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1. Inleiding

2. Basisonderwijs

3. (Voorgezet) speciaal onderwijs

4. Voortgezet onderwijs

5. Opgaven onderwijshuisvesting

6. Duurzaamheid

7. Financiën

8. Vervolg
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Inleiding
oJarenlang uitgegaan van een krimp van het aantal leerlingen in Doetinchem.

oIn 2020 voorzichtig geconcludeerd dat er een omslag is gekomen in de krimp, op het 
basisonderwijs.

oDit beeld is verder versterkt doordat we nu geen krimp meer zien, maar stabiliteit of groei.

oOok wordt de groei buiten het Centrum en Schoneveld geprognotiseerd.

oIn het voortgezet onderwijs zien we nog wel steeds een krimp

oGeconcludeerd dat deze veranderingen vragen om een actualisatie van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) van 2018
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Basisonderwijs
Nieuwe prognoses:

◦ Tussen 2020 en 2035 een stijging van het totaal aantal leerlingen

◦ 50% van de scholen groeit

◦ 50% van de scholen blijft stabiel

Capaciteit en spreiding huidige scholen:
◦ 40% van alle basisscholen heeft een overschot aan m²

◦ 15% van alle basisscholen heeft voldoende m2

◦ 45% van alle basisscholen heeft te weinig m2

Een van de vraagstukken voor de gemeente Doetinchem is: hoe gaan we om met het capaciteitsvraagstuk
in relatie tot de spreiding in de wijken?.

Scholen die stijgen in leerlingenaantal, hebben ook nu al een tekort aan m2
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Basisonderwijs
Bestaande projecten:

Wilhelminaschool
◦ Nieuwbouw op huidige locatie (raadsbesluit 29/04/21)

◦ Bouwheerschap bij school, gemeente blijft aangehaakt

◦ Maandelijkse klankbordgroep met de wijk.

◦ Tijdelijke huisvesting is aandachtspunt

Hogenkamp
◦ Capaciteitsprobleem aan Lohmanlaan

◦ Uitgangspunt: structurele oplossing in de wijk

◦ Klankbordgroep (en wijk) worden in dit stadium schriftelijk op de hoogte gehouden
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Speciaal basisonderwijs
Leerlingenprognoses laten een stijging van 7% zien tussen 2020 en 2035.

◦ Kentalis:
◦ Afgelopen jaren gegroeid en daardoor een tekort op de huidige locatie

◦ Aanvraag ingediend voor OHV programma 2021

◦ Mariëndael:
◦ Sterke behoefte tot samenwerking met zorg, daardoor capaciteitsvraagstuk

◦ In IHP (2018) benoemde opgave om onderzoek te doen naar samenwerking met regulier onderwijs en zorgpartners is nog actueel

Gemeente, Mariëndael en schoolbesturen zijn hierover in gesprek

◦ Isselborgh: 
◦ geen opgave

◦ SAM: 
◦ geen opgave
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Voortgezet speciaal onderwijs

◦ Opgave uit het huidige IHP (2018): tijdelijke locaties afstoten

◦ Nieuwe prognoses bevestigen een daling van het aantal leerlingen VSO tussen 2020 en 2035

◦ Opgave: bepalen welke en wanneer de tijdelijke locaties afgestoten kunnen worden
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Voortgezet Onderwijs
Op dit moment 8 scholen

◦ 7 scholen Achterhoek VO

◦ Zone College valt onder stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
◦ Valt niet onder Zorgplicht gemeente

Voor MAVO, HAVO, VWO op termijn terug naar 2 scholen
◦ Panora Lyceum

◦ Houtkamp College

Prakticon en Metzo blijven zoals ze zijn

Dit jaar start met verduurzaming van het gebouw aan de Ruimzichtlaan (Fase 1)

Voor locaties aan de Bizetlaan) en de Kruisbergseweg worden projectplannen geschreven (Fase 2 
en 3) en zijn gD en AVO in gesprek
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Huidige opgaven Onderwijshuisvesting
Opgave de Huet

◦ Opgave uit IHP (2018) nog steeds actueel

◦ Wens van de schoolbesturen is de ontwikkeling van Inclusief Integraal Kindcentrum

◦ Gemeente maakt een koppeling met de ontwikkelingen in Dichteren/Wijnbergen

Opgave Capaciteit en spreiding van de basisscholen

◦ Ruimte overschot versus ruimtegebrek

◦ Populariteit van een wijk

◦ Populariteit van een school

◦ 2 kilometergrens

◦ Keuzevrijheid van onderwijs
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Nieuwe opgaven Onderwijshuisvesting
Nieuwe prognoses laten een stijging zien van totaal aantal leerlingen

Huidige nieuwbouwprojecten zijn verwerkt in de prognoses

Ambities ‘Doetinchem 2036’ zijn niet verwerkt in de prognoses

De groei richt zich op:
◦ Postcode 7007: Wijnbergen/Dichteren

◦ Effect op scholen: Dichterbij, Mozaïek, Prisma en Canadaschool

◦ Leidt tot nieuwe opgave

◦ Postcode 7008: Keppelseweg/Centrum
◦ Effect op scholen: de Haven en de Pas

◦ Leidt tot nieuwe opgave

◦ Postcode 7031: Wehl
◦ Effect op school: Timpaan

◦ Geen nieuwe opgave, wel blijven monitoren
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Duurzaamheid
oZijn er voldoende (toekomstbestendige)  schoolgebouwen voor de toekomst? 

oRekening houdend met de verplichtingen op het gebied van onderhoud (groot
onderhoud/renovatie en/of nieuwbouw) en de ambities van gD op het te gebied van 
duurzaamheid, betekent dit een financieel effect op de reserve onderwijshuisvesting.

o30% van alle schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. 

oBouwen aan duurzaamheid is een gedeelde opgave van gemeente en schoolbesturen waarin
om maatwerk gevraagd wordt

oDe opgaven en de ambities worden meegenomen in het nieuwe IHP
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Financiën
oZijn er genoeg financiële middelen om de veranderende prognoses en groei te bekostigen? Ook 
hierin speelt de duurzaamheidsambitie een grote rol.

oOok zonder de nieuwe inhoudelijke opgaven ligt er een financiële opgave

oOpgenomen in de reserve onderwijshuisvesting:
◦ Raadsbesluit Wilhelminaschool

◦ Reververing Hogenkamp

◦ Reservering Achterhoek VO

oUitwerken in het nieuwe IHP
◦ Ambities duurzaamheid

◦ Nieuwe inhoudelijke opgaven

◦ Financiële meerjarenplanning
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Vervolg
Input deze avond verwerken in vervolgproces

Gesprek met schoolbesturen:
◦ Delen van bevindingen en prognoses

◦ Toetsen aan beeld/ideeën schoolbesturen

Verder met proces tot nieuw IHP

Eind 2021 nieuwe update

Ideeën of vragen? Neem gerust contact op met de beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting
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