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Onderstaand is een overzicht opgenomen van de door de schoolbesturen 
ingediende huisvestingsaanvragen voor het Programma onderwijshuisvesting 2017.

schoolbestuur/

school

toegekende aanvragen toegekend 

bedrag

pagina

Aeres Groep

Groenhorst College

Verseon 

372952/372955

Uitbreiding ten behoeve van Praktijkonderwijs  met 

permanente  (130 lln) en tijdelijke huisvesting (+20) 7/8

Uitbreiding met 1e inrichting meubilair en 

leermiddelen tot  150 lln.
7/8

Eduvier Onderwijsgroep

Optimist  VSO

Verseon 

372904/373109

Vaste voet totale SOVSO school 370m². Toegerekend 

t.b.v. VSO 185m²
9

Vervangende (nieuw)bouw t.b.v. ca 100 leerlingen 
€ 1.516.407,20

9

SCPO

CBS De Koperwiek

Verseon 

369908/371709

Medegebruik in gebouw de Wilg voor drie groepen in 

reactie op aanvraag om uitbreiding met 283m² .
10

Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen  tot 

174 lln. (1.10.2016 melden 6.10)

SCPO

CBS Op de Wieken

Verseon 

369908/371711

Uitbreiding huisvesting met permanente (130m²) en 

tijdelijke huisvesting (170m²)
11

Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen tot 

160 lln. (1.10.2016 melden uiterlijk 6.10)

SSVO

Bonifatiusmavo

Verseon 

373994/373163

Uitbreiding huisvesting d.m.v. medegebruik/verwijzing 

naar leegstand in gebouw ZZC. 
-

12/13
Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen tot 

536 lln.

Huur(vergoeding) buitensport (terrein) voor 46 

klokuren per week

2

€ 686.082,91

€ 131.782,24

€ 449.275,21

€ 22.424,22

69.316,53€    

7.768,48€      

€ 19.026,61

€ 217.424,61



* Exclusief investering huisvesting Kinderopvang en PSW

schoolbestuur/

school

toegekende aanvragen toegekend 

bedrag

pagina

Stg. voor VO op PC grondslag

Emelwerda college

Verseon 369908/369948

Huur(vergoeding) buitensport (terrein) 

voor 91 klokuren per week
14

SSVO

Zuyderzee college

Verseon 372992/373158

Huur(vergoeding) buitensport (terrein) 

voor 70 klokuren per week
15/16

MFA Rutten (onderwijs)

Vernieuwing huisvesting Paulusschool 

binnen een Kindcentrum
17

Vernieuwing huisvesting Sjaloom binnen 

een Kindcentrum
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Totaal Overzicht uitgaven /investeringen Programma onderwijshuisvesting 2017 

Afschrijving 

40

Afschrijving 

20

eenmalig Na 2018  

Afschr 40

Vervangende 

Nieuwbouw
*

Uitbreidingen/

1e inrichting 

leermiddelen

Huurvergoedingen

TOTAAL 2017

€ 34.958,16

11.821,60€    

15.368,08€    

€ 892.570,54

€ 818.573,41

€ 1.733.831,81

€ 1.377.907,73

€ 3.146.697,70

€ 1.711.143,95



schoolbestuur/

school

Ingetrokken/geweigerde  

aanvragen

Weigerings
Grond

pagin

a

Stg. voor VO op PC grondslag

Emelwerda college

Verseon 372989/372990

Vervangende (nieuwbouw) voor 

gebouw De Wilg in een omvang 

van ca 3.200m²

Andere redenen 

art 76k lid1 sub a en f, juncto  

art 76k lid 2

Wet  op Voortgezet onderwijs
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SSVO

Zuyderzee college

Verseon 372992/373158

Vervangende (nieuw)bouw voor 

totale leerling populatie exclusief 

NT2-lln en vmbo BB en KB (7.125 

excl. 10% en gym)

Andere redenen,

art 76k lid 1 sub a en f 

Wet op Voortgezet onderwijs

14/15

Eduvier Onderwijsgroep

Optimist  SO

Verseon 372952/372955

Vervangende (nieuw)bouw t.b.v. 

ca. 90 leerlingen

Andere redenen

Art 98 lid 1 sub f 

Wet op de expertise centra

18

SCPO

CBS Triangel

Verseon 369908/371715

Herstel constructiefouten ter 

plaatse van aansluiting 

buitenkozijnen en vloeren 

(houtrot en schade aan 

vloerbedekking door ontbreken 

vochtisolatie)

Andere redenen,

Art 100 lid 1 sub f 

Wet op het Primair onderwijs

19

AVES

OBS De Zevensprong

Verseon 372109/372262

Herstel constructie fouten. 

Glasgevelplaten vertonen 

thermische breuk als gevolg van 

verkeerd geplaatste (zonwerende) 

folie

Andere redenen,

Art 100 lid 1 sub f 

Wet op het Primair onderwijs

20
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5

Aanvragen huurvergoeding buitensport (Bonifatius, ZZC en Emelwerda College)

Aanvragen herstel constructiefouten (CBS De Triangel en OJS De Zevensprong)

Aanvragen vervangende Nieuwbouw  (Emelwerda –deels, / ZZC  geheel en Optimist – zowel  voor SO als VSO)

Aanvragen uitbreiding gebouwcapaciteit  en 1e inrichting met meubilair en leermiddelen in verband met  toename leerlingen

Toekenning tijdelijke  huisvesting  door verwijzing naar leegstand (Pro Groenhorst College en CBS De Koperwiek) 

Ingetrokken aanvraag (CBS De Lichtboei- herstel constructiefout)

Toekenning permanente (vervangende)  huisvesting (VSO De Optimist)
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Aanvragen vervangende Nieuwbouw  (Paulusschool en Sjaloom en financiering KO/PSW)

Aanvragen uitbreiding gebouwcapaciteit  en 1e inrichting met meubilair en leermiddelen in verband met  toename leerlingen

Financiering huisvesting voor KO en PSW-instelling onder huurcontract 10 jaar en vergoeding kostendekkende huursom 



Ingediende aanvraag (Verseon ������/ ������)

• Uitbreiding huisvesting ten behoeve van 130 leerlingen permanent  en daarbovenop  voor 
+20 leerling (totaal 150) tijdelijke huisvesting voor het Praktijkonderwijs (PrO).

• Eerste inrichting voor meubilair en leermiddelen t.b.v. 150 leerlingen 

Aanspraak

Aan de school is in het verleden huisvesting voor 107 leerlingen  (1.604 m²) toegewezen. 
Aanspraak voor uitbreiding (tot 2.126 m²) is aanwezig. 

Besluit

1. Toekennen van uitbreiding met permanente huisvesting  voor 279m²  (130 lln.)  en 
daarbovenop tijdelijke huisvesting (243m²) tot een maximum van 150 leerlingen.

2. Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen tot maximum van 150 leerlingen.

Motivering

De resultaten van de prognose (max 128, waarna daling naar 105 leerlingen) wijken fors af 
van de werkelijke leerlingaantallen. De school verwacht een stabiel aantal van 130 leerlingen 
met fluctuatie en uitloop tot maximaal 150 leerlingen. Op dit moment zijn ruim 145 leerlingen 
aanwezig.  De eerste effecten van Passend onderwijs betekenen een groei van het PrO:
• vanuit het regulier Primair onderwijs gaan meer leerlingen dan in het verleden 

naar het PrO in plaats van naar het VSO
• door minder stageplaatsen blijft een deel van de leerlingen langer in het PrO

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• Het aantal leerlingen in het vmbo/mbo is toegenomen. Het gebruik van het vmbo/mbo 
gebouw door de leerlingen van het PrO, zoals voorheen gebeurde is  daardoor niet langer 
mogelijk. Om die reden is de uitbreidingsbehoefte acuut.  Het PrO heeft  nu –tijdelijke 
huisvesting – ter overbrugging naar het moment van de daadwerkelijke uitbreiding in de 
laagbouw aan de Nagelerweg 4 (ZZC).
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praktijkonderwijs Groenhorst College



• De ontwikkeling van een gezamenlijke huisvesting voor PrO en VSO Optimist heeft 
voorkeur op locatie van de voormalige PWA hal. Deze lijkt niet meer beschikbaar. De 
doelgroepen van het PrO en van VSO De Optimist liggen dicht bij elkaar. Beide scholen 
hebben aangegeven dat zij het wederzijdse samenhang van leerlingen tussen PrO en 
VSO zien. Samenwerking in één gebouw/onder één dak is voor het bestuur van 
Groenhorst/PrO gevoelig en is alleen aan de orde bij beschikbaarheid van de PWA-
locatie. De relatief dure praktijklokalen kunnen dan samen worden gebruikt. 
Verplaatsing van de PrO opleiding naar een andere locatie is niet aan de orde.

Financiële middelen

Liquiditeitsinzet (verwachting)

Een gezamenlijk ontwerp- en aanbestedingstraject met Eduvier moet in gang worden gezet. 
Voor de noodzakelijke bouwvoorbereiding ( € 100.000) zijn eerst financiële middelen nodig.
Start bouw wordt op zijn vroegst eind 2017, verwacht waarschijnlijker eerste kwartaal van 
2018.
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praktijkonderwijs Groenhorst College

1. Uitbreiding  huisvesting  (279 m² permanent en 243 m² tijdelijk) voor totaal 
van 150 leerlingen

2. Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen / onderwijsleerpakket tot 
totaal van 150 leerlingen

TOTAAL

€ 686.082,91

€ 131.782,24

817.865,15817.865,15817.865,15817.865,15€ € € €     



Ingediende aanvraag (Verseon ����)*/ ���+)�)

• Vervangende nieuwbouw voor ca 100 lln. van VSO De Optimist
Aanspraak

Het VSO van de Optimist is gehuisvest in het gebouw Hoefbladstraat 1a uit 1958 (vml. K. 
Julianaschool) dat technisch in goede staat verkeert. Er is voldoende ruimte (m²’s) voor het 
huisvesten van de ca 90 leerlingen. Energetisch en functioneel voldoet het gebouw niet. 
Besluit

• De gevraagde voorziening “permanente huisvesting” voor ca. 100 lln. VSO toewijzen voor 
het Programma 2017. 

Voorwaarde

• Eerst gezamenlijke huisvesting met Groenhorstcollege Praktijkonderwijs (PrO) op één 
locatie onder één dak onderzoeken waarbij onderling leerlingenfluctuaties tussen VSO 
(cluster 4 en PrO) worden opgevangen en een aansluitend onderwijsaanbod wordt 
gerealiseerd. 

Motivering

Noodzaak voor permanente huisvesting om in modern en functioneel onderwijs te kunnen 
voorzien voor ca 100 lln. is aanwezig. Het huidige gebouw aan de Hoefbladstraat 1a voldoet 
daarvoor in de huidige staat niet (m.u.v. de technische staat). Zowel het Groenhorstcollege 
als Eduvier zien vanuit de samenhang tussen de leerlingen van PrO en VSO een mogelijke 
samenwerking tussen het Praktijkonderwijs en VSO (cluster 4). Vanuit Aeresgroep
(Groenhorst) is deze mogelijkheid alleen aanwezig als de PWA-locatie mogelijk is. 

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• Nu de Pwa locatie voor PrO/VSO buiten bereik lijkt moet onderwijsgroep Eduvier zelf een 
afweging maken of exploitatie en instandhouding van twee afzonderlijke 
onderwijsgebouwen haalbaar is. (één voor SO en één voor VSO). Afhankelijk van dit 
besluit van Eduvier, kan op de locatie Hoefbladstraat worden voorzien in huisvesting voor 
VSO of voor SO en VSO samen. In beide gevallen is tijdelijke huisvesting noodzakelijk 
waar financieel nog niet in is voorzien evenals in vergoeding voor sloopkosten.

Financiële middelen

9

VSO De Optimist

Permanente (vervangende) huisvesting voor ca  100 lln.  VSO Optimist  

(zmok/cluster 4)  - ( incl 50% vaste voet van 370m² ruimte) 

TOTAAL (excl. al beschikbaar gesteld bouwvoorbereidingskrediet  van € 100.000)

€ 1.733.831,81

€ 1.733.831,81



Ingediende aanvraag (Verseon ������/ ������)

• Uitbreiding huisvesting voor 174 leerlingen (was 140 lln.) en 195 (verwacht in 2020) 
• Eerste inrichting voor meubilair en onderwijsleerpakket (olp) t.b.v. 174 leerlingen 

Aanspraak

• Aan de school is in het verleden 785m² (5 groepen) huisvesting toegewezen. 
Op basis van leerlingenaantal en prognose bestaat aanspraak op uitbreiding met 290m² 
oplopend tot 395m² in 2020.

• De school (voorheen Adriaan Valerius) heeft eerder 1e inrichting met meubilair en olp 
ontvangen voor 141 leerlingen.

Besluit

1. Toekennen medegebruik van drie leslokalen in gebouw De Wilg (Emelwerda college)
2. Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen tot maximum van 174 leerlingen.
Motivering

De prognose verwacht op 1.10.2016 een leerlingenaantal van 174. Er is sprake van een 
tekort aan huisvesting. Bestaande huisvesting is 785m² terwijl de aanspraak 1075m² is. 
Voor eerste inrichting is in het verleden (1997) vergoeding toegekend voor maximaal 141 
leerlingen, de daarbij behorende ruimteaanspraak nu is 909m². 

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• De school en het onderwijsconcept heeft een goede naam en spreekt ouders aan. 
Daarnaast trekt de school ook leerlingen vanuit Emmelhage. Emmelhage als wijk heeft 
een groeiende basispopulatie 4-12 jarigen. De wijk zelf groeit niet snel genoeg om een 
nieuwe school te stichten (rijks besluit). De eisen voor een nieuwe school worden niet 
gehaald.  

• SCPO en CBS De Koperwiek hebben aangegeven de uitbreidingsaanspraak op 
permanente huisvesting tegelijk te willen realiseren met en bij de ‘nieuwe” VO huisvesting 
voor het Emelwerda college.  Er wordt dan een ‘tienercollege” gerealiseerd.

Financiële middelen:

1
Verwijzing naar leegstand/medegebruik in gebouw De Wilg (Emelwerda
College) voor 3 lokalen 

2
Eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket voor uitbreiding 
voor 34 leerlingen (van 141tot 174) 

€ 0
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CBS De Koperwiek

€ 22.424,22



Ingediende aanvraag (Verseon �0��)1/ ��+�++)

• Uitbreiding huisvesting voor 160 leerlingen (van 148) en 168 (verwacht in 2021) 
• Eerste inrichting voor meubilair en onderwijsleerpakket (olp) t.b.v. 160 leerlingen 

Aanspraak

• Voor de school is 745m² huisvesting beschikbaar. Op basis van leerlingenaantal/prognose 
bestaat aanspraak op uitbreiding in permanente en tijdelijke huisvesting met totaal 300m².

• De school heeft eerder 1e inrichting met meubilair en olp ontvangen voor 132 leerlingen. 
Op basis hiervan bestaat aanspraak voor uitbreiding met 1e inrichting voor 160-132=28 
leerlingen. 

Besluit

1. Toekennen van uitbreiding met 129m² permanente en 171m² tijdelijke huisvesting. 
2. Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen voor maximum van 160 leerlingen.
Motivering

De prognose verwacht op 1.10.2016 een leerlingenaantal van 160 lln. De verwachting 
(prognose) is dat dit aantal leerlingen groeit tot 168 in 2021.  De school groeit langzaam en 
gestaag. De bestaande huisvestingscapaciteit is 745m² terwijl de aanspraak 1045 m² is.  Er 
is sprake van een tekort aan huisvesting. In het huisvestingsprogramma 2009 heeft de 
school eerste inrichting ontvangen voor een 6e groep, zijnde 132 lln. op teldatum 1 oktober 
2007. 
Overige ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest)

SWS De Sprang is een samenvoeging van de Minderhoud- en de Mariaschool. Het gebouw 
van de Minderhoud is uitgebreid en het gebouw van de Mariaschool is vrijgekomen. De 
samenvoeging en uitbreiding leidt tot efficiënter gebruik van het gebouw (Minderhoud). 
Tussen college en dorpsbelang Tollebeek is gesproken over bestemming van de locatie 
Mariaschool voor wonen. Dit is ook opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan. Afstoten van 
de locatie van de voormalige Mariaschool leidt tot de noodzaak om voor Op De Wieken uit te 
breiden. De uitbreiding past in de trend van concentratie van het onderwijs in de Dorpen.

Financiële middelen
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CBS Op de Wieken (Tollebeek)

1 Uitbreiding met 129 m² permanente en 171 m² tijdelijke huisvesting

2 Eerste inrichting met meubilair en OLP voor uitbreiding met 28

leerlingen tot in totaal 160

TOTAAL

€ 449.275,21

€ 19.026,61

€ 468.301,82



Ingediende aanvraag (Verseon �����*/���+0�)

• Uitbreiding huisvesting ten behoeve van 536 leerlingen
• Eerst inrichting met meubilair en leermiddelen t.b.v. 536 leerlingen 
• Huur(vergoeding) sportvelden gedurende 8 weken voor max. 46 klokuren /week

Aanspraak

• De school heeft nu permanente huisvesting voor 365 leerlingen (3.207 m²). Voor 
uitbreiding tot 450 (prognose 1.10. 2031) leerlingen  is aanvullende permanente huisvesting 
nodig. Voor huisvesting tot 536, leerlingen nog aanvullende tijdelijke huisvesting.

• De school heeft in 2014, 50% vergoeding voor eerste inrichting ontvangen op basis van 
406 lln. (+326m² ruimte).  Er bestaat aanvullende aanspraak op uitbreiding met eerste 
inrichting op basis van 536 lln (+849m² ruimte).

Besluit

1. Toekennen medegebruik in gebouwen van het Zuyderzee College
2. Toekennen uitbreiding van eerste inrichting met leermiddelen voor 130  leerlingen tot 

maximum van 536 leerlingen
3. Toekennen van de gevraagde voorziening (huur sportvelden 46 klokuur/wk/8 weken)

Motivering

De school heeft aanspraak op aanvullende huisvesting. De invulling van (uitbreiding van) de 
huisvesting kan op meerdere manieren plaatsvinden. Verwijzing naar medegebruik is 
toegestaan. Op dit moment kan de groei van de Bonifatiusmavo worden opgevangen binnen 
de leegstand in de gebouwen van het Zuyderzee college die ontstaat door daling van het 
aantal leerlingen. Eerste inrichting is gekoppeld aan daadwerkelijke uitbreiding van m²’s.  Bij 
medegebruik wordt uitgegaan van gebruik van het meubilair van de ontvangende school. Voor 
de hand liggend is het verstrekken van de vergoeding voor leermiddelen (50% van 
vergoeding). Ondanks dat dit niet volgt uit de regels van de verordening. 
Er bestaat aanspraak op huur(vergoeding) van sportvelden voor buitensport voor maximaal 8 
weken.

12

Bonifatius Mavo



Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• De ligging van het gebouw van SO De Optimist staat feitelijk in de weg aan de uitbreiding 
van het gebouw van de Bonifatius Mavo. Zie verder o.a. onder “SO Optimist”.

• Werkconferentie  Voortgezet en Speciaal Onderwijs, waar tussen gemeente en onderwijs 
over  de toekomst van het onderwijs en onderwijshuisvesting is gesproken. Hier is 
afgesproken dat een als startpunt voor een gezamenlijke toekomstvisie een startdocument / 
‘position paper’ wordt opgesteld die koers en richting aangeven ten aanzien van 
samenwerking, onderwijsaanbod en onderwijshuisvesting. Besluitvorming hierover vindt 
plaats in Voorzien in Vastgoed medio 2017.

Financiële middelen
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Bonifatius Mavo

1 Verwijzing naar leegstand/medegebruik in  leegstaande lokalen van  
de gebouwen van het Zuyderzee college

2 Eerste inrichting met meubilair en leermiddelen (50% van 
normberekening). 

3 Huurvergoeding buitensport/sportterrein maximaal 46 klokuur/wk 
gedurende 8 weken

TOTAAL

69.316,53€    

€ 0,00

7.768,48€  

77.085,01€             



Ingediende aanvraag (Verseon ����1�/�����)  en ����)1/����*1 )

• (Gedeeltelijke) vervangende nieuwbouw voor 3.200 m² bvo
• Huur(vergoeding) sportvelden gedurende 8 weken voor max. 82 klokuren/week
Aanspraak

• De school heeft  permanente huisvesting voor alle leerlingen. Gebouw de Wilg verkeert 
grotendeels in matige tot slechte staat (technische conditie  3 en 4).

• Er bestaat aanspraak op huurvergoeding sportveld als de school niet beschikt over eigen 
veld(en) waarop volledig in buitensport kan worden voorzien.

Besluit

1. Afwijzen aanvraag “Vervangende nieuwbouw” op basis van art 76k lid 1 sub a en f en 76k lid 
2 (verwijtbaar nalaten van onderhoud) en verwijzen naar besluitvorming in het kader van 
Voorzien in Vastgoed medio 2017.

2. Toekennen van de gevraagde voorziening (huur sportvelden 91 klokuur/wk/8 weken)
Motivering

• Vervangende bouw voor rekening van de gemeente is aan de orde, tenzij sprake is van een 
onderhoudsstaat die te wijten is aan nalaten van onderhoud. Een NEN 2767 meting is 
uitgevoerd. Naar oordeel van cluster IB wordt de gemeten conditie bereikt doordat is 
nagelaten adequaat onderhoud uit te voeren (weigeringsgrond art 76K lid 2 van de Wet 
Voortgezet onderwijs).

• De school beschikt over 1 eigen sportveld waarop 40 uur per week kan worden ingeroosterd. 
De totale aanspraak bewegingsonderwijs is 131 lesuren. Er bestaat aanvullende aanspraak op 
huur(vergoeding) van sportvelden voor 91 klokuur buitensport voor maximaal 8 weken.

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

Werkconferentie  Voortgezet en Speciaal Onderwijs, waar tussen gemeente en onderwijs over  
de toekomst van het onderwijs en onderwijshuisvesting is gesproken. Afgesproken is dat als 
startpunt voor een gezamenlijke toekomstvisie een startdocument / ‘position paper’ wordt 
opgesteld die koers en richting aangeven ten aanzien van samenwerking, onderwijsaanbod en 
onderwijshuisvesting. Besluitvorming hierover vindt plaats in Voorzien in Vastgoed medio 2017.

Financiële middelen

Huurvergoeding buitensport/sportterrein maximaal 91 klokuur/wk gedurende 8 

weken

TOTAAL
15.368,08€    

15.368,08€          
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Emelwerda College



Ingediende aanvraag (Verseon ������/���+�1)

• (Algehele) vervangende nieuwbouw voor 7.145 m² bvo
• Huur(vergoeding) sportvelden gedurende 8 weken voor max. 75 klokuren /week
Aanspraak

• De school beschikt over  permanente huisvesting voor alle leerlingen. De huisvesting is 
verouderd, er is teveel en inefficiënte huisvesting en het aantal leerlingen daalt (relatief) 
snel. Dit leidt tot exploitatieproblemen. 

• Er bestaat aanspraak op huurvergoeding sportveld als de school niet beschikt over eigen 
veld(en) waarop volledig in buitensport kan worden voorzien.

Besluit

1. Afwijzen aanvraag “Vervangende nieuwbouw” op basis van art 76k lid 1 sub f vanwege 
ontbreken van technische noodzaak en verwijzen naar besluitvorming in het kader van 
Voorzien in Vastgoed medio 2017.

2. Toekennen van de gevraagde voorziening (huur sportvelden 70 klokuur/wk./8 weken)

Motivering

Vervangende bouw voor rekening van de gemeente is aan de orde als sprake is van een 
technische conditie waarbij de noodzakelijke investeringen/onderhoud in het gebouw in geen 
redelijke verhouding staan tot het resultaat. De technische conditie van beide gebouw (Senior 
en Junior college is goed). De gevraagde en wenselijk verbeteringen liggen op het terrein van 
functionaliteit en duurzame en exploitabele onderwijshuisvesting. Een vraag van algemene en 
(onderwijskundige) modernisering waarvoor afweging bestuurlijk dient plaats te vinden. 
De school beschikt over één eigen sportveld. Daarop kan 40 uur/wk. worden ingeroosterd. De 
totale aanspraak bewegingsonderwijs is 110  lesuren. Er bestaat aanvullende aanspraak op 
huur(vergoeding) van sportvelden voor 70 klokuur buitensport voor maximaal 8 weken.

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

Werkconferentie  Voortgezet en Speciaal Onderwijs, waar tussen gemeente en onderwijs over  
de toekomst van het onderwijs en onderwijshuisvesting is gesproken. Afgesproken is dat als 
startpunt voor een gezamenlijke toekomstvisie een startdocument / ‘position paper’ wordt 
opgesteld die koers en richting aangeven ten aanzien van samenwerking, onderwijsaanbod en 
onderwijshuisvesting. Besluitvorming hierover vindt plaats in Voorzien in Vastgoed medio 2017.
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Zuyderzee College



Financiële middelen
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Zuyderzee College

Huurvergoeding buitensport/sportterrein maximaal 70 klokuur/wk 

gedurende 8 weken

TOTAAL

11.821,60€    

11.821,60€             
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KC Rutten (pilot), de onderwijsfunctie

Ambtelijk/Bestuurlijk voorstel 

• Herhuisvesting (vervangende nieuwbouw of uitbreiding + renovatie) voor de Paulusschool en de Sjaloom
Besluit 

• Toewijzen vervangende c.q. vernieuwing van de huisvesting van de Paulusschool

• Toewijzen vervangende c.q. vernieuwing van de huisvesting van De Sjaloom

Aanspraak

De Paulusschool en De Sjaloom hebben samen in 2017 144 leerlingen. Over 15 jaar is dit volgens 
prognose ca 125. De bijbehorende Permanente (>15 jaar) en tijdelijke (< 15 jaar) ruimtebehoefte ligt in 
totaal op 1.124 m² (1.010m² permanent en 114m² tijdelijk). Dit is inclusief 2x de vaste voet van 200 m² per 
school. Technisch gezien zijn de beide huidige schoolgebouwen in redelijke staat en is juridisch gezien om 
die reden “vervangende nieuwbouw” niet noodzakelijk. Functioneel en energetisch is een update wel op zijn 
plaats.

Motivering

• Beide scholen maken deel uit van de eerste pilot van Kind centra. Voor deze pilot is vastgelegd dat waar 
mogelijk er toegewerkt wordt naar een situatie van huisvesting onder één dak. Er is sprake van een 
functionerend kind centrum in Rutten waarbij beide scholen, de Kinderopvang en het PSW samenwerken. 
Van de beschikbare onderwijslocaties lijkt de huidige locatie van de Paulusschool geschikter voor een 
huisvesting van het gehele KC onder één dak. 
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KC Rutten (pilot), de onderwijsfunctie

Vervanging/vernieuwing  huisvesting   t.b.v.  De Paulusschool, totaal 608 m² , waarvan 

532 m² permanent en 76m² tijdelijk.

Vervanging/vernieuwing  huisvesting t.b.v. De Sjaloom, totaal  516 m², waarvan 476m² 

permanent en 40m² tijdelijk

TOTAAL

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• De locatie voor de vernieuwde huisvesting is nog in besluitvorming evenals de wijze van huisvesting. Eén 
locatie met een uni-MFA voor alle partijen onder één dak op de sportvelden heeft de voorkeur van het 
dorp. Schoolbesturen of de gemeente zelf hebben wellicht voorkeur voor een andere locatie al dan niet 
vanuit wenselijkheid en haalbaarheid van één uni-MFA. Een keuze voor de locatie Paulusschool kan 
leiden tot renovatie in combinatie met uitbreiding.

• Berekening van de budgetten is gebaseerd op de normen uit de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs waaronder twee keer een startbedrag voor twee afzonderlijke scholen. In de praktische 
uitwerking kan toekenning van twee keer een startbedrag, terwijl twee scholen samen onder één dak 
gaan en het dubbel realiseren van ruimten daarom overbodig is, een punt van gesprek zijn met beide 
schoolbesturen. 

Financieel;Financieel;Financieel;Financieel;

892.570,54€         

818.573,41€         

1.711.143,95€      



Ingediende aanvraag (Verseon ������/ ������)

Vervangende nieuwbouw voor huisvesting van SO De Optimist

Aanspraak

De  SO van de Optimist is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Adriaan 
Valeriusschool. Het gebouw dateert van 1958 en is technische in redelijk/matige staat. Er is 
voldoende ruimte (m²’s) voor het huisvesten van de ca 90 leerlingen. Energetisch (energie 
en binnenklimaat) voldoet het gebouw niet tot matig. Functioneel gezien is het gebouw 
verouderd en voldoet gedeeltelijk.

Besluit

De gevraagde voorziening voor dit moment weigeren op grond van artikel 98 lid 1 sub f, 
andere gronden dan art 98 lid 1 sub a t/m e.  De definitieve besluitvorming “vervangende 
nieuwbouw of herhuisvesting met renovatie op een andere locatie en eventuele inzet van in 
een bestaand gebouw evenals de financiën vindt plaats binnen het project “Voorzien in 
Vastgoed” (medio 2017). 

Motivering

Noodzaak voor vervangende nieuwbouw op een andere plek of voor herhuisvesting in een 
ander bestaand gebouw (herschikking) is noodzakelijk i.v.m. uitbreidings- en huisvestings-
noodzaak van/voor de Bonifatius Mavo en het Zuyderzee College.

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn

• Besluitvorming over inhoud hangt samen met resultaten van de werkconferentie Voortgezet 
en Speciaal Onderwijs van 15 juni 2016. Besluitvorming vindt plaats via het project 
“Voorzien in Vastgoed”.

• In het geval van herschikking, waarbij SO De Optimist een gebouw van een bestaande 
school in gebruik neemt, moet eerst nieuwbouw gereed zijn voor de vertrekkende school. 
Daarna kan het bestaande gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt worden voor SO De 
Optimist. Voor de Bonifatius Mavo ontstaat dan naar verwachting op zijn vroegst begin 
2020 ruimte voor eventuele uitbreiding op de huidige locatie.

Financiële middelen:
• Een bedrag van € 100.000 is in Programma 2016 reeds beschikbaar gesteld voor 

bouwvoorbereiding. 
• Besluitvorming financiële middelen en periode via “Voorzien in Vastgoed”.
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SO De Optimist



Ingediende aanvraag (Verseon �0��)1/��+�+�)

Herstel constructiefout ter plaatse van de aansluiting buitenkozijnen en vloeren op de betonnen 
fundering

Aanspraak

De school heeft aanspraak op herstel van de schade op kosten van de gemeente als 
aantoonbaar is dat in de contractstukken en op bouwtekeningen is vermeld dat tussen de 
betonnen funderingsbalk en de buitenkozijnen de (vocht)isolatie ontbreekt of er te weinig is 
aangebracht.

Besluit

Weigeren van de gevraagde voorziening op grond van artikel 100 lid 1 sub f van de wet op 
het Primair onderwijs. Andere gronden dan sub a t/m e. Feitelijk ontbreken de bewijzen voor 
aanwezigheid van een constructiefout. 

Motivering

Het schoolbestuur heeft geen nadere gegevens aangeleverd waaruit blijkt dat sprake is van 
een constructiefout. Het gebouw van de Triangel dateert van 1969/1971. In de genoemde 
periode was het ontbreken van “vochtwerende” isolatie tussen betonnen funderingsbalken en 
kozijnen een gebruikelijke wijze van bouwen. Om een constructiefout aan te tonen moet bewijs 
aanwezig zijn dat isolatie een onderdeel was van de bouwopdracht in 1969 en dat deze folie 
ontbreekt c.q. niet is aangebracht. Formeel kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld als 
er in afwijking van afspraken is uitgevoerd, of dit na 40 jaar nog succesvol mogelijk is kan 
worden betwijfeld. 

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn
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CBS De Triangel



Ingediende aanvraag (Verseon �0��)1/��+�+�)

Herstel constructiefout. De beglazing in de kozijnen vertoont thermische breuk als gevolg van 
verkeert geplaatste zon-/warmte werende folie.

Aanspraak

De school heeft aanspraak op herstel van de schade op kosten van de gemeente als 
aantoonbaar is dat er thermische breuk ontstaat en dit gevolg is van foutief geplaatste folie en 
tevens dit niet verhaalbaar is op de aannemer/glaszetter.
Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met de leeftijd van de beglazing. Normale 
levensduur voor beglazing ligt op circa 20-25 jaar, voordat vervanging noodzakelijk is. 
De huidige informatie wijst op een foutief gemaakte keuze van plaatsing van de folie. Door 
onjuiste glasbewassing en inwerking van nagels, zand en wind en scherpe voorwerpen lijkt de 
folie te beschadigen en lijkt breuk op te treden. 

Besluit

Weigeren van de gevraagde voorziening op grond van artikel 100 lid 1 sub f van de wet op 
het Primair onderwijs. Andere gronden dan sub a t/m e. Feitelijk ontbreken de bewijzen voor 
aanwezigheid van een constructiefout. 

Motivering

Op dit moment ontbreken bewijzen voor een constructiefout. Eerder lijkt er sprake te zijn van 
een ongelukkig uitvallende keuze t.a.v. de plaatsing van de zon-/warmt werende folie.
Een keuze waarvoor het schoolbestuur dan als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is en 
waarbij eventuele kosten voor vervanging of herstel tot de normale onderhoudskosten behoren 
die voor rekening komen van het bestuur.

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn
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OJS De Zevensprong



Ingediende aanvraag (Verseon �0��)1/��+�+� )

Herstel constructiefout aan de noodlokalen. 

Aanspraak

Nadere gegevens zijn  eind februari opgevraagd. In reactie daarop is de aanvraag ingetrokken 
door onderwijsbureau namens het schoolbestuur.

Besluit

n.v.t.

Motivering

Overige ontwikkelingen die van invloed zijn
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CBS De Lichtboei



Bijlage 1 Liquiditeitsprognose 

Bijlage 2 Actuele leerling prognoses 

Bijlage 3 Onderzoeksresultaten OJS De Zevensprong / CBS De Triangel

Bijlage 4 Relevante bepalingen verordening onderwijshuisvesting
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bijlagen
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bijlage 1   liquiditeitsprognose

2017 Eind 2017
2018

2018 2019

Groenhorstcollege
Bouwvoorbereiding

Bouwsom

Onderwijsgroep Eduvier 
(VSO De Optimist) V

Bouwvoorbereiding
(€ 100.000 beschikbaar)

Bouwsom

Cbs Op de Wieken 
(uitbreiding & 1e inrichting)

Cbs De Koperwiek

Bonifatiusmavo

Emelwerda college

Zuyderzee college

MFA Rutten V
Bouwvoorbereiding
(€ 100.000 beschikbaar)

MFA Rutten Eerste fase realisatie

Tweede fase en 
oplevering

TOTAAL

€ 468.301,82

€ 695.000,73

€ 22.424,22

77.085,01€             

15.368,08€    

11.821,60€             

€ 717.865

€ 100.000

€ 1.733.831,81

€ 2.451.696,97
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bijlage 1   liquiditeitsprognose

huur sport

Constructie 

fout

Bouw/Uit-

breiding 1e inrg TOTAAL 2017

TOTAAL eind 

2017/ 2018 TOTAAL 2018 TOTAAL 2019

Bonifatiusmavo € 7.768,48 € 0,00 € 0,00 € 69.316,53 € 77.085,01

Emelwerda college € 15.368,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.368,08

Zuyderzee college € 11.821,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.821,60

Groenhorst college PrO € 0,00 € 0,00 € 686.082,91 € 131.782,24 € 100.000,00 € 717.865,15

Koperwiek € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.424,22 € 22.424,22

Op de Wieken € 0,00 € 0,00 € 449.275,21 € 19.026,61 € 468.301,82

De Triangel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Zevensprong € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SO Optimist € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VSO Optimist € 0,00 € 0,00 € 1.733.831,81 € 0,00 € 0,00 € 1.733.831,81

MFA Rutten

*   Paulusschool € 892.570,54 € 0,00 € 892.570,54

*   Sjaloom € 818.573,41 € 0,00 € 818.573,41

*   Tijdelijke behoefte € 0,00 € 0,00

*   KO/PSW** € 387.000,00 € 0,00 € 387.000,00

Investering  nog niet geteld (spec. Besluitvorming)

SUBTOTAAL € 34.958,16 € 0,00 € 4.580.333,88 € 242.549,61 € 695.000,73 € 2.451.696,97 € 892.570,54 € 818.573,41

TOTAAL € 4.857.841,65 € 4.857.841,65
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primair onderwijs
(Pronexus 2016)

bijlage 2   actuele leerling prognoses
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bijlage 2   actuele leerling prognoses Groenhorst College

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses

ruimtebehoefte onderwijs

ruimtebehoefte gym

prognose

Bonifatius Mavo

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses

prognose

Zuyderzee College

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses

ruimtebehoefte onderwijs

ruimtebehoefte gym

Zuyderzee College

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses

prognose

Emelwerda College

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses

ruimtebehoefte onderwijs

ruimtebehoefte gym

Emelwerda College

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses (V)SO De Optimist 

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses Zonnebloemschool

(Postmus 2016)
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bijlage 2   actuele leerling prognoses SBO De Klimboom

(Postmus 2016)
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bijlage 3   Resultaten leerlingentelling Koperwiek 
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bijlage 3   onderzoeksresultaten 
OJS De Zevensprong / CBS De Triangel



Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde 

voorzieningen

A.2 Vervangende bouw 

De noodzaak van vervangende bouw is aanwezig als:

•a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld 

dat onderhoud of aanpassen niet zal leiden tot de gewenste levensduurverlenging van ten minste 15 

jaar;

•b. dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie;

•c. dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en:

•1°als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 

opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 15 jaar aanwezig 

zijn of kunnen worden verwacht, of

•2°als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 

opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 4 jaar aanwezig 

zijn of kunnen worden verwacht, en

•e.geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting 

voor de school, en

•f.het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren.
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bijlage 4: relevante bepalingen verordening
onderwijshuisvesting



Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde 

voorzieningen

A.3 Uitbreiding 

A.3.1 Uitbreiding schoolgebouw 

De noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw is aanwezig als:

•a.de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit van een schoolgebouw van een school 

voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal of voortgezet 

speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs kleiner is dan de overeenkomstig bijlage III, deel B, 

vastgestelde ruimtebehoefte en het verschil tussen de capaciteit en de ruimtebehoefte voor een school 

voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, of een school voor speciaal onderwijs of 

voortgezet speciaal onderwijs of een voortgezet onderwijs gelijk of groter is dan de drempelwaarde, 

bedoeld in bijlage III, deel C, en

•b.daarnaast:

•1°.als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage 

II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vijftien jaar 

kunnen worden verwacht, 

•2°als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II 

opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens vier jaar aanwezig 

zijn of kunnen worden verwacht, of

•3°de prognose op basis van de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag aantoont 

dat het aantal leerlingen dat aanwezig is niet voor ten hoogste vier jaar binnen het gebouw of 

de gebouwen kunnen worden gehuisvest, en

•c.geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting 

voor de school, en

•d.het onmogelijk is om door medegebruik een passende huisvesting voor de school te realiseren. 

•e.evenmin tegen redelijk kosten, zulks ter beoordeling van het college, de mogelijkheid bestaat om 

door gebruikmaking van een bestaand verschil tussen het feitelijke bruto vloeroppervlak en de 

genormeerde bruto vloer aanspraak geheel of gedeeltelijk inpandig een of meer benodigde leslokalen 

te realiseren [lokale aanpassing]
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bijlage 4: relevante bepalingen verordening
onderwijshuisvesting



A.7 Eerste inrichting 

1. De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen 

ontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit 

van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 januari 2015 is bekostigd.

2. De noodzaak van eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van een speellokaal is 

aanwezig als een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school wordt uitgebreid met een 

speellokaal.

3. Bij fusie van scholen wordt uitsluitend uitbreiding van eerste aanschaf van onderwijsleerpakket, 

meubilair of leer- en hulpmiddelen toegekend als het aantal leerlingen na de fusie groter is dan het 

totaal aantal leerlingen van de afzonderlijk aan de fusie deelnemende scholen.

A.8 Medegebruik 

1. De noodzaak van medegebruik van een school voor basisonderwijs , een speciale school voor 

basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of een school 

voortgezet onderwijs, is aanwezig als het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, 

vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte:

a. gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en

b. een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de overeenkomstig bijlage 

III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte voor minimaal vier jaar noodzakelijk is.

2. Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik of 

ingebruikgeving is een afstand van 2000 meter hemelsbreed .

3. Medegebruik blijft bij voorkeur beperkt tot ten hoogste twee gebouwen.

A.9 Herstel van constructiefouten 

De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage uitwijst dat 

het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.
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Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en 

aanvullende ruimtebehoefte

• Deel A – Vaststellen capaciteit 

• Deel B – Vaststellen ruimtebehoefte 

B.1 Lesgebouwen 

B.2 Lokalen bewegingsonderwijs 

• Deel C – Bepaling van de omvang van de toekenning

C.1 Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen 

Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel B vastgestelde 

ruimtebehoefte gedurende minstens vijftien jaar blijft bestaan.

C.1.1 Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw 

De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw of 

vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld.

Noot: 

Er is van  afgezien om alle bepalingen uit de bijlage III, met name die van deel B hier op te nemen. Enerzijds  omdat 

het om een groot aantal  en zeer uitgebreide bepalingen gaat en anderzijds  gaat het daarbij om “zeer specifieke 

en technische bepalingen”.  

Aan de hand van deze bepalingen  zijn de aanspraken van  scholen op  extra ruimte uit te rekenen en  vast te 

stellen.  Het is zinvoller, om als  er vragen zijn over de specifieke technische details een afspraak te maken en 

berekeningsresultaten uit te laten leggen, of daarvoor een onderwijsadministratiekantoor of –adviseur de vragen 

te stellen, dan  alle bepalingen op te nemen.  De bepalingen zijn bereikbaar door onderstaande link in uw 

browser te plakken en naar bijlage III te scrollen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-5017.html
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