebied is de verwachting dat er alleen in 2018 een ruimtekort is. 

In de jaren daarna ontwikkelt zich dit tot een overschot. Dit overschot is ongelijk over de 

scholen verdeeld. De Kleine Prins heeft een overschot van ongeveer 143 m2 dat de 

komende jaren toeneemt. Basisschool Octa gaat van een tekort in 2018 naar een zeer 

klein overschot in 2027 waardoor de school passend is gehuisvest. CBS AnderZ kampt 

met een fors overschot dat iets toeneemt.  

 

OBS Canadaschool heeft een tekort dat de komende tien jaar afneemt. OBS de Huet 

begint daarentegen in 2018 met een overschot dat oploopt tot 249 m2 in 2027. 

Basisschool De Plattenburg begint juist met een tekort van 330 m2 dat afneemt tot 36 m2. 

Basisschool Dichterbij kampt in 2018 al met een tekort dat afneemt tot een tekort van 

366 m2 in 2027. OBS Mozaïek ziet het tekort afnemen tot een overschot van 35 m2. Bij 

CBS Prisma loopt het overschot op tot 483 m2 in 2027. 

 

Basisschool Dichterbij, OBS Mozaïek en CBS ’t Prisma zijn gehuisvest in MFA Het Kleurrijk. 

Zij bekijken ieder jaar gezamenlijk wie welke ruimte nodig heeft. De capaciteit in de 

tabellen is de door de drie schoolbesturen overeengekomen capaciteit per 1 augustus 

2017.  

  

Gebied 2 Telling Prognose

Nr Naam school Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2017 2018 2022 2027

7 Vrije School De Kleine Prins STICHTING VRIJESCHOLEN ATHENA 2014 796 90 87 82 77

8 Basisschool Octa PRO8 1986 1.048 211 203 182 165

9 CBS AnderZ 1982 1.169 73 79 76 74

10 Canadaschool 1964 1.224 258 244 228 213

11 OBS de Huet 1982 1.169 175 174 156 143

12 Basisschool de Plattenburg 1982 1.283 281 276 246 222

13 Basisschool Dichterbij PRO8 1999 1.575 349 351 304 280

14 OBS Mozaiëk Dichteren 1999 1.270 280 282 248 226

15 CBS 't Prisma (dislocatie) 1999 1.345 164 153 135 123

STG. SCHOLENGROEP GELDERVESTE

STICHTING IJSSELGRAAF 

STICHTING IJSSELGRAAF 

STICHTING IJSSELGRAAF 

STICHTING IJSSELGRAAF 

STG. SCHOLENGROEP GELDERVESTE

Gebied 2 Telling Prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 1881 1849 1794 1741 1696 1649 1604 1574 1557 1527 1513

Ruimtebehoefte 11.261 11.099 10.824 10.559 10.333 10.094 9.870 9.716 9.633 9.482 9.410

Capaciteit permanent 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879 10.879

Overschot (+)/ tekort (-) -382 -220 55 320 546 785 1.009 1.163 1.246 1.397 1.469
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4.3 Gebied 3 - Centrum en Oosseld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrum en het zuidoostelijke deel van Doetinchem vormen gebied 3. De 

Julianaschool en de Vijverberg zijn gefuseerd waardoor er nu drie scholen aanwezig zijn 

in dit gebied. Bij sommige scholen zijn afwijkingen te zien tussen het aantal leerlingen op 

de laatste teldatum en de prognose voor de komende teldatum. De prognose laat een 

toename in het aantal leerlingen voor De Zonneboom zien, terwijl Montessorischool De 

Pas te maken krijgt met een daling. De prognose is dat het aantal leerlingen van OBS 

Hogenkamp ongeveer gelijk blijft. Deze prognoses wijken af van de werkelijkheid. OBS 

Hogenkamp ziet het aantal leerlingen stijgen, terwijl het aantal leerlingen bij 

De Zonneboom daalt. Ook bij Montessorischool De Pas is er sprake van groei. 
 

 
  

Deze leerlingenontwikkeling vertaalt zich door in de ruimtebehoefte. Bij OBS Hogenkamp 

vermindert het tekort, maar blijft dit nog steeds fors (801 m2). De gemeente Doetinchem 

heeft dan ook besloten om de capaciteit uit te breiden. De Zonneboom blijft kampen met 

een ruimteoverschot. Aangezien de prognoses voor De Zonneboom niet waarschijnlijk 

zijn, zal de ontwikkeling in ruimtebehoefte ook niet kloppen. Voor Montessorischool De 

Pas geldt dat de prognoses ook afwijken van de werkelijkheid. Op basis van het werkelijk 

aantal inschrijvingen heeft de school volgend schooljaar 200 leerlingen, in plaats van het 

geprognosticeerde aantal van 192 leerlingen. 

 

In gebied 3 is in 2018 sprake van een ruimteoverschot dat de komende vijf jaar afneemt. 

Vanaf 2024 neemt dit overschot weer toe. 
 

 

Gebied 3 Telling Prognose

Nr Naam school Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2017 2018 2022 2027

16 De Zonneboom 2010 2.200 161 180 195 188

17 Montessorischool De Pas PRO8 1978 1.170 197 192 194 186

18 OBS Hogenkamp 1955 1.364 392 389 403 391STICHTING IJSSELGRAAF 

STG. SCHOLENGROEP GELDERVESTE

Gebied 3 Telling Prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 750 761 778 780 788 791 792 790 786 780 765

Ruimtebehoefte 4.373 4.428 4.512 4.525 4.566 4.579 4.584 4.574 4.553 4.524 4.448

Capaciteit permanent 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734 4.734

Overschot (+)/ tekort (-) 362 306 222 209 168 155 150 160 181 210 286

16 

18 
17 
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4.4 Gebied 4 - Wehl 

 

 
 

Gebied 4 omvat zowel Wehl als Nieuw-Wehl. Voorheen stond er in beide dorpen een 

school. De school in Nieuw-Wehl was een nevenvestiging van de school in Wehl. Beide 

scholen hadden de afgelopen jaren te maken met een forse daling van het aantal 

leerlingen. Hierop is besloten om de locatie in Nieuw-Wehl per 1 augustus 2015 te 

sluiten. Alle leerlingen gaan nu naar Het Timpaan in Wehl.  

 

 
 

De prognose is dat het aantal leerlingen van Het Timpaan de komende tien jaar daalt tot 

337. Dit zorgt ervoor dat het ruimteoverschot verder toeneemt tot 1.058 m2 in 2027. 

Aangezien Het Timpaan de enige school in het gebied is, is het beeld van de school gelijk 

aan het beeld van gebied 4. In 2017 telde Het Timpaan 433 leerlingen, terwijl de 

prognose uitgaat van 423 leerlingen in 2018. Het Timpaan verhuurt met toestemming 

van de gemeente Doetinchem drie lokalen met nevenruimten aan de kinderopvang. De 

leegstand is daarom vertekend.  

 

 

 

  

Gebied 4 Telling Prognose

Nr Naam school Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2017 2018 2022 2027

19 Het Timpaan STG. RK/PROT.-CHR. BO WEHL 2008 2.955 433 423 360 337

Gebied 4

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 433 423 395 381 371 360 348 350 347 337 337

Ruimtebehoefte 2.378 2.329 2.185 2.117 2.066 2.010 1.951 1.958 1.947 1.897 1.897

Capaciteit permanent 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955

Overschot (+)/ tekort (-) 577 626 770 838 889 945 1.004 997 1.008 1.058 1.058

19 
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4.5 Gebied 5 - Gaanderen 

 

 
 

Gaanderen vormt gebied 5. Hier staan twee scholen. Basisschool Gaanderwijs is in 2017 

in gebruik genomen. De nieuwbouw voor deze school (ontstaan uit een fusie van 

basisschool St. Martinus en St. Augustinus) is gecombineerd met een nieuwe 

accommodatie voor voetbalvereniging VVG’25. Daarnaast staat in Gaanderen OBS Wis en 

Wierig. In het nieuwe gebouw worden waarschijnlijk vanaf 2020 alle bassischoolleerlingen 

uit Gaanderen gehuisvest.  

 

 
 

Uit de prognoses blijkt dat zowel basisschool Gaanderwijs als OBS Wis en Wierig het 

aantal leerlingen ziet dalen. Op basis van de huidige inschrijvingen heeft Gaanderwijs 

volgend schooljaar echter 281 leerlingen tegenover een geprognosticeerd aantal van 

264 leerlingen.  

 

Deze daling zorgt er ook voor dat het ruimteoverschot in gebied 5 de komende jaren 

toeneemt. Wanneer in 2020 daadwerkelijk alle leerlingen in Gaanderwijs worden 

gehuisvest en het gebouw van OBS Wis en Wierig wordt afgestoten, lost het 

ruimteoverschot op en ontstaat er zelfs een ruimtetekort. Het intrekken van OBS Wis en 

Wierig in de MFA is afhankelijk van de leerlingenontwikkeling. Het gebouw  

is geschikt voor 350 leerlingen.  

 

 
 

 

Gebied 5 Telling Prognose

Nr Naam school Schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2017 2018 2022 2027

20 Gaanderwijs PRO8 2017 1.926 268 264 228 209

21 OBS Wis en Wierig 1979 1.264 139 136 119 109STICHTING IJSSELGRAAF 

Gebied 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 407 401 387 375 356 346 341 330 328 322 317

Ruimtebehoefte 2.447 2.415 2.345 2.284 2.192 2.142 2.114 2.062 2.051 2.021 1.996

Capaciteit permanent 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190

Overschot (+)/ tekort (-) 743 775 845 906 998 1.048 1.076 1.128 1.139 1.169 1.194

21 
20 
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4.6 (Voortgezet) speciaal (basis) onderwijs 

 

 

In de gemeente Doetinchem heeft De Onderwijsspecialisten (op 1 januari 2018 bestuurlijk 

gefuseerd met SBO SAM) twee locaties voor speciaal basisonderwijs. Er zijn twee locaties 

voor speciaal onderwijs; SO Mariëndael (De Onderwijsspecialisten) en SO De Isselborgh 

(SOTOG). VSO De Isselborgh (SOTOG) is verdeeld over vijf locaties. Op de locatie aan de 

Slotlaan 35 wordt vmbo 3 en 4 en horeca MSBO aangeboden. VMBO 1 en 2 wordt 

aangeboden aan de Slotlaan 45 en aan de Houtsmastraat 11. De locatie aan de 

Calslaan 14 biedt havo/vwo 1 en 2 en havo 3 en de Raadhuisstraat 26 biedt vmbo en 

havo voor klas 3, 4 en 5. 

 

Kentalis Doetinchem is een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. 
 

  

Speciaal Basisonderwijs Gemeente Doetinchem 

Nummer School 

25 School voor SBO SAM, locatie Bodden Hosang

26 School voor SBO SAM, locatie van Limburg Stirum

Speciaal Onderwijs Gemeente Doetinchem 

Nummer School 

18 SO Mariendael

19 So De Isselborgh

20 Kentalis

Voortgezet Speciaal Onderwijs Gemeente Doetinchem

Nummer School

21 VSO Isselborgh

22 VSO Isselborgh

23 VSO Isselborgh

24 VSO Isselborgh

25 VSO Isselborgh

25 
26 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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4.7 Voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterhoek VO is het schoolbestuur van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de 

gemeente Doetinchem. De scholen voor VO zitten goed verspreid over de stad. Prakticon 

biedt praktijkonderwijs aan ongeveer 375 leerlingen uit Doetinchem en uit de regio. Zij 

zijn gehuisvest in een nieuw gebouw. Op het Metzo College (een dislocatie van het 

Ludger College) worden alle leerwegen voor het vmbo aangeboden. Ook het Metzo 

College is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw.  

 

Op dit moment zijn er drie brede scholengemeenschappen voor mavo, havo en 

vwo/gymnasium. Dit zijn het Ulenhofcollege (protestants-christelijk), het Ludger College 

(katholiek) en het Rietveld Lyceum (openbaar). Het Ulenhofcollege is gehuisvest op één 

locatie in een verouderd gebouw dat wel is uitgebreid en aangepast. Het Ludger College is 

gehuisvest op twee locaties. Op de Holterweg is de onderbouw gesitueerd en op de 

Vondellaan is de bovenbouwgesitueerd. Het gebouw aan de Holterweg is enige jaren 

geleden aangepast. Het gebouw aan de Vondelstraat is verouderd. 

 

Het Rietveld Lyceum is gehuisvest is een karakteristiek gebouw dat is ontworpen door 

architect Gerrit Rietveld. 

 

  

Voortgezet onderwijs Gemeente Doetinchem

nummer school

26 Prakticon

27 Metzo College

28 Ludger College

29 Ludger College

30 Ulenhofcollege

31 Rietveld Lyceum

26 

27 

31 

28 

29 

30 
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5 Van visie naar huisvesting 

In hoofdstuk 3 zijn de van belang zijnde thema’s uitgewerkt en vertaald naar consequenties 

voor de huisvesting. In de uitwerking is veelvuldig te lezen dat de thema’s niet op zichzelf staan 

en dus met elkaar verbonden zijn. Zo is het beleid op IKC direct gekoppeld c.q. van eenzelfde 

orde/opgave als passend onderwijs. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt vanuit de bestaande huisvestingssituatie, in relatie tot de 

thema’s, aangegeven wat de benodigde maatregelen zijn om in de planningsperiode van het 

IHP (tot en met 2027) de onderwijshuisvesting op orde te krijgen. De maatregelen die genoemd 

worden, zijn primair gericht om te zorgen dat de huisvesting voor het onderwijs op orde komt. 

Dat is enigszins een enkelvoudige opgave en veelal per schoollocatie. 

 

Voorgaande komt onder meer voort uit het voldoen aan de regelgeving rondom 

onderwijshuisvesting (leerlingenprognoses, normatieve ruimtebehoefte, etc.) als minimum. Het 

past bij hoe we in Nederland voor elke doelgroep een eigen regelgeving, bekostiging en 

systemen hebben georganiseerd (zelfs binnen het onderwijs). Het is in de praktijk daarmee 

moeilijk om over deze grenzen heen de, zo gewenste, verbindingen te leggen of zelfs te 

integreren zonder dat niet aan de regels wordt voldaan (verantwoording over bestedingen aan 

de autoriteiten bijvoorbeeld). 

 

Vanuit de thema’s is het juist van belang om wel te verbinden/te verbreden/te integreren vanuit 

de verschillende doelgroepen. In dit hoofdstuk is het kader opgenomen om vanuit deze 

inhoudelijke visie tot integrale huisvestingsoplossingen (lees: dus geen enkelvoudige oplossing) 

te komen voor de verschillende gebieden en sectoren in de gemeente Doetinchem. 

 

5.1 Ambitieniveau 

Met de in hoofdstuk 3 uitgewerkte inhoudelijke thema’s is een ambitieniveau vastgelegd. 

Gemeente en schoolbesturen streven naar een goede spreiding van IKC’s over de 

gemeente. Deze IKC’s hebben een breed aanbod dat past bij de vragen uit de wijk. Voor 

iedere wijk wordt maatwerk geleverd, maar een verbinding tussen onderwijs, opvang, 

wijkwerk en (jeugd)zorg is overal een must. Daarnaast streven partijen naar een zo 

passend mogelijk aanbod voor zoveel mogelijk kinderen in de nabijheid van hun 

woonadres. 

 

Samenwerking in aanbod tussen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet 

(speciaal)onderwijs is een vanzelfsprekendheid. Gemeente en schoolbesturen streven een 

balans na tussen vraag en aanbod in de wijk, waarbij het bestaande vastgoed het 

vertrekpunt is. Trends in leerlingenontwikkeling worden in principe door de scholen in een 

gebied samen opgevangen. Groei van een school wordt niet zonder meer gefaciliteerd 

wanneer in de wijk capaciteit voldoende is. De opgave is om duurzame oplossingen 

gemeenschappelijk te formuleren. Daarnaast zijn ook de bereikbaarheid van de 

voorzieningen en de ruimtelijke inpassing in de wijk van belang. Ook dat moet passend 

zijn voor de wijk.  
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5.2 Huisvestingsaanvragen 

In het volgende hoofdstuk staan zoals hiervoor is beschreven de enkelvoudige/basale 

opgaven voor de planningsperiode van dit IHP. Dit dient gezien te worden als het basis 

ingrediënt en is daarmee niet compleet. Dat betekent dat het betreffende schoolbestuur 

aan de hand van voornoemde integrale visie dient te komen tot een complete opgave om 

vervolgens deze aan te vragen. ‘Enkelvoudige’ aanvragen worden daarmee in principe 

niet in behandeling genomen. 

 

Huisvestingsaanvragen voor een school in een bepaalde wijk worden ingediend door het 

betreffende schoolbestuur, maar in nauw overleg en met draagvlak bij de andere 

schoolbesturen in de wijk. De achterliggende gedachte hierbij is dat de schoolbesturen 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een passend aanbod in het gebied waarbinnen ze 

opereren.  

 

Naast de schoolbesturen worden ook andere partners betrokken bij de aanvraag. In de 

aanvraag wordt de visie van het aanvragende schoolbestuur op alle thema’s uitgewerkt 

en vertaald naar huisvestingsopgave: 

- Wijk-/regioanalyse waarin in afstemming met de andere schoolbesturen 

zichtbaar is gemaakt hoe in de wijk de ontwikkeling van de scholen is en 

duurzame huisvesting wordt geformuleerd. 

- IKC-ontwikkeling en dus wordt de samenwerking als uitgangspunt genomen met 

de partners (speciaal onderwijs, kinderopvang, welzijn, etc.). 

- Passend onderwijs in samenspraak met het sociaal domein. 

- Wijkgericht werken en jeugdzorg. 

- Duurzaamheid door optimaal gebruik te maken van capaciteit, total cost of 

ownership benadering, ambitie tot energieneutraliteit. 
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6 Van visie naar huisvesting per gebied 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de projecten geredeneerd van uit de 

gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze projecten kunnen zoals in het vorige 

hoofdstuk slechts vormgegeven worden vanuit een integrale benadering waarin onderwijs, 

opvang, zorg en andere partijen vanuit een professioneel partnerschap samen met de gemeente 

intensief samenwerken. Wanneer in dit hoofdstuk gesproken wordt over passende huisvesting 

dan wel leegstand, betreft dit passend voor onderwijs en formele leegstand op basis van de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem.  

 

6.1 Basisonderwijs 

6.1.1 Gebied 1 - Noord, De Bezelhorst, Overstegen en Muziekbuurt 

In gebied 1 staan vijf scholen. Daarnaast is er ook een school in het buurtschap 

IJzevoorde gelegen dat we tot dit gebied rekenen. In Noord en De Bezelhorst staan drie 

scholen, namelijk: CBS De Haven, OBS Hagen en De Wijngaard. In de wijk Overstegen 

zijn twee basisscholen gevestigd, namelijk: de Wilhelminaschool en IKC Het Noorderlicht. 

 

Voor gebied 1 is vervangende nieuwbouw dan wel renovatie en uitbreiding voor de 

Wilhelminaschool aan de orde. Het schoolbestuur dient een integraal plan in voor de 

school in samenhang met de maatschappelijke opgave in het gebied. Balans in vraag 

en aanbod is in deze wijk ook een vraagstuk. De gezamenlijke schoolbesturen zoeken 

naar een oplossing om trends in leerlingenontwikkeling met elkaar op te vangen.  

 

Basisschool IJzevoorde 

Basisschool IJzevoorde is een nevenvestiging van 

CBS ’t Loo in Zelhem. De school is in leerlingenaantal 

gegroeid van 44 leerlingen in 2012 naar een redelijk 

stabiel leerlingenaantal tussen de 70 en 80 leerlingen 

op dit moment. De school werkt samen met de 

buitenschoolse opvang en biedt een aanbod van 07.00 

- 19.00 uur. Vast aan het gebouw van de school is ook 

De Pokkershutte gevestigd; een gebouw dat beheerd 

wordt door Stichting IJzevoorde en  

omstreken waar diverse verenigingen en instellingen onderdak vinden.  

 

Het basisonderwijs in het buurtschap IJzevoorde is voor de toekomst passend 

gehuisvest. De omvang van de locatie dient goed gemonitord te worden door het 

schoolbestuur.  

 

Wilhelminaschool 

De Wilhelminaschool in Doetinchem is 

gehuisvest in een verouderd gebouw. 

De school is de afgelopen jaren gegroeid 

in leerlingenaantal en groeit naar verwachting van het schoolbestuur ook de komende 

jaren. De school is gelegen in de Muziekbuurt en heeft in die buurt een belangrijke 

functie. In het gebouw is naast een kinderopvangorganisatie ook een buurtcoach, een 

logopediste, een zorg- en adviesloket voor ouders en een spel-o-theek gehuisvest. Voor 

dit gebouw speelt een huisvestingsvraag in verband met een tekort aan capaciteit en de 

leeftijd en onderhoudsstaat van het gebouw. 
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Hieronder volgen een aantal mogelijkheden om het huisvestingsvraagstuk van de 

Wilhelminaschool op te lossen: 

- uitbreiding en renovatie van het bestaande gebouw 

- vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie 

- ingebruikname van een ander gebouw 

 

Voor de optie renovatie zijn enkele schetsen gemaakt. De derde optie (ingebruikname 

van een ander gebouw) is alleen mogelijk als onderdeel van een carrousel waarbij 

meerdere scholen van plek wisselen. Het advies voor de Wilhelminaschool is om op korte 

termijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren waarbij de drie bovengenoemde opties 

onderzocht worden op de aspecten visie, ruimte en financiën. 

 

Op basis van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wordt gekozen voor een van 

de drie opties. Bij het haalbaarheidsonderzoek moet ook de terugkeer van opvang en 

andere functies meegenomen worden. Daarnaast is ook de omvang van de voorziening 

onderdeel van het onderzoek. De school is de afgelopen jaren gegroeid door instroom 

vanaf de onderkant. De verwachting van het schoolbestuur is dat deze groei verder 

doorzet. 
 

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor de toekomstige huisvesting van de 

Wilhelminaschool. 

 

CBS De Haven 

CBS De Haven is gehuisvest in een nieuw gebouw uit 

2010. Er is sprake van een nauwe samenwerking met 

de kinderopvang. CBS De Haven is de afgelopen jaren 

sterk gegroeid in leerlingenaantal. Het gebouw is al 

uitgebreid tot 1.340 m². De afgelopen tijd is door een 

interne verbouwing extra ruimte (133 m²) gecreëerd 

om de groei op te vangen. De laatste twee jaar was 

het leerlingenaantal stabiel. Het schoolbestuur 

verwacht wederom groei, in tegenstelling tot de leerlingenprognoses. De capaciteit van 

het gebouw kan op de locatie niet meer uitgebreid worden. 

 

CBS De Haven is op dit moment passend gehuisvest. Bij verdere groei van het aantal 

leerlingen ontstaat mogelijk weer een capaciteitsprobleem. Het schoolbestuur dient dit 

te monitoren, omdat uitbreiding op locatie niet mogelijk is. 

 

OBS Hagen 

OBS Hagen is gehuisvest in een 

gebouw uit 1983. In het gebouw 

van de school is ook een 

peuteropvang en een buitenschoolse 

opvang gevestigd. De school en de 

opvang fungeren als integraal 

kindcentrum onder leiding van de 

directeur van de school. De afgelopen jaren heeft de school te maken met een afnemend 

leerlingenaantal. De school heeft ook de beschikking over tijdelijke huisvesting. Dit is niet 

meegenomen in de berekeningen. Van een ruimtetekort is dan ook geen sprake.  

 

OBS Hagen is passend gehuisvest. Het schoolbestuur dient het dalende leerlingenaantal 

te monitoren. Wellicht kunnen de noodunits bij een blijvende daling afgestoten worden. 
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IKC Het Noorderlicht 

IKC Het Noorderlicht is gehuisvest in een gebouw dat 

in augustus 2017 in gebruik is genomen. Het gebouw 

biedt onderdak aan een basisschool (fusie van Het 

Palet en OBS Overstegen), kinderopvang, het 

wijkbedrijf en buurtwerk. Op dit moment heeft de 

school één lokaal in gebruik dat voor de kinderopvang 

bedoeld was. Op termijn past de school naar 

verwachting in haar eigen ruimten. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Doetinchem heeft op 26 februari 2015 besloten dat 

bij de bouw van IKC Noorderlicht de bouw zodanig modulair en qua plattegrond 

ontwikkeld wordt, dat uitbreiding van het IKC met SO Mariëndael op termijn mogelijk 

blijft.  

 

IKC Het Noorderlicht is passend gehuisvest. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk (los 

van een mogelijk tweede fase). 

 

De Wijngaard 

Basisschool De Wijngaard is de enige reformatorische 

school in de gemeente Doetinchem en heeft naast een 

functie voor Doetinchem ook een regionale functie. De 

school is gehuisvest in een gebouw uit 2012. De 

afgelopen jaren is het aantal leerlingen gedaald van 

ruim 130 naar onder de 100. Dit betekent dat de 

school formeel te maken heeft met leegstand. De 

prognoses voorspellen een stabiel leerlingenaantal voor 

de school. Op basis van de trouwe achterban is dit ook 

reëel.  

 

De Wijngaard is passend gehuisvest. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk. 

 

6.1.2 Gebied 2 - De Huet, Dichteren en Wijnbergen 

Gebied 2 bestaat uit de wijken De Huet, Dichteren en Wijnbergen. De Huet was de eerste 

uitbreidingswijk van Doetinchem die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is 

ontstaan. Op dat moment vestigden zich vier basisscholen in deze wijk. Op de 

Wolborgenmate zijn dat OBS de Huet en basisschool AnderZ en op het Lavendelveld zijn 

dat IKC de Plattenburg en basisschool Octa. Op De Wolborgenmate is ook een gymzaal 

aanwezig. Op De Huet zijn diverse aanbieders voor kinderopvang aanwezig.  

 

Dichteren (voorheen een apart dorp) is de tweede uitbreidingswijk van Doetinchem. In de 

jaren negentig van de vorige eeuw en in het eerste decennium van deze eeuw is daar een 

nieuwe woonwijk gerealiseerd. In de wijk Dichteren zijn drie basisscholen samen 

gehuisvest in MFA Het Kleurrijk. Deze basisscholen zijn OBS Mozaïek, CBS ‘t Prisma 

(dislocatie van basisschool AnderZ) en basisschool Dichterbij. Naast de basisscholen is er 

ook een gymzaal en een kinderopvang in het gebouw gevestigd. 
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De wijk Wijnbergen bestaat uit het voormalige dorp Wijnbergen. Daarnaast wordt er sinds 

enkele jaren gewerkt aan de derde uitbreidingswijk van Doetinchem. In de bestaande wijk 

Wijnbergen staan vrijeschool de Kleine Prins en OBS Canadaschool. In de nieuwe 

woonwijk wordt géén school gerealiseerd. Er is een veilige fietsverbinding gemaakt met 

de wijk Dichteren. De verwachting is dat de kinderen uit de nieuwe wijk gebruik zullen 

maken van één van de drie scholen in de wijk Dichteren.  

 

Voor gebied 2 geldt dat gezocht moet worden naar een integrale oplossing waarbij de 

leerlingendaling in De Huet, de stabilisatie in Dichteren en de aanwas vanuit 

Wijnbergen samengenomen wordt. De huisvestingssituatie van de scholen in de Huet 

biedt kansen om voor deze wijk tot een brede voorziening te komen vanuit de eerder 

genoemde thema’s. Ontwikkelingen in Dichteren en Wijnbergen hebben invloed op de 

uiteindelijk te maken keuze voor de wijk De Huet. 

 

De Huet 1 
 

OBS de Huet 

OBS de Huet is gevestigd in een 

gebouw uit 1982. Op dezelfde 

locatie staan nog twee 

vergelijkbare schoolgebouwen. 

In het gebouw is een gymzaal 

aanwezig waar de school 

gebruik van maakt. In de directe omgeving zijn aanbieders voor kinderopvang gevestigd, 

onder andere in het leegstaande gebouw van voormalige basisschool De Wegwijzer.  

 

Basisschool AnderZ 

Basisschool AnderZ (voorheen CBS De Mate) is 

gevestigd in een vergelijkbaar gebouw als OBS de 

Huet. De school heeft te maken met een overschot 

aan ruimten en is op dit moment dus niet passend 

gehuisvest. Basisschool AnderZ maakt gebruik van de 

gymzaal. Ook is er - zoals aangegeven - 

kinderopvang in de nabijheid gelegen.  

 

De Huet 2 
 

Basisschool Octa 

Basisschool Octa (ontstaan door samenvoeging van 

twee locaties van basisschool De Wegwijzer) is 

gehuisvest in een gebouw uit 1986. Daarnaast maakt 

de school gebruik van noodunits. In en in de nabijheid 

van de school zijn diverse aanbieders voor 

kinderopvang gevestigd. Leerlingen van de school 

gymmen in sporthal De Bongerd. 
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IKC De Plattenburg 

IKC De Plattenburg is gehuisvest in 

een gebouw uit 1986 en in de directe 

nabijheid van basisschool Octa. Naast 

de permanente capaciteit maakt deze 

school ook gebruik van noodunits. In 

het gebouw van De Plattenburg is 

kinderopvang gevestigd. Er is sprake 

van een nauwe samenwerking tussen 

de school en de opvang. Leerlingen van De Plattenburg gymmen, net als leerlingen van 

basisschool Octa, in sporthal De Bongerd.  

 

Scenario-ontwikkeling De Huet 

De basisscholen op De Huet hebben de komende jaren ook te maken met 

leerlingendaling. Volgens de prognoses zijn er op de lange termijn op De Huet I 

200 leerlingen die basisonderwijs volgen. Op De Huet II zijn dat 400 leerlingen. De 

gemeente heeft aangegeven dat zij verwacht dat er een investering nodig is voor alle 

onderwijshuisvesting op De Huet. De betrokken schoolbesturen hebben aangegeven dat 

zij de komende tijd met elkaar in gesprek zullen gaan over het aantal locaties en het 

aantal scholen dat in de toekomst gevestigd zal zijn op De Huet. 

De schoolbesturen willen samen de mogelijkheden voor een passend aanbod aan 

kinderopvang meenemen in hun gesprekken. Bij de gesprekken zijn de volgende zaken 

van belang: 

- Hoeveel scholen en hoeveel locaties zijn gewenst, ook in relatie met het aanbod 

in Dichteren? 

- Hoe kan vorm en inhoud gegeven worden aan de visie op IKC-ontwikkeling? 

- Is een koppeling met het SBO en het SO mogelijk (zie ook paragraaf 6.2.2)? 

 

Het uitgangspunt voor de wijk De Huet is vervangende nieuwbouw voor alle scholen. 

Nader onderzoek en gesprekken tussen de schoolbesturen en andere instellingen moet 

uitkomst geven over de omvang van de toekomstige huisvesting. Bij uitwerking van de 

plannen vraagt de infrastructuur veel aandacht. Ook moet een plan gemaakt worden 

voor de leegstaande/leegkomende gebouwen. 
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Dichteren 

De drie basisscholen in de wijk Dichteren (obs Mozaïek, basisschool Dichterbij en 

CBS ’t Prisma) zijn gevestigd in MFA Het Kleurrijk. Naast de scholen is ook kinderopvang 

en een gymzaal in dit gebouw gevestigd. Binnen de MFA zijn er wissellokalen om 

schommelingen in leerlingenaantal tussen de drie scholen op te kunnen vangen.  

 

De komende jaren zal het leerlingenaantal in de wijk Dichteren afnemen. Wel moet de 

wijk de groei vanuit de wijk Wijnbergen opvangen. De verwachting is dat dit binnen de 

capaciteit van het huidige gebouw past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wijnbergen 
 

Vrijeschool de Kleine Prins 

Vrijeschool de Kleine Prins is gevestigd in 

een gebouw uit 2011. Dit gebouw is 

passend bij het onderwijsconcept van de 

school. Na schooltijd is er buitenschoolse 

opvang. Meestal vindt de opvang buiten 

plaats, alleen bij slecht weer vindt dit in de 

school plaats. 

 

De school is passend gehuisvest. Er zijn geen maatregelen nodig. 

 

OBS Canadaschool 

OBS Canadaschool is gevestigd in een gebouw dat 

eind jaren vijftig is gebouwd, en enkele jaren geleden 

volledig is gerenoveerd. Het gebouw voldoet. In het 

gebouw wordt buitenschoolse opvang aangeboden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

De scholen in Dichteren zijn gezamenlijk passend 

gehuisvest. Mogelijk ontstaat er de eerste jaren een 

tekort door de aanwas vanuit Wijnbergen. 

Vooralsnog zijn er geen maatregelen nodig. 

De school is passend gehuisvest. Er zijn geen maatregelen nodig. 
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6.1.3 Gebied 3 - Centrum en Oosseld 

In gebied 3 zijn drie scholen gevestigd. In het centrum van Doetinchem zijn dat 

Montessorischool De Pas en OBS Hogenkamp en in Oosseld is dat De Zonneboom.  

De Zonneboom is ontstaan uit een fusie van de Julianaschool en de Vijverbergschool.  

 

Voor gebied 3 geldt dat er sprake is van groei van het aantal leerlingen in het centrum. 

Deze groei wordt onder andere veroorzaakt door een toenemend aantal geboorten in 

de wijk. OBS Hogenkamp heeft vooral te maken met groei. In mindere mate geldt dit 

ook voor Montessorischool De Pas. Onderzocht moet worden of alle groei veroorzaakt 

wordt door toename van het aantal kinderen in de wijk, of dat er andere factoren 

meespelen.  

 

Centrum 
 

Montessorischool De Pas 

Montessorischool De Pas is een 

stabiele school in het centrum 

van Doetinchem. Deze school is 

in de afgelopen jaren iets 

gegroeid in leerlingenaantal. De 

verwachting van het 

schoolbestuur is dat de groei doorzet en zal leiden tot een noodzaak om de capaciteit uit 

te breiden. Binnen de school is ook een buitenschoolse opvang gehuisvest.  

 

De school is vooralsnog passend gehuisvest. De groei moet goed gemonitord worden, 

ook in relatie tot de andere scholen in het centrum. 

 

OBS Hogenkamp 

OBS Hogenkamp is ook gelegen in het centrum van 

Doetinchem. Het aantal leerlingen op de school is in de 

laatste jaren sterk gegroeid. Vorig jaar heeft de 

gemeente Doetinchem besloten om over te gaan tot 

uitbreiding van de school middels het slopen van een 

gedeelte en het terugbouwen in twee lagen. De 

verwachting is dat de uitbreiding op lange termijn 

voldoende is om alle leerlingen te huisvesten.  

 

Tot het moment dat de school is uitgebreid wordt er gebruik gemaakt van een 

schoolgebouw aan de Houtsmastraat in Doetinchem.  

 

De school is niet passend gehuisvest. Er is besloten om over te gaan tot uitbreiding van 

het gebouw.  
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Oosseld 
 

CBS De Zonneboom 

De Zonneboom is samen met andere organisaties 

gevestigd in een multifunctioneel gebouw in de wijk 

Oosseld. Naast de school zelf zijn onder andere het 

buurt- en wijkwerk, een sportzaal en een kinderopvang 

gehuisvest in de MFA. De school heeft de laatste jaren 

te maken gehad met een dalend leerlingenaantal. 

Formeel is er dus sprake van leegstand in het gebouw. 

 

De school is niet passend gehuisvest. Er is sprake van een overschot. 

 

6.1.4 Gebied 4 - Wehl 
 

Kindcentrum Het Timpaan 

In het dorp Wehl staat één basisschool, namelijk 

Kindcentrum Het Timpaan. Het Timpaan is gehuisvest 

in een gebouw uit 2008. De locatie in Nieuw-Wehl is 

met ingang van het schooljaar 2015/2016 gesloten. In 

het gebouw van Het Timpaan is ook kinderopvang 

gehuisvest. Op dit moment maakt de basisschool nog 

gebruik van ruimten in het voormalige gemeentehuis 

van Wehl. Naar verwachting passen op termijn alle 

leerlingen van Het Timpaan in het gebouw van het kindcentrum en ontstaat een 

ruimteoverschot. De school verhuurt met toestemming van de gemeente drie lokalen aan 

een kinderopvangorganisatie. Deze m² behoren wel tot de onderwijscapaciteit.  

 

Het basisonderwijs in het dorp Wehl is voor de lange termijn passend gehuisvest.  

Er zijn geen maatregelen nodig. Het overschot in vierkante meters is wel een 

aandachtspunt voor het schoolbestuur 

 
6.1.5 Gebied 5 - Gaanderen 

In Gaanderen staan twee scholen voor 

basisonderwijs. Basisschool Gaanderwijs (ontstaan 

uit een fusie van basisschool St. Martinus en 

St. Augustinus) is samen met voetbalvereniging 

VVG’25 gehuisvest in MFA Gaanderwijs. Ook de 

kinderopvang maakt gebruik van dit gebouw. Het 

gebouw is in 2017 opgeleverd en in gebruik 

genomen. Bij de bouw is rekening gehouden met 

het feit dat het aantal basisschoolleerlingen in het 

dorp Gaanderen de komende jaren verder terugloopt naar ongeveer 350. Wanneer dit 

aantal is bereikt, passen zowel basisschool Gaanderwijs als OBS Wis en Wierig in het 

gebouw.  
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Op dit moment is het nog niet helder of OBS 

Wis en Wierig als zelfstandige school in het 

gebouw trekt of gaat fuseren met basisschool 

Gaanderwijs. Naar verwachting zal OBS Wis 

en Wierig met ingang van het schooljaar 

2020/2021 haar intrek nemen. Op dat 

moment zal het huidige gebouw van OBS Wis en Wierig weer teruggegeven worden aan 

de gemeente wegens einde gebruik voor het onderwijs. Tegenover MFA Gaanderwijs is 

Sporthal De Pol gevestigd en kinderopvang. De partijen geven samen invulling aan een 

compleet aanbod voor kinderen. 

 

Het basisonderwijs in het dorp Gaanderen is voor de lange termijn passend gehuisvest. 

Er zijn - na de inpassing van OBS Wis en Wierig (met, afhankelijk van de gekozen 

vorm, mogelijk een aantal ondersteunende ruimten) in MFA Gaanderwijs - geen 

maatregelen nodig. Het herbestemmen van het gebouw van Wis en Wierig is een 

vraagstuk. 
  

 

 
 

6.2 Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

6.2.1 Algemeen 

De afgelopen jaren is het aanbod aan speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs in Doetinchem uitgebreid. Doetinchem vervult een 

belangrijke regiofunctie, omdat niet alleen kinderen uit de gemeente, maar ook kinderen 

uit de regio er gebruik van maken. Op dit moment is er in Doetinchem een aanbod voor 

kinderen met leer- en opvoedingsproblemen, lichamelijke problemen, geestelijke en 

meervoudige beperkingen, taalontwikkelingsstoornissen en gedrags- en psychiatrische 

problematiek aanwezig. 

 

6.2.2 SBO SAM en De Onderwijsspecialisten 

Sinds 1 januari 2018 is SBO SAM – het schoolbestuur van de twee scholen voor speciaal 

basisonderwijs in Doetinchem – bestuurlijk gefuseerd met De Onderwijsspecialisten. Het 

speciaal basisonderwijs heeft op dit moment twee vestigingen in Doetinchem, namelijk 

aan de Boddens Hosangstraat en aan de van Limburg Stirumlaan. De 

Onderwijsspecialisten heeft in Doetinchem ook een school voor zeer moeilijk lerende 

kinderen, lichamelijk beperkte kinderen en meervoudig beperkte kinderen. Dit is 

SO Mariëndael. Binnen deze voorziening wordt nu al nauw samengewerkt met de 

revalidatiezorg van Klimmendaal en vindt er pedagogische ondersteuning plaats vanuit 

Zozijn. Deze school is nu gehuisvest aan de Oude Rozengaardseweg in de directe 

nabijheid van IKC Het Noorderlicht. 

x 
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Vanuit de in hoofdstuk 3 geformuleerde visie op de ontwikkeling van integrale kindcentra 

en passend onderwijs, is het streven dat samenwerkende instellingen voor zoveel 

mogelijk kinderen een passend aanbod kunnen doen. Dit kan ook betekenen dat het 

regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs gebruik 

kunnen maken van elkaars kennis en expertise en deze gezamenlijk in kunnen zetten 

voor de kinderen in een wijk, dorp of stad. 

 

Het streven van De Onderwijsspecialisten is om te komen tot een locatie waar het SBO en 

het SO samen het regulier onderwijsvorm en inhoud kunnen geven aan IKC-ontwikkeling 

en aan het bieden van een passend aanbod aan zo veel mogelijk kinderen. De wens is 

hierbij ook om meer kinderen thuisnabij onderwijs te bieden. Dit betekent dat welllicht 

een deel van de leerlingen die nu in Didam onderwijs volgen, verplaatst kunnen worden 

naar Doetinchem. Dit gaat om ongeveer 20 kinderen. 

 

Onderzoek de mogelijkheden voor SBO SAM en SO Mariëndael voor gezamenlijke 

huisvesting in combinatie met regulier onderwijs en andere voorzieningen op een nader 

te bepalen locatie. 

 

6.2.3 Kentalis 

Kentalis Doetinchem biedt sinds 2016 onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd 

met een taalontwikkelingsstoornis en is gevestigd aan de Vondelstraat in Doetinchem. Op 

deze locatie wordt ook onderzoek gedaan bij cliënten en vanaf deze locatie wordt 

ambulante begeleiding gegeven aan leerlingen in het reguliere onderwijs. Kinderen en 

jongeren kunnen hier terecht voor een behandeling en kunnen advies krijgen van 

professionals. De school heeft ongeveer 70 leerlingen. In het gebouw is ook kinderopvang 

van Markant gehuisvest. 

 

De school kent een stabiele omvang. Dit jaar is er echter sprake van groei waardoor de 

huisvesting als krap wordt ervaren. Voor de school is nog niet duidelijk of dit een 

structurele groei betreft. De school heeft vanuit het bestuur de opgave om naar school-in-

school constructies te gaan. De directie is momenteel bezig om dit uit te werken met de 

basisscholen.  

 

De school is passend gehuisvest. Er zijn geen maatregelen nodig. 

 

6.2.4 SOTOG 

SOTOG biedt op zes plaatsen in Doetinchem onderwijs aan voor kinderen met een 

verstandelijke beperking, dan wel ernstige gedragsproblematiek en psychiatrische 

problematiek. Op één locatie is dat voor kinderen in de basisschoolleeftijd en op de 

andere vijf locaties voor kinderen in de voortgezet onderwijs-leeftijd. SOTOG werkt 

binnen haar scholen samen met diverse (jeugd-/zorg)partners. Met name het voortgezet 

speciaal onderwijs is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. 

 

Vanuit het samenwerkingsverband ligt er een opgave bij alle schoolbesturen om het 

percentage kinderen dat gebruikt maakt van het VSO naar beneden te brengen. SOTOG 

beschouwt de locaties aan De Slotlaan als haar hoofdlocaties. De andere drie locaties 

(Houtsmastraat, Calslaan en Raadhuisstraat) zijn in gebruik genomen om de groei op te 

kunnen vangen. Het is de bedoeling dat deze locaties bij daling van het aantal leerlingen 

afgestoten worden. 

 

De scholen van SOTOG zijn op dit moment gehuisvest op zes locaties. Deze voldoen. 

Het streven is om de tijdelijke locaties af te stoten. 
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6.3 Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs in Doetinchem staat voor een grote opgave. Achterhoek VO 

heeft op basis van de leerlingenontwikkeling/-prognoses geconstateerd dat op de lange 

termijn niet drie, maar twee scholengemeenschappen voor mavo, havo en vwo 

levensvatbaar zijn. 

 
Het aantal leerlingen voor mavo, havo en vwo in Doetinchem krimpt tot 2028 met meer 

dan 32% (van ongeveer 4.800 leerlingen op dit moment naar minder dan 3.200 

leerlingen in 2028). Dit is een daling van ruim 1.600 leerlingen. Drie scholen-

gemeenschappen met ieder rond de 1.000 leerlingen zijn niet in staat om een breed, 

kwalitatief en onderscheidend aanbod aan te bieden en scholen met deze omvang zijn 

daarnaast financieel/exploitatie-technisch niet in stand te houden. 

 
De voorgaande visie raakt de scholen Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege. 

In de afgelopen periode heeft Achterhoek VO meerdere oplossingsscenario’s de revue 

laten passeren om te komen tot twee scholengemeenschappen. De uitkomst van dit 

traject is om in het schooljaar 2020/2021 te starten met twee nieuwe scholen-

gemeenschappen. De huidige drie scholen zullen hier (gefaseerd) in opgaan. De overige 

locaties voor voortgezet onderwijs zijn goed gehuisvest. 

 
Achtergrond visie 

In het strategisch beleidsplan ‘Kleurrijk verbinden’ heeft Achterhoek VO antwoord 

gegeven op de vraag ‘Waartoe is Achterhoek VO?’ Achterhoek VO heeft daarop - met 

steun van de GMR, RvT en dergelijke - het volgende antwoord geformuleerd: “Achterhoek 

VO is er om in de Achterhoek zorg te dragen voor een zo dekkend en divers mogelijk 

netwerk aan kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs, zo thuisnabij, kleinschalig en 

effectief mogelijk georganiseerd.” 

 
De diversiteit wordt geboden met twee scholengemeenschappen die zich van elkaar 

onderscheiden; denominatief, pedagogisch-didactisch en qua onderwijsaanbod. Er blijft 

dan iets te kiezen voor ouders en leerlingen.  

 
Achterhoek VO is momenteel bezig om de twee scholengemeenschappen inhoudelijk en 

organisatorisch verder vorm te geven. 

 

Opgave huisvesting voortgezet onderwijs 

De basis is twee volwaardige scholengemeenschappen voor mavo, havo en vwo. In 

theorie zijn deze scholen op de langere termijn elk ongeveer 1.600 leerlingen groot, 

echter is op voorhand niet te voorspellen hoe de verdeling qua belangstelling tussen de 

twee scholengemeenschappen zal zijn. Om niet te krap gehuisvest te zijn is de wens van 

het schoolbestuur om te rekenen met enige overmaat om op deze manier onderlinge 

krimp/groei op te kunnen vangen. Deze flexibiliteit dient nader onderbouwd te worden en 

vooralsnog wordt er door het schoolbestuur van uitgegaan dat 60% van de totale 

leerlingenprognose (3.200 leerlingen) bij elke school gehuisvest kan worden. 

 

De vervolgvraag is welke locatie(s) het meest geschikt is/zijn voor de twee scholen-

gemeenschappen. Achterhoek VO en de gemeente zijn hierover in gesprek, mede om 

verder te kijken dan enkel het realiseren van twee goede locaties, maar ook om de 

vrijkomende locaties optimaal te kunnen herbestemmen. 
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De huidige gebouwen  

De huidige drie scholen zijn gehuisvest in vier gebouwen, te weten: 

- Ulenhofcollege 

a. Bizetlaan 86 te (7002 LZ) Doetinchem 

b. pand uit 1981 

c. 403 m2 bvo tijdelijke huisvesting, 9.138 m2 bvo permanente huisvesting 

- Rietveld Lyceum 

a. Kruisbergseweg 4 te (7009 BP) Doetinchem 

b. pand uit 1971 

c. 600 m2 bvo tijdelijke huisvesting, 7.600 m2 bvo permanente huisvesting 

- Ludger College – Vondelstraat 

a. Vondelstraat 5 te (7002 AN) Doetinchem 

b. pand uit 1966 

c. 528 m2 bvo tijdelijke huisvesting, 7.728 m2 bvo permanente huisvesting 

- Ludger College – Holterweg 

a. Holterweg 121 te (7001 EK) Doetinchem 

b. pand uit 1961 

c. 5.256 m2 bvo permanente huisvesting 

 
Het Ludger College, locatie Holterweg, is economisch eigendom van Achterhoek VO. Dat 

is een bijzondere situatie, omdat regulier gezien de gemeente de economische 

claimrechten heeft. In een convenant uit 2006 is vastgelegd dat Achterhoek VO (c.q. de 

rechtsvoorganger COVOA) dit gebouw in het bezit heeft gekregen als bijdrage aan de 

vernieuwbouw van het Ulenhofcollege en het Ludger College. 
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7 Projecten uitvoeringsagenda 

In dit hoofdstuk worden de agenda c.q. prioritering van de uitvoering van de projecten nader 

toegelicht. 

 

7.1 Status uitvoeringsagenda 

Het IHP is een planningsinstrument. Daarmee zijn de jaren waarin projecten zijn gepland 

indicatief. Definitieve besluitvorming hierover en het beschikbaar stellen van kredieten 

zijn voorbehouden aan de gemeenteraad. De schoolbesturen en de gemeente hebben 

naar elkaar uitgesproken om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en een 

wederzijdse afhankelijkheid te hebben ten aanzien van onderwijshuisvesting. Het IHP is 

het resultaat van het vormgeven van die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geeft 

dan ook richting aan het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente en schoolbesturen 

voor de komende jaren. 

 

Na afronding van de collegevorming zal - indien mogelijk - een financieel kader worden 

bepaald voor uitvoering van de hieronder genoemde projecten. De huidige prioritering en 

fasering houdt verband met het spreiden van investeringen. Afhankelijk van het financiële 

kader dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad stelt, kan mogelijk met de 

jaartallen geschoven worden.  

 

7.2 Prioritering uitvoering projecten 

In de volgende tabel is de prioritering opgenomen (voorstel gemeente). 

 

 
 

Hieronder is per project een toelichting opgenomen. Er is voor gekozen om geen 

investeringsbedragen op te nemen. 

 

Achterhoek VO – voortgezet onderwijs (geplande start uitvoering: 2020) 

Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag hoe de verwachte leerlingendaling 

vertaald wordt in een huisvestingsplan voor twee scholengemeenschappen. Daarbij wordt 

ingezet op (her)gebruik van de bestaande schoolgebouwen op een dusdanige wijze dat 

deze voor lange termijn adequaat en op orde is. In dat huisvestingsplan wordt tevens 

helder op welke wijze bestaande schoollocaties kunnen worden afgestoten. Onderdelen 

van het onderzoek zijn onder andere: 

- Programma van Eisen voor de huisvesting. 

- Welke gebouwen het meest geschikt zijn om te revitaliseren, middels een 

inpassingsstudie. 

Prioritering uitvoering projecten IHP Doetinchem

Naam school Activiteiten

 Aanvangsjaar 

uitvoering 

1 Voortgezet onderwijs - totaal onderzoek in 2018 starten en in 2019 afronden 2020

2 Wilhelminaschool onderzoek in 2018 starten en in 2019 afronden 2020

3 De Huet I onderzoek in 2023 2025

4 De Huet II onderzoek in 2023 2025

5 SBO/Mariëndael onderzoek in 2023 2025* / 2027

* wanneer combinatie met 3 en 4 haalbaar is
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- De kosten van renovatie en, zo mogelijk, uitbreidingen waarin het aspect 

duurzaamheid betrokken wordt. 

- Fasering en prioritering van de noodzakelijke maatregelen gerekend vanaf start 

in 2020. 

- Het aandeel van het schoolbestuur en gemeente in de kosten. 

 

Het onderzoek voldoet aan de onder paragraaf 5.2 genoemde eisen. 

 

Wilhelminaschool (geplande start uitvoering: 2020) 

Op de Wilhelminaschool groeit het aantal leerlingen de laatste jaren sterk. De school heeft 

te maken met onderbouwgroepen van rond de 40 kinderen. De school verwacht door te 

groeien naar 300 leerlingen. 

 

Het onderzoek moet voldoen aan de onder paragraaf 5.2 genoemde eisen en zal verder 

ingaan op onder meer: 

- een analyse/onderbouwing op het verwachte leerlingenaantal; 

- Programma van Eisen voor de huisvesting; 

- analyse met vervolgens het bepalen van de voorkeursoplossing: 

a. renovatie van het huidige gebouw 

b. vervangende nieuwbouw 

c. renovatie van een ander bestaand gebouw 

- het aspect duurzaamheid; 

- de noodzakelijke maatregelen op het perceel/de locatie voor wat betreft de 

infrastructuur (verkeer, parkeren, schoolplein, groenvoorzieningen e.d.); 

- de kosten van de voorkeursoplossing; 

- een financieringsvoorstel voor de ruimten van de kinderopvang of andere 

partners. 

 

De Huet I en II (geplande start uitvoering: 2025) 

Op termijn zijn er op De Huet I ongeveer 200 leerlingen. Afhankelijk van de keuzes die de 

schoolbesturen maken, zullen zij op één of twee scholen onderwijs volgen. Dezelfde 

afweging geldt ook voor De Huet II waar op termijn ongeveer 400 leerlingen verwacht 

worden. 

 

Het onderzoek moet voldoen aan de onder paragraaf 5.2 genoemde eisen en zal verder 

ingaan op onder meer: 

- een analyse/onderbouwing op het verwachte leerlingenaantal; 

- Programma van Eisen voor de huisvesting; 

- analyse met vervolgens het bepalen van de voorkeursoplossing: 

a. renovatie van het huidige gebouw 

b. vervangende nieuwbouw 

- het aspect duurzaamheid; 

- de noodzakelijke maatregelen op het perceel/de locatie voor wat betreft de 

infrastructuur (verkeer, parkeren, schoolplein, groenvoorzieningen e.d.); 

- de kosten van de voorkeursoplossing; 

- een financieringsvoorstel voor de ruimten van de kinderopvang of andere 

partners. 

 

Het onderzoek zal gelijktijdig met het onderzoek voor SBO SAM/SO Mariëndael 

plaatsvinden om - indien mogelijk - inhoudelijke en ruimtelijke verbindingen te kunnen 

leggen. 
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SBO SAM/SO Mariëndael (geplande start uitvoering: 2027) 

De twee locaties van SBO SAM hadden op de laatste teldatum 220 leerlingen. Het 

schoolbestuur verwacht nog een kleine daling en verwacht daarna een stabiel beeld. Voor 

de lange termijn wordt uitgegaan van 208 leerlingen. Dit is de maximum variant waarbij 

de voorkeur van het schoolbestuur is dat alle leerlingen speciaal basisonderwijs op één 

locatie komen. 

 

SO Mariëndael heeft op dit moment ruim 40 leerlingen. Dit zijn zeer moeilijk lerende 

kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking en kinderen met een meervoudige 

beperking. Een deel van de kinderen uit de regio die zeer moeilijk lerend zijn, volgt nu 

onderwijs in Didam. De Onderwijsspecialisten wil graag meer leerlingen thuisnabij 

onderwijs geven. Hun verwachting is dat ongeveer 20 leerlingen in Doetinchem onderwijs 

dichter bij hun thuisadres kunnen volgen. Voor de lange termijn wordt uitgegaan van in 

totaal 65 kinderen voor SO Mariëndael. 

 

Het onderzoek moet voldoen aan de onder paragraaf 5.2 genoemde eisen en zal verder in 

gaan op onder meer: 

- een analyse/onderbouwing op het verwachte leerlingenaantal; 

- Programma van Eisen voor de huisvesting; 

- analyse met vervolgens het bepalen van de voorkeursoplossing: 

a. renovatie van een bestaand gebouw 

b. vervangende nieuwbouw 

- het aspect duurzaamheid; 

- de noodzakelijke maatregelen op het perceel/de locatie voor wat betreft de 

infrastructuur (verkeer, parkeren, schoolplein, groenvoorzieningen e.d.); 

- de kosten van de voorkeursoplossing; 

- een financieringsvoorstel voor de ruimten van de kinderopvang of andere 

partners. 

 

Het onderzoek zal gelijktijdig met het onderzoek voor De Huet plaatsvinden om - indien 

mogelijk - inhoudelijke en ruimtelijke verbindingen te kunnen leggen.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk geven we de zogenaamde ‘enkelvoudige’ opgaven weer vanuit 

onderwijshuisvesting. Deze worden door de aanvragende schoolbesturen ‘meervoudig’ gemaakt 

conform het kader uit hoofdstuk 5.  

 

8.1 Conclusies 

De gemeente en de schoolbesturen hebben de volgende speerpunten geformuleerd voor 

de komende jaren: 

- doorzetten beleid en ontwikkeling Integrale Kindcentra (inclusief wijkgericht 

werken en passend onderwijs); 

- integrale en meervoudige aanvragen als basis voor onderwijshuisvesting; 

- Plan van Aanpak duurzaamheid bestaande gebouwen; 

- onderzoek naar innovatieve financieringsmogelijkheden. 

 

Binnen deze speerpunten wordt ook invulling gegeven aan de volgende 

onderwijshuisvestingsvraagstukken: 

 

Basisonderwijs 

Voor de Wilhelminaschool in Doetinchem is vervangende nieuwbouw dan wel renovatie en 

uitbreiding aan de orde. De komende tijd wordt onderzocht welke variant inhoudelijk, 

ruimtelijk en financieel het best passend is.  

 

Het basisonderwijs in de wijk De Huet is aan vervangende nieuwbouw toe. Met deze 

operatie kan vraag en aanbod beter met elkaar in balans gebracht worden. De komende 

tijd moet helder worden op hoeveel locaties en in hoeveel scholen onderwijs wordt 

aangeboden. 

 

De overige scholen in het basisonderwijs zijn op dit moment passend gehuisvest. 

 

Speciaal basisonderwijs 

De Onderwijsspecialisten streeft naar intensieve samenwerking tussen SBO SAM en 

SO Mariëndael in combinatie met een reguliere basisschool en (zorg)partners. De 

haalbaarheid hiervan op een nader te bepalen locatie moet nader onderzocht worden.  

 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 

De komende jaren zal het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs naar 

verwachting afnemen. De verwachting is dat op (lange) termijn de leerlingen van 

VSO De Isselborgh in de twee locaties aan de Slotlaan in Doetinchem passen.  

 

Voortgezet onderwijs 

Vanwege de verwachte krimp zal er op termijn sprake zijn van twee scholen-

gemeenschappen voor mavo/havo/vwo in plaats van drie. Dat betekent dat een 

herschikking in de huisvesting nodig is. Het schoolbestuur is momenteel bezig met het 

ontwikkelen van plannen. Deze worden vertrouwelijk behandeld en worden om die reden 

niet in dit IHP benoemd. 
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8.2 Aanbevelingen 
 

Aannamebeleid 

Op dit moment is er in Doetinchem in het regulier onderwijs sprake van groei van enkele 

scholen, in tegenstelling tot stabiliteit en daling van het leerlingenaantal bij andere 

scholen. Deels heeft dit te maken met de ontwikkeling van de wijk waarin de scholen 

staan (verjonging), maar daarnaast heeft dit ook met de ‘goede naam’ van de school te 

maken. De vraag die gesteld kan worden, is of deze groei gefaciliteerd moet worden in 

huisvesting (door uitbreiding van capaciteit van de gebouwen) of dat de bestaande 

capaciteit van de gebouwen geldt als grens voor de groei. Schoolbesturen willen hier de 

komende tijd met elkaar over in gesprek gaan. De voorwaarde hiervan is dat alle 

schoolbesturen hierover meepraten. In het land zijn goede voorbeelden te noemen van 

vergelijkbare afspraken waarbij ook rekening is gehouden met de keuzevrijheid van 

ouders en kinderen.  

 
Overleg huisvesting 

De schoolbesturen in Doetinchem hebben aangegeven dat zij de behoefte hebben om 

structureel drie tot vier keer per jaar met elkaar en met de gemeente te overleggen over 

huisvestingszaken. Zij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een zo goed 

mogelijk aanbod te hebben voor alle kinderen in de gemeente. Tijdens de overleggen kan 

vanuit visie en behoefte overlegd worden over een passend voorzieningenniveau.  

 

Boven de kaart 

De diverse ontwikkelingen in Doetinchem ten aanzien van onderwijs en daaruit volgende 

onderwijshuisvesting moeten vanuit een integrale oplossing bekeken worden. Wanneer er 

gebouwen vrijkomen, kan onderzocht worden of deze geschikt zijn voor andere scholen in 

combinatie met andere voorzieningen. Dit kan leiden tot een soort carrousel. 

 

Vrijkomende locaties 

De afgelopen jaren zijn diverse onderwijsgebouwen teruggegeven aan de gemeente. 

Mogelijk komen daar de komende jaren meer gebouwen bij. Dit betekent dat voor deze 

gebouwen een andere functie gezocht moet worden dan wel dat deze gebouwen gesloopt 

worden. Ook kunnen de gebouwen gebruikt worden als tijdelijke huisvesting tijdens 

renovatie of vervangende nieuwbouw van andere scholen. De herbestemming van 

leegkomende gebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 

gemeente. Ook is het van belang om vroeg helder te hebben wat de toekomstplannen zijn 

van de gemeente met de over te dragen gebouwen. Wanneer de gemeente besluit tot 

sloop van het gebouw, is het opleveren van een gebouw conform conditie 3 niet reëel. 

 

Gymnastiek 

De gemeente Doetinchem beschikt in de stad en in de dorpen over een goed gespreid 

aanbod aan gymvoorzieningen. Op dit moment is er voldoende capaciteit aanwezig in de 

nabijheid van de scholen. Wanneer er verschuivingen plaatsvinden, is die capaciteit 

mogelijk niet meer voldoende. Bij de besluitvorming rondom plannen moet ook gekeken 

worden naar dit aspect. 
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Bijlage 1 - Algemene situatiebeschrijving 

In deze bijlage zijn de leerlingenontwikkelingen (tot en met 2017) en de prognoses voor de 

komende tien jaar beschreven. De prognoses van MOOZ van maart 2018 zijn uitgangspunt bij 

de planvorming. Per onderwijssoort is aangegeven waar en door welk schoolbestuur een 

bepaald soort onderwijs wordt aangeboden.  

 

Leerlingenontwikkelingen 2010 tot en met 2017 
 

Primair onderwijs 

In de gemeente Doetinchem zijn 21 scholen voor regulier basisonderwijs gehuisvest.  

Er zijn zeven schoolbesturen actief in de gemeente, te weten: 

- Scholengroep GelderVeste (vijf scholen)  

- Vereniging voor protestants-christelijk onderwijs Wilhelminascholen (één school) 

- Stichting IJsselgraaf (acht scholen) 

- Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs met Reformatorische grondslag 

Doetinchem en omgeving (één school) 

- Stichting Vrijescholen Athena (één school) 

- PRO8 (vier scholen) 

- Stichting Rooms-Katholiek/Protestants Christelijk basisonderwijs Wehl (één school) 

 

Onder de 21 scholen vallen negentien hoofdlocaties, één nevenvestiging (Basisschool 

IJzevoorde (hoofdlocatie is CBS ’t Loo in Zelhem)) en één dislocatie (CBS Prisma (hoofdlocatie is 

CBS AnderZ)). 

 

De ontwikkelingen in het aantal leerlingen tussen 2010 en 2017 verschilt per school; sommige 

scholen zien het aantal leerlingen dalen (onder andere basisschool Octa, De Zonneboom en OBS 

Wis en Wierig), terwijl andere scholen het aantal zien stijgen (onder andere Basisschool 

IJzevoorde, Wilhelminaschool en CBS De Haven). Voor alle scholen in de gemeente samen geldt 

dat zij in 2010 gezamenlijk 5.239 leerlingen hadden. In 2017 is dit gezamenlijke aantal 

leerlingen gedaald tot 4.625. Dit betekent dat er een daling van 12% heeft plaatsgevonden in 

genoemde periode.  

 

In de volgende grafiek zijn de leerlingenontwikkelingen uitgesplitst naar Wehl, Gaanderen en 

Doetinchem. Deze grafiek laat zien dat het aantal leerlingen in Doetinchem met 309 leerlingen 

is afgenomen. Het leerlingenaantal in Gaanderen is afgenomen met 223 en in Wehl met 132. 

Voor Doetinchem betekent dit een daling van 8%, voor Gaanderen een daling van 30% en voor 

Wehl een daling van 23%. Dit toont aan dat de gehele gemeente Doetinchem te maken heeft 

gehad met krimp in de afgelopen acht jaar.  
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In de gemeente Doetinchem zijn ook twee scholen voor speciaal basisonderwijs gevestigd. Tot 

2015 waren er nog drie scholen voor speciaal basisonderwijs in Doetinchem gevestigd. Zij 

hadden in 2010 gezamenlijk 485 leerlingen; in 2017 waren dit er 220. Dit betekent dat er een 

daling van 55% heeft plaatsgevonden.  

 

 
 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 

In de gemeente Doetinchem worden verschillende soorten (voortgezet) speciaal onderwijs 

aangeboden. De Onderwijsspecialisten biedt laag, hoog en midden speciaal onderwijs aan. 

SOTOG biedt laag voortgezet onderwijs (inclusief residentiële plaats), voorgezet onderwijs voor 

zeer moeilijk opvoedbare kinderen en laag speciaal onderwijs aan.  

 

In 2010 volgden er 357 leerlingen speciaal onderwijs; in 2017 is het aantal gegroeid naar 

630 leerlingen. Dit betekent dat er een stijging van 43% heeft plaatsgevonden. Deze stijging 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het voorgezet speciaal onderwijs. Dit type onderwijs nam 

toe van 200 leerlingen in 2010 naar 445 in 2017.  
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Sinds enkele jaren is er in Doetinchem ook een onderwijsvoorziening van Kentalis gevestigd. 

Kentalis Doetinchem richt zich op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Kentalis 

Doetinchem had op 1 oktober 2016 58 leerlingen en op 1 oktober 2017 60 leerlingen. Deze zijn 

niet meegenomen in onderstaande grafiek.  

  

 
 

Voortgezet onderwijs 

In de gemeente Doetinchem bieden vier onderwijsinstellingen op zes verschillende locaties 

voortgezet onderwijs aan. Het Ulenhof college (mavo-havo-vwo), Rietveld Lyceum (mavo-havo-

vwo) en het Prakticon (praktijkonderwijs) hebben ieder één locatie in de gemeente Doetinchem. 

Het Ludger College (mavo-havo-vwo) heeft twee locaties. Het Metzo College (vmbo) valt onder 

het BRIN-nummer van het Ludger College.  

 

Gezamenlijk hadden de scholen in 2010 6.010 leerlingen. In 2017 is dit aantal gestegen naar 

6.164 leerlingen. Dit is een toename van 3%. Opvallend hierbij is dat het aantal leerlingen tot 

2016 toeneemt, om vervolgens te dalen in 2017, zoals te zien is in de navolgende grafiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijbehorende tabellen zijn opgenomen in bijlage 2 van deze rapportage.  
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Leerlingenprognoses 
 

Primair onderwijs 

Voor het regulier basisonderwijs wordt de komende tien jaar een daling verwacht van 11% in de 

gemeente Doetinchem op basis van de prognose van MOOZ. De prognose gaat uit van 4.601 

leerlingen in 2018. De verwachting is dat het aantal zal dalen naar 4.025 in 2027. Uitsplitsing 

naar de twee dorpen en de stad toont aan dat er voor Doetinchem een daling van 11% wordt 

verwacht, terwijl dit in Gaanderen en Wehl respectievelijk 21 en 20% is.  

 

 
 

Voor het speciaal basisonderwijs wordt volgens opgave van het bestuur nog een lichte daling 

van het aantal leerlingen verwacht en vervolgens een stabilisatie tussen de 200 en 210 

leerlingen. 

 

Voortgezet onderwijs 

Het voorgezet onderwijs telt naar verwachting 6.068 leerlingen in 2018; de prognose van DUO 

laat zien dat dit aantal daalt naar 4.657 leerlingen in 2027. Dit betekent een daling van 30%. 
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De bijbehorende tabellen zijn opgenomen in bijlage 3 van deze rapportage. 

 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 

De leerlingenontwikkelingen voor het (V)SO zijn lastig te voorspellen. Er is geen prognose voor 

dit type onderwijs opgesteld. De verwachting van de schoolbesturen is dat het aantal leerlingen 

in het SO stabiel blijft en in het VSO zal dalen.   
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Bijlage 2 - Leerlingentellingen 

 
 

 
 

 
 

  

Leerlingentelling Primair onderwijs Gemeente Doetinchem 2010-2017

School 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Basisschool IJzevoorde 46 35 44 58 66 68 76 73

Wilhelminaschool 200 195 204 205 209 223 231 239

CBS De Haven 187 207 198 217 226 249 251 249

OBS Hagen 304 304 284 278 266 257 240 206

IKC Het Noorderlicht 270 279 312 308 336 318 329 293

Basisschool De Wijngaard 134 130 122 119 109 109 96 94

Vrije School De Kleine Prins 80 69 83 86 78 80 76 90

Basisschool Octa 285 261 240 229 205 187 211 211

CBS AnderZ 145 129 117 99 89 91 72 73

Canadaschool 225 214 214 205 219 234 234 258

OBS de Huet 217 212 202 196 186 194 178 175

Basisschool de Plattenburg 304 315 312 314 307 301 293 281

Basisschool Dichterbij 444 447 426 413 401 390 365 349

OBS Mozaiek Dichteren 345 328 338 327 329 327 306 280

CBS 't Prisma (dislocatie) 181 171 174 155 143 137 158 164

De Zonneboom 202 203 196 184 197 211 204 161

Montessorischool De Pas 253 249 213 197 163 164 178 197

OBS Hogenkamp 270 265 288 301 302 317 356 392

Het Timpaan 565 543 505 475 445 478 453 433

Gaanderwijs 371 378 370 341 327 284 287 268

OBS Wis en Wierig 211 209 197 178 169 158 144 139

5.239 5.143 5.039 4.885 4.772 4.777 4.738 4.625

Leerlingenontwikkeling Speciaal basisonderwijs 2010-2017

School 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SBO Sam, Boddens Hosangstraat 198 170 255 214 152 110 81 67

SBO Sam, Van Limburg Stirumlaan 174 180 177 161 164 163 152 153

SBO Sam, Vondelstraat 113 126 127 110 78 0 0 0

Totaal 485 476 559 485 394 273 233 220

Leerlingenontwikkeling (voorgezet) speciaal onderwijs 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mariendal 4 5 18 25 32 29 32 32

SGM Mariëndael (Tyltyl) 30 24 23 20 17 14 16 11

Sgm Klein Borculo VSO 200 250 285 306 348 396 424 445

Sch v Speciaal Onderwijs 123 141 153 170 161 149 149 142

Kentalis Doetinchem 58 60

357 420 479 521 558 588 679 690

Leerlingenentellingen voortgezet onderwijs 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PC SGM Ulenhof College v Ath Havo Mavo Vbo Lwoo 1.210 1.311 1.322 1.387 1.469 1.566 1.595 1.608

Ludger College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo 3.043 3.002 2.997 3.076 3.108 3.219 3.264 3.072

Rietveld Lyceum Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo 1.468 1.462 1.383 1.307 1.269 1.186 1.159 1.110

289 308 335 365 376 370 379 374

6.010 6.083 6.037 6.135 6.222 6.341 6.397 6.164

Leerlingenprognoeses voortgezet onderwijs 2018-2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PC SGM Ulenhof College v Ath Havo Mavo Vbo Lwoo 1.494 1.434 1.379 1.322 1.279 1.240 1.202 1.171 1.149 1.128

Ludger College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo 3.073 2.947 2.834 2.694 2.589 2.523 2.464 2.400 2.381 2.346

Rietveld Lyceum Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo 1.151 1.125 1.085 1.042 1.009 977 954 934 930 921

350 324 303 291 283 277 273 267 263 262

6.068 5.830 5.601 5.349 5.160 5.017 4.893 4.772 4.723 4.657

School

PRAKTICON

Totaal

School

PRAKTICON

Totaal
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Bijlage 3 - Leerlingenprognoses 

 
 

 

  

Leerlingenprognose Primair onderwijs Gemeente Doetinchem 2018-2027

School 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Basisschool IJzevoorde 74 73 73 73 73 73 71 71 71 70

Wilhelminaschool 238 237 239 241 239 238 237 238 237 233

CBS De Haven 247 245 241 240 237 233 230 228 226 224

OBS Hagen 212 206 202 199 197 190 184 179 178 177

IKC Het Noorderlicht 301 298 303 305 306 305 305 307 306 302

Basisschool De Wijngaard 96 95 93 93 93 91 90 88 87 86

Vrije School De Kleine Prins 87 86 84 83 82 80 79 78 78 77

Basisschool Octa 203 198 192 187 182 178 173 169 167 165

CBS AnderZ 79 76 74 72 69 68 66 65 64 64

Canadaschool 244 240 236 231 228 223 221 220 216 213

OBS de Huet 174 168 164 161 156 153 150 147 145 143

Basisschool de Plattenburg 276 267 260 254 246 239 233 229 225 222

Basisschool Dichterbij 351 336 326 314 304 294 290 288 281 280

OBS Mozaiek Dichteren 282 274 263 254 248 238 233 234 226 226

CBS 't Prisma (dislocatie) 153 148 143 139 135 131 128 127 124 123

De Zonneboom 180 188 191 195 195 197 195 192 191 188

Montessorischool De Pas 192 192 192 193 194 191 192 190 189 186

OBS Hogenkamp 389 398 397 401 403 403 403 403 400 391

Het Timpaan 423 395 381 371 360 348 350 347 337 337

Gaanderwijs 264 254 246 235 228 225 218 216 212 209

OBS Wis en Wierig 136 132 128 122 119 116 113 112 110 109

4.601 4.507 4.427 4.363 4.291 4.214 4.160 4.130 4.072 4.024

Leerlingenentellingen voortgezet onderwijs 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PC SGM Ulenhof College v Ath Havo Mavo Vbo Lwoo 1.210 1.311 1.322 1.387 1.469 1.566 1.595 1.608

Ludger College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo 3.043 3.002 2.997 3.076 3.108 3.219 3.264 3.072

Rietveld Lyceum Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo 1.468 1.462 1.383 1.307 1.269 1.186 1.159 1.110

289 308 335 365 376 370 379 374

6.010 6.083 6.037 6.135 6.222 6.341 6.397 6.164

Leerlingenprognoeses voortgezet onderwijs 2018-2027

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PC SGM Ulenhof College v Ath Havo Mavo Vbo Lwoo 1.494 1.434 1.379 1.322 1.279 1.240 1.202 1.171 1.149 1.128

Ludger College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo 3.073 2.947 2.834 2.694 2.589 2.523 2.464 2.400 2.381 2.346

Rietveld Lyceum Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo 1.151 1.125 1.085 1.042 1.009 977 954 934 930 921

350 324 303 291 283 277 273 267 263 262

6.068 5.830 5.601 5.349 5.160 5.017 4.893 4.772 4.723 4.657

School

PRAKTICON

Totaal

School

PRAKTICON

Totaal
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Bijlage 4 - Vergelijking ruimtebehoefte en capaciteit 

Gebied 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool IJzevoorde

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 73 74 73 73 73 73 73 71 71 71 70

Ruimtebehoefte 567 571 569 565 566 568 565 560 560 556 552

Capaciteit permanent 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Overschot (+)/ tekort (-) -27 -31 -29 -25 -26 -28 -25 -20 -20 -16 -12

Wilhelminaschool

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 239 238 237 239 241 239 238 237 238 237 233

Ruimtebehoefte 1.402 1.395 1.393 1.400 1.412 1.401 1.396 1.391 1.397 1.390 1.371

Capaciteit permanent 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378

Overschot (+)/ tekort (-) -24 -17 -15 -22 -34 -23 -18 -13 -19 -12 7

CBS De Haven

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 249 247 245 241 240 237 233 230 228 226 224

Ruimtebehoefte 1.452 1.442 1.431 1.413 1.409 1.392 1.371 1.356 1.346 1.338 1.325

Capaciteit permanent 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473

Overschot (+)/ tekort (-) 21 31 42 60 64 81 102 117 127 135 148

OBS Hagen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 206 212 206 202 199 197 190 184 179 178 177

Ruimtebehoefte 1.236 1.268 1.234 1.214 1.201 1.190 1.156 1.123 1.101 1.096 1.088

Capaciteit permanent 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144

Overschot (+)/ tekort (-) -92 -124 -90 -70 -57 -46 -12 21 43 48 56

IKC Het Noorderlicht

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 293 326 328 324 326 328 326 323 320 318 312

Ruimtebehoefte 1.674 1.715 1.699 1.722 1.732 1.739 1.733 1.734 1.742 1.741 1.718

Capaciteit permanent 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727

Overschot (+)/ tekort (-) 53 12 28 5 -5 -12 -6 -7 -15 -14 9

Basisschool De Wijngaard

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 94 96 95 93 93 93 91 90 88 87 86

Ruimtebehoefte 673 682 676 669 667 667 656 651 643 638 634

Capaciteit permanent 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012

Overschot (+)/ tekort (-) 339 330 336 343 345 345 356 361 369 374 378
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Gebied 2 

 
 

 

 

 

 

Vrije School De Kleine Prins

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 90 87 86 84 83 82 80 79 78 78 77

Ruimtebehoefte 653 638 632 622 618 611 604 599 594 591 587

Capaciteit permanent 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796

Overschot (+)/ tekort (-) 143 158 164 174 178 185 192 197 202 205 209

Basisschool Octa

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 211 203 198 192 187 182 178 173 169 167 165

Ruimtebehoefte 1.261 1.222 1.198 1.166 1.143 1.116 1.095 1.072 1.052 1.042 1.032

Capaciteit permanent 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048

Overschot (+)/ tekort (-) -213 -174 -150 -118 -95 -68 -47 -24 -4 6 16

CBS AnderZ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 73 79 76 74 72 69 68 66 65 64 64

Ruimtebehoefte 567 597 583 570 561 549 540 532 529 522 520

Capaciteit permanent 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169

Overschot (+)/ tekort (-) 602 572 586 599 608 620 629 637 640 647 649

Canadaschool

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 258 244 240 236 231 228 223 221 220 216 213

Ruimtebehoefte 1.498 1.429 1.405 1.385 1.364 1.344 1.324 1.314 1.304 1.287 1.272

Capaciteit permanent 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224

Overschot (+)/ tekort (-) -274 -205 -181 -161 -140 -120 -100 -90 -80 -63 -48

OBS de Huet

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 175 174 168 164 161 156 153 150 147 145 143

Ruimtebehoefte 1.080 1.074 1.047 1.026 1.010 985 968 952 939 929 920

Capaciteit permanent 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169 1.169

Overschot (+)/ tekort (-) 89 95 122 143 159 184 201 217 230 240 249

Basisschool de Plattenburg

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 281 276 267 260 254 246 239 233 229 225 222

Ruimtebehoefte 1.613 1.586 1.544 1.509 1.479 1.435 1.402 1.370 1.350 1.332 1.319

Capaciteit permanent 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283

Overschot (+)/ tekort (-) -330 -303 -261 -226 -196 -152 -119 -87 -67 -49 -36

Basisschool Dichterbij

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 349 351 336 326 314 304 294 290 288 281 280

Ruimtebehoefte 1.955 1.964 1.891 1.838 1.781 1.730 1.678 1.660 1.649 1.614 1.606

Capaciteit permanent 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240

Overschot (+)/ tekort (-) -715 -724 -651 -598 -541 -490 -438 -420 -409 -374 -366

OBS Mozaiek Dichteren

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 280 282 274 263 254 248 238 233 234 226 226

Ruimtebehoefte 1.608 1.617 1.579 1.524 1.476 1.446 1.398 1.373 1.378 1.339 1.334

Capaciteit permanent 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369

Overschot (+)/ tekort (-) -239 -248 -210 -155 -107 -77 -29 -4 -9 30 35

CBS 't Prisma (dislocatie)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 164 153 148 143 139 135 131 128 127 124 123

Ruimtebehoefte 1.025 971 944 919 901 877 861 845 839 826 820

Capaciteit permanent 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303

Overschot (+)/ tekort (-) 278 332 359 384 402 426 442 458 464 477 483
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Gebied 3 

 
 

Gebied 4 

 
 

Gebied 5 

 
  

De Zonneboom

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 161 180 188 191 195 195 197 195 192 191 188

Ruimtebehoefte 1.010 1.104 1.145 1.161 1.180 1.180 1.193 1.182 1.167 1.163 1.145

Capaciteit permanent 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Overschot (+)/ tekort (-) 1.190 1.096 1.055 1.039 1.020 1.020 1.007 1.018 1.033 1.037 1.055

Montessorischool De Pas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 197 192 192 192 193 194 191 192 190 189 186

Ruimtebehoefte 1.191 1.166 1.167 1.166 1.171 1.174 1.162 1.166 1.158 1.151 1.138

Capaciteit permanent 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170

Overschot (+)/ tekort (-) -21 4 3 4 -1 -4 8 4 12 19 32

OBS Hogenkamp

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 392 389 398 397 401 403 403 403 403 400 391

Ruimtebehoefte 2.172 2.158 2.200 2.198 2.215 2.226 2.229 2.227 2.228 2.210 2.165

Capaciteit permanent 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364

Overschot (+)/ tekort (-) -808 -794 -836 -834 -851 -862 -865 -863 -864 -846 -801

Het Timpaan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 433 423 395 381 371 360 348 350 347 337 337

Ruimtebehoefte 2.378 2.329 2.185 2.117 2.066 2.010 1.951 1.958 1.947 1.897 1.897

Capaciteit permanent 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955

Overschot (+)/ tekort (-) 577 626 770 838 889 945 1.004 997 1.008 1.058 1.058

Gaanderwijs

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 268 264 254 246 235 228 225 218 216 212 209

Ruimtebehoefte 1.548 1.529 1.479 1.438 1.381 1.344 1.332 1.294 1.286 1.267 1.250

Capaciteit permanent 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Overschot (+)/ tekort (-) 378 397 447 488 545 582 594 632 640 659 676

OBS Wis en Wierig

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal leerlingen 139 136 132 128 122 119 116 113 112 110 109

Ruimtebehoefte 899 886 866 845 811 798 783 768 765 753 746

Capaciteit permanent 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264

Overschot (+)/ tekort (-) 365 378 398 419 453 466 481 496 499 511 518
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Bijlage 5 Overzicht kinderopvanglocaties gemeente 

Doetinchem 

 

Overzicht kinderopvanglocaties gemeente Doetinchem (Bron: Landelijk Register Kinderopvang)
Naam Aanbieder/houder Soort 

Voorzienin

g

Adres Plaats Aantal 

kindplaatsen

Voorschoolse 

educatie?

Alleskids Mevrouw Ester Dorien Gelsing-Heinen KDV Plantage Allée 29 Wehl 40 Nee

De Bloementuin Kindernet Holding B.V KDV Kruisbergseweg 29 Doetinchem 47 Ja

De Kleurenboot Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Willy Brandtplein 12 Doetinchem 14 Ja

de Lavendeltuin Kindernet B.V. KDV Lavendelveld 21 Doetinchem 16 Nee

De Zonneboom Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Zonneplein 4 Doetinchem 40 Nee

Ester gelsing Kinderopvang/AllesKIDS Mevrouw Ester Dorien Gelsing-Heinen KDV Koningin Wilhelminastr 10 Wehl 48 Ja

KDV-Peuteropcvang Onderdeurtje Markant Peuteropvang BV KDV Houtsmastraat 11 c Doetinchem 28 Ja

KDV-Peuteropvang de Kleitrappertjes "locatie Lavendelveld" Markant Peuteropvang BV KDV Lavendelveld 23 Doetinchem 16 Ja

KDV-Peuteropvang Kleitrappertjes Markant Peuteropvang BV KDV de Bongerd 81 Doetinchem 14 Ja

KDV-Peuteropvang Pippeloentje Markant Kinderopvang BV KDV Torontostraat 81 Doetinchem 23 Ja

Kindercentrum 't Kleurrijk Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Willy Brandtplein 12 Doetinchem 51 Nee

kindercentrum Avonturijn Doetinchem Stichting Kinderopvang Avonturijn KDV Ds van Dijkweg 49 Doetinchem 28 Nee

Kinderopvang De 5 Autimaat KDV Burg van Nispenstraat 12 Doetinchem 16 Nee

Klein Hagen Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf KDV van Gorkomhof 1 Doetinchem 14 Ja

Peuteropvang de Zon Markant Peuteropvang BV KDV Zonneplein 4 Doetinchem 14 Ja

Peuteropvang Kruimeltje Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Pelgrimstraat 59 D Gaanderen 16 Ja

Peuteropvang Robbedoes Markant Peuteropvang BV KDV Vondelstraat 220 Doetinchem 16 Ja

Peuteropvang Ukkenoord Markant Peuteropvang BV KDV Vondelstraat 220 Doetinchem 16 Ja

Peuteropvang Wiplala Markant Peuteropvang BV KDV Prins Hendrikstraat 32 Doetinchem 16 Ja

Peuterspeelzaal Huppel-Inn Peuterspeelzaal Huppel-Inn KDV Oranjestraat 23 Wehl 15 Nee

Peutertuin Kindernet Holding B.V. KDV Juliana van Stolbergstr 7 Doetinchem 16 Ja

PeuterWijs PeuterWijs BV KDV Slotlaan 37 Doetinchem 48 Nee

PSG Het Noorderlicht Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf KDV Bezelhorstweg 115 Doetinchem 15 Ja

Sesamkids Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Belderstraat 15 Doetinchem 39 Nee

Tovertuin Stichting Kinderopvang Humanitas KDV Pelgrimstraat 59 D Gaanderen 29 Nee

Twinkel Dans Kinderopvang BV KDV Verdilaan 14 a Doetinchem 32 Ja

Avonturijn BSO Oberon Stichting Kinderopvang Avonturijn BSO Willy Brandtplein 4 Doetinchem 30 nvt

Avonturijn BSO Sedna Stichting Kinderopvang Avonturijn BSO Ds van Dijkweg 49 Doetinchem 40 nvt

BSO Eigenwijs Markant Kinderopvang BV BSO Lavendelveld 21 Doetinchem 40 nvt

BSO Groot Hagen Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf BSO van Gorkomhof 1 Doetinchem 20 nvt

BSO Het Noorderlicht Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf BSO Bezelhorstweg 115 Doetinchem 20 nvt

BSO Schoneveld Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf BSO Lohmanlaan 25 Doetinchem 40 nvt

BSO Toppie DZC '68 Actief4kids BSO Sportweg 6 Doetinchem 30 nvt

De Bonte Koe Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Willy Brandtplein 12 Doetinchem 70 nvt

De Inktvis Markant Kinderopvang BV BSO Prins Hendrikstraat 32 Doetinchem 20 nvt

de Kidstuin Kindernet Holding B.V BSO Juliana van Stolbergstr 7 Doetinchem 20 nvt

de Lavendeltuin Kindernet B.V. BSO Lavendelveld 21 Doetinchem 20 nvt

Ester Gelsing Kinderopvang/AllesKIDS Mevrouw Ester Dorien Gelsing-Heinen BSO Koningin Wilhelminastr 10 Wehl 50 nvt

Harlekijn Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Pelgrimstraat 59 d Gaanderen 40 nvt

Het Speelparadijs Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Dichterseweg 145 Doetinchem 40 nvt

Kindercentrum v.v. VIOD Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Sicco Mansholtweg 2 Doetinchem 45 nvt

Natuur-Avontuur Mevrouw marie kate Geluk-Seegers BSO Loordijk 14 Doetinchem 16 nvt

Natuur-Avontuur Mevrouw marie kate Geluk-Seegers BSO van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem 20 nvt

Natuur-Avontuur Mevrouw marie kate Geluk-Seegers BSO Torontostraat 1 Doetinchem 20 nvt

Troubadour Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Pelgrimstraat 59 C Gaanderen 20 nvt

Twinkel Dans Kinderopvang BV BSO Verdilaan 14 a Doetinchem 20 nvt

Villa Fluitketel Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Belderstraat 15 Doetinchem 40 nvt

Wervelwind Stichting Kinderopvang Humanitas BSO Zonneplein 4 Doetinchem 40 nvt


