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Resultaten 1e workshop
Emelwerda

Opdrachtgever
Project
Datum
Referentie
Auteur(s)

Emelwerda College
VO-Campus Noordoostpolder
18 juni 2019
1653401-0038.2.0
mevrouw M. Mulder MSc
mevrouw ir. L.J. Kröse
de heer ir. G.P. Jacobs (RDO)
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Voorwoord
De Gemeente Noordoostpolder, Emelwerda College en VariO denken gezamenlijk na over het
toekomstige onderwijs in Emmeloord.
Als eerste belangrijke stap is op 14 mei 2019 vanuit het perspectief van Emelwerda College
met een brede afvaardiging van directie, OP, OOP, leerlingen, ouders en RvT gezamenlijk
onderzocht welke eisen, ambities en kansen er zijn in het creëren van een nieuwe
leeromgeving. Deze werksessie is begeleid door HEVO.

De inhoud van het programma begon met een toelichting op het proces dat de 3 partijen
doorlopen. Daarna is gestart met het vertalen van de onderwijsvisie van Emelwerda College
naar de leeromgeving. Onder meer kwamen aan de orde de ordening van het onderwijs, hoe
les gegeven gaat worden en welke eisen dit aan ruimten stelt.
Deze rapportage is een weergave van de output uit deze 1e workshop. Een volgende stap is
het onderzoek naar hoe de samenwerking tussen de drie partijen kan leiden tot kansen of
verhoging van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.
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1.
1.1.

Visie op onderwijs
Onderwijsvisie
Marga Sijbom-Hassing, directeur mavo, havo, vwo heeft in een korte presentatie toegelicht
wat de belangrijkste pijlers zijn waarop het onderwijs van Emelwerda is gebaseerd. Aan de
hand van deze onderwijsvisie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de verdieping
hiervan en wat dat betekent voor de toekomstige huisvesting van Emelwerda.
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1.2.

Reis in de tijd
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1.3.

SWOT-analyse huisvesting Emelwerda
Gevraagd is om van de huidige huisvesting de sterktes en zwaktes te benoemen en de
kansen en bedreigingen van de toekomstige huisvesting.

Sterktes:
 Sfeer moet blijven
 Onze christelijke identiteit (= onze sfeer)
 Ruimtes voor differentiëren (losse werkruimtes, zones)
 Korte lijntjes (OOP, OP, leerling)
Zwaktes:
 Afleiding
 Klimaatbeheersing
 Ergonomie
 Akoestiek (Es/Wilg)
 Versplintering (m/h/v/OOP)
 Benutten vloeroppervlakte (gang versus lokaal)
 Zichtbaarheid OOP + zorg
 Te vol
Kansen:
 Meer open ruimtes
 Plus-lokaal
 Meer groen, meer buiten
 Flexibele lokalen middels schuifwanden > meebewegen met les
 Tijd, ruimte en groepsruimten aanpassen aan onderwijs / waar ontstaat leren
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Centrale ontmoetingsplek > kantine
Vergaderruimtes voor docenten / oudergesprek, leerlingengesprek, mentorgesprek
Centralisatie administratie, financieel, receptie etc.
Meer kleur & sfeer
Rustruimte, gesprekskamer, spreekkamer
Praktijkruimtes die voldoen aan eisen en wensen
Prikkelarme omgeving voor zorgleerlingen
Leerpleinen met ruimte voor toezichthouders
Energieneutraal
Vakgerichte lokalen bijvoorbeeld scheikunde, biologie, ckv, talen
Vakoverstijgend

Bedreigingen:
 Te veel open ruimtes
 Kiezen op basis van huidige trend i.p.v. verre toekomst
 Te massaal
 Identiteit zakt weg door inbreng Zuyderzee
 Tegenstellende belangen (secties, Emelwerda versus Zuyderzee, gemeente, mooi versus
werkbaar)
 OOP geen flexibele werkplek
 Slecht klimaat
 Ondersneeuwen van mavo / zorgleerling
 Budget > te veel compromissen
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1.4.

Associaties: hoe zie ik mijn toekomstige school?
Aan de hand van foto’s hebben de deelnemers benoemd hoe de toekomstige school er wel
(Do’s) of niet (Dont’s) moet uitzien.

1.4.1.

DONT’S

1653401-0038.2.0, d.d. 18 juni 2019

Pagina 9 van 15

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

1.4.2.

DO’s
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2.

Onderwijsordening
Om een school te organiseren zijn er diverse ordeningsprincipes mogelijk zoals ordening op
basis van opleiding, op basis van vakgroepen of op basis van domeinen. Hoe het onderwijs
geordend wordt heeft grotendeels te maken met de onderwijsvisie en welk afwegingskader je
hanteert.

2.1.

Afwegingskader onderwijsordening
Alle deelnemers is gevraagd om te prioriteren welke drie principes voor hen het belangrijkste
zijn (groen) en welke het minst belangrijk (rood). Onderstaand een weergave van de groep.

Belangrijkste items voor de ordening zijn:
 De leerlingen bewegen door het gebouw heen, de docenten hebben een vaste plek, hoek
of domein in de school.
 De school is ingedeeld in vakclusters. Door deze indeling ontstaat een heldere structuur
voor de leerlingen in de school. De clustering zorgt voor kleinschaligheid en een gevoel
van veiligheid.
 De school biedt ruimt voor flexibiliteit, zowel in mogelijk van werkvormen als in
aanpasbaarheid naar de toekomst toe.
 De docent is de coach, de klas is de basis.
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2.2.

Hoofdordening Emelwerda
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In groepen zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de vraag ‘hoe is het toekomstige
onderwijs van Emelwerda ruimtelijk geordend?’ Uitgangspunten waren hierbij:
 1211 leerlingen mavo, havo, vwo + 357 leerlingen vakcollege
 Tienercollege
 Sportonderwijs
Bovenstaand zijn de resultaten van de 5 groepen weergegeven die ook aan elkaar
gepresenteerd zijn.

2.3.

Conclusies en nader uit te zoeken
Tussen de 5 groepen waren veel overeenkomsten te vinden, die ook aansluiten bij de eerder
geformuleerde items van de ordening (zie 2.1), te weten:
 Mavo, havo en vwo door elkaar heen.
 Indeling in vakclusters (Talen, Zaakvakken, Science, Kunst, Sport)
 Brugklas (klas 1 en 2) in een apart deel van het gebouw, wellicht samen met het
Tienercollege.
 In vakcluster Science naast biologie, scheikunde, natuurkunde ook betalab, betachallange
en technasium.
 Centraal OOP nabij de entree.
 Een centrale personeelsruimte.
 Zowel binnen als buiten belangrijk.
 Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte centraal in het gebouw.
 Identiteit door kunstuiting.
Daarnaast zijn er ook zaken die nog nader uitgezocht moeten worden, omdat ze of niet
benoemd zijn of elkaar tegen spreken:
 Welke positie neemt het Tienercollege in?
 Hoe is de relatie met het vmbo?
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3.

De ideale leeromgeving
Er zijn diverse mogelijkheden om je gebouw in te delen, van veel lokalen tot veel open
plekken op pleinen. Emelwerda heeft zelf de keuze hoe zij hun toekomstige gebouw willen
indelen. Afhankelijk hierbij is hoe er les gegeven wordt en welke werkvormen hierbij
gehanteerd worden, zoals college geven, instructie geven, groepswerk en zelfstandig werken.
De manier van lesgeven, bepaalt welk type ruimtes je nodig hebt om dit aan te kunnen bieden.

3.1.

Tekenen van de ideale leeromgeving
De groep is uiteen gegaan in 5 groepen van 6 personen met als opdracht ‘Hoe ziet mijn ideale
omgeving eruit voor het geven van onderwijs’. Dit heeft geresulteerd in onderstaande
weergaven van de ideale leeromgeving.
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3.2.

Conclusies en nader uit te zoeken
De gesprekken binnen de groepen zijn goed gevoerd, maar dit heeft nog niet in alle groepen
tot een tekening geleid. Belangrijke conclusies die wel getrokken kunnen worden:
 De klas is de basis.
 Er is behoefte aan plekken voor zelfstanding werken en groepswerken in de nabijheid van
de klas.
 Docenten hebben geen vast lokaal, maar delen lokalen van dezelfde type vakken.
 Het moet mogelijk zijn om sommige lokalen te vergroten naar 2 klassen of te verkleinen.
 Er is behoefte aan mogelijkheden om op andere wijze les te kunnen geven.
Met de opdracht is een goede denkrichting ingezet, maar deze zal in een later stadium nog
eens goed besproken moeten worden, voornamelijk over:
 Hoeveel lokalen zijn nodig in relatie tot het aantal zelfstandige werkplekken.
 Is er nog behoefte aan een centrale stilteruimte, OLC of mediatheek?
 Welke vakken kunnen gecombineerd worden en welke moeten apart?
 Is er behoefte aan nog een ander type ruimte, zoals bijvoorbeeld een collegezaal,
presentatieruimte of een multifunctionele ruimte?
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Van onderwijsvisie naar huisvestingsvisie
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Resultaten 1e workshop Vario

Opdrachtgever
Project
Datum
Referentie
Auteur(s)

VariO Onderwijsgroep
VO-Campus Noordoostpolder
18 juni 2019
1653401-0048.1.0
mevrouw M. Mulder MSc
mevrouw ir. L.J. Kröse
de heer ir. G.P. Jacobs (RDO)
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Voorwoord
De Gemeente Noordoostpolder, VariO en Emelwerda College denken gezamenlijk na over het
toekomstige onderwijs in Emmeloord.
Als eerste belangrijke stap is op 21 mei 2019 vanuit het perspectief van VariO met een brede
afvaardiging van directie, OP, OOP en leerlingen gezamenlijk onderzocht welke eisen,
ambities en kansen er zijn in het creëren van een nieuwe leeromgeving. Deze werksessie is
begeleid door HEVO.

De inhoud van het programma begon met een toelichting op het proces dat de 3 partijen
doorlopen. Daarna is gestart met het vertalen van de onderwijsvisie van VariO naar de
leeromgeving. Onder meer kwamen aan de orde de ordening van het onderwijs, hoe les
gegeven gaat worden en welke eisen dit aan ruimten stelt.
Deze rapportage is een weergave van de output uit deze 1e workshop. Een volgende stap is
het onderzoek naar hoe de samenwerking tussen de drie partijen kan leiden tot kansen of
verhoging van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.
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1.

Visie op onderwijs

1.1.

Onderwijsvisie
Herjan Reuten, directeur, heeft in een korte presentatie toegelicht wat de belangrijkste pijlers
zijn waarop het onderwijs van VariO is gebaseerd. Aan de hand van deze onderwijsvisie zijn
de deelnemers aan de slag gegaan met de verdieping hiervan en wat dat betekent voor de
toekomstige huisvesting van VariO.
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1.2.

Reis in de tijd
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1.3.

SWOT-analyse huisvesting VariO
Gevraagd is om van de huidige huisvesting de sterktes en zwaktes te benoemen en de
kansen en bedreigingen van de toekomstige huisvesting.

Sterktes:
 Sportvoorzieningen
 Examenresultaten
 ICT voorziening
 Sterke persoonlijkheden
 Door krachten te bundelen veel kunnen bieden
 Teams
 Alles kunnen bieden c.q. breed aanbod
Zwaktes:
 Betrokkenheid
 Dezelfde onderwijsvisie
 Top down
 Sanitair
 aanpassingsbereidheid
Kansen:
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mavo leerling kan examen doen van 1 of 2 vakken op havo niveau
praktische ruimten
herschikking disciplines
vaklokalen
recreatieruimten
studieruimten
docentenwerkplekken
van en met elkaar leren
op verschillende niveaus leren
plek om mensen te ontvangen en te spreken
slim bouwen = lage onderhoudslasten

Bedreigingen:
 identiteit verlies
 ondersteuning op afstand
 te veel personen per m2
 conflicten
 organisatie log en lagen
 te weinig vaklokalen / sport
 ouders hebben straks geen keus
 strijd tussen verschillende gebouwen, culturen
 gebouw voor lange termijn obv korte termijn visie
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1.4.

Associaties: hoe zie ik mijn toekomstige school?
Aan de hand van foto’s hebben de deelnemers benoemd hoe de toekomstige school er wel
(Do’s) of niet (Dont’s) moet uitzien.

1.4.1.

DONT’S
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1.4.2.

DO’s
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2.

Onderwijsordening
Om een school te organiseren zijn er diverse ordeningsprincipes mogelijk zoals ordening op
basis van opleiding, op basis van vakgroepen of op basis van domeinen. Hoe het onderwijs
geordend wordt heeft grotendeels te maken met de onderwijsvisie en welk afwegingskader je
hanteert.

2.1.

Afwegin

gskader onderwijsordening
Alle deelnemers is gevraagd om te prioriteren welke drie principes voor hen het belangrijkste
zijn (groen) en welke het minst belangrijk (rood). Onderstaand een weergave van de groep.
Belangrijkste items voor de ordening zijn:
 Er is een heldere structuur voor de leerlingen.
 Een gevoel van veiligheid dient het schoolgebouw uit te stralen.
 Het schoolgebouw dient kleinschalig te zijn.
 De talenten van het personeel en de leerlingen maximaal benutten.
 Niet vakoverstijgend lesgeven en niet koppelen van groepen (duaal lesgeven).
 Geen eenduidige mening over wel of geen vakclustering
 Geen eenduidige mening over of de docenten of de leerlingen bewegen door het gebouw.
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2.2.

Hoofdordening VariO
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In groepen zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de vraag ‘hoe is het toekomstige
onderwijs van VariO ruimtelijk geordend?’ Uitgangspunten waren hierbij:
 1100 leerlingen havo, vwo inclusief X-tuur
 425 leerlingen mavo
 55 leerlingen vakcollege
 Sportonderwijs
Bovenstaand zijn de resultaten van de 4 groepen weergegeven die ook aan elkaar
gepresenteerd zijn.

2.3.

Conclusies en nader uit te zoeken
Tussen de 4 groepen waren overeenkomsten te vinden, te weten:
 Brugklas (klas 1 en 2) in een apart deel van het gebouw.
 Zowel binnen als buiten belangrijk.
 Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte centraal in het gebouw.
 Identiteit door kunstuiting.
Het belangrijkste dat nader besproken en uitgezocht moet worden, omdat ze of niet benoemd
zijn of elkaar tegen spreken:
 Hoe wordt het onderwijs geordend? (clustering vaksectie, clustering leerjaren, clustering
niveaus, clustering domeinen)
 Hoe is de relatie tussen de verschillende niveaus (mavo, havo, vwo en vmbo)?
Hier wordt op 18 juni 2019 verder over doorgesproken.
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1.
1.1.

Gebouw- en locatiegegevens
Huidige algemene gegevens
School:
Bestuur:
Adres:
Postcode en plaats:
Onderwijssoort:
Brin nummer:
Kavelgrootte:
Boekwaarde:

1.2.

Emelwerda College
Peppellaan 1
8302 AL Emmeloord
Voortgezet Onderwijs
02JG
Niet bekend
Geen boekwaarde

Capaciteitsgegevens
Gebouw
De Wilg
De Peppel
De Es
Totaal

Bouwjaar
1956
1960
2002 / 2015

m2 BVO incl LO
4.958
5.703
5.418
16.079

M2 BVO excl LO
4.048
4.338
5.418
13.804

Bouwaard
Permanent
Permanent
Permanent

Het Emelwerda College beschikt over drie afzonderlijke gebouwen in elkaars nabijheid op 1
terrein.
De mavo leerlingen (theoretische leerweg) zijn gehuisvest in gebouw De Wilg. De
Wilg fungeert ook als overloopgebouw voor havo en vwo leerlingen. In De Wilg zijn
ook drie basisschool lokalen en het Tienercollege gehuisvest. De Wilg heeft 2
gymzalen.
De Havo en VWO leerlingen zijn gehuisvest in gebouw De Peppel. De Peppel heeft 3
gymzalen.
Het Vakcollege Noordoostpolder (vmbo basis en kaderberoepsgericht) is gehuisvest
in gebouw De Es.
In het schoolgebouw De Peppel/De Es zijn drie gymzalen gesitueerd. In onderwijsgebouw De
Wilg zijn twee gymzalen gesitueerd. In alle drie de gebouwen zijn een kantine en
personeelskamer gevestigd. De centrale administratie van het Emelwerda College is
gesitueerd in De Peppel (bij hoofdentree).
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1.3.

Prognose en ontwikkeling ruimtebehoefte
Totaal Emelwerda vmbo, mavo, havo en vwo
Jaar

2019

2020

2021

2022

2023

2028

Aantal leerlingen

1496

1451

1415

1380

1343

1304

Ruimtebehoefte

11.928 11.631 11.393 11.162 10.917 10.659

BVO

16.079

16.079

16.079

16.079

16.079

16.079

Ruimtetekort

4.151

4.448

4.686

4.917

5.162

5.420

Voor de BVO’s is gerekend met de m2 van De Wilg, De Es en de Peppel.Het leerlingenaantal
in 2019 is afkomstig van het Emelwerda. De leerlingenprognose vanaf 2020 is gebaseerd op
de rapportage van Pronexus d.d. maart 2019.
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1.4.

Plattegronden
Onderstaande plattegronden betreffen de huidige situatie van het gebouw, waarin het
Emelwerda College is gehuisvest.
De Es

1653401-0017.2.0, d.d. 20 december 2019
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1.5.

Luchtfoto
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2.

Quickscan beoordeling
Het schoolgebouw heeft op 7 mei 2019 een quickscan ondergaan op zes onderdelen;
uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie en onderwijskundige staat.
De constateringen worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht en via de verkeerslicht methode
gevisualiseerd.

2.1.

Uitstraling
Onderdeel
Uitstraling gebouw 1956 (Wilg)
Uitstraling bouwdeel 1961 (Peppel)
Uitstraling bouwdeel 2002 (Es)

Beoordeling
5,5
6
7

Toelichting
Beoordeling 1956
Het is een gebouw met een degelijke en functionele uitstraling.
Beoordeling 1961
Het is een gebouw met een degelijke en functionele uitstraling.
Beoordeling 2002
De Es is een relatief jong en opvallend vormgegeven gebouw.

1653401-0017.2.0, d.d. 20 december 2019
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2.2.

Bouwkundige staat
Onderdeel
Bouwkundige staat gebouw 1956 (Wilg)
Bouwkundige staat gebouw 1961 (Peppel)
Bouwkundige staat gebouw 2002 (Es)

Beoordeling
4
4
7

Toelichting
Het gehanteerde uitgangspunt is dat een gebouw na veertig jaar levensduurverlengende
renovatie dient te ondergaan om in gebruik te blijven. Daarbij dienen belangrijke onderdelen
als de riolering, de elektrische installaties, de (geballaste) bitumineuze daken et cetera in één
keer vervangen te worden.
Gebouw 1956 (Wilg)
Het gebouw is in 1956 gebouwd. Het gebouw is daarmee 63 jaar oud. Op basis van de leeftijd
scoort het gebouw een 4. Het gebouw heeft geen levensduurverlengende renovatie
ondergaan.
-

Kozijnen: houten, verouderde kozijnen. De gevel is slecht.
Bij een aantal deuren bladdert het houten kozijnen los.
Daken: geen problemen, dak wordt onderhouden. Wel
verouderd. Het dak is niet geïsoleerd.
Vloeren: geen problemen. Vloer wordt onderhouden. Wel
verouderd.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt
vervangen conform MJOP.
Sanitair: enigszins verouderd.
Elektrische Installaties: ivm ICT ontwikkelingen schiet de
E-installatie te kort.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal dubbel glas.
Plafonds: het gebouw is voorzien van systeemplafonds. Wel verouderd.

Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 4.
Gebouw 1961 (Peppel)
Het gebouw is in 1961 gebouwd. Het gebouw is daarmee 58 jaar oud. Op basis van de leeftijd
scoort het gebouw een 4. Het gebouw heeft geen levensduurverlengende renovatie
ondergaan. De school geeft aan dat het onderhoud aan de Peppel relatief beperkt is (normale
onderhoudscyclus 20 jaar en 40 jaar wordt uitgevoerd).
-

Kozijnen: geen problemen, het gebouw is voorzien van aluminium kozijnen met
dubbel glas.
Daken: geen problemen, 10 jaar geleden is het dak voorzien van nieuwe bitumen
dakbedekking.
Vloeren: geen problemen. Vloer wordt onderhouden. Wel verouderd.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
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-

Sanitair: enigszins verouderd.
Elektrische Installaties: ivm ICT ontwikkelingen schiet de E-installatie te kort.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal dubbel glas.
Plafonds: het gebouw is op veel plaatsen voorzien van systeemplafonds en in een
aantal gangen van houten latten plafonds.

Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 4. Ondanks dat het gebouw volgens de school
onderhoudsarm is, is het een oud gebouw waar geen integrale levensduurverlengende
renovatie heeft plaatsgevonden.
Gebouw 2002
Het gebouw De Peppel is in 2002 uitgebreid met een vleugel genaamd De Es. Dit gebouw is
daarmee 17 jaar oud. Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 7. Het gebouw heeft
geen levensduurverlengende renovatie ondergaan.
-

Kozijnen: geen problemen, het gebouw is voorzien van aluminium kozijnen met
dubbel glas.
Daken: geen problemen, de bitumen dakbedekking is nog niet vernieuwd/vervangen.
Vloeren: geen problemen. Vloer wordt onderhouden.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Sanitair: ziet er netjes uit, gietvloer en tegelwerk.
Elektrische Installaties: geen problemen en kan voorzien in huidige ICT
ontwikkelingen en installaties/machines in de praktijkruimten.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: het gebouw is voorzien van dubbel glas.
Plafonds: in het gehele gebouw zijn witte systeemplafonds aangebracht. Geen
problemen en zien er netjes uit.

Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 7.
Reflectie investeringsniveau MJOP
Het MJOP is niet ontvangen. De Velovergoeding voor onderhoud is 227.610 euro per jaar. er
kan dus niet bekeken worden of er wel of geen sprake is van een overschrijding van de
vergoeding.
Groep
vast bedrag per school
1 + 2 (onderbouw)
TL/havo/vwo
vmbo gemengde leerweg
vmbo sectoren (3 en 4)
praktijkonderwijs

Aantal
Schoonmaken
leerlingen € per leerling
totaal
504
798
15
164

€
€
€
€
€

1481

Samenvatting
Schoonmaken
Onderhoud
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatievergoeding 2019

1653401-0017.2.0, d.d. 20 december 2019

205,06 €
169,48 €
211,72 €
304,60 €
226,80 €
€

103.350,24
135.245,04
3.175,80
49.954,40
291.725,48

Onderhoud
€ per leerling
totaal
€
€
€
€
€

154,98 €
125,30 €
154,98 €
287,72 €
154,98 €
€

78.109,92
99.989,40
2.324,70
47.186,08
227.610,10

Overige exploitatiekosten
€ per leerling
totaal
€
19.416,05
€
463,73 €
233.719,92
€
386,88 €
308.730,24
€
653,25 €
9.798,75
€
1.307,29 €
214.395,56
€
877,27 €
€
786.060,52

€
291.725,48
€
227.610,10
€
786.060,52
€ 1.305.396,10
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2.3.

Veiligheid
Onderdeel
Veiligheid gebouw 1956 (Wilg)
Veiligheid gebouw 1961 (Peppel)
Veiligheid gebouw 2002 (Es)

Beoordeling
6
6
6

Toelichting
Alle drie de gebouwen hebben een geldige gebruiksvergunning en er zijn geen
veiligheidsproblemen.

2.4.

Binnenmilieu
Onderdeel
Binnenmilieu gebouw 1956 (Wilg)
Binnenmilieu gebouw 1961 (Peppel)
Binnenmilieu gebouw 2002 (Es)

Beoordeling
5
5
5,5

Toelichting
Gebouw 1956
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 1961
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 2002
Het gebouw is voorzien van mechanische ventilatie, te weten een ventilatiesysteem met
betonkernactivering. Hierbij wordt verse lucht van buiten aangetrokken en wordt niet verse
lucht door middel van het ventilatiesysteem (afzuiging) afgezogen. Het is daarnaast ook
mogelijk om de lokalen en de stafruimten te ventileren op > 1,80m.

2.5.

Exploitatie
Onderdeel
Exploitatie gebouw 1956 en 1961 (W&P)
Exploitatie gebouw 2002 (Es)

Beoordeling
5
6

De school geeft aan één meter te hebben voor de drie gebouwen gezamenlijk, waardoor het
niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen de drie gebouwen. De exploitatievergoeding
voor het gebouw wordt berekend op basis van het aantal ingeschreven leerlingen. Dat
leerlingenaantal vertegenwoordigt een genormeerde ruimtebehoefte.

1653401-0017.2.0, d.d. 20 december 2019
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Input voor onderstaande bedragen zijn de gas en elektra rekeningen van de gebouwen De
Wilg als De Peppel. Hierbij wordt uitgegaan dat De Es is inbegrepen bij gebouw De Peppel.
Totale gebouw
De energiekosten (elektra en gas) bedragen volgens opgave in totaal circa € 142.702,06,-inclusief btw. De kosten voor gas bedragen volgens opgave circa € 102.983,-- (2018) en voor
energie € 39.719-- per jaar (2018) inclusief btw.
Bij een omvang van 16.079 m2 betekent dit dat de kosten uitkomen op circa € 9,-- per m2.
Op basis van de benchmarkonderzoeken VO zijn de kosten afgezet tegen de gemiddelde
resultaten van gebouwen in het VO, die bij jonge gebouwen uitkomen op circa 9,00 per m²
(niet BENG) en bij oudere gebouwen wel tot 15,00 per m². De energiekosten zijn gemiddeld in
vergelijking met de benchmark. Echter wordt dit vertroebeld, doordat het gebouw De Es
relatief nieuw is. Vandaar dat de exploitatie van de gebouwen De Peppel en de Wilg een 5
krijgen en die van De Es een 6.

2.6.

Onderwijskundige staat
Onderdeel
Onderwijskundige staat gebouw 1956 (Wilg)
Onderwijskundige staat gebouw 1961 (Peppel)
Onderwijskundige staat gebouw 2002 (Es)

Beoordeling
6
5
7

Toelichting onderwijsvisie
Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap. De school vindt het
belangrijk dat leerlingen ervaren dat ze onderdeel zijn van een leef-, leer- en
werkgemeenschap zoals ze dat ook van de samenleving zijn en straks van de arbeidsmarkt.
De omgeving waarin wordt geleerd is veilig, vertrouwd en uitdagend om talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. De drie V’s van Bonhoeffer staan centraal; vertrouwen, vrijheid en
verantwoordelijkheid.
Beoordeling 1956 (Wilg) - behoefte van de school
In onderwijsgebouw De Wilg zijn de leerlingen van de mavo, het
Tienercollege en een aantal klassen van een nabijgelegen
primair onderwijs school gehuisvest. De opzet van het gebouw is
een brede gang met aan weerszijden lokalen. De oorspronkelijke
binnentuin (patio) is verbouwd naar een open leercentrum met
dakkoepels. Rondom dit open leercentrum zijn lokalen
gesitueerd, waardoor toezicht ontstaat. Het gebouw wordt
onderwijskundig als voldoende ervaren.
Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het gebouw:
Stafruimten: er is een personeelskamer inclusief pantry
aanwezig. Verspreid door het gebouw zijn er meerdere
spreekkamers.

1653401-0017.2.0, d.d. 20 december 2019
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-

Aula: Er is een aula aanwezig. Bij de aula is tevens een keuken met uitgiftepunt
gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk (een lift in het hoofdgebouw
aanwezig).

Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting voldoende gefaciliteerd maar er is een
beperkt tekort aan specifieke ruimten (werkruimten voor leerlingen buiten de lokalen). Het aan
te passen bvo is maximaal 10%.
Beoordeling 1961 (Peppel) - behoefte van de school
De huidige opzet van het gebouw bestaat uit meerdere
vleugels, die bestaan uit een relatief smalle gang met
daaraan lokalen gelegen. Er wordt op het Emelwerda nog
hoofdzakelijk gewerkt in de klassen. Ook omdat het gebouw
niet toelaat om leerlingen zelfstandig buiten het lokaal nabij
het lokaal te laten werken. Wel is er een grote studiezaal
aanwezig, waar veel gebruik van wordt gemaakt door
leerlingen. De meeste theorielokalen zijn nu circa 50 m2
groot. Het is wenselijk dat de lokalen breder worden. De
lokalen van de creatieve vakken, het Technasium en de
bètavakken zijn voldoende groot.
Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het
gebouw:
Stafruimten: in hoofdgebouw De Peppel is de centrale
ingang, receptie en centrale administratie gehuisvest.
Op de eerste verdieping in de Peppel is één van de
drie personeelskamers gesitueerd. Verspreid door het
gebouw zijn er meerdere spreekkamers.
Aula: Er is een aula in de voormalige fietsenstalling
(deels onder maaiveld) gesitueerd. Ook is er op de
verdieping een aula. Bij de aula is tevens een keuken
met uitgiftepunt gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk (een lift in het gebouw
aanwezig).
Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting voldoende gefaciliteerd maar er is een
beperkt tekort aan specifieke ruimten (werkruimten voor leerlingen buiten de lokalen). Het aan
te passen bvo is maximaal 10%.
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Beoordeling 2002 (De Es) - behoefte van de school
Het Vakcollege inclusief praktijkruimten techniek, verzorging en horeca is gehuisvest in De Es.
Naast de praktijkruimten zijn ook de aula, de personeelskamer, divers spreekkamers,
kantoren en theorielokalen gesitueerd in het gebouw. Het gebouw is gerealiseerd in 2002 en
gebouwd op de onderwijsvisie van het Vakcollege met ruime praktijkruimten en passende
theorielokalen. In het hart van een aantal theorielokalen is een middengebied c.q. leerplein
gerealiseerd. Deze ruimte past echter niet bij de doelgroep die onderwijs krijgt in het gebouw.
te zien is ook dat deze ruimte niet wordt ingezet voor bijv. het zelfstandig werken van
leerlingen.

Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het gebouw:
Stafruimten: in het hoofdgebouw zijn de receptie, groot kantoor met circa 6
werkplekken voor de administratie en de directiekamer gesitueerd.
Aula: Er is een aula gesitueerd. Bij de aula is tevens een keuken met uitgiftepunt
gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Passend Onderwijs: Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk (een lift in
het hoofdgebouw aanwezig).
Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting voldoende gefaciliteerd. Het gebouw is
ontworpen om het onderwijsconcept te huisvesten, maar heeft bij het theoriedeel een opzet
die niet geheel passend is bij de doelgroep.
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3.

Conclusie
Gebouwdeel 1956 (De Wilg)
Onderdeel
Beoordeling
Uitstraling
5,5
Bouwkundige staat
4
Veiligheid
6
Binnenmilieu
5
Exploitatie
5
Onderwijskundige staat
6
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Weging
1
3
1
2
2
3

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

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar
x

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat het gebouw binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. Gezien het feit de
onderwijskundige staat van het gebouw als redelijk wordt ervaren, met de wens tot beperkte
aanpassingen, scoort het gebouw in de klasse 5-10 jaar.
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Gebouwdeel 1961 (De Peppel)
Onderdeel
Beoordeling
Uitstraling
6
Bouwkundige staat
4
Veiligheid
6
Binnenmilieu
5
Exploitatie
5
Onderwijskundige staat
5
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
6
12
6
10
10
15
59

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar
x

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat het gebouw binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. Gezien het feit de
onderwijskundige staat van het gebouw als redelijk wordt ervaren, met de wens tot beperkte
aanpassingen, scoort het gebouw in de klasse 5-10 jaar.
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Gebouwdeel 2002 en 2015 (De Es)
Onderdeel
Beoordeling
Uitstraling
7
Bouwkundige staat
7
Veiligheid
6
Binnenmilieu
5,5
Exploitatie
6
Onderwijskundige staat
7
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
12
21
78

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar
x

Conclusie
Het gebouw faciliteert de onderwijsvisie goed. De uitstraling en de bouwkundige staat zijn ruim
voldoende. De praktijklokalen zijn ruim voldoende en liggen allen aan een gang. dit past bij de
onderwijsvisie en de doelgroep. Aandachtspunt zijn de theorielokalen gelegen aan een groter
leerplein. Onderwijskundig faciliteert dit gebouwdeel de visie beperkt. Dit gebouwdeel is
gezien de leeftijd en de waardering van de quickscan onderdelen over meer dan 20 jaar toe
aan levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw.
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1.
1.1.

Gebouw- en locatiegegevens
Huidige algemene gegevens
School:
Bestuur:
Adres:
Postcode en plaats:
Onderwijssoort:
Brin nummer:
Kavelgrootte:
Boekwaarde:

1.2.

Zuyderzee Lyceum
Stichting VariO-Onderwijsgroep
Prof. ter Veenstraat 5
8302 GA Emmeloord
Voortgezet Onderwijs
20CR | 00
Niet bekend

Capaciteitsgegevens
Bouwjaar
Senior
1960
1974
2007
Junior
1953
2002
Bonifatius
1954
2008
Totaal
Vakcollege

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019

m2 BVO (excl. LO)
5.977

3.395
3.395
3.207

12.579
Locatie Emelwerda

Bouwaard
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
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1.3.

Prognose en ontwikkeling ruimtebehoefte
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Totaal VariO junior, senior, X-tuur, Bonifatius en Vakcollege
2023
2034
Jaar
2019
1558
1419
Aantal leerlingen
1755
13.450 12.123 11.186
Ruimtebehoefte
BVO (Bruto Vloeroppervlak) 12.579 12.579 12.579

-871
456 1.393
Ruimte overschot
Er is gerekend met een vaste voet van 980 m2.
Er is gerekend met bvo’s van junior, senior en bonifatius mavo gebouw.
Uitgangspunt is 120 leerlingen van Caleido in 2034.

1.4.

Plattegronden
De plattegronden zijn niet ontvangen.

1.5.

Luchtfoto en situatietekening
Senior en junior gebouw

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019
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Bonifatius Mavo
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2.

Quickscan beoordeling
Het schoolgebouw heeft op 7 mei 2019 een quickscan ondergaan op zes onderdelen;
uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie en onderwijskundige staat.
De constateringen worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht en via de verkeerslicht methode
gevisualiseerd.

2.1.

Uitstraling
Senior gebouw
Onderdeel
Uitstraling gebouwdeel 1960
Uitstraling gebouwdeel 1974
Uitstraling gebouwdeel 2007

Beoordeling
5
5,5
6

Beoordeling 1960
Het is een zichtbaar verouderend gebouw waarbij zichtbaar is dat renovatie of
levensduurverlenging binnen afzienbare tijd noodzakelijk is.
Beoordeling 1974
Het is een zichtbaar verouderend gebouw waarbij zichtbaar is dat renovatie of
levensduurverlenging op termijn noodzakelijk is.
Beoordeling 2007
Het is een gebouw met een degelijke en functionele uitstraling.
Junior gebouw
Onderdeel
Uitstraling gebouwdeel 1953
Uitstraling gebouwdeel 2002

Beoordeling
6
6

Toelichting
Beoordeling 1953
Het is een gebouw met een degelijke en functionele uitstraling.
Beoordeling 2002
Het is een gebouw met een degelijke en functionele uitstraling.
Bonifatius Mavo
Onderdeel
Uitstraling gebouwdeel 1954
Uitstraling gebouwdeel 2008

Beoordeling
7
7

Het is een jong uitziend gebouw.

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019

Pagina 6 van 24

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

2.2.

Bouwkundige staat
Senior gebouw
Onderdeel
Bouwkundige staat gebouw 1960
Bouwkundige staat gebouw 1974
Bouwkundige staat gebouw 2007

Beoordeling
4
4
7

Toelichting
Het gehanteerde uitgangspunt is dat een gebouw na veertig jaar levensduurverlengende
renovatie dient te ondergaan om in gebruik te blijven. Daarbij dienen belangrijke onderdelen
als de riolering, de elektrische installaties, de (geballaste) bitumineuze daken et cetera in één
keer vervangen te worden.
Beoordeling 1960
Het gebouw is in 1960 gebouwd. Het gebouw is daarmee 59 jaar oud. Op basis van de leeftijd
scoort het gebouw een 4. Het gebouw is in 2003 gerenoveerd. Het gebouw heeft geen
levensduurverlengende renovatie ondergaan. De school geeft aan dat zij op dit moment alleen
noodzakelijk onderhoud uitvoeren, gezien de ontwikkelingen die gaande zijn. Het gebouw is
de afgelopen jaren keurig onderhouden.
-

-

Kozijnen: geen problemen, aluminium/stalen kozijnen.
Daken: geen problemen. Het dak is niet geïsoleerd.
Vloeren: geen problemen. Vloer wordt onderhouden. Wel verouderd.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Sanitair: op een aantal plekken enigszins verouderd.
Elektrische Installaties: niet vervangen, verouderd.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: er is overal dubbel glas toegepast. Aandachtspunt is de voorgevel van
het gebouw, dit glas is aangetast door een combinatie van zonwerend folie met
condens.
Plafonds: geen problemen.

Beoordeling 1974
Het oorspronkelijk onderwijsgebouw is in 1974 uitgebreid met een vleugel aan de noordzijde..
Het gebouw is daarmee 45 jaar oud. Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 4. Het
gebouw heeft geen levensduur verlengende renovatie ondergaan.
-

Kozijnen: geen problemen, aluminium/stalen kozijnen.
Daken: geen problemen. Het dak is niet geïsoleerd.
Vloeren: geen problemen. Vloer wordt onderhouden. Wel verouderd.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Tot 2024 dient de Cv-ketel in ieder geval niet vervangen te worden.
Sanitair: op een aantal plekken enigszins verouderd.
Elektrische Installaties: niet vervangen, verouderd.
Riolering: geen problemen.

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019
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-

-

Dubbel glas: er is overal dubbel glas toegepast. Aandachtspunt is de voorgevel van
het gebouw, dit glas is aangetast door een combinatie van zonwerend folie met
condens.
Plafonds: geen problemen, niet vervangen.

Beoordeling 2007
In 2007 is deze gang met kluisjes aangebouwd aan het gebouw. Dit was noodzakelijk, omdat
er geen ruimte meer was in het gebouw. Het gebouw is daarmee 12 jaar oud. Op basis van de
leeftijd scoort het gebouw een 7. Het gebouw heeft geen levensduur verlengende renovatie
ondergaan. Dit gebouwdeel is in prima staat en kent verder geen problemen. Echter is dit een
klein onderdeel van het totale gebouw, waardoor integraal gekeken dient te worden naar het
totale gebouw.
Reflectie investeringsniveau MJOP
De MJOP opgesteld in 2015 (looptijd van 2015-2024) voorziet een investeringsniveau van
gemiddeld 94.877,50,-- euro per jaar. De vergoeding voor onderhoud is 70.293,30 euro per
jaar. Er is een overschrijding van de vergoeding. Dit laat zien dat de school zich genoodzaakt
ziet om meer te investeren dan de vergoeding. Dit heeft te maken met de leeftijd en de staat
van het gebouw.
Groep
vast bedrag per school
1 + 2 (onderbouw)
TL/havo/vwo
vmbo gemengde leerweg
vmbo sectoren (3 en 4)
praktijkonderwijs

Aantal
Schoonmaken
leerlingen € per leerling
totaal

561

€
€
€
€
€

561

Samenvatting
Schoonmaken
Onderhoud
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatievergoeding 2019

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019

205,06
169,48
211,72
304,60
226,80

€
€
€
€
€
€

95.078,28
95.078,28

€
€
€
€

95.078,28
70.293,30
236.455,73
401.827,31

Onderhoud
€ per leerling
totaal
€
€
€
€
€

154,98
125,30
154,98
287,72
154,98

€
€
€
€
€
€

Overige exploitatiekosten
€ per leerling
totaal
€
19.416,05
€
463,73 €
70.293,30 €
386,88 €
217.039,68
€
653,25 €
€
1.307,29 €
€
877,27 €
70.293,30
€
236.455,73
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Junior gebouw
Onderdeel
Bouwkundige staat gebouw 1953
Bouwkundige staat gebouw 2002

Beoordeling
6
7

Toelichting
Het gehanteerde uitgangspunt is dat een gebouw na veertig jaar levensduurverlengende
renovatie dient te ondergaan om in gebruik te blijven. Daarbij dienen belangrijke onderdelen
als de riolering, de elektrische installaties, de (geballaste) bitumineuze daken et cetera in één
keer vervangen te worden.
Gebouw 1953
Het gebouw is in 1953 gebouwd. Het gebouw is daarmee 66 jaar oud. Ten tijde van de
uitbreiding van het gebouw in 2002 is dit gebouwdeel ook gerenoveerd. Dit houdt in dat de
score van dit gebouwdeel een 6 is.
-

Kozijnen: geen problemen, kozijnen zijn in 2002 vervangen voor aluminium kozijnen.
Daken: geen problemen. Bitumen dakbedekking is in 2002 vervangen.
Vloeren: geen problemen. De vloeren worden jaarlijks onderhouden / in de wax gezet.
CV-ketels: geen problemen. In 2022 dient de Cv-ketel conform MJOP vervangen te
worden.
Sanitair: geen problemen.
Elektrische Installaties: geen problemen, nog niet vervangen.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal toegepast.
Plafonds: geen problemen.

Gezien de renovatie in 2002 ten tijde van de uitbreiding (zie onderstaand) is een
aandachtspunt dat over 3 jaar de 20 jarige renovatiecyclus plaatsvindt voor het gebouwdeel
uit 2002. Beide gebouwdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het middendeel / het
hart van het gebouw. Er dient gekeken te worden naar een integrale renovatie aanpak.
Gebouwdeel 2002
Het gebouw is uitgebreid in 2002. Het gebouw is daarmee 17 jaar oud. Op basis van de
leeftijd scoort het gebouw een 7. Het gebouw heeft logischerwijs nog geen
levensduurverlengende renovatie ondergaan. Aandachtspunt is dat over 3 jaar de 20 jarige
renovatiecyclus plaatsvindt. Op dit natuurlijke moment van grootschalig onderhoud worden
CV-ketels, vloeren, plafonds e.d. vervangen.
-

Kozijnen: geen problemen.
Daken: geen problemen.
Vloeren: geen problemen.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Sanitair: geen problemen.
Elektrische Installaties: geen problemen.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal toegepast.
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-

Plafonds: netjes, geen problemen.

Reflectie investeringsniveau MJOP
De MJOP opgesteld in 2015 (looptijd van 2015-2024) voorziet een investeringsniveau van
gemiddeld 73.950,-- euro per jaar. De Velovergoeding voor onderhoud is 72.800,70,-- euro
per jaar. Er is een kleine overschrijding van de vergoeding. Dit laat zien dat de school zich
genoodzaakt ziet om meer te investeren dan de vergoeding.
Groep

Aantal
Schoonmaken
leerlingen € per leerling
totaal

vast bedrag per school
1 + 2 (onderbouw)
TL/havo/vwo
vmbo gemengde leerweg
vmbo sectoren (3 en 4)
praktijkonderwijs

380
111

€
€
€
€
€

491

205,06 €
169,48 €
211,72 €
304,60 €
226,80 €
€

77.922,80
18.812,28
96.735,08

Onderhoud
€ per leerling
totaal
€
€
€
€
€

Overige exploitatiekosten
€ per leerling
totaal
€
19.416,05
58.892,40 €
463,73 €
176.217,40
13.908,30 €
386,88 €
42.943,68
€
653,25 €
€
1.307,29 €
€
877,27 €
72.800,70
€
238.577,13

154,98 €
125,30 €
154,98 €
287,72 €
154,98 €
€

Op basis van de leeftijd scoort het gebouwdeel een 7.
Er dient integraal gekeken te worden naar het totale gebouw, gezien het feit beide
gebouwdelen één integraal compact gebouw vormen.
Bonifatius Mavo
Onderdeel
Bouwkundige staat gebouw 1954
Bouwkundige staat gebouw 2008

Beoordeling
7
7

Gebouw 1954
Het gebouw is in 1954 gebouwd. Het gebouw is daarmee 65 jaar oud. Het gebouw is in 2008
uitgebreid en destijds is het gebouwdeel uit 1954 integraal meegenomen en gerenoveerd
(gevel oudbouw is verwijderd en gebouwdeel 2008 is er tegenaan gebouwd).
-

Kozijnen: geen problemen.
Daken: geen problemen.
Vloeren: geen problemen.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Sanitair: geen problemen.
Elektrische Installaties: geen problemen.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal toegepast.
Plafonds: netjes, geen problemen.

Op basis van de staat van het gebouw scoort het gebouw een 7.
Gebouw 2008
Het gebouw is uitgebreid in 2008. Het gebouw is daarmee 11 jaar oud. Op basis van de
leeftijd scoort het gebouw een 7. Het gebouw heeft geen levensduurverlengende renovatie
ondergaan.
-

Kozijnen: geen problemen.
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-

Daken: geen problemen.
Vloeren: geen problemen.
CV-ketels: geen problemen. Jaarlijkse controle en wordt vervangen conform MJOP.
Sanitair: geen problemen.
Elektrische Installaties: geen problemen.
Riolering: geen problemen.
Dubbel glas: overal toegepast.
Plafonds: netjes, geen problemen.

Reflectie investeringsniveau MJOP
De MJOP opgesteld in 2015 (looptijd van 2015-2024) voorziet een investeringsniveau van
gemiddeld 37.403,-- euro per jaar. De Velovergoeding voor onderhoud is 63.837,90,-- euro
per jaar. Er is een grote onderschrijding van de vergoeding. Dit laat zien dat de school zich
niet genoodzaakt om meer dan het noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit ligt ook in lijn met
de verwachting gezien de bouwkundige staat van het gebouw.
Groep
vast bedrag per school
1 + 2 (onderbouw)
TL/havo/vwo
vmbo gemengde leerweg
vmbo sectoren (3 en 4)
praktijkonderwijs

Aantal
Schoonmaken
leerlingen € per leerling
totaal
230
225

€
€
€
€
€

455

205,06 €
169,48 €
211,72 €
304,60 €
226,80 €
€

47.163,80
38.133,00
85.296,80

Onderhoud
€ per leerling
totaal
€
€
€
€
€

154,98 €
125,30 €
154,98 €
287,72 €
154,98 €
€

Overige exploitatiekosten
€ per leerling
totaal
€
19.416,05
35.645,40 €
463,73 €
106.657,90
28.192,50 €
386,88 €
87.048,00
€
653,25 €
€
1.307,29 €
€
877,27 €
63.837,90
€
213.121,95

Op basis van de leeftijd scoort het gebouw een 7. Evenals bij het junior gebouw van VariO
geldt dat bij het Bonifatius ook gekeken moet worden naar het totale gebouw, gezien het feit
beide gebouwdelen één integraal compact gebouw vormen.

2.3.

Veiligheid
Senior gebouw
Onderdeel
Veiligheid gebouwdeel 1960
Veiligheid gebouwdeel 1974
Veiligheid gebouwdeel 2007

Beoordeling 1960
6
6
6

Toelichting
Het totale gebouw heeft een geldige gebruiksvergunning en er zijn geen veiligheidsproblemen.
Bovendien heeft het gebouw een duidelijke en ruime opzet. Het gebouw kent een twee
gangen structuur met in het midden in de kern een centraal hart, die deze twee gangen
verbindt.
Junior gebouw
Onderdeel
Veiligheid gebouwdeel 1953
Veiligheid gebouwdeel 2002

1653401-0020.1.0, d.d. 20 december 2019
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6
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Toelichting
Gebouw 1953
Het gebouw heeft een geldige gebruiksvergunning en er zijn geen veiligheidsproblemen.
Bovendien heeft het gebouw een duidelijke en ruime opzet. Het gebouw kent een twee
gangen structuur met in het midden in de kern een centraal hart, die deze twee gangen
verbindt.
Gebouw 2002
Het gebouw heeft een geldige gebruiksvergunning en er zijn geen veiligheidsproblemen.
Bovendien heeft het gebouw een duidelijke en ruime opzet. Het gebouw kent een twee
gangen structuur met in het midden in de kern een centraal hart, die deze twee gangen
verbindt.
Bonifatius Mavo
Onderdeel
Veiligheid gebouwdeel 1954
Veiligheid gebouwdeel 2008

Beoordeling 1954
6
6

Toelichting
Het totale gebouw heeft een geldige gebruiksvergunning en er zijn geen veiligheidsproblemen.
Bovendien heeft het gebouw een duidelijke en ruime opzet. Het gebouw kent een twee
gangen structuur met in het midden in de kern een centraal hart, die deze twee gangen
verbindt.

2.4.

Binnenmilieu
Onderdeel
Binnenmilieu gebouwdeel 1960
Binnenmilieu gebouwdeel 1974
Binnenmilieu gebouwdeel 2007

Beoordeling
5
5
5

Toelichting
Gebouw 1960
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 1974
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 2007
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
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Junior gebouw
Onderdeel
Binnenmilieu gebouwdeel 1953
Binnenmilieu gebouwdeel 2002

Beoordeling
5
5

Toelichting
Gebouw 1953
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 2002
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Bonifatius Mavo
Onderdeel
Binnenmilieu gebouwdeel 1954
Binnenmilieu gebouwdeel 2008

Beoordeling
5,5
5,5

De Bonifatius Mavo heeft mechanische ventilatie. Dit is hoogstens Frisse Scholen Klasse C,
waarmee de score een 5,5 is.
Toelichting
Gebouw 1954
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.
Gebouw 2008
Het gebouw is niet voorzien van mechanische ventilatie. Het is mogelijk om de lokalen en de
stafruimten te ventileren op > 1,80m.

2.5.

Exploitatie
Senior gebouw
Onderdeel
Exploitatie

Beoordeling
4

De exploitatievergoeding voor het totale gebouw wordt berekend op basis van het aantal
ingeschreven leerlingen. Dat leerlingenaantal vertegenwoordigt een genormeerde
ruimtebehoefte. Aangezien het gebouw bemeterd wordt door één centraal systeem wordt hier
geen onderscheid gemaakt in de gebouwdelen.
De energiekosten (elektra en gas) bedragen volgens opgave in totaal circa € 94.385,-inclusief btw. De kosten voor gas bedragen volgens opgave circa € 53.260,-- (2018) en voor
energie € 41.130,-- per jaar (2018) inclusief btw. Dit bedragen de kosten exclusief
aansluitkosten.
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Bij een omvang van 5.977 m2 betekent dit dat de kosten uitkomen op circa € 16,-- per m2.
Op basis van de benchmarkonderzoeken VO zijn de kosten afgezet tegen de gemiddelde
resultaten van gebouwen in het VO, die bij jonge gebouwen uitkomen op circa 9,00 per m²
(niet BENG) en bij oudere gebouwen wel tot 15,00 per m². De energiekosten zijn hoog in
vergelijking met de benchmark.
Junior gebouw
Onderdeel
Exploitatie

Beoordeling
4

De exploitatievergoeding voor het gebouw wordt berekend op basis van het aantal
ingeschreven leerlingen. Dat leerlingenaantal vertegenwoordigt een genormeerde
ruimtebehoefte. Aangezien het gebouw bemeterd wordt door één centraal systeem wordt hier
geen onderscheid gemaakt in de gebouwdelen.
Totale gebouw
De energiekosten (elektra en gas) bedragen volgens opgave in totaal circa € 35.340,-inclusief btw. De kosten voor gas bedragen volgens opgave circa € 18.920 ,-- (2018) en voor
energie € 16.425-- per jaar (2018) inclusief btw. Bij een omvang van 3.395 m2 betekent dit dat
de kosten uitkomen op circa € 10,-- per m2.
Op basis van de benchmarkonderzoeken VO zijn de kosten afgezet tegen de gemiddelde
resultaten van gebouwen in het VO, die bij jonge gebouwen uitkomen op circa 9,00 per m²
(niet BENG) en bij oudere gebouwen wel tot 15,00 per m². De energiekosten zijn gemiddeld in
vergelijking met de benchmark.
Bonifatius Mavo
Onderdeel
Exploitatie

Beoordeling
4

De exploitatievergoeding voor het gebouw wordt berekend op basis van het aantal
ingeschreven leerlingen. Dat leerlingenaantal vertegenwoordigt een genormeerde
ruimtebehoefte.
Totale gebouw
De energiekosten (elektra en gas) bedragen volgens opgave in totaal circa € 48.635,-inclusief btw. De kosten voor gas bedragen volgens opgave circa € 24.000,-- (2018) en voor
energie € 24.400,-- per jaar (2018) inclusief btw.
Bij een omvang van 3.207 m2 betekent dit dat de kosten uitkomen op circa € 15,00,-- per m2.
Op basis van de benchmarkonderzoeken VO zijn de kosten afgezet tegen de gemiddelde
resultaten van gebouwen in het VO, die bij jonge gebouwen uitkomen op circa 9,00 per m²
(niet BENG) en bij oudere gebouwen wel tot 15,00 per m². De energiekosten zijn gemiddeld in
vergelijking met de benchmark.
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2.6.

Onderwijskundige staat
Senior gebouw
Onderdeel
Onderwijskundige staat gebouw

Beoordeling
5

De onderwijskundige staat wordt voor het totale gebouw beoordeeld, omdat de opzet van de
plattegronden gelijkwaardig is en het gebouw in elkaar overloopt.
Toelichting onderwijsvisie
De onderwijsvisie van VariO wordt op dit moment besproken met alle betrokkenen op de
school. De onderwijsvisie van VariO is verwerkt in de hoofdrapportage.
Beoordeling senior gebouw - behoefte van de school
De huidige opzet van het gebouw zijn lokalen gelegen aan gangen. De school ziet het voor
zich om meer flexibiliteit en open werkruimten te hebben waar leerlingen zelfstandig en in
groepjes kunnen werken. Op dit moment vindt vooral onderwijs in de lokalen plaats door de
kaders van het huidige gebouw. Er is behoefte aan een zekere herindeling van de plattegrond,
vandaar dat de onderwijskundige staat een 6 scoort.
De functioneel onderwijskundige ingrepen die in 2003 zijn uitgevoerd zijn onder andere:
 Realisatie van een personeelsruimte, voorzien van werkplekken voor docenten. De school
geeft aan dat deze personeelsruimte niet houdbaar is (zit in de kelder).
 Realisatie van leerling werkplekken, ook op de tussenverdieping.
 Aanleg van voorzieningen voor laptops e.d.
 Realisatie van een grote collegezaal voor 88 leerlingen met presentatiemogelijkheden.
 Verplaatsing van de technieklokalen en een cultuurlokaal.
Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het gebouw:
Stafruimten: er zijn voldoende stafruimten. Er is een personeelskamer, diverse
spreekkamers c.q. overlegruimten.
Aula: Er is één aula aanwezig. Bij de aula is tevens een keuken met uitgiftepunt
gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk (een lift in het hoofdgebouw
aanwezig).
Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting redelijk gefaciliteerd maar er is een tekort
aan specifieke ruimten (bijvoorbeeld stafruimten). Het aan te passen bvo is tussen de 10% en
25%. De invulling en wensen voor een herindeling van de plattegrond dient nader uitgewerkt
te worden aan de hand van de onderwijsvisie die op dit moment door VariO wordt
geformuleerd. Het huidige gebouw zal de toekomstige onderwijsvisie van de school, die nog
verder uitgewerkt wordt, niet meer faciliteren.
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Junior gebouw
Onderdeel
Onderwijskundige staat gebouw

Beoordeling
5,5

De onderwijskundige staat wordt voor het totale gebouw beoordeeld, omdat de opzet van de
plattegronden gelijkwaardig is en het gebouw in elkaar overloopt.
Toelichting onderwijsvisie
De onderwijsvisie van VariO wordt op dit moment besproken met alle betrokkenen op de
school. De onderwijsvisie van VariO is verwerkt in de hoofdrapportage.
Beoordeling junior gebouw - behoefte van de school
De onderwijsvisie van VariO wordt op dit moment besproken met alle betrokkenen op de
school. De huidige opzet van het gebouw zijn lokalen gelegen aan gangen. De school ziet het
voor zich om meer flexibiliteit en open werkruimten te hebben waar leerlingen zelfstandig en in
groepjes kunnen werken. Op dit moment vindt vooral onderwijs in de lokalen plaats door de
kaders van het huidige gebouw. Er is behoefte aan een zekere herindeling van de plattegrond,
vandaar dat de onderwijskundige staat een 6 scoort.
Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het gebouw:
Stafruimten: er zijn voldoende stafruimten. Er is een personeelskamer, diverse
spreekkamers c.q. overlegruimten.
Aula: Er is een aula op de begane grond gesitueerd. Bij de aula is tevens een keuken
met uitgiftepunt gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk, er is een lift aanwezig).
Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting redelijk gefaciliteerd maar er is een tekort
aan specifieke ruimten (bijvoorbeeld stafruimten). Het aan te passen bvo is tussen de 10% en
25%. De invulling en wensen voor een herindeling van de plattegrond dient nader uitgewerkt
te worden aan de hand van de onderwijsvisie die op dit moment door VariO wordt
geformuleerd.
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Bonifatius
Onderdeel
Onderwijskundige staat

Beoordeling
8

De onderwijskundige staat wordt voor het totale gebouw beoordeeld, omdat de opzet van de
plattegronden gelijkwaardig is en het gebouw in elkaar overloopt.
Toelichting onderwijsvisie
De Bonifatius Mavo heeft in haar visie een aantal aspecten benoemd die belangrijk zijn in
volgorde van belang:
 Gekend, gewaardeerd, geborgen voelen op een gastvrije school
 Vaardigheden en zelfstandig leren
 Voldoende theoretische en praktische kennis
 Goed gefaciliteerd onderwijs
 Wanneer de leerling de Bonifatius mavo met diploma verlaat moet hij op de juiste
plaats gezeten hebben. In het hiernavolgende wordt aangegeven wat de vijf punten
inhouden.
Beoordeling junior gebouw - behoefte van de school
Het Bonifatius is in 2008 uitgebreid en destijds ontworpen op de onderwijsvisie. De school is
compact gebouwd en heeft een centraal midden hart. In dit centrale hart zijn de aula in
combinatie met de entree gesitueerd. Daaromheen gelegen liggen de lokalen, die geclusterd
zijn per vaksectie. Bij deze clusters van vaksecties zijn op de bredere gangen hoeken
gecreëerd met werkplekken waar leerlingen zelfstandig en/of in groepjes kunnen werken.
Hierbij is er toezicht vanuit de lokalen op de gang, dat ook aansluit bij de behoefte van de
mavo leerlingen.
Specifieke ruimten
Er is stilgestaan bij een aantal specifieke ruimten in het gebouw:
Stafruimten: er zijn voldoende stafruimten in het gebouw. er is een personeelskamer,
meerdere kantoren en diverse spreek- en zorgruimten.
Aula: Er is een aula op de begane grond in combinatie met de entree gesitueerd. Bij
de aula is tevens een keuken met uitgiftepunt gesitueerd.
Bergruimte: Er is voldoende bergruimte. Er zijn meerdere centrale magazijnen.
Passend Onderwijs: Er is een miva toilet. Het gebouw is rolstoltoegankelijk (een lift in
het hoofdgebouw aanwezig).
Conclusie
De onderwijskundige visie wordt door de huisvesting goed gefaciliteerd.
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3.

Conclusie
Senior gebouw
Beoordeling 1960
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar
X

Beoordeling
5
4
6
5
4
5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
5
12
6
10
8
15
56

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat het gebouw binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. Gezien het feit de
onderwijskundige staat van het gebouw als redelijk wordt ervaren, met de wens tot beperkte
aanpassingen, scoort het gebouw in de klasse 5-10 jaar.
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Beoordeling 1974
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar
X

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

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
De leeftijd en de bouwkundige staat van het gebouw laten zien dat het gebouw binnen
afzienbare tijd gerenoveerd of nieuw gebouwd dient te worden. Gezien het feit de
onderwijskundige staat van het gebouw als redelijk wordt ervaren, met de wens tot beperkte
aanpassingen, scoort het gebouw in de klasse 5-10 jaar.
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Beoordeling 2007
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Beoordeling
6
7
6
5
4
5

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
6
21
6
10
8
15
66

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar
x

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
Dit bouwdeel is 12 jaar oud en is in goede bouwkundige staat. Het is een dusdanig klein
onderdeel van het gebouw (vleugel met kluisjes) dat dit gebouwdeel niet maatgevend is voor
de beoordeling van de quickscan onderdelen.
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Junior gebouw
Gebouwdeel 1953
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

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

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar
x

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

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.
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Gebouwdeel 2002
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Beoordeling
6
7
6
5
4
5,5

Weging
1
3
1
2
2
3

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

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar
x

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

Conclusie
Dit gebouwdeel is 17 jaar oud. De beoordeling van de quickscan onderdelen sluit aan bij de
verwachtingen van een gebouw met deze leeftijd. Er dient integraal gekeken te worden naar
dit gebouwdeel samen met het gebouwdeel uit 1953.
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Bonifatius Mavo
Gebouwdeel 1954
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Beoordeling
7
7
6
5,5
4
8

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
8
24
77

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

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.
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Gebouwdeel 2008
Onderdeel
Uitstraling
Bouwkundige staat
Veiligheid
Binnenmilieu
Exploitatie
Onderwijskundige staat
Totaal
Advies normaliter
Bij < 57 punten:
Bij 57 - 63 punten:
Bij 63 - 69 punten:
Bij > 69 punten:
Advies specifiek
restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
< 5 jaar

Beoordeling
7
7
6
5,5
4
8

Weging
1
3
1
2
2
3

Totaalscore
7
21
6
11
8
24
77

binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlening
5 - 10 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
10 - 20 jaar

restgebruik
Nieuwbouw of
levensduurverlenging
> 20 jaar

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
faciliteert de onderwijsvisie goed en is ontworpen op de onderwijsvisie.
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Ruimtebehoeftemodel VO

Emelwerda College TOTAAL
Emmeloord
Hoofdvestiging Emelwerda (980) + deel (75%) vaste voet Vakcollege

Jaar:

2019

Datum:

20-dec-19

© versie 2017 - 1.0

Ruimtebehoeftemodel VO
versie 2017 1.0
6-10-2017
model Theo Smit
RBM naar VNG-brief 03/97 | 6 augustus 2003

1. Algemeen
Naam school:
Vestigingsplaats:
Jaar:
Teldatum:
Datum invoer:

Emelwerda College TOTAAL
Emmeloord
2019
1-10-2019
20-dec-19

2. Leerlingen
Onderwijssoort

Leerweg

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw theoretische leerweg

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw techniek

Bovenbouw economie

Bovenbouw zorg/welzijn

Bovenbouw landbouw

Aantal
ll
504
723
89
7
81
1
24
7
60

Praktijkonderwijs
Totaal

1496

TLW: theoretische leerweg | GLW: gemengde leerweg | LWOO: leerwegondersteunend onderwijs |
BLW: beroepsgerichte leerweg (basis en kader)
2.b. Afdeling consumptief binnen sector economie
Indien binnen sector economie een afd. consumptief, dan het aantal leerlingen ook hieronder invullen.
Bovenbouw economie; afd consumptief
GLW
BLW
LWOO
3. Algemene vaste voet
Vul in: 1, 2, 3 of 4.
>>>>>
1
Hoofdvestiging
2
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak
3
Nevenvestiging zonder spreidingsnoodzaak
4
Hoofdvestiging Emelwerda (980) + deel (75%) vaste voet Vakcollege
4
4. Specifiek vaste voet per onderwijssoort
Onderwijssoort

Norm

Vmbo-techniek
Vmbo-economie
Vmbo-zorg/welzijn
Vmbo-landbouw
Praktijkonderwijs
Totaal
5. Paalfundering schoolgebouw
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

299
196
168
117
306

4
980
550
1380
1380

Toekenning
(overschrijfbaar)
299
196
168

663
1-15

15-20

6. Terreinbemaling schoolgebouw (en evt. gymlokaal)
Terreinbemaling noodzakelijk bij <1 m onder maaiveld? Plaats kruisje (x-teken)
Oppervlakte terrein in m² (indien terreinbemaling noodzakelijk is)

7. Paalfundering gymlokaal
1653401-0018; Basisgegevens
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

5
5
5

1-15

> 20
x

x

15-20
x

> 20

20-12-2019

Emelwerda College TOTAAL
Emmeloord
Hoofdvestiging Emelwerda (980) + deel (75%) vaste voet Vakcollege

RBM Prognose
Onderwijssoort
Prognosejaar
Jaar: 1 oktober ..…

Leerweg Aantal
ll
0
2018

Totaal leerlingprognose
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw tlw
Bovenbouw techniek

1496

Aantal
ll
1
2019

Aantal
ll
2
2020

Aantal
ll
3
2021

Aantal
ll
4
2022

Aantal
ll
5

Aantal
ll
6

Aantal
ll
7

Aantal
ll
8

Aantal
ll
9

Aantal
ll
10
2027

Aantal
ll
11
2028

Aantal
ll
12
2029

Aantal
ll
13
2030

Aantal
ll
14
2031

Aantal
ll
15
2032

1451

1415

1380

1343

1304

1262

504
723
89

489
701
86

477
684
84

465
667
82

452
649
80

439
630
78

425
610
75

7

7

7

6

6

6

6

81

79

77

75

73

71

68

GLW

1

1

1

1

1

1

1

BLW

24

23

23

22

22

21

20

GLW

7

7

7

6

6

6

6

BLW

60

58

57

55

54

52

51

1496

1451

1415

1380

1343

1304

1262

11.928 11.631 11.393 11.162 10.917
98%
96%
94%
92%

10.659
89%

10.382
87%

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw economie

LWOO
Bovenbouw zorg/welzijn

LWOO
Bovenbouw landbouw

GLW
BLW
LWOO

Praktijkonderwijs
Totaal
Resultaat (excl LO)
Totaal RBM m² bvo
In % t.o.v. basisjaar

Ruimtebehoeftemodel VO

Vakcollege TOTAAL
Emmeloord
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Jaar:

2019

Datum:

22-nov-19

© versie 2017 - 1.0

Ruimtebehoeftemodel VO
versie 2017 1.0
6-10-2017
model Theo Smit
RBM naar VNG-brief 03/97 | 6 augustus 2003

1. Algemeen
Naam school:
Vestigingsplaats:
Jaar:
Teldatum:
Datum invoer:

Vakcollege TOTAAL
Emmeloord
2019
1-10-2019
22-nov-19

2. Leerlingen
Onderwijssoort

Leerweg

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw theoretische leerweg

Aantal
ll
137

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw techniek

Bovenbouw economie

Bovenbouw zorg/welzijn

Bovenbouw landbouw

104

38
19
60

Praktijkonderwijs
Totaal

358

TLW: theoretische leerweg | GLW: gemengde leerweg | LWOO: leerwegondersteunend onderwijs |
BLW: beroepsgerichte leerweg (basis en kader)
2.b. Afdeling consumptief binnen sector economie
Indien binnen sector economie een afd. consumptief, dan het aantal leerlingen ook hieronder invullen.
Bovenbouw economie; afd consumptief
GLW
BLW
LWOO
3. Algemene vaste voet
Vul in: 1, 2, 3 of 4.
>>>>>
1
Hoofdvestiging
2
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak
3
Nevenvestiging zonder spreidingsnoodzaak
4
Dislocatie
2

2
980
550

550

4. Specifiek vaste voet per onderwijssoort
Onderwijssoort

Norm

Vmbo-techniek
Vmbo-economie
Vmbo-zorg/welzijn
Vmbo-landbouw
Praktijkonderwijs
Totaal
5. Paalfundering schoolgebouw
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

299
196
168
117
306

Toekenning
(overschrijfbaar)
598
392
336

1326
1-15

15-20

6. Terreinbemaling schoolgebouw (en evt. gymlokaal)
Terreinbemaling noodzakelijk bij <1 m onder maaiveld? Plaats kruisje (x-teken)
Oppervlakte terrein in m² (indien terreinbemaling noodzakelijk is)

7. Paalfundering gymlokaal
1653401-0019; Basisgegevens
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

5
5
5

1-15

> 20
x

x

15-20

> 20
x

20-12-2019

Vakcollege TOTAAL
Emmeloord
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

RBM Prognose
Onderwijssoort
Prognosejaar
Jaar: 1 oktober ..…

Leerweg Aantal
ll
0
2019

Totaal leerlingprognose
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw tlw
Bovenbouw techniek

358

Aantal
ll
1
2020

Aantal
ll
2
2021

Aantal
ll
3
2022

Aantal
ll
4
2023

Aantal
ll
5
2024

Aantal
ll
6
2025

Aantal
ll
7
2026

Aantal
ll
8
2027

Aantal
ll
9
2028

Aantal
ll
10
2029

Aantal
ll
11
2030

Aantal
ll
12
2031

Aantal
ll
13
2032

Aantal
ll
14
2033

Aantal
ll
15
2034
279

137

107

104

81

38

30

GLW

19

15

BLW

60

47

358

279

5.119

4.403
86%

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw economie

GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw zorg/welzijn

LWOO
Bovenbouw landbouw

GLW
BLW
LWOO

Praktijkonderwijs
Totaal
Resultaat (excl LO)
Totaal RBM m² bvo
In % t.o.v. basisjaar

Ruimtebehoeftemodel VO

VARIO TOTAAL incl. ISK
Emmeloord
hoofdvestiging VariO (980) + deel (25%) vaste voet Vakcollege

Jaar:

2019

Datum:

20-dec-19

© versie 2017 - 1.0

Ruimtebehoeftemodel VO
versie 2017 1.0
6-10-2017
model Theo Smit
RBM naar VNG-brief 03/97 | 6 augustus 2003

1. Algemeen
Naam school:
Vestigingsplaats:
Jaar:
Teldatum:
Datum invoer:

VARIO TOTAAL incl. ISK
Emmeloord
2019
1-10-2019
20-dec-19

2. Leerlingen
Onderwijssoort

Leerweg

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw theoretische leerweg

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw techniek

Bovenbouw economie

Bovenbouw zorg/welzijn

Bovenbouw landbouw

Aantal
ll
799
524
228

23

14
19

Praktijkonderwijs

148

Totaal

1755

TLW: theoretische leerweg | GLW: gemengde leerweg | LWOO: leerwegondersteunend onderwijs |
BLW: beroepsgerichte leerweg (basis en kader)
2.b. Afdeling consumptief binnen sector economie
Indien binnen sector economie een afd. consumptief, dan het aantal leerlingen ook hieronder invullen.
Bovenbouw economie; afd consumptief
GLW
BLW
LWOO
3. Algemene vaste voet
Vul in: 1, 2, 3 of 4.
>>>>>
1
Hoofdvestiging
2
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak
3
Nevenvestiging zonder spreidingsnoodzaak
4
hoofdvestiging VariO (980) + deel (25%) vaste voet Vakcollege
4
4. Specifiek vaste voet per onderwijssoort
Onderwijssoort

Norm

Vmbo-techniek
Vmbo-economie
Vmbo-zorg/welzijn
Vmbo-landbouw
Praktijkonderwijs
Totaal
5. Paalfundering schoolgebouw
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

299
196
168
117
306

4
980
550
1130
1130

Toekenning
(overschrijfbaar)
299
196
168

663
1-15

15-20

6. Terreinbemaling schoolgebouw (en evt. gymlokaal)
Terreinbemaling noodzakelijk bij <1 m onder maaiveld? Plaats kruisje (x-teken)
Oppervlakte terrein in m² (indien terreinbemaling noodzakelijk is)

7. Paalfundering gymlokaal
1653401-0088; Basisgegevens
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

5
5
5

1-15

> 20
x

x

15-20
x

> 20

20-12-2019

VARIO TOTAAL incl. ISK
Emmeloord
hoofdvestiging VariO (980) + deel (25%) vaste voet Vakcollege

RBM Prognose
Onderwijssoort
Prognosejaar
Jaar: 1 oktober ..…

Leerweg Aantal
ll
0
2018

Totaal leerlingprognose
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw tlw
Bovenbouw techniek

1755

TLW
LWOO
GLW
BLW

Aantal
ll
1
2019

Aantal
ll
2
2020

Aantal
ll
3
2021

Aantal
ll
4
2022

Aantal
ll
5
2023

Aantal
ll
6
2024

Aantal
ll
7
2025

Aantal
ll
8
2026

Aantal
ll
9
2027

Aantal
ll
10
2028

Aantal
ll
11
2033

1558

1419

799
524
228

709
465
202

646
424
184

23

20

19

14

12

11

19

17

15

148

131

120

1755

1558

1419

13.450

12.123
90%

11.186
83%

LWOO
Bovenbouw economie

GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw zorg/welzijn

GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw landbouw

GLW
BLW
LWOO

Praktijkonderwijs
Totaal
Resultaat (excl LO)
Totaal RBM m² bvo
In % t.o.v. basisjaar

Aantal
ll
12
2038

Aantal
ll
13
2039

Aantal
ll
14
2040

Aantal
ll
15
2041

Ruimtebehoeftemodel VO

VARIO BONI
Emmeloord
Dislocatie

Jaar:

2019

Datum:

22-nov-19

© versie 2017 - 1.0

Ruimtebehoeftemodel VO
versie 2017 1.0
6-10-2017
model Theo Smit
RBM naar VNG-brief 03/97 | 6 augustus 2003

1. Algemeen
Naam school:
Vestigingsplaats:
Jaar:
Teldatum:
Datum invoer:

VARIO BONI
Emmeloord
2019
1-10-2019
22-nov-19

2. Leerlingen
Onderwijssoort
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw theoretische leerweg
Bovenbouw techniek

Bovenbouw economie

Bovenbouw zorg/welzijn

Bovenbouw landbouw

Leerweg

Aantal
ll
227

TLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO
GLW
BLW
LWOO

228

Praktijkonderwijs
Totaal

455

TLW: theoretische leerweg | GLW: gemengde leerweg | LWOO: leerwegondersteunend onderwijs |
BLW: beroepsgerichte leerweg (basis en kader)
2.b. Afdeling consumptief binnen sector economie
Indien binnen sector economie een afd. consumptief, dan het aantal leerlingen ook hieronder invullen.
Bovenbouw economie; afd consumptief
GLW
BLW
LWOO
3. Algemene vaste voet
Vul in: 1, 2, 3 of 4.
>>>>>
1
Hoofdvestiging
2
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak
3
Nevenvestiging zonder spreidingsnoodzaak
4
Dislocatie
4

4
980
550

4. Specifiek vaste voet per onderwijssoort
Onderwijssoort

Norm

Vmbo-techniek
Vmbo-economie
Vmbo-zorg/welzijn
Vmbo-landbouw
Praktijkonderwijs
Totaal
5. Paalfundering schoolgebouw
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

Toekenning
(overschrijfbaar)

299
196
168
117
306

1-15

15-20

6. Terreinbemaling schoolgebouw (en evt. gymlokaal)
Terreinbemaling noodzakelijk bij <1 m onder maaiveld? Plaats kruisje (x-teken)
Oppervlakte terrein in m² (indien terreinbemaling noodzakelijk is)

7. Paalfundering gymlokaal
1653401-0075; Basisgegevens
Paalfundering noodzakelijk? Plaats kruisje (x-teken)

5
5
5

1-15

> 20
x

x

15-20

> 20
x

20-12-2019

VARIO BONI
Emmeloord
Dislocatie

RBM Prognose
Onderwijssoort
Prognosejaar
Jaar: 1 oktober ..…

Leerweg Aantal
ll
0
2018

Totaal leerlingprognose
Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Bovenbouw avo/vwo
Bovenbouw tlw
Bovenbouw techniek

455

TLW
LWOO
GLW

Aantal Aantal
ll
ll
1
2
22019 2020

Aantal
ll
3
2021

Aantal
ll
4
2022

Aantal
ll
5

Aantal
ll
6

Aantal
ll
7
2033

433

417

401

390

350

227

216

208

200

195

175

228

217

209

201

195

175

455

433

417

401

390

350

2.864

2.726
95%

2.625
92%

2.524
88%

2.455
86%

2.203
77%

BLW
LWOO
Bovenbouw economie

GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw zorg/welzijn

GLW
BLW
LWOO

Bovenbouw landbouw

GLW
BLW
LWOO

Praktijkonderwijs
Totaal
Resultaat (excl LO)
Totaal RBM m² bvo
In % t.o.v. basisjaar

Aantal
ll
8

Aantal
ll
9

Aantal
ll
10

Aantal
ll
11

Aantal
ll
12

Aantal
ll
13

Aantal
ll
14

Aantal
ll
15

AFWEGINGSKADER LOCATIES

Espelerlaan

Waardering

Omvang perceel
Vorm perceel
Bestemmingsplan
Maatvoering bestemmingsplan

21.500 m2 waarvan 16.500 m2 De Wilg
Rechthoekig bouwvlak
Maatschappelijk (onderwijs)
Maximum bouwhoogte 15 meter, maximum bebouwingspercentage terrein: 40%

+
+

Hergebruik vakcollege (zoals opgenomen in VIV)

Vakcollege zal opgaan in nieuwe scholencomplex

+

Hergebruik gymzalen Emelwerda (zoals opgenomen in VIV)

Gymzalen zullen opgaan in nieuwe scholencomplex

+

Hergebruik Bonifatius (zoals opgenomen in VIV)

Gebouw Bonifatius Mavo zal op grotere afstand van de nieuwe campus komen

-

+

Professor Ter Veenstraat

Waardering

10.000 m2 JR en 11.500 m2 SR en deel groen richting BBH (tussen beide percelen loopt een weg)
Twee min of meer vierkante bouwvlakken met een weg er tussen
Maatschappelijk (onderwijs)
Maximum goothoogte 15 meter

+
±
+
+

Vakcollege zal een stand alone gebouw worden op afstand van campus evenals Bonifatius gebouw (drie locaties)
Gymzalen zullen apart van campus liggen, leerlingen moeten verplaatsen naar zowel naar deze gymzalen als naar
Bosbadhallen

-

+

+

Bonifatius gebouw op een andere locatie dan waar beoogd campus komt, maar binnen loopafstand (prof. Lorentzstraat)
De architectuur van het Zuiderzee Lyceum SR is voor die tijd modern, strak en functioneel en spreekt tot de verbeelding.
Het gebouw is geen monument, maar wordt wel
gewaardeerd in Emmeloord vanwege het bijzondere uiterlijk. Vraag is of er rekening moet worden gehouden met
auteursrechten.

+

Midden in woonwijk, niet zichtbaar vanaf hoofdstructuur

-

±

Beide gebouwen zullen worden gesloopt wat de mogelijkheid geeft om iets geheel nieuws neer te zetten
Deze locatie maakt onderdeel uit van het DNA van Emmeloord. Dit stelt eisen aan de mogelijkheden voor herontwikkeling
van deze locatie
Naast de Bosbadhal en op de ijsbaan zou ruimte zijn maar dit vraagt infrastructurele ingrepen en past mogelijk niet in
bestemming
Per direct

+

-

Ruimte voor tijdelijke huisvesting
Beschikbaarheid

De Wilg en De Peppel hebben geen historische of architectonische waarden, er worden geen bezwaren tegen sloop
verwacht.
Dit is een duidelijke zichtlocatie aan een belangrijke invalsweg van Emmeloord. Een campus hier kan de exposure van het
onderwijs in Emmeloord direct vergroten
Met sloop De Wilg en De Peppel blijft er genoeg ruimte over om iets nieuws te realiseren waarin het vakcollege
geïntegreerd wordt
Het gebouw van het huidige vakcollege blijft staan, bij herontwikkeling is dit een belangrijk gegeven wat de
herontwikkeling kan beperken
In de directe omgeving van de school ligt zogenaamd Schapenweitje met juiste bestemming, ook het naastgelegen ROC
kan hier een rol in spelen
Per direct

Invloed woonomgeving op campus

Locatie grenst aan één zijde (Peppellaan) aan woningbouw met beperkte woningbouw

±

Invloed omgeving op campus

Locatie grenst aan drie zijden aan weg, kerk en ROC, dit geeft ruimte voor zorgvuldige inpassing
Klein/ matig, helemaal als rekening wordt gehouden met een nieuwe hoofdentree aan de Esperlerlaan en daarmee ruimte
komt voor een andere indeling langs de Peppellaan. Ook zal een evenwichtige massa opbouw komend van laag aan de
Peppellaan hierbij helpen.
Klein

+

Past langs hoofdstructuur Emmeloord, in omgeving staat meer hoogbouw
Naast ROC (belangrijk samenwerkingspartner en heeft momenteel veel ruimte over in haar gebouw/ gebruik
praktijklokalen mogelijk)
Centrumlocatie in gemeente
Buitensportverenigingen

+

Matig. Met name de extra verkeersstromen en daarbij horende verkeerskundige maatregelen zullen impact in de wijk
hebben.
Klein
De beide kavels zullen naar alle waarschijnlijk bij elkaar gebracht worden voor het realiseren van voldoende bouwvlak, dat
betekent dat de weg een andere route zal moeten krijgen, dit zal grote impact hebben op de woonwijk

+
+
+

Op beperkte afstand van ROC, maar mede gebruik lokalen is niet haalbaar
Centrumlocatie in gemeente
Bosbadhal (waar deel leerlingen moeten sporten), buitensportverenigingen

±
+
+

<500 m
<500 m
Vanaf de Espelerlaan loopt een fietspad naar de Sportlaan waar scholieren gebruik van kunnen maken als zij naar
sporthallen of sportvelden moeten.

+
+

<500 m
<500 m
Vanaf de Sportlaan loopt een fietspad naar de Espelerlaan waar scholieren gebruik van kunnen maken als zij naar
sporthallen of sportvelden moeten.

+
+

500 m - 1000 m
Met auto op piekmomenten matig. Fiets goed te ontsluiten. Ingrepen in infrastructuur nodig
Grootste stroom te verwachten vanaf beide zijden van de Espelerlaan en Peppellaan. Problemen vallen te overzien.

+
-

500 m - 1000 m
Elkaar kruisende verkeerstromen hebben impact op woonwijk, ingrepen noodzakelijk
Hoofdstromen te verwachten uit Professor Ter Veenstraat & Van Diggelenstraat en parkeerterrein BBH. Ingerepen
mogelijk.

+
-

Busvervoer

Bushalte aanwezig, grotere stroom voetgangers

+

±

Overlast door verkeer

Overlast wordt meer. Mogelijkheid om de ingang van school te verplaatsen om de woonwijk te ontlasten

+

Met OV matig ontsloten, behoefte aan extra bushalte
Veel gemotoriseerd verkeer te verwachten en noodzakelijke ingreep in weggenstructuur leiden tot hinder bij bewoners
rondom.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid komt mogelijk in de ochtendspits in het geding op het kruispunt Espelerlaan met Acacialaan en
Meldestraat. Infrastructurele ingrepen zijn hier te verwachten.

±

De verkeersveiligheid in de woonwijk komt mogelijk in het geding gezien de toename van auto- en fietsverkeer dat de
"smalle" wegen in de woonwijk moet delen. Beperkte ruimte voor infrastructurele aanpassingen

±

Mogelijkheden sloop bestaande gebouwen
Zichtlocatie
Potentie om iets nieuws te worden
Potentie achterblijvend terrein

Risico bezwaren omwonende
Risico bezwaren maatschappelijke partijen
Stedenbouwkundige inpassing in omgeving
Nabijheid ROC
Nabijheid PO
Nabijheid maatschappelijke partners
Afstand tot binnensport
Afstand tot sportvelden
Ontsluiting sportvoorzieningen
Afstand tot OV (busstation)
Ontsluiting/verkeersstromen
Leerlingenstromen fiets

±
+
+

+
+

±

±

Locatie heeft aan twee kanten woningbouw. Dit levert meer criteria op over onder andere aan te houden afstanden,
volumes, hoogte en verkeersafwikkeling
Locatie grenst aan een kant aan sporthal en aan tegenovergestelde kant aan openbaar groen en zelfstandige
sportaccommodatie.

±

±
+
+

±
±

±
+
-

±

±

-

-

Raadzaam om bushaltes in de buurt, bijv. Boslaan te realiseren zodat de school beter bereikbaar is met het OV.

-

Parkeeroverlast omgeving

In de toekomstige situatie neemt de opstopping in de ochtendspits op het kruispunt Espelerlaan met Acaciastraat en
Meldestraat verder toe. (Mogelijk infrastructurele ingrepen benodigd)
Er is reeds veel parkeergelenheid aanwezig in de omgeving. (Parkeerterrein Flevoboys) Mits de ingang van de school
gunstig is gelegen t.o.v. het parkeerterrein.

+

Er is reeds veel parkeergelegenheid aanwezig in de omgeving. (Parkeerterrein Bosbad)

+

Eigendom (Economisch)
Eigendom (Juridisch)
Verwervingskosten
Afspraken/ contracten

Gemeente
Onderwijs
Geen
Geen

+
+
+
+

Gemeente
Onderwijs
Geen
Geen

+
+
+
+

Ontwikkelingspotentie achterlatende locatie
Financiele randvoorwaarden zoals infra

Goed, met dien verstande dat het gebouw Vakcollege blijft staan en invulling beperkt.
Ingrepen nodig, maar beperkt door nabijheid hoofdstructuur
Vooralsnog lijkt gefaseerd bouwen mogelijk maar zal tijdelijke huisvesting aan de orde zijn voor helft leerlingen
Emelwerda College

±
+

Beperkt, moet wel in structuur/ DNA passen (mogelijk alleen maatschappelijke functies mogelijk)
Ingrepen nodig maar met beperkte (ruimtelijke) mogelijkheden

±
-

±

Vooralsnog lijkt gefaseerd bouwen mogelijk maar zal tijdelijke huisvesting aan de orde zijn voor helft leerlingen Zuyderzee

±

Matig/klein
Weinig bezwaren verwacht als ingang aangepast wordt en hoogbouw met name aan de kant van ROC geconcentreerd
wordt

+

Matig/ klein

+

±

Bezwaren verwacht onder andere vanwege de drukte die op het wegennet zal toenemen

-

Doorstroming verkeer

Tijdelijke huisvesting
Politieke gevoeligheid
Inwoners omgeving
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