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Graag wil ik beginnen met melden dat ik blij ben dat de politiek zich bezighoudt met het vraagstuk 

voor de onderwijshuisvesting van Obs Hogenkamp. De actieve inzet laat zien dat de gemeente 

Doetinchem aandacht heeft voor de toekomst van onze leerlingen. Dat gezegd hebbende wil ik over 

de onderhavige kredietverstrekking graag het volgende zeggen: 

 

Scholengroep IJsselgraaf streeft naar kwalitatief goed onderwijs. Daar hoort kwalitatief goed 

personeel bij. Maar ook kwalitatief goede huisvesting is een essentieel element om het 

kwaliteitsniveau dat wij nastreven te behalen. 

Onderwijshuisvesting gaat over een veilig en gezond werk- en leerklimaat waarin leerkrachten en 

leerlingen optimaal kunnen functioneren. Deze leeromgeving wordt bevorderd wanneer er 

voldoende licht, verwarming, ventilatie en bijvoorbeeld zonwering in de school aanwezig zijn. 

Wanneer de huisvesting onvoldoende is, vertaalt zich dat in psychische en fysieke klachten met als 

gevolg dat de onderwijsprestaties achteruit gaan. 

 

Andere zaken van de huisvesting zoals het schilderwerk aan de buitenkant geven weliswaar een 

ordelijk gevoel, maar dragen nauwelijks bij aan een veilig en gezond schoolklimaat.  

 

We hebben met de gemeente overlegd om te komen tot een pakket aan maatregelen om een veilige 

en gezonde leeromgeving te creëren in een pand dat eigenlijk al jaren is afgeschreven. Het 

kredietvoorstel dat nu voorligt is in onze beleving het meest minimale pakket dat gerealiseerd moet 

worden. Het pand wordt hierdoor niet geschikt voor het geven van toekomstbestendig onderwijs. 

Daar is meer voor nodig. Zo biedt het pand geen mogelijkheden om invulling te geven aan het 

gewenste onderwijsconcept. Door de bouwkundige opzet is dit niet mogelijk. 

 

Het feit dat er nu een kredietvoorstel besproken wordt, betekent niet dat het perspectief waarmee 

we het pand twee-en-een-half jaar geleden in gebruik genomen hebben, is gewijzigd. Namelijk als 

tijdelijke locatie, tot er een goede oplossing gevonden is voor de huisvesting van de leerlingen in de 

wijk of binnen het voedingsgebied van de huidige school. Vanwege de groei van het aantal leerlingen 

was onze inzet gericht op het uitbreiden van de locatie aan de Lohmanlaan. Hiervoor was tijdelijk 

opvang van een aantal groepen nodig. Deze kon toen gevonden worden in de Houtsmastraat. De 

Houtsmastraat is voor ons nog altijd een tijdelijke locatie.  

 

Het perspectief op de permanente oplossing ontbreekt nog steeds. Er wordt wel hard aan gewerkt, 

maar de inspanning die geleverd moet worden om daadwerkelijk tot een perspectief voor de lange 

termijn te komen is fors. Tot nu toe is dat perspectief er niet.   

Er ontstaat bij mij een gevoel van grote onrust dat er straks een in de ogen van het college passende 

huisvestingsoplossing lijkt te zijn en dat de echte structurele oplossing waarvoor wellicht pijnlijke 

politieke keuzes gemaakt moeten worden op de lange baan geschoven wordt. Een periode van 5 jaar, 

waarover in de zomer ook al werd gesproken, voelt na al drie jaar zoeken naar een oplossing als 

redelijk uitzichtloos en is het stelt niet gerust dat het goed komt. 

 

Ik doe daarom een dringende oproep aan de raad en het college van B&W om werk te maken van 

een integrale benadering van het huisvestingsvraagstuk voor meerdere scholen dat alleen maar in 



een grote carrousel van verschuivingen opgelost kan worden. Als gemeente kunt u deze beweging 

stimuleren en faciliteren. Hierdoor kan voorkomen worden dat iedere school voor zijn eigen belang 

met de wethouder om tafel zit en de structurele problemen voor het onderwijs in de gemeente 

Doetinchem steeds door middel van incidentele lapmiddelen schijnbaar opgelost worden. 

 

Ik kijk vooral uit naar de zo gewenste structurele oplossing voor de huisvesting van de leerlingen van 

Obs Hogenkamp. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 


