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1. Inleiding

•

Hoe wordt een plek gerealiseerd waar de scholen optimaal functioneren en elkaar
kunnen versterken?

1.1. Aanleiding en vraagstelling
De gemeente Noordoostpolder wil graag een leefbare en aantrekkelijke gemeente zijn
en blijven. Aangegeven is dat de gemeente wil investeren in de toekomst van de
Noordoostpolder, de jeugd en het renoveren en vernieuwen van maatschappelijke
gebouwen tot 2030. Een van de projecten is het realiseren van een campus voor het
voortgezet onderwijs van het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum, Bonifatius
Mavo en Caleido ISK (VariO).
De gemeente Noordoostpolder, VariO en Emelwerda geven aan een gezamenlijke
campus te willen realiseren, omdat dit veel voordelen biedt ten opzichte van het
renoveren van de verouderde schoolgebouwen op de huidige locaties. Het
gemeenschappelijke doel is om het voortgezet onderwijs in Emmeloord weer
passende huisvesting te bieden. Hiermee wordt bedoeld: efficiënt, toekomstbestendig,
uitwisselbaar en onderwijskundig eigentijds. De meerwaarde van één gezamenlijke
campuslocatie is de mogelijkheid tot verregaande ruimtelijke, organisatorische en
onderwijskundige samenwerking tussen de scholen alsook met andere partners.

Er zijn een aantal kaders meegegeven voor wat betreft de locatie en configuratie:
• De scholen blijven aparte instellingen met een eigen aanbod. Onderzocht worden
de mogelijkheden tot samenwerking.
• De scholen komen grotendeels centraal op één locatie.
• De beoogde nieuwbouw van de campus conform het Uitvoeringsprogramma VIV
bedraagt 13.700 m². In deze rapportage zal op basis van de huidige
leerlingenprognoses een herberekening plaatsvinden.
Daarna kan antwoord gegeven worden op de volgende strategische vragen:
• Welke scenario’s zijn er voor de opzet van de campus?
• Op welke locaties kan de campus gesitueerd worden?
• Wat zijn de doorlooptijden van het voorbereidings- en realisatietraject?
• Wat is het benodigde investeringsbudget?
• Wat zijn de vervolgstappen?

1.3. Werkmodellen
De visie op en meerwaarde van de VO-campus dient verder uitgewerkt en
geconcretiseerd te worden. HEVO is gevraagd om de rol van kwartiermaker in te
vullen om het proces om te komen tot een VO-campus vorm te geven en te
begeleiden. Hierbij wordt gezocht naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen voor
het ontwikkelen van een campus. Onderhavig document geeft de visie en
concretisering van de campus weer.

Voor de formulering van dit visiedocument is gebruik gemaakt van twee modellen.
Model 1: trechtermodel

1.2. Aanpak
Voordat gesproken kan worden over de stenen, het ontwerp en het bouwen van de
campus, dient eerst antwoord gegeven te worden op de volgende onderwijskundige en
organisatorische vragen:
• Waar hebben de scholen behoefte aan?
• Wat is er nodig voor de scholen?
• Wat betekent de samenwerking?
• Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de campus?
Masterplan campus

Referentie: 1653401-0060.1.0
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Kenmerkend voor de initiatief- en definitiefase van de ontwikkeling van een
grootschalige onderwijscampus is het nadenken over de samenhang tussen onderwijs,
de planologische context en de strategie. Door het samenbrengen van inhoudelijke
keuzes op deze drie beleidsterreinen, krijgt het masterplan van de onderwijscampus
vorm en kunnen scenario’s afgewogen worden.
Het resultaat is om op basis van de onderwijskundige visies, visie op samenwerking,
de beoordeling van de huidige gebouwen en de afweging van de locaties toe te
werken naar een mogelijk campusmodel op één locatie.
Model 2: het waardenwiel
De toegevoegde waarde van de VO-campus voor de participanten wordt bepaald door
de juiste balans tussen rationele en ‘emotionele’ aspecten. Dit betekent:
• Optimalisatie van functionele en financiële aspecten: gericht op een verantwoorde
en doelmatige besteding van middelen (voor het onderwijs en de gebouwen).
• Het formuleren van meerwaarde in termen van ambitie, imago en gebruiksbeleving: aspecten die wellicht vanuit rationeel oogpunt niet verantwoord lijken zijn
dat toch, omdat ze op de ‘emotie-aspecten’ waarde toevoegen, bijvoorbeeld als
visitekaartje voor de participanten en de regio, de kwaliteit van de werkomgeving
die stimulerend werkt voor creativiteit en innovatie etc.
Andere aspecten hebben betrekking op
de waarde en inzetbaarheid voor
‘productie’, waaronder innovatieprojecten,
onderwijs, afleveren van gekwalificeerde
medewerkers direct beschikbaar voor het
arbeidsproces etc., maar ook de financiële
waarde van het vastgoed zelf):
• Aspecten bepalend voor een
verantwoorde waardeontwikkeling op
langere termijn.
• Duurzaam en robuust: huisvesting die
veranderingen in de bedrijfsprocessen over langere termijn kan
accommoderen.

Referentie: 1653401-0060.1.0

1.4. Leeswijzer
Dit rapport vat het proces samen dat de afgelopen maanden (februari-december 2019)
is doorlopen door Emelwerda, VariO en de gemeente Noordoostpolder. Het betreft een
uiteenzetting van alle informatie die is opgehaald aan de hand van diverse gesprekken
met de scholen, schoolbesturen en gemeente afzonderlijk, individuele workshops met
de scholen, een gezamenlijke workshop met de scholen en de gemeente,
projectgroep- en stuurgroepvergaderingen.
Daarnaast hebben ook verkennende gesprekken plaatsgevonden met ROC Friese
Poort en wordt ook verkend of VSO De optimist mee zou kunnen naar de nieuwe VOCampus.
Dit rapport is opgebouwd op basis van de in paragraaf 1.3 benoemde beleidsterreinen;
onderwijs, planologie en realisatiestrategie. Allereerst wordt ingegaan op de
onderwijsvisie van beide schoolbesturen, de visie op samenwerking en de
gezamenlijke toekomst en de visie op een mogelijk campusmodel (hoofdstuk 2).
Daarna worden de feitelijke gegevens ten aanzien van leerlingenprognoses,
ruimtebehoeften, gebouwen en locaties inzichtelijk gemaakt. Dit resulteert in het huidig
scholenlandschap, inclusief leerlingenaantallen en huidige capaciteit (hoofdstukken 3
en 4). De huidige staat van de gebouwen is in kaart gebracht door middel van de door
HEVO ontwikkelde quickscan-methodiek (hoofdstuk 5) en de locatieafwegingen
(hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de realisatiestrategie voor een
mogelijk campusmodel op één locatie aan de hand van de GOTIK-aspecten (Geld,
Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit).
Dit rapport sluit in hoofdstuk 8 af met een samenvatting, een advies en een voorstel
voor de vervolgstappen.
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2. Onderwijs
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie en ambitie van de scholen. Het huidig en
toekomstig onderwijsaanbod wordt toegelicht en de resultaten van de workshops
komen aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgewerkt campusmodel en
daaruit volgend een drietal scenario’s voor de opzet van de campus.
De onderwijsvisie vormt de basis c.q. het fundament voor het nadenken over de
huisvesting. Vanuit de onderwijsvisie, de organisatievisie en de visie op samenwerking
kunnen de kaders, randvoorwaarden, wensen en eisen voor de huisvesting
geformuleerd worden. Immers, de huisvesting dient faciliterend te zijn aan de
onderwijsvisie.
Om een school te organiseren zijn er diverse ordeningsprincipes mogelijk zoals
ordening op basis van opleiding, op basis van vakclusters of op basis van domeinen.
Hoe het onderwijs geordend wordt heeft grotendeels te maken met de onderwijsvisie
en welk afwegingskader wordt gehanteerd.

2.2. Visie Emelwerda
Onderwijsvisie
Het Emelwerda College wil een leef-, leer- en werkgemeenschap zijn waarbinnen
leerlingen en medewerkers zich gekend weten. De leerlingen met hun talenten worden
optimaal begeleid bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen die
zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De school wil een christelijke
scholengemeenschap zijn met de Bijbel als inspiratiebron. In een veilige, vertrouwde
en uitdagende omgeving worden de leerlingen gestimuleerd om hun talenten te
ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen. Belangrijke
kernwaarden zijn: respectvol, betrokken, degelijk en prestatiegericht. Dit alles passend
bij het motto van de school: ‘Samen ontwikkelen wij jouw talenten’.

Referentie: 1653401-0060.1.0

Pagina 5 van 48

Do’s en dont’s
Vanuit de onderwijsvisie zijn de volgende do’s (wensbeelden) en don’ts (nachtmerries)
voor het toekomstige gebouw en omgeving geformuleerd.

Do’s

Onderwijsordening
Belangrijkste items voor de onderwijsordening bij Emelwerda College zijn:
• De school is ingedeeld in vakclusters. Door deze indeling ontstaat een heldere
structuur voor de leerlingen in de school. De clustering zorgt voor herkenbaarheid,
kleinschaligheid en een gevoel van veiligheid.
• De leerlingen bewegen door het gebouw heen, de docenten hebben een vaste
plek, hoek of domein in de school.
• De school biedt ruimte voor flexibiliteit, zowel in mogelijke werkvormen als in
aanpasbaarheid naar de toekomst toe.
• De docent is de coach, de klas is de basis.
Visie op de huisvesting
• Eigen identiteit en herkenbaarheid behouden.
• Eén centrale personeelsruimte.
• Zowel binnen als buiten belangrijk.
• Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte centraal in het gebouw.
• Identiteit door kunstuiting.
• Mavo, havo en vwo door elkaar heen.
• Indeling in vakclusters (Bèta, Talen, Zaakvakken, Science, Kunst, Sport).

Dont’s

Referentie: 1653401-0060.1.0
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•
•
•

Brugklas (klas 1 en klas 2) in een apart deel van het gebouw, wellicht samen met
het Tienercollege (10-14 jaar).
In het vakcluster Bèta naast biologie, scheikunde, natuurkunde ook bètalab, bèta
challenge en Technasium.
Centraal OOP nabij de entree.

Zie in bijlage 1, referentie 1653401-0038.2.0 d.d. 18 juni 2019, de uitwerking van de
workshop ‘van visie naar onderwijsordening’ van het Emelwerda College.

2.3. Visie VariO
Onderwijsvisie
VariO is een openbare onderwijsgemeenschap met een ontmoetingskarakter. Er is
ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die
identiteit bevordert VariO een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen,
personeel en ouders voor elkaar. Er wordt naar gestreefd om modern onderwijs te
geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende
maatschappij. Het onderwijs wordt vernieuwd met behoud van het goede uit het heden
en het verleden.

leren, kennis vergaren, kritisch omgaan met deze kennis, creativiteit, veerkracht,
verbazing, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, leiderschap, moed, samenwerking,
zelfreflectie, verantwoordelijkheid en het verwoorden van ambities. Hierbij volgen we
de ontwikkeling van de leerling. Waar nodig passen we de doelen aan om de
haalbaarheid te vergroten. Maatwerk geldt niet alleen voor de leerling op het gebied
van voorkennis, talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten, maar zeker ook voor
onze eigen medewerkers.
Onze strategische koers leunt op drie pijlers:
1. Elke leerling ontvangt de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Elk kind wordt
gezien;
2. Een open, stimulerende en veilige ontwikkel- en werkomgeving;
3. Docenten zijn de professionals, zij doorlopen een continu proces van leren en
verbeteren.
VariO bestaat uit Zuyderzee lyceum Junior en Senior, Bonifatius Mavo, X-stuur en
Caleido Internationale Schakelklas.

,,Samen maken wij de school van en voor de leerling’’
VariO biedt onderwijs aan dat past bij de ontwikkeling van elke leerling. Iedere leerling
wordt bij ons gezien. We bieden als onderwijsgroep continu maatwerk, zodat goed in
beeld is wat de onderwijsbehoefte is van onze leerlingen. Met de gestelde
ontwikkeldoelen die zijn geformuleerd in de locatieplannen, maken we de bestaande
scholen binnen onze groep klaar voor deze toekomstvisie. Daarmee doen wij recht aan
onze leerlingen en de verschillen binnen VariO.
De missie van VariO is dat elke leerling wordt gezien en in staat gesteld wordt een
leven lang te leren. De middelbare schoolperiode is in de ogen van VariO namelijk
geen afgesloten fase, maar juist onderdeel van de voorbereiding op een leven lang
leren en het ontwikkelen van talent.
Leerlingen zijn continu aan het leren. Er wordt daarom bij VariO gewerkt aan de kennis
en vaardigheden van leerlingen die nodig zijn voor een leven lang leren zoals: focus op

Referentie: 1653401-0060.1.0

Pagina 7 van 48

Do’s en dont’s
Vanuit de onderwijsvisie zijn de volgende do’s (wensbeelden) en dont’s (nachtmerries)
voor het toekomstige gebouw en omgeving geformuleerd.

Do’s

Onderwijsordening
Belangrijkste items voor de onderwijsordening van VariO zijn:
• Er is een heldere structuur voor de leerlingen.
• Het schoolgebouw dient een gevoel van veiligheid uit te stralen.
• Het schoolgebouw dient kleinschalig te zijn.
• De talenten van het personeel en de leerlingen maximaal benutten.
• Vakgericht lesgeven.
• De jaargroep staat centraal, maar jaren en opleidingen door elkaar heen.
Visie op de huisvesting
• Brugklas (klas 1 en klas 2) in een apart deel van het gebouw.
• Zowel binnen als buiten belangrijk.
• Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte centraal in het gebouw.
• Identiteit door kunstuiting.
• Een flexibel gebouw.

Dont’s

Zie in bijlage 2, referentie 1653401-0048.1.0 d.d. 18 juni 2019, de uitwerking van de
workshop ‘van visie naar onderwijsordening’ van VariO.

Referentie: 1653401-0060.1.0
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2.4. Visie op gezamenlijke toekomst
In een gezamenlijke workshop hebben het Emelwerda
College, VariO en de gemeente Noordoostpolder een visie op
de toekomst geformuleerd. Het formuleren van een
gezamenlijke toekomstvisie is benaderd via de belangenbijdrage-methode op de gebieden onderwijs en faciliteiten.
Belangen
De deelname van ieder van de participanten in de VO-campus wordt gevoed door de
dieperliggende belangen; het zijn de drijfveren die bepalen of er voldoende
overeenkomsten en geen onoverbrugbare verschillen zijn die de realisatie van de VOcampus in de weg staan.
Bij de zoektocht naar samenwerking is het belangrijk om te formuleren of de belangen
eigen belangen zijn of dat het gezamenlijke belangen zijn. Met andere woorden: waar
wil onze organisatie zich in onderscheiden en in profileren versus waar willen we ons
gezamenlijk voor inzetten en hoe zetten we onze samenwerking in.
Toelichting per belang
• Breed onderwijsaanbod: door het clusteren van diverse onderwijsaanbieders van
PO, VO tot mbo ontstaat er een breder onderwijsaanbod, waardoor verbreding,
verdieping en ontwikkeling kan plaatsvinden. De regio Noordoostpolder heeft last
van de weglek van het mbo richting Zwolle.
• Samenwerking: door de VO-campus kan verdergaande samenwerking
plaatsvinden tussen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, cultuurinstellingen en
bedrijfsleven. Dit kan door het delen van personeel, kennis, faciliteiten of
gebouwen.
• Identiteit: herkenning en erkenning van elkaar en de eigen identiteit en de
onderwijsvisie van de scholen is een uitgangspunt. Beide scholen hebben, op hun
eigen wijze verwoord, naastenliefde en zorg voor elkaar als belangrijke pijlers in
hun onderwijs. Door verschillende identiteiten blijft er keuzemogelijkheid voor
toekomstige leerlingen uit de regio.
• Werkgelegenheid: de regio Noordoostpolder is gebaat bij versterking en
vernieuwing van de werkgelegenheid; op die manier behoudt de regio eigen
(opgeleide) mensen en blijft zij maatschappelijk en economisch vitaal; het

Referentie: 1653401-0060.1.0

•

•

•

innovatieve milieu, dat de VO-campus creëert, zorgt voor die gewenste aansluiting
van onderwijs aan de aantrekkende bedrijvigheid.
Leefbaarheid: Emmeloord kan op het vlak van leefbaarheid (woonkwaliteit,
openbare ruimte en aanwezige voorzieningen) een positieve impuls gebruiken;
nieuwe gebouwen en andere activiteiten die de VO-campus met zich meebrengt
leiden tot een groei in afgeleide voorzieningen, secundaire werkgelegenheid en
verbetering van de omliggende ruimte. De relatie tussen de ‘binnenzijde’ en de
‘buitenzijde’ kan optimaal uitgewerkt worden.
Duurzaamheid: zowel gebouwen als gebieden dienen duurzaam ontwikkeld te
worden, waardoor zij bijdragen aan een duurzamere samenleving met minder
gebruik van fossiele brandstoffen, duurzaam materiaalgebruik, aanpasbaarheid
naar de toekomst toe, meer waterberging op eigen terrein en een betere beleving
van de omgeving.
Vastgoedinvestering en -exploitatie: hoewel ‘de stenen’ een afgeleid belang lijken,
vormt de beheersing van de kosten die de huisvesting van het voortgezet
onderwijs met zich meebrengt een wezenlijk aandachtspunt. Het is voor alle
partijen van belang dat deze kosten doelmatig ingezet worden en binnen de
financiële kaders blijven voor nu en in de toekomst.

Derden
Diverse mogelijke samenwerkingspartners waar nu al mee samengewerkt wordt of
waar mogelijkheden zijn voor een toekomstige samenwerking, hebben aangegeven
geïnteresseerd te zijn in campusontwikkeling van het voorgezet onderwijs in de
Noordoostpolder. Oriënterende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden met
ROC Friese Poort, maar ook met Stichting Aves is binnenkort contact.
In de stuurgroep is afgesproken dat eerst de twee VO-scholen en de gemeente samen
een visie ontwikkelen op hun samenwerking om deze vervolgens met alle mogelijke
partners verder te verdiepen en uit te werken. Naast onderwijsinstellingen, valt dan te
denken aan sport-, culturele, zorg- en welzijnsinstellingen. Ook het bedrijfsleven wordt
gezien als samenwerkingspartner.
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Belangenmatrix
De belangen van de drie partijen zijn geformuleerd op de thema’s:
• Onderwijs: wat wil/kun je samen doen en wat wil je zelf doen?
• Faciliteiten: wat wil/kun je samen doen en wat wil je zelf doen?
Het visuele resultaat is onderstaand weergegeven.

Referentie: 1653401-0060.1.0
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Bijdragen
De sleutel tot succes voor samenwerking is dat de organisaties naast de inzet voor
hun gezamenlijke en eigen belangen ook een bijdrage leveren aan de samenwerking
(‘zachte kant’) en de locatie (‘harde kant’). Het Emelwerda College, VariO en de
gemeente hebben hun eigen bijdrage geformuleerd aan de hand van de vraag ‘wat
kan ik delen?’ Dit leidt tot een gezamenlijke visie op de VO-campus Noordoostpolder.

ICT
Externe partners
Zorgpunt
Werkruimten en bibliotheek/mediatheek
LOB-activiteiten
Maatschappelijke diensttijd

Docenten / personeel en leerlingen
Durf en fouten (ervaring met nieuwbouw/renovatie)
Kennis en ervaring met anderstaligen (ISK)
Onderwijsvisie
Ondersteunende diensten
Kennis en expertise
Ruimten en faciliteiten

De onderwijscampus Noordoostpolder
is een veilige, duurzame en
aantrekkelijke (leer)omgeving
waar technologie & innovatie,
kunst & cultuur, sport & bewegen
samenkomen.

Het netwerk
Bibliotheek en cultuur
Zorg en welzijn, het doen-team
Werkcorporaties
Kennis bouwkunde en duurzaamheid
Omgeving (groen, sport, …)

Referentie: 1653401-0060.1.0
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3. Ontwikkeling campusmodel
3.1. Verkenning campusmodellen
Er zijn diverse campusmodellen verkend in relatie tot de eigen visies van de scholen,
de gezamenlijke visie op de toekomst, de eigen en gezamenlijke belangen en de
bijdragen die de partijen willen geven aan de campus. De diverse typen campussen
hebben ieder een aantal eigenschappen. Ieder type campus heeft namelijk een eigen
dynamiek, wordt gekarakteriseerd door een bepaalde vorm van nabijheid, de mate van
samenwerking tussen de organisaties/gebouwen en de wijze waarop interactie en
samenwerking plaatsvindt.

Referentie: 1653401-0060.1.0

In het onderwijsveld zijn een vijftal campussen te onderscheiden; het onderwijscluster,
de opleidingencampus, de onderwijscampus, de faciliteitencampus en de
regiocampus. In de tabel is systematisch weergegeven wat op ieder type campus
wordt gedeeld. Op de hierna volgende pagina’s staat een verdere toelichting.
Gezamenlijk zijn diverse referentieprojecten bezocht.
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Onderwijscluster
Bij een onderwijscampus delen scholen gezamenlijk een terrein, maar blijven zij verder
volledig separate instellingen, zowel qua onderwijs als gebouw. Een voorbeeld hiervan
is de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch, waar in de nabijheid van elkaar
onderwijsgebouwen staan van vmbo t/m hoger onderwijs.

ontstaat één cluster van praktijk, techniek en bèta waar ruimten, apparatuur en kennis
gedeeld worden en kunnen de ruimten en faciliteiten van het Vakcollege nog beter
benut worden. Dit sluit ook aan bij het beeld van de regio: een regio waar techniek en
innovatie hoog in het vaandel staan en waar ook een groot deel van de arbeidsmarkt
uit bestaat.

Zowel het Emelwerda Collega als VariO hebben voor ogen dat beide scholen
gesitueerd worden op één gezamenlijk terrein, echter het delen van enkel een terrein
is te weinig en heeft geen toevoegde waarde ten opzichte van de huidige situatie.

Een andere mogelijkheid is het clusteren van de culturele vakken, zoals handvaardigheid, tekenen en drama/theater. De ruimten en bijbehorende voorzieningen
kunnen gedeeld worden, maar ook de inzet van personeel. De ruimtelijke vertaling van
het delen van ruimten of de nabijheid van de ruimten dient verder uitgewerkt en
geconcretiseerd te worden in een vervolgfase.

Opleidingencampus
Bij een opleidingencampus delen scholen gezamenlijk een terrein en wordt het
onderwijs deels of in het geheel geïntegreerd tussen Emelwerda College en VariO.
Hierdoor ontstaan gebouwen op basis van opleidingsniveaus (bijvoorbeeld gebouwen
voor vmbo, havo, vwo). Een voorbeeld hiervan is de nieuwe onderwijscampus
Lelystad, waar de opbouw van de campus is vormgegeven op opleidingsniveau.
In de huidige situatie van Emmeloord is dit al gerealiseerd voor het vmbo (Vakcollege),
waar beide scholen hun vmbo b/k-leerlingen in één gebouw hebben ondergebracht. De
wens is ook om dit voort te zetten. Echter een verdergaande onderverdeling op
opleidingsniveau voor mavo, havo en vwo wordt niet als wenselijk benoemd.
Onderwijscampus
Bij een onderwijscampus delen scholen gezamenlijk een terrein en wordt op niveau
van vakclustering verdere samenwerking nagestreefd. Daarnaast houden beide
scholen een eigen thuisbasis. Een voorbeeld hiervan is campus Eemsdelta College in
Appingedam, waar zowel het ROC als het VO eigen gebouwen hebben, maar ook een
gezamenlijk kunst-, cultuur- en sciencegebouw.
Zowel het Emelwerda Collega als VariO zien mogelijkheden voor deze variant, omdat
hierdoor een breder en beter aanbod gerealiseerd kan worden, kennis uitgewisseld
kan worden en dure faciliteiten beter benut kunnen worden. Het wensbeeld is dat de
samenwerking wordt gezocht binnen een aantal vakclusters.
Gedacht wordt aan het situeren van het Technasium en het sciencelab/de lokalen van
biologie, natuurkunde en scheikunde nabij elkaar en nabij het Vakcollege. Hierdoor

Referentie: 1653401-0060.1.0

Faciliteitencampus
Bij een faciliteitencampus delen de scholen naast een terrein ook één of meerdere
faciliteiten en/of gebouwen met elkaar. Een voorbeeld hiervan is de campus van Nova
College in Haarlem, waar de diverse mbo-opleidingen eigen gebouwen hebben, maar
ook een instructiehuis, restaurant, theater en sport delen.
Beide scholen in Emmeloord geven aan dat zij naast de samenwerking binnen de
vakclusters, ook toevoegde waarde zien in het delen van faciliteiten op de campus. Het
terrein, de terreinentree, de parkeerplaatsen, de fietsenstallingen en de sportzalen zijn
faciliteiten die buiten het gebouw gedeeld kunnen worden. Maar ook een
theoriegebouw waar een aantal theorieruimten gelegen zijn die door beide scholen
flexibel gebruikt kunnen worden in geval van krimp of groei van de scholen ten
opzichte van elkaar.
Op het Vakcollege is een horeca-afdeling, waar leerlingen koken. Er wordt gedacht
aan een samenwerking tussen het maken van (verse en gezonde) producten in de
praktijkruimten en het verkopen van deze producten in de kantines van en door de
(vmbo) leerlingen. Concreet kan dit betekenen dat er een cluster van horecavoorzieningen wordt gerealiseerd.
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Regiocampus
De regiocampus is een regionaal georiënteerde onderwijsomgeving, waar naast het
onderwijs een relatie is met het bedrijfsleven en externe organisaties. Een voorbeeld
hiervan is Leerpark Dordrecht, waar naast onderwijs (drie vmbo’s, mbo, hbo) ook
ruimte is voor woningen, bedrijfsleven, restaurants en sport. Kenmerk van een
regiocampus is dat de kern fysiek in de nabijheid van elkaar gesitueerd is, maar dat
niet alles op één terrein gelegen hoeft te zijn.
Op dit moment vindt er ook samenwerking plaats met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld
door stageplekken en concrete onderzoeksvragen voor de leerlingen van het
Technasium. Deze bedrijven/organisaties zijn nu niet fysiek nabij de scholen gelegen.
Binnen de regiocampus kan verregaande samenwerking gezocht worden met culturele
instellingen (bibliotheek, theater, muziek, kunst) en zorgaanbieders. Dit kan zowel
fysiek middels gebouwen als organisatorisch middels programma’s of personeel.

Samenvatting
• Onderwijscluster: alleen het terrein delen is te weinig.
• Opleidingencampus: er is geen ambitie om een gezamenlijke mavo, havo of vwo
te bouwen. Deze noodzaak is er niet vanwege de omvang van beide scholen en
de behoefte aan behoud van de eigen identiteit. Bij het Vakcollege (vmbo) wordt
de samenwerking voortgezet.
Onderwijscampus: er is een wens om de samenwerking (voor delen) van het
onderwijs te zoeken. De ordening van het onderwijs in vakclusters, waarbij de
vakclusters van beide scholen nabij elkaar gelegen zijn, biedt de mogelijkheid tot
het creëren van extra kwaliteit.
Faciliteitencampus: er is een wens om faciliteiten te delen (aula, sport, ICT,
buitenruimte, parkeren, fietsenstalling, mediatheek).
Regiocampus: er is ruimte voor een regiocampus en de fysieke nabijheid van
bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen (PO en mbo), (leer-/werk)bedrijven,
start-ups, cultuur-, welzijns- en zorgorganisaties.
Het te ontwikkelen campusmodel zal uiting moeten geven aan de wens om de
samenwerking te zoeken op de bovengenoemde gebieden van onderwijs, faciliteiten
en externe partners.

Referentie: 1653401-0060.1.0
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3.2. Uitwerking campusmodel
Op basis van de beide visies van de scholen en de visie op de gezamenlijke toekomst
is onderstaande verbeelding een visualisatie van een mogelijk campusmodel. Dit is
nadrukkelijk geen plattegrond, maar een ruimtelijke vertaling van de hierboven
omschreven visies.
In dit campusmodel staan beide scholen met hun eigen leeromgeving
centraal, waarbij flexibiliteit tussen beide scholen te realiseren is. In
een gezamenlijk hart worden faciliteiten gedeeld zoals ontmoeting,
techniek, cultuur, bibliotheek en sport. Externe partijen zoals
onderwijsinstellingen, gemeente, cultuur- en welzijnsinstellingen,
sportverenigingen en bedrijfsleven hebben de mogelijkheid om aan
te sluiten. De campus wordt ingebed in de samenleving, waarbij
aangesloten kan worden op de bestaande structuren en
verkeersstromen voor voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar
vervoer.

Referentie: 1653401-0060.1.0
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3.3. Scenario’s opzet campus
Uitgaande van het in paragraaf 3.2 benoemde campusmodel, waarbij samenwerking
tussen de scholen, maar ook een eigen identiteit centraal staan, kunnen diverse
scenario’s hiervoor uitgewerkt worden. Verschillen tussen de diverse scenario’s
bestaan uit de mate van samenwerking en de onderdelen op basis waarvan de
samenwerking vorm krijgt.

3.3.1 Scenario 1: naast elkaar

Omschrijving
Beide scholen vinden herkenning en erkenning van elkaar belangrijk, waarbij eigen
identiteit en de eigen onderwijsvisie uitgangspunten zijn. Scenario 1 gaat ervan uit dat
de bestaande samenwerking ten aanzien van het Vakcollege behouden blijft en de
scholen ieder hun eigen gebouw(deel) hebben voor mavo, havo en vwo. De Bonifatius
Mavo blijft in dit scenario een eigen gebouw(deel). De sportvoorzieningen worden
samen gedeeld.

Referentie: 1653401-0060.1.0

Afwegingen
• Breed onderwijsaanbod: het Emelwerda is een brede school van mavo tot en met
vwo. VariO heeft meer kleinschaligheid met de mavo separaat van de havo-vwo.
Daarnaast is er het gezamenlijk vakcollege voor vmbo basis/kader. Op één terrein
is een breed onderwijsaanbod als het PO en mbo geïntegreerd worden of in de
nabijheid liggen.
• Samenwerking: dit is de minst verregaande samenwerking tussen Emelwerda en
VariO. Beide scholen behouden hun eigen gebouw(delen) voor mavo, havo en
vwo. Een verdiepingsslag op dit scenario is de keuze of de twee mavo’s ieder een
eigen onderwijsomgeving hebben of dat er één mavo-onderwijsomgeving wordt
gerealiseerd voor beide scholen.
• Identiteit: beide scholen kunnen hun eigen identiteit vormgeven.
• Werkgelegenheid: nog geen extra impuls voor de werkgelegenheid. Onderzocht
kan worden hoe dit wel bereikt kan worden, maar dit blijft op schoolniveau en niet
overstijgend.
• Leefbaarheid: nieuwe gebouwen en andere activiteiten die de VO-campus met
zich meebrengt kunnen leiden tot een impuls voor de leefbaarheid. De relatie
tussen de ‘binnenzijde’ en de ‘buitenzijde’ kan optimaal uitgewerkt worden.
• Duurzaamheid: binnen de verdere planontwikkeling kan onderzocht worden welke
duurzaamheidsambities gerealiseerd moeten worden.
• Vastgoedinvestering en -exploitatie:
Binnen de eigen onderwijsomgeving c.q. school is flexibiliteit mogelijk.
In dit scenario is het mogelijk dat zowel de Bonifatius Mavo als het Vakcollege
in hun huidige huisvesting blijven, waardoor deze twee gebouwen behouden
blijven. Dit bespaart investeringskosten, echter hebben beide gebouwen een
ruimteoverschot.
Gezien het aantal leerlingen en beschikbare meters in het gebouw Vakcollege
is er sprake van een ruimteoverschot. Een mogelijkheid is om deze ruimte in
te zetten voor de leerlingen van de Bonifatius Mavo. Het is gezien de
beschikbare vierkante meters in dit gebouw niet mogelijk om ook de mavo van
het Emelwerda in dit gebouw te huisvesten. De mavoleerlingen van het
Emelwerda worden in dit scenario gehuisvest in een eigen gebouw(deel).
Sport wordt gedeeld, waardoor er efficiënt omgegaan kan worden met de
beschikbare en nieuw te bouwen gymzalen.
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3.3.2 Scenario 2: samenwerken

•

•
•

•

•
•

Omschrijving
In scenario 2 wordt de samenwerking tussen beide scholen gerealiseerd door het
gezamenlijke Vakcollege te behouden en aansluitend hierbij een gezamenlijk
gebouw(deel) te realiseren waar de techniek-, science-, en kunstvakken zijn
gesitueerd. Daarnaast hebben beide scholen een eigen gebouw(deel) c.q. thuisbasis
voor mavo, havo en vwo, met uitzondering van de praktijklokalen van science en
kunst. De sportvoorzieningen worden samen gedeeld.
Afwegingen
• Breed onderwijsaanbod: zowel VariO als het Emelwerda zijn nu een brede school
van mavo tot en met vwo. Daarnaast is er het gezamenlijk vakcollege voor vmbo
basis/kader. Op één terrein is een breed onderwijsaanbod als het PO en mbo
geïntegreerd worden of in de nabijheid liggen.
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Samenwerking: in dit scenario geldt een andere ordening van de vakclusters dan
in scenario 1. Beide scholen zetten hun vierkante meters van de vaklokalen van
science en kunst in bij een gezamenlijk gebouw(deel) voor deze onderwijsomgeving. Een verdiepingsslag hierop is de keuze of de twee scholen ieder een
eigen onderwijsomgeving hebben science en kunst of dat er één gezamenlijke
onderwijsomgeving wordt gerealiseerd voor beide scholen. Een afweging is
hoever de samenwerking en verbinding gaat in dit gebouw(deel).
Identiteit: beide scholen kunnen hun eigen identiteit vormgeven op hun thuisbasis,
in het gezamenlijk deel zal deels integratie plaatsvinden.
Werkgelegenheid: doordat vakclusters schooloverstijgend zijn, is er meer kans om
aan te sluiten op de arbeidsmarkt en externe partijen te interesseren om aan te
sluiten. Onderzocht kan worden hoe dit wel bereikt kan worden.
Leefbaarheid: nieuwe gebouwen en andere activiteiten die de VO-campus met
zich meebrengt kunnen leiden tot een impuls voor de leefbaarheid. De relatie
tussen de ‘binnenzijde’ en de ‘buitenzijde’ kan optimaal uitgewerkt worden.
Duurzaamheid: binnen de verdere planontwikkeling kan onderzocht worden welke
duurzaamheidsambities gerealiseerd moeten worden.
Vastgoedinvestering en -exploitatie:
Binnen de eigen onderwijsomgeving c.q. school is flexibiliteit mogelijk. Door
de samenwerking binnen vakclusters is het mogelijk om de dure ruimten van
science te delen.
In dit scenario is het mogelijk dat het Vakcollege in de huidige huisvesting
blijft, waardoor dit gebouw behouden blijft. Dit bespaart investeringskosten,
echter het gebouw heeft een ruimteoverschot. De Bonifatius Mavo zal wel
geïntegreerd worden in een nieuw te bouwen volume.
Gezien het aantal leerlingen en beschikbare meters in het gebouw Vakcollege
is er sprake van een ruimteoverschot. Een mogelijkheid is om deze ruimte in
te zetten voor het gemeenschappelijke deel van techniek, science en kunst
(de ‘specials’).
Het is ook mogelijk om niet te beredeneren vanuit het behoud van het
Vakcollege en deze campusopzet nieuw te realiseren op een andere locatie.
De sport wordt gedeeld, waardoor er efficiënt omgegaan kan worden met de
beschikbare en nieuw te bouwen gymzalen.
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3.3.3 Scenario 3: samen delen
•

•
•
Omschrijving
Een variant op scenario 2 is dat naast het situeren van het Vakcollege en de techniek-,
science-, en kunstvakken zijn gesitueerd in één gebouw(deel) van de beide scholen, er
ook verbinding is tussen de gebouw(delen) van mavo, havo en vwo. Dit is een
verdergaande samenwerkingsvorm dan bij scenario 2. In dit scenario 2 is er met name
verbinding tussen mavo, havo en vwo binnen de eigen scholen. In scenario 3 is er ook
enige vorm van verbinding tussen de gebouwen van het Emelwerda en VariO. Te
denken valt aan samenwerking bij facilitaire zaken, zoals ICT of zorg, maar ook
uitwisselbaarheid van theorielokalen. Dit met het oog op samenwerking, flexibiliteit en
uitwisselbaarheid van ruimten.
Afwegingen
• Breed onderwijsaanbod: zowel VariO als het Emelwerda hebben nu een brede
school van mavo tot en met vwo. Daarnaast is er het gezamenlijk vakcollege voor
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•

•
•

vmbo basis/kader. Op één terrein is een breed onderwijsaanbod als het PO en
mbo geïntegreerd worden of in de nabijheid liggen.
Samenwerking: naast het delen van vakclusters, kunnen ook algemene faciliteiten
en instructieruimten gedeeld worden, waardoor verdergaande samenwerking
mogelijk is.
Er dient nader bepaald te worden welke ruimten van beide scholen
uitwisselbaar zijn en hoe de verbinding tussen de beide gebouw(delen) van
Emelwerda en VariO ontstaat. De verbinding kan ontstaan door het delen van
onderwijsomgevingen of door bijvoorbeeld het delen van een faciliteit, zoals
een ontmoetingsruimte of mediatheek.
Samenwerking kan beter plaatsvinden op facilitair gebied, zoals zorg, ICT en
ondersteunende diensten. Externe partners kunnen hierbij aansluiten.
In dit scenario is de samenwerking c.q. verbinding tussen de beide scholen
het grootst. Afgewogen dient te worden of en hoe deze verbindingen tussen
de beide scholen passen bij de visies. Er dient nader bepaald te worden welke
ruimten van beide scholen uitwisselbaar zijn en hoe de verbinding tussen de
gebouw(delen) ontstaat.
Identiteit: beide scholen kunnen hun eigen identiteit vormgeven op hun thuisbasis,
in het gezamenlijk deel zal deels integratie plaatsvinden.
Werkgelegenheid: doordat vakclusters schooloverstijgend zijn, is er meer kans op
aan te sluiten op de arbeidsmarkt en externe partijen te interesseren om aan te
sluiten. Onderzocht kan worden hoe dit wel bereikt kan worden.
Leefbaarheid: nieuwe gebouwen en andere activiteiten die de VO-campus met
zich meebrengt kunnen leiden tot een impuls voor de leefbaarheid. De relatie
tussen de ‘binnenzijde’ en de ‘buitenzijde’ kan optimaal uitgewerkt worden.
Duurzaamheid: binnen de verdere planontwikkeling kan onderzocht worden welke
duurzaamheidsambities gerealiseerd moeten worden.
Vastgoedinvestering en -exploitatie:
Binnen de eigen onderwijsomgeving en tussen de beide scholen is flexibiliteit
mogelijk. Door de samenwerking binnen vakclusters is het mogelijk om de
dure ruimten van science te delen en kan flexibel omgegaan worden met
theorieruimten bij groei of krimp van een school.
In dit scenario is het mogelijk dat het Vakcollege in de huidige huisvesting
blijft, waardoor dit gebouw behouden blijft. Dit bespaart investeringskosten,
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-

echter het gebouw heeft een ruimteoverschot. De onderwijs van de Bonifatius
Mavo zal wel geïntegreerd worden in een nieuw te bouwen volume.
Een concrete verdiepingsslag is om ook in dit scenario het gebouw De Es te
behouden voor het Vakcollege en het gebouwdeel waar nu het Technasium is
gesitueerd te betrekken bij dit gebouw(deel) van techniek, Technasium,
science en kunst (de ‘specials’).
Sport wordt gedeeld, waardoor er efficiënt omgegaan kan worden met de
beschikbare en nieuw te bouwen gymzalen.

3.4. Afwegingskader scenario’s
Als alle in paragraaf 2.4 ‘Visie op gezamenlijke toekomst’ benoemde belangen naast
de bovengenoemde scenario’s 1 t/m 3 worden gelegd, ontstaat het volgende
afwegingskader:

Breed onderwijsaanbod
Samenwerking
Identiteit
Werkgelegenheid
Leefbaarheid
Duurzaamheid
Vastgoedinvestering- en exploitatie

scenario 1
scenario 2
scenario 3
naast elk aar samenwerk en samen delen
+
+
+
+/+
++
+
+
+
+/+
+
+
+
+
++
++
++
+/+
++

3.5. Voorkeursscenario
Gezamenlijk hebben VariO, Emelwerda en gemeente Noordoostpolder hun voorkeur
uitgesproken voor scenario 3, waarbij verdergaande samenwerking ruimtelijk zal
worden uitgewerkt met behoud van eigen identiteit.

Referentie: 1653401-0060.1.0
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4. Visie op regiocampus

3.

Kunst, Cultuur & Klassieken: ‘creativiteit en vorming’
De regiocampus biedt een plaats waar creativiteit de ruimte krijgt; door de
samenwerking van het onderwijs én de combinatie met culturele instellingen in
onze regio ontstaan mogelijkheden die er anders niet zouden zijn. Muziek,
beeldende kunst en drama krijgen een plaats in het hart van de regiocampus. Een
broedplaats van creatie en vorming.

4.

Sport, Bewegen & Gezondheid: ‘leren is topsport’
Sport maakt gezond, verbroedert en is van iedereen; door de aansluiting te
zoeken met de sportverenigingen en faciliteiten om de regiocampus heen, wordt
het bewegingsonderwijs rijker en wordt ontmoeting tussen leerlingen gestimuleerd.

5.

Samenwerking en keuzevrijheid: ‘een passende plek voor iedereen’
De campus biedt de kans om het onderwijs en daarmee de regio krachtiger te
maken; door samenwerking en het delen van kennis, ervaringen en faciliteiten,
wordt het aanbod rijker. Er is ruimte om te kiezen voor leerlingen en ouders: in
identiteit, onderwijsconcepten en de verschillende niveaus.

‘De onderwijscampus Noordoostpolder is een veilige, duurzame en aantrekkelijke
(leer)omgeving waar technologie & innovatie, kunst & cultuur, sport & bewegen
samenkomen.’
In Emmeloord liggen kansen; schoolbesturen Emelwerda en VariO ontwikkelen samen
met de gemeente Noordoostpolder een onderwijscampus voor de regio. Door de brede
samenwerking van de partners met onderscheidende identiteiten wordt samen met
elkaar en de omgeving gewerkt aan de regiocampus waar leren, technologie, cultuur
en sport samenkomen en de jongeren uit de regio aan hun toekomst kunnen werken.
Zes pijlers vormen het concept van de regiocampus:
1. Doorgaande leerlijnen: ‘van 10 tot werk’
De regiocampus vormt het hart van samenwerking tussen het primair onderwijs,
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt intensief
samengewerkt met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners, waardoor leren
en werken op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

2.

Technologie & Innovatie: ‘maken en ontwikkelen’
Wij zijn sterk in techniek en innovatie; de economie van onze regio vraagt om
kennis en vaardigheden, gericht op maakindustrie en agrotechniek. De campus
biedt onderwijs en samenwerking op alle niveaus, door een sterk Vakcollege, een
krachtig bèta-lab en een techniekplein voor alle leerlingen uit de regio.
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6.

Regiocampus: ‘een aantrekkelijke plek in onze samenleving’
De campus biedt de kans om het onderwijs te combineren met sport-, welzijns- en
cultuurorganisaties en het bedrijfsleven om zo een leefbare omgeving te creëren
voor de regio Noordoostpolder.

4.1. Uitwerking scenario
Het voorkeursscenario benadrukt de gezamenlijke visie en de zes pijlers waarop de
regiocampus is gebouwd. Gezamenlijk is het voorkeursscenario uitgewerkt naar de
diverse delen van de campus en hoe deze in relatie staan tot elkaar: de Netwerkkaart.
In de Netwerkkaart regiocampus wordt de complexiteit van de verschillende
belangenvelden weergegeven welke samenkomen in de integrale regiocampus.
Verschillende routes kruizen elkaar, komen samen en splitsen zich. Op knooppunten
worden faciliteiten geplaatst voor meerdere
gebruikers. Eigen sporen kunnen eigen
identiteiten krijgen voor de diverse
onderwijsvormen, maar in de gezamenlijkheid
van het geheel; de regiocampus. Via één
campusentree wordt de campus centraal
bereikt, daarna kunnen de diverse routes
gekozen worden. De regiocampus ligt
grotendeels op één terrein, maar kan ook
breder getrokken worden binnen de
Noordoostpolder.

onderwijsclusters hebben een eigen route die samenkomt met de route van de andere
deelnemers van het onderwijs. Gezamenlijkheid waar meerwaarde gevonden kan
worden, eigenheid waar de eigen identiteit vorm gegeven kan worden.
De gezamenlijke clusters liggen in het hart van de campus en zijn:
• Cluster Vakcollege.
• Cluster Technologie & Innovatie.
• Cluster Kunst, Cultuur & Klassieken.
• Cluster Sport, Bewegen & Gezondheid.
In de gezamenlijke clusters liggen eigen ruimten van beide scholen, maar ook
gedeelde ruimten. Daarnaast kunnen in deze clusters ruimtes gecreëerd worden voor
‘derden’ van andere onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, cultuur-, zorg-, en
welzijnsinstellingen. Door de samenwerking binnen deze clusters kan meer gecreëerd
worden, dan de scholen afzonderlijk zouden bereiken. De route die de leerling aflegt
hangt af van zijn eigen behoeftes en interesses.
Centraal gelegen zal er een zone ingericht worden met ‘flexruimten’, waar beide
scholen gebruik van kunnen maken bij krimp- en groei van het aantal leerlingen van de
eigen school ten opzichte van de andere school, waardoor ruimtegebrek opgevangen
kan worden en het vastgoed efficiënt ingezet wordt.
Naast samenwerking onderwijskundig en ruimtelijk, wordt ook onderzocht in hoeverre
de onderwijsinstellingen samen kunnen werken op het gebied van organisatie, zorg en
facilitair gebied. Dit wordt weergegeven in de route rechtsboven, waar zorg- en
ondersteuning de centrale spil is. Aansluiting zal gezocht worden met externe zorg- en
welzijnsinstellingen.
Middels de Netwerkkaart is een flexibel systeem opgezet dat in de nabije, maar ook
verdere, toekomst, kan uitbreiden en waar andere organisaties op kunnen aanhaken.
Op de volgende pagina staat de uitwerking van de netwerkkaart regiocampus.

In het gekozen scenario wordt uitgegaan van een deel ‘eigen’ clusters, zoals de
onderwijsclusters van VariO en Emelwerda en een deel ‘gezamenlijke’ clusters. De

Referentie: 1653401-0060.1.0

Pagina 21 van 48

Referentie: 1653401-0060.1.0

Pagina 22 van 48

5. Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte
5.1. Leerlingenprognose
In de leerlingenprognose is te zien dat het aantal leerlingen in Emmeloord en
omgeving krimpt op alle scholen. Uitgangspunt voor de campus zijn de
leerlingenaantallen in het jaar 2034.

Emelwerda totaal
VariO totaal
Totaal Emmeloord

leerlingaantallen
aantal in 2019
aantal in 2023
1.496
1.343
1.755
1.558
3.251
2.901

waarvan:
Vakcollege
Bonifatius mavo
Caleido ISK

358
455
148

390

aantal in 2034
1.262
1.419
2.681

279
350
120

totale ruimtebehoefte van Emelwerda, totale ruimtebehoefte Vakcollege (Emelwerda
en VariO), totale ruimtebehoefte VariO en de ruimtebehoefte van de Bonifatius Mavo
en Caleido ISK.

Emelwerda totaal
VariO totaal
Totaal Emmeloord
waarvan:
Vakcollege
Bonifatius mavo
Caleido ISK

ruimtebehoefte
m2 bvo in 2019 m2 bvo in 2023 m2 bvo in 2034
11.928
10.917
10.382
13.450
12.123
11.186
25.378
23.040
21.568

5.119
2.864
2.101

2.455

4.403
2.203
1.762

De toekomstige gezamenlijke ruimtebehoefte van Emelwerda en VariO zou hiermee in
2034 aan benodigde onderwijsmeters 21.568 m2 bedragen (exclusief gymnastiek). Dit
is het uitgangspunt voor de nieuwe campus.

Telling 1 oktober 2019 is aangehouden en leerlingenprognoses Pronexus maart 2019.

5.2. Toekomstige ruimtebehoefte
Op basis van de leerlingenprognose is de ruimtebehoefte berekend (zie ook de
ruimtebehoefteberekeningen in bijlagen 5 t/m 8). Input voor de ruimtebehoefte is de
rapportage van Pronexus van maart 2019. Door een dalend leerlingenaantal, neemt de
ruimtebehoefte van 2019 tot en met 2034 af. Er is onderscheid gemaakt tussen de
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5.3. Ruimtebehoefte versus huidig ruimteaanbod
Op basis van het leerlingenaantal en de prognose hebben het Emelwerda College en
VariO een ruimtebehoefte. Deze ruimtebehoeften zijn afgezet tegen het huidig
beschikbaar oppervlak (beschikbaar bvo). Dit leidt tot een ruimteoverschot of een
ruimtetekort. Dit is in onderstaande grafieken weergegeven. In 2034 lijkt een fors
ruimteoverschot te ontstaan in de bestaande gebouwen door de krimp van het aantal
leerlingen.
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5.4. Ruimtebehoefte versus te behouden gebouwen

•

In het VIV wordt ervan uitgegaan dat de goede gebouwen indien mogelijk ingezet
worden bij de nieuwe campusontwikkeling. Hierbij is opgenomen:

•

Moet
Kan
Niet
Vakcollege
Junior College VariO
Oudbouw De Peppel
Gebouw Bonifatius Mavo
Gebouw De Wilg
Deel Technasium/binask
Senior College VariO
3 gymzalen De Es
Caleido gebouw
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de kwaliteit van deze gebouwen.
De omvang van de te realiseren campus wordt berekend door de normatieve
ruimtebehoefte te salderen met de capaciteit die mogelijk in stand blijft (Vakcollege,
Bonifatius Mavo en Technasium/binask). Het oppervlakte van de te behouden
gebouwen bedraagt:
Bestaande gebouwen
Vakcollege
Technasium/binask
Bonifatius mavo

m2
5.198
867
3.207

•

Onderwijskundig is het beter als alle leerlingen op één campus gehuisvest worden,
waardoor de integratie volledig kan plaatsvinden.
Het gebouw van de Bonifatius Mavo kan nooit fysiek onderdeel uitmaken van een
campus, ongeacht de te kiezen locatie.
Er is behoefte aan een overgangslocatie voor circa 200 leerlingen in de periode
dat de campus gerealiseerd is in 2023 tot aan 2034. Het gebouw van de Bonifatius
Mavo kan hiervoor uitstekend ingezet worden.

Ruimtebehoefte sportvoorzieningen
In 2034 is de verwachtte behoefte aan sportvoorzieningen voor de campus 8
gymzalen. Met behoud van de drie gymzalen bij De Peppel en de vijf zaaldelen in de
Bosbadhal kan worden voorzien in de behoefte aan sportcapaciteit in 2034.
Samenvattend nieuw te bouwen onderwijsbehoefte
De beoogde nieuwbouw van de onderwijscampus bedraagt 15.503 m² bvo zonder
behoud van gebouw Bonifatius Mavo. Uitgangspunt is de normatieve ruimtebehoefte in
het jaar 2034.

Optie 1. Ruimtebehoefte met behoud van het gebouw Bonifatius Mavo
In 2034 is een ruimtebehoefte voor onderwijs van 21.568 m² bvo. Indien de gebouwen
van het Vakcollege, het Technasium/binask en de Bonifatius Mavo onderdeel uitmaken
van de campus, zal de nieuwbouw 21.568 – 9.272 = 12.296 m² bvo bedragen.
Optie 2. Ruimtebehoefte zonder behoud van het gebouw Bonifatius Mavo
In 2034 is een ruimtebehoefte voor onderwijs van 21.568 m² bvo. Indien het gebouw
van de Bonifatius wordt afgestoten en ingezet wordt voor een ander
(onderwijs)programma, zal er meer nieuw gebouwd moeten worden. De totale
nieuwbouwbehoefte komt dan uit op 21.568 – 6.065 = 15.503 m² bvo.
Voorkeur ruimtelijke opzet inclusief ruimtebehoefte
Optie 2 met het afstoten van het gebouw Bonifatius Mavo heeft de voorkeur van de
stuurgroep boven optie 1. Redenen hiervoor zijn:
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6. Bestaande gebouwen
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteit en de omvang van de bestaande
gebouwen.

6.2. Configuratie - quickscan huidige gebouwen
Om tot een goede afweging te komen over de kwaliteit van de huidige gebouwen en
de bruikbaarheid voor de toekomstige inpassing, zijn quickscans uitgevoerd voor de
bestaande gebouwen van het Emelwerda College (Peppel, Wilg, De Es) en VariO
(senior-gebouw, junior-gebouw en Bonifatius Mavo). Zie de quickscan-rapportages in
bijlagen 3 en 4.
Als eerste stap is de huidige huisvesting integraal beoordeeld op de onderdelen
bouwkundige staat, functionele staat, exploitatie, uitstraling, binnenmilieu en veiligheid.
Het gebouw is door middel van de quickscan beoordeeld op basis van de wettelijke
eisen die worden gesteld (Bouwbesluit 2015) voor nieuwbouw. Vanaf 2020 moet alle
(ver)nieuwbouw van openbare gebouwen voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen.
BENG staat voor bijna energie neutrale gebouwen.

Deze methodiek hebben wij inmiddels toegepast op ruim 1.500 schoolgebouwen in het
PO en VO en geeft als resultaat een onderbouwing van de integrale kwaliteit en ook
een inschatting van de resterende levensduur van het schoolgebouw. Daarmee
worden de noodzaak en het tijdsbestek tot het moment van een ingreep (nieuwbouw of
vernieuwbouw) geïndiceerd.
Aan de hand van de integrale beoordeling van de aspecten uit de quickscan, is
inzichtelijk gemaakt wat de huidige staat van de gebouwen is.

VariO senior

VariO junior

VariO Boni

Op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen van de school is de benodigde
brutovloeroppervlakte (bvo) doorgerekend en is geïndiceerd of sprake zal zijn van
leegstand c.q. ruimtetekort. Daarnaast worden de huidige exploitatiekosten (energie en
onderhoud) in beeld gebracht en afgezet tegen kengetallen uit de praktijk ten aanzien
van exploitatiekosten VO.
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6.3. Samenvatting quickscan Emelwerda - Wilg, Peppel, Es
De gebouwen van Emelwerda zijn op alle onderdelen beoordeeld. De quickscanrapportage is opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. Daarin is een uitleg van cijfers
van beoordeling en weging opgenomen. Onderstaand op hoofdlijnen een samenvatting
van de bevindingen en de beoordeling.
De Wilg (1956)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
5,5
4
6
5
5
6

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
5,5
12
6
10
10
18
61,5

Conclusie

De Es (2002 en 2015)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
7
7
6
5,5
6
7

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
12
21
78

Conclusie
Het gebouw faciliteert de onderwijsvisie goed. De uitstraling en de bouwkundige staat
scoren ruim voldoende. Alle praktijklokalen liggen aan een gang en scoren ruim
voldoende. Dit past bij de onderwijsvisie en de doelgroep. Aandachtspunt zijn de
theorielokalen gelegen aan een groter leerplein. Onderwijskundig faciliteert dit
gebouwdeel de visie van het Vakcollege beperkt. Dit gebouwdeel scoort gezien de
leeftijd en de waardering van de quickscan-onderdelen voldoende.

De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat er binnen
afzienbare tijd (5-10 jaar) gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. De
onderwijskundige staat van het gebouw wordt als redelijk ervaren met de wens tot
beperkte aanpassingen.
De Peppel (1961)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
6
4
6
5
5
5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
6
12
6
10
10
15
59

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat er binnen
afzienbare tijd (5-10 jaar) gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. De
onderwijskundige staat van het gebouw wordt als onvoldoende ervaren, de wens is om
aanpassingen door te voeren.
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6.4. Samenvatting quickscan VariO - senior, junior en
Bonifatius
De drie gebouwen Senior, Junior en Bonifatius Mavo van VariO zijn op alle onderdelen
beoordeeld. De locatie van het ISK (internationale schakelklas) Caleido op de
Nagelerweg 4 is niet beoordeeld, omdat in VIV is aangegeven dat deze locatie vervalt
en de locatie voor herontwikkeling in aanmerking komt. De quickscan-rapportage is
opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. Onderstaand op hoofdlijnen een samenvatting
van de bevindingen en de beoordeling.

Senior-gebouw (1960)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
5
4
6
5
4
5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
5
12
6
10
8
15
56

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat er binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. De onderwijskundige
staat van het gebouw wordt als onvoldoende ervaren, de wens is om aanpassingen
door te voeren.
Senior-gebouw (1974)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
5,5
4
6
5
4
5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
5,5
12
6
10
8
15
56,5

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat er binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. De onderwijskundige
staat van het gebouw wordt als onvoldoende ervaren, de wens is om aanpassingen
door te voeren.
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Junior-gebouw (1953)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
6
6
6
5
4
5,5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
6
18
6
10
8
16,5
64,5

Conclusie
Dit gebouwdeel is in 2002 nog gerenoveerd, waardoor de quickscan-onderdelen
voldoende scoren. Aandachtspunten zijn het binnenmilieu en de exploitatie. Er dient
integraal gekeken te worden naar dit gebouwdeel samen met het gebouwdeel uit 2002.
Junior-gebouw (2002)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
6
7
6
5
4
5,5

Conclusie
Dit gebouwdeel is 17 jaar oud. De
beoordeling sluit aan bij de
verwachtingen van een gebouw van
deze leeftijd. Er dient integraal gekeken
te worden naar dit gebouwdeel samen
met het gebouwdeel uit 1953.
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Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
6
21
6
10
8
16,5
67,5

Bonifatius Mavo (1954)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
7
7
6
5,5
4
8

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
8
24
77

Conclusie
Het gebouwdeel uit 1954 is ten tijde van de uitbreiding in 2008 volledig gerenoveerd en
integraal meegenomen bij de verbouwing. De gebouwdelen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden door middel van een centraal hart en stralen ook één geheel uit. Het
gebouw faciliteert de onderwijsvisie goed, bij de uitbreiding en renovatie in 2008 is het
gebouw passend gemaakt voor de onderwijsvisie.
Bonifatius Mavo (2008)
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal

Beoordeling
7
7
6
5,5
4
8

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
8
24
77

Conclusie
Het gebouwdeel uit 2008 is 11 jaar oud.
De gebouwdelen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden door middel van een
centraal hart en stralen ook één geheel
uit. Het gebouwdeel is ontworpen op de
onderwijsvisie en faciliteert deze goed.
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7. Locaties
7.1. Inleiding
Voor de volgende fase in de realisatie van een VO-campus is het van belang een
keuze te maken voor de locatie. Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma VIV
en het daarbij behorende IHP is al een eerste verkenning van locaties in de gemeente
gemaakt. De huidige locaties van zowel Emelwerda (Espelerlaan) als Zuyderzee
(Professor ter Veenstraat) bleken op basis van ruimte, bestemming, afstand tot het
centrum en sportaccommodaties en verwachte kosten het best. Voordat overgegaan
kan worden tot het opstellen van een Programma van Eisen is het belangrijk om een
principebesluit te nemen over één van deze locaties.
In hoofdstuk 4 is op basis van de leerlingenprognose berekend wat de ruimtebehoefte
is. In hoofdstuk 5 is inzichtelijk gemaakt wat de huidige staat van de gebouwen is. De
volgende stap is om te analyseren welke locatie de VO-campus het best faciliteert.
Deze analyse vindt plaats door 1) het benoemen van de uitgangspunten 2), het
benoemen van de matches en confrontaties tussen de ruimtebehoefte en huidige
situatie en staat en 3) het beoordelen van beide locaties aan de hand van criteria
(afwegingskader).

7.2. Uitgangspunten
In VIV is beschreven dat wordt uitgegaan van de volgende kaders bij de realisatie van
de VO-campus:
• Behoud van de gebouwen van de Bonifatius Mavo en het Vakcollege.
• Behoud van één gymzaal en deel tussen het Vakcollege en De Peppel (onder
andere Technasium en muzieklokaal).
• Renovatie van twee gymzalen bij De Peppel.
• Nieuwbouw van een ‘campus’ voor beide scholengemeenschappen en de ISKleerlingen.
De gemeente Noordoostpolder heeft een locatiestudie uitgevoerd naar mogelijke
locaties voor de VO-campus en heeft na een afweging van criteria gekozen om twee
potentiële locaties nader te onderzoeken (zie kaart):
1. Terrein Espelerlaan
2. Terrein Professor ter Veenstraat
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Positie van twee locaties: links Espelerlaan; rechts Prof. ter Veenstraat
Locatie Espelerlaan
kad.nummer oppervlak in m2
1039
3.457
1758
7.610
1759
8.040
3016
794
3018
5.950
5210
10.715
totaal
36.566

huidig invulling
deel Emelwerda
deel Emelwerda+vakcollege
parkeerterrein
tussenstrook
veldje
de Wilg

Locatie Prof. Ter Veenstraat
kad.nummer oppervlak in m2 huidig invulling
2878
6.442
junior college VariO
10220
12.679
senior college VariO
inschatting
5.000
deel naast zwembad
totaal
24.121

Omvang van twee locaties
Beide locaties hebben de bestemming ‘maatschappelijk’. Indien het terrein naast het
zwembad gebruikt wordt, zal voor dit deel een bestemmingsplanwijziging moeten
plaatsvinden, omdat dit nu nog de bestemming ‘Sport’ heeft. De maximale bouwhoogte
op beide locaties is 15 meter, wat overeenkomst met 3 tot 4 lagen onderwijs.
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Noordoostpolder hebben beide scholen een aantal toetsingscriteria toegevoegd. Dit
leidt tot het afwegingskader zoals opgenomen in bijlage 9. Naast de bouwkundige en
onderwijskundige staat van de gebouwen en de beschikbare capaciteit, is het ook
noodzakelijk om te kijken naar de omgeving van de campus. Enerzijds naar het effect
van de omgeving op de campus en anderzijds naar het effect op de campus zelf. Dit
met betrekking tot meerdere thema’s, waaronder geluid, bereikbaarheid,
verkeersstromen, afstand en andere factoren.
De criteria zijn beoordeeld. Dit betreft een eerste afweging, wat met name nader
onderzoek vraagt bij de daadwerkelijke inpassing van de nieuwbouw op één van de
kavels.
Om de keuze helder te krijgen is er op vier hoofdthema’s van de afwegingen
ingezoomd. Daarbij wordt gekeken naar wat nodig is voor het onderwijs. Hoofdthema’s
afwegingen:
1. Vakcollege versus Bonifatius-gebouw.
2. Nabijheid andere onderwijsinstellingen
3. Positie langs hoofdroute.
4. Bereikbaarheid en ontsluiting.
1. Vakcollege versus Bonifatius gebouw
In het IHP is benoemd dat voor de VO-Campus nieuwbouw zal plaatsvinden, met
uitzondering van twee gebouwen. Het gebouw van de Bonifatius Mavo en het
Vakcollege zijn beide nog in goede staat. Slopen zou kapitaalvernietiging inhouden.
Deze gebouwen worden dus ingerekend bij de ruimtebehoefte voor de campus.
Het Vakcollege zal bij keuze voor de Espelerlaan opgenomen worden in de campus,
het Bonifatius-gebouw niet. Het Bonifatius-gebouw staat echter nu al solitair van de
andere gebouwen van VariO en wanneer gekozen wordt voor de Professor ter
Veenstraat als locatie voor de campus zal dit in de nieuwe situatie ook zo blijven.
Hetzelfde geldt dan ook voor het gebouw Vakcollege.
Bestemmingsplannen twee locaties: boven Espelerlaan, onder Prof. ter Veenstraat

7.3. Afwegingskader locaties
Door de gemeente Noordoostpolder is een afwegingskader opgesteld om te komen tot
een weloverwogen locatiekeuze. Aan het afwegingskader van de gemeente
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Het Bonifatius-gebouw zou een andere bestemming kunnen krijgen. Bij het Vakcollege
ligt dit moeilijker. Het Bonifatius-gebouw heeft bijvoorbeeld maar twee bouwlagen
waarmee het eventueel ook geschikt kan worden gemaakt voor PO- of SO-onderwijs.
Het Vakcollege is hoger en is moeilijker van functie(s) te veranderen.
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Het Vakcollege neemt een bijzondere plek in. In het Vakcollege werken de beide
scholen nu ook al nauw samen en het Vakcollege is daarmee al een belangrijke
schakel tussen de scholen. Wanneer gekozen wordt voor de locatie bij de Professor
ter Veenstraat zal het Vakcollege een extra solitair gebouw worden dat onderdeel
uitmaakt van de campus. Dit komt de campus-gedachte niet ten goede.
2. Nabijheid andere onderwijsinstellingen
Groot voordeel voor de locatie aan de Espelerlaan is de directe nabijheid van het
ROC. Fysieke nabijheid kan samenwerking tussen Vakcollege en ROC versnellen,
waardoor duidelijke doorlopende leerlijnen van bepaalde profielen kunnen ontstaan.
Ook voor de overige opleidingen (mavo-vwo) is samenwerking mogelijk met het ROC.
Daarnaast heeft het ROC te maken met een overmaat. In de nieuwe campus-situatie
kan hierop ingespeeld worden door gebruik te maken van bestaande praktijklokalen.
Met een uitbouw van de campus kan deze afstand verder verkleind worden.

voldoende om verkeerskundige maatregelen te treffen, maar vraagt naast de realisatie
van de gebouwen om grote ingrepen in de infrastructuur. Deze ingrepen zullen groter
en daarmee kostbaarder zijn dan de ingrepen op de Espelerlaan.
Ook de locatie Espelerlaan zal voor een goede doorstroming van het verkeer dat de
VO-campus genereert vragen om infrastructurele ingrepen, maar die sluiten aan op de
hoofdstructuur en vragen om minder rigoureuze veranderingen in de huidige
wegenstructuur.

7.4. Matches en confrontaties locaties

Voor het PO-onderwijs maakt het niet echt uit waar de nieuwe locatie van de campus
komt. Beide locaties hebben basisscholen in de directe omgeving. Het is belangrijk dat
de campus in het centrum van Emmeloord gerealiseerd wordt en dat deze goed
bereikbaar is. Dat is op beide locaties het geval.

De volgende matches en confrontaties zijn te benoemen:
1. Realisatie van een VO-campus op één terrein versus behoud van de huidige twee
terreinen
De partijen hebben uitgesproken dat de VO-campus op één terrein moet worden
ontwikkeld. De huidige terreinen van beide schoolgebouwen liggen fysiek niet naast
elkaar, waardoor de ontwikkeling van een campus op een gezamenlijk terrein niet
matcht met het behoud van de huidige terreinen. De conclusie is dat het niet mogelijk
is om de huidige twee terreinen in hun huidige vorm te behouden en een VO-campus
op één terrein te ontwikkelen.

3. Positie langs hoofdroute
Een nadrukkelijke wens is om de nieuwe VO-campus een duidelijk herkenbare plek in
Emmeloord te geven. De Espelerlaan is een van de hoofdroutes van Emmeloord. Door
de entree van de campus langs de Espelerlaan te positioneren wordt deze goed
zichtbaar en bereikbaar voor iedereen. Het vormt dan een mooi herkenbaar cluster
voor het onderwijs in de gemeente Noordoostpolder.

2. Toekomstige huisvestingsbehoefte versus de staat van de huidige gebouwen
Bij de keuze voor een locatie is het ook belangrijk om vanuit kapitaal, boekwaarde en
de bouwkundige en onderwijskundige staat te beredeneren welke gebouwen:
• Hergebruikt kunnen worden.
• Hergebruikt moeten worden.
• Niet hergebruikt worden.

Bij de Professor ter Veenstraat is er niet meteen een duidelijk herkenbare entree te
realiseren, omdat deze locatie niet naast één van de hoofdroutes gelegen is. De
Boslaan is ook één van de hoofdroutes door Emmeloord, dus moet gedacht worden
aan een entree via de route van de Bosbadhal. Dit is lastiger te realiseren.

Vanuit kapitaal, boekwaarden en passende huisvesting is de locatie Espelerlaan deels
een match. Het Vakcollege en een deel van het gebouw De Peppel met relatief nieuwe
gymzalen en het Technasium zijn geschikt om hergebruikt te worden voor de VOcampus. Echter is hier de confrontatie dat het junior-gebouw van VariO niet meer
gebruikt wordt. Ook maakt het gebouw waar de Bonifatius Mavo gehuisvest is dan
geen onderdeel uit van de fysieke campus. Andersom geldt dat indien de campus
gesitueerd wordt op het terrein Professor ter Veenstraat, het Vakcollege geen

4. Bereikbaarheid en ontsluiting
De locatie op de Professor ter Veenstraat is aan drie zijden omringd met woningen en
vooralsnog loopt één van de wegen dwars door de locatie. De beschikbare ruimte is
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onderdeel uitmaakt van de fysieke VO-campus. De conclusie is dat afscheid genomen
moet worden van een of meerdere van de goede gebouwen.
3.

Samenwerking en nabijheid van diverse opleidingsniveaus en het mbo versus de
huidige locaties van de opleidingsgebouwen en het mbo
Het voordeel van het realiseren van een campus op locatie Professor ter Veenstraat
houdt in dat de VO-campus nabij de Bonifatius Mavo wordt gerealiseerd. Echter
betekent dit dat de nabijheid van het Vakcollege en ook de nabijheid van ROC Friese
Poort op het huidige terrein van Emelwerda niet benut worden. Dit leidt tot een
confrontatie. De conclusie is dat nabijheid van zowel de Bonifatius Mavo, het
Vakcollege als ROC Friese Poort niet gelijktijdig mogelijk is.
4. Het terrein van de VO-campus versus zijn omgeving
Het voordeel van de locatie Espelerlaan is dat het terrein slechts aan één zijde grenst
aan woningen. Dit betekent dat aan de andere drie zijden de omgeving minder van
invloed is. Het terrein Professor ter Veenstraat grenst aan drie zijden aan woningen en
wordt gesplitst door een doorgaande weg. Dit is een niet wenselijke situatie. Echter is
het terrein van Professor ter Veenstraat aan de achterzijde van het senior-gebouw wel
gelegen aan een groene zone, met onder andere sportverenigingen en het groene
terrein van de ijsbaan. Ook de mate van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en
toenemende verkeersstromen dienen op een andere wijze ingepast te worden op de
twee locaties. De conclusie is dat beide terreinen zowel pluspunten als minpunten
hebben als het gaat om de invloed van en op de omgeving.

7.5. Voorkeursscenario op de locaties
Als uitgegaan wordt van een benodigde ruimtebehoefte voor beide scholen van 21.586
m² bvo voor onderwijs en 1.229 m² voor sport (naast de zalen in de Bosbadhal), is er
een totale ruimtebehoefte van 22.815 m² bvo. Deels zal deze ruimtebehoefte ingevuld
worden in de bestaande gebouwen van het Vakcollege (5.198 m² bvo), het deel
Technasium/binas (867 m² bvo) en de bestaande 3 gymzalen (1.229 m2 bvo).
Daarnaast zal 15.503 m² bvo nieuwbouw gerealiseerd worden.
Uitgaande van gemiddeld een drielaags nieuwbouwvolume zal de nieuw te bouwen
footprint circa 6.000 m² bvo voor onderwijs bedragen en een tweelaags (bestaand)
volume met een footprint van 800 m² voor sportfaciliteiten.
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Daarnaast is er benodigd:
• Fietsenstallingen: 2.000 m² (voor circa 90% van de leerlingen + personeel)
• Parkeren:
5.000 m² (circa 200 parkeerplekken, deels op eigen terrein)
• Schoolpleinen:
3.000 m²
Indien het voorkeursscenario 3 (regiocampus) gepositioneerd wordt op locatie
Espelerlaan, dan past dit ruimschoots (36.566 m² terrein beschikbaar versus 22.000
m² benodigd). Doordat de bestaande te behouden bouwdelen (Vakcollege,
Technasium/binask en gymzalen) op dit terrein liggen is de koppeling met de
nieuwbouw binnen het terrein oplosbaar.
Indien het voorkeursscenario 3 (regiocampus) gepositioneerd wordt op locatie Prof. ter
Veenstraat, dan past dit ook ruimschoots (24.121 m² terrein inclusief deel naast
zwembad beschikbaar versus 16.000 m² benodigd). Doordat de bestaande te
behouden bouwdelen (Vakcollege, Technasium/binask en gymzalen) op locatie
Espelerlaan blijven is de koppeling met deze gebouwen op één terrein niet oplosbaar.

7.6. Voorkeurslocatie
De stuurgroep bestaande uit VariO, Emelwerda en Gemeente Noordoostpolder heeft
de voorkeur uitgesproken voor de locatie Espelerlaan boven de locatie Prof. ter
Veenstraat met als belangrijkste argumenten:
• Bestaande te behouden gebouwen (Vakcollege, Technasium/binask en 3
gymzalen) liggen op dit terrein waardoor een koppeling met de nieuwbouw
gemaakt kan worden.
• Locatie ligt naast de locatie van ROC Friese Poort.
• De locatie heeft een positie naast de hoofdontsluitingsroute van Emmeloord,
waardoor naast de goede bereikbaarheid een zichtlocatie gewaarborgd is.
• Het terrein van de locatie Espelerlaan is groter, waardoor er nog ruimte
beschikbaar blijft voor de samenwerking met andere partijen.
In samenspraak met de drie partijen en de andere partners waaronder mbo, PO,
cultuur-, welzijns- en zorginstellingen, sport en bedrijfsleven moet de voorkeurslocatie
in een volgende fase verder uitgewerkt worden zodat het past in de omgeving.
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8. Realisatiestrategie
8.1. Inleiding
Als het uitgangspunt is de ontwikkeling van de regiocampus op de voorkeurslocatie
Espelerlaan, wat zijn de uitgangspunten en kaders op het gebied van kwaliteit, proces,
tijd, budget en organisatie.

8.2. Kwaliteit
In VIV is uitgegaan van sober en doelmatig onderwijsgebouw conform het bouwbesluit
2018 en het Wettelijk minimum. Hierbij zijn geen BENG (Bijna Energie Neutraal
Gebouw)-, duurzaamheids- of kwaliteitsmaatregelen toegevoegd.
Vanaf 1 juli 2020 moeten alle onderwijsgebouwen in Nederland bijna-energieneutraal
zijn en voldoen aan de BENG-eisen. Dit betekent dat een gebouw niet veel elektriciteit
uit een centrale mag verbruiken en tevens moet het verbruik van fossiele brandstoffen
zoveel mogelijk beperkt worden. De energie die een gebouw tekort komt moet dus
gehaald worden uit duurzame energie. De eisen zijn:
• Maximale energiebehoefte: de hoeveelheid energie die nodig is om het onderwijs
gebouw te warmen en te koelen is maximaal op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis wordt
behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een
juiste oriëntatie van het gebouw.
• Maximaal primair energiegebruik: het maximum primair fossiel energiegebruik
moet onder de 60 kWh/m2/jaar te blijven.
• Minimaal aandeel hernieuwbare energie: er wordt voor minstens 50 procent
gebruikgemaakt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en
windenergie.
Bij hogere duurzaamheidsambities kan ook gekozen worden voor 2 varianten:
• ENG (Energie Neutraal Gebouw) en gasloos: Dit betekent dat er bij een
energieneutraal gebouw de som van de in- en uitgaande energiestromen voor de
gebouwgebonden installaties per saldo nul is. De energie benodigd voor de
gebruikersgebonden installaties (zoals computer, zuurkasten, beamers) verbruiken
wel extra elektriciteit die niet uit de eigen opwekking komt, dus van een
elektriciteitscentrale. Daarnaast is het gebouw gasloos.
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•

NOM (Nul op de Meter) en gasloos: Een NOM-gebouw is een gebouw waar de inen uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is. De energie
bestaat uit ‘gebouwgebonden’ energie, nodig voor bijvoorbeeld verwarming en
ventilatie, én het energiegebruik van alle overige apparatuur in en aan het
gebouw. Daarnaast is het gebouw gasloos.

Om de kwaliteit te verhogen van een ‘sober en doelmatig’ gebouw (wettelijk minimum)
naar een ‘sober en doelmatig gebouw dat aanpasbaar, prettig en exploitabel’ is, heeft
HEVO een kwaliteitskader opgesteld dat bij veel scholen in Nederland toegepast
wordt. Dit houdt in:
• Toevoegen Marsh eisen (verzekeringseisen)
• Toepassen aluminium buitenkozijnen i.p.v. houten kozijnen (exploitatie)
• Toepassen onderhoudsarme vloerafwerking i.p.v. marmoleum (exploitatie)
• Toepassen onderhoudsarme wandafwerking i.p.v. spuitwerk (exploitatie)
• Kolommen i.p.v. dragende binnenwanden (flexibiliteit)
• Transparantie binnen 18% i.p.v. 12% (kwaliteit).
• Elektrisch bedienbare zonwering (kwaliteit).
Binnen alle drie de varianten is middels klimaatsystemen en bouwkundige ingrepen
geborgd dat het gebouw voldoet aan de eisen wat betreft lucht, temperatuur, licht en
geluid.
Het landelijk beeld van nieuwbouw sluit aan op de duurzaamheidsambitie van ENG en
de verhoging van kwaliteit in verband met exploitatie. Afhankelijk van de kwaliteits- en
/of duurzaamheidsambities van de gemeente en schoolbesturen kan voor een van de
bovengenoemde duurzaamheids- en kwaliteitsniveaus gekozen worden.

8.3. Proces en planning
Na besluitvorming over de strategie, locatie en de hoofdcontour van de regiocampusontwikkeling, zal in het vervolgonderzoek verder invulling gegeven worden aan de
samenwerking met externe partners, zowel op de campus als buiten de campus.
Gezamenlijk zal de campus dan verder vorm krijgen op de locatie en worden de
diverse deelprojecten benoemd en gefaseerd.
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Hierna start de fase waarin verder en dieper wordt nagedacht en vastgesteld wat de
ruimtelijk-functionele en technische eisen zijn voor de VO-campus en de diverse
deelprojecten. Dit is de definitiefase, waarin het ‘wat’ wordt bepaald; wat is de
huisvestingsvisie, welke ruimtelijke relaties zijn er tussen de scholen en in de scholen
zelf, welke ruimten zijn er en aan welke eisen dienen deze ruimten te voldoen. Op
deze vragen worden antwoorden geformuleerd in relatie tot het beschikbare budget.
Vervolgens kan de selectie van de architect en adviseurs plaatsvinden, waarna in circa
12-14 maanden het ontwerp wordt vervaardigd. Na de ontwerp- en aanbestedingsfase
start de uitvoeringsfase, zodat daarna daadwerkelijk de sleutel in het slot gedraaid kan
worden en de regiocampus gerealiseerd is.

of de prognoses aansluiten bij de daadwerkelijke leerlingaantallen en dus de
benodigde ruimtebehoefte.

8.4. Financiën
Onderstaande kostenindicaties zijn bepaald op basis van ambitie (kwaliteit en
duurzaamheid) en de benodigde aantal nieuwe te bouwen m² onderwijs. Het
ondergenoemde bedrag van Variant 0 is overgenomen uit VIV. De overige bedragen
van Variant 1, 2 en 3 zijn gebaseerd op de kostenconfigurator van HEVO. Deze wordt
door vele gemeenten en schoolbesturen gehanteerd en is opgebouwd met
marktconforme bedragen.

Investeringskosten
Op hoofdlijnen:
• Februari 2020: besluitvorming over strategie, campusmodel, locatie en budget
• Maart-juli 2020:
o Samenwerking onderzoeken met derden
o Deelprojecten benoemen
o Ontwikkelen Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch)
o Opstellen investeringskosten
• Augustus-december 2020: selectie ontwerpende partijen (architect en adviseurs).
• Januari-december 2021: ontwerpfase
• Januari-april 2022: selectie uitvoerende partijen (aannemer en installateurs).
• Juni 2022-december 2024: sloop, uitvoering en oplevering campus.
• Januari-februari 2025: verhuizen
• Maart 2025: ingebruikname campus.
Afhankelijk van het ontwerp zal bepaald moeten worden of en op welke wijze de
gebouwen en het terrein gefaseerd gerealiseerd gaan worden. Een en ander in relatie
tot de benodigde tijdelijke huisvesting van de leerlingen en de locatie daarvan.
Voor de overgangsfase totdat de krimp van het aantal leerlingen in 2034 heeft
doorgezet, moet een gebouw beschikbaar blijven om deze flexibiliteit op te kunnen
vangen. Het gebouw van de Bonifatius Mavo kan hiervoor goed ingezet worden. Het is
raadzaam om komende jaren de leerling prognoses te blijven monitoren om te weten
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Investeringskosten inclusief btw, prijspeil 1 januari 2020
Variant 0
Variant 1
Variant 2
Variant 3
conform ViV
BENG
ENG + Q
NOM + Q
onderwijs
Kosten per m2
€
1.800 €
2.042 €
2.247 €
2.287
Aantal m2 bvo (RBM)
15.503
15.503
15.503
15.503
Totaal investering onderwijs € 27.905.400 €
Q = kwaliteitstoevoegingen zoals benoemd

31.657.126 €

34.835.241 €

35.455.361

Deze kosten zijn zonder:
Indexeringskosten tot prijspeil einde werk.
Renovatiekosten gymzalen
Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Locatiegebonden kosten
Sloopwerkzaamheden inclusief asbest
Tijdelijke huisvesting van de leerlingen tijdens de bouwwerkzaamheden
Mogelijke infrastructurele ingrepen buiten het beoogde terrein.
Voor bovenstaande kosten moet een separaat budget gereserveerd worden.
De voorkeur van de stuurgroep gaat uit naar Variant 2 met Energie Neutraal Bouwen
en kwaliteitstoevoegingen.
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8.5. Organisatie
In de definitiefase wordt onderzocht hoe het bouwheerschap het beste belegd kan
worden en welke samenwerkingsvorm hiervoor geschikt is. De bouworganisatievorm
en aanbestedingsstrategie worden bepaald na gereed komen van het Programma van
Eisen. Gelijktijdig zullen gemeente en schoolbesturen werken aan de planologische
ontwikkelingen van de voorkeurslocatie.
De stuurgroep zoals deze is ingericht met de schoolbesturen en de gemeente blijft
actief en geeft gezamenlijk sturing aan dit proces.
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9. Samenvatting en Advies
Dit onderzoek is uitgevoerd met betrokken delegaties van zowel het Emelwerda
College, VariO als de gemeente Noordoostpolder. In een intensief en constructief
proces hebben partijen vanuit hun eigen visie, kracht en wensen de mogelijke
samenwerking op een campus onderzocht. Het gemeenschappelijke doel is om het
voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder weer passende huisvesting te bieden.
Hiermee wordt bedoeld: efficiënt, toekomstbestendig, uitwisselbaar en onderwijskundig
eigentijds. De meerwaarde van één gezamenlijke campuslocatie is de mogelijkheid tot
verregaande ruimtelijke, organisatorische en onderwijskundige samenwerking tussen
de scholen alsook met andere partners.
Ook heeft dit geleid tot een eerste verkenning voor een mogelijk campusmodel. Naast
de dromen over de toekomst is tevens de situatie in kaart gebracht van de huidige
huisvesting door middel van de quickscan-methode van HEVO. Op basis van de
feitelijke informatie (bouwkundig-technische staat en onderwijskundige staat) is het
huidig scholenlandschap in kaart gebracht en dit is in relatie gebracht met de
benodigde ruimtebehoefte.
Het gekozen campusmodel en de huidige staat van de gebouwen hebben geresulteerd
in een voorkeursscenario en een voorkeurslocatie. Om daadwerkelijk aan de slag te
gaan is in de realisatiestrategie ingegaan op de te nemen stappen.

9.1. Advies
De stuurgroep adviseert te komen tot de ontwikkeling van een regiocampus met een
nieuwbouwomvang van 15.503 m2 bvo op de locatie Espelerlaan. De duurzaamheidsen kwaliteitsambitie is om een duurzame campus te realiseren met Energieneutrale
gebouwen. Dit leidt tot een investeringsomvang van circa € 34.850.00,--.

9.2. Voorstel vervolgstappen
•
•
•
•
•

Bestuurlijke besluitvorming bij alle betrokken partners
Principebesluit locatie
Actualisatie investeringsbudget
Toekenning voorbereidingskrediet
Start voorbereiding planontwikkeling
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BIJLAGEN
Bijlage 1: uitwerking workshop ‘van visie naar
onderwijsordening’ Emelwerda
Referentie 1653401-0038.2.0 d.d. 18 juni 2019
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Bijlage 2: uitwerking workshop ‘van visie naar
onderwijsordening’ VariO
Referentie 1653401-0048.1.0 d.d. 18 juni 2019
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Bijlage 3: quickscan-rapportage Emelwerda College
Referentie 1653401-0017
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Bijlage 4: quickscan-rapportage VariO
Referentie 1653401-0020
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Bijlage 5: ruimtebehoefteberekening Emelwerda College totaal
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Bijlage 6: ruimtebehoefteberekening Vakcollege totaal
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Bijlage 7: ruimtebehoefteberekening VariO totaal
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Bijlage 8: ruimtebehoefteberekening Bonifatius Mavo VariO
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Bijlage 9: afwegingskader locaties
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Bijlage 10: netwerkkaart onderwijscampus
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven
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