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Bijlage B 

 
Huisvesting SO De Isselborgh 
 
Algemeen 
De Isselborgh is een school voor speciaal onderwijs. Het is een cluster 4 school voor zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen. Het gebouw van de afdeling so voor leerlingen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar is gelegen aan de Kapperskolkweg 40, Doetinchem.  
Dit schoolgebouw is in 2016 in gebruik genomen. De gemeenteraad heeft op 27 maart 
2013 een krediet beschikbaar gesteld voor deze nieuwbouw.  
Deze afdeling heeft 157 leerlingen.  
Naast de so afdeling heeft de Isselborgh ook een afdeling vso voor leerlingen in de leeftijd 
van 12 tot 20 jaar. Deze afdeling is gehuisvest op meerdere locaties.  
Naast het hoofdgebouw aan de Slotlaan 35, Doetinchem, zijn de volgende dislocaties in 
gebruik: 

- Slotlaan 45, Doetinchem 
- Raadhuisstraat 26, Doetinchem 
- Calslaan 8, Doetinchem 
- Houtsmastraat 11b, Doetinchem.  

Deze afdeling heeft nu 390 leerlingen.  
 
De afdeling so en de groei van het aantal leerlingen.  
De afdeling heeft te maken met een groei van het aantal leerlingen. De ontwikkeling is als 
volgt: 
 
Grondslag voor de berekening en  vaststelling van het krediet voor de bouw (raadsbesluit 
27 maart 2013): 144 leerlingen.  
 
Teldatum: 
 
- 1 oktober 2017: 143 leerlingen 
- 1 oktober 2018: 157 leerlingen 
Toelatingen tot 1 januari 2019: 25 leerlingen.  
Gemiddelde instroom gedurende een schooljaar is 35 leerlingen.  
 
De groei van het aantal leerlingen doet zich voor bij de kleuters /jonge kinderen. Een extra 
probleem voor de huisvesting is dat de groepsgrootte maximaal 12 leerlingen is. Gelet op 
de problematiek van de leerlingen is dit ook de uiterste grens. Bij een onevenwichtige 
samenstelling per leeftijd zijn er al snel meerdere lokalen nodig om de groepen op 
maximaal 12 leerlingen te houden.  
Verder kan deze school niet doorverwijzen naar een andere school als de groepen vol 
zitten omdat er geen alternatief is. 
 
Einde schooljaar 2017/2018 is het schoolbestuur plotseling geconfronteerd met een stijging 
van het aantal aanmeldingen; de onevenwichtige samenstelling per leeftijd en de te 
verwachten instroom gedurende dit schooljaar. Diverse opties zijn afgewogen om extra 
ruimte te creëren om deze groei op te vangen.   
Het schoolbestuur heeft na overleg gekozen voor een inpandige aanpassing van het 
gebouw. Het was mogelijk twee lokalen te realiseren op de 1e verdieping van het gebouw.  
Het schoolbestuur vraagt om vergoeding van kosten. 
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De verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem 2015 geeft het 
kader weer waarbinnen deze aanvraag kan worden beoordeeld. Bijlage I van deze 
verordening geeft aan dat de noodzaak van het uitbreiden van een school voor speciaal 
onderwijs aanwezig is indien de vastgestelde capaciteit kleiner is dan de ruimtebehoefte. 
Het verschil wordt berekend op basis van bruto vloeroppervlakte (bvo) en moet hoger zijn 
dan de drempelwaarde, in dit geval 40 m2.  
De verwachting moet bestaan dat het aantal leerlingen minimaal vier jaar op school 
aanwezig zal zijn. Aangezien de groei zich voordoet bij de kleuters is aannemelijk dat ook 
de komende jaren er behoefte is aan de ruimte voor het huidig aantal leerlingen.  
Verder moet worden aangetoond dat er geen alternatieven voorhanden zijn zoals het 
medegebruik van een andere school of dat er geen andere gebouw geschikt is of geschikt 
te maken is voor huisvesting van de leerlingen.  
Deze alternatieven zijn in dit geval niet aanwezig.  
 
 

 
 
 


